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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
ال زلنــا ننتظــر خبــًرا يبعــث علــى التفــاؤل فــي هــذه املرحلــة القاســية التــي ال 

ــوم  ــا كل ي عن ــزال تروِّ ــد - ١٩ ال ت ــم؛ جائحــة كوڤي ــر مؤل ــوم دون خب ــا ي ميــرُّ فيه

مبــن تختطفهــم وآخرهــم الشــاعر الدكتــور محمــود نســيم عضــو اللجنــة العلميــة 

مبجلــة الطفولــة والتنميــة، الــذي رحــل عنَّــا فــي إبريــل املاضــي بعــد رحيــل الدكتــور 

ــل.  ــه اجلائحــة مــن قب ــذي اختطفت ــة أيضــًا، ال ــة العلمي أحمــد حجــي عضــو اللجن

والدكتــور نســيم مــن اجليــل الــذي ظهــر فــي ســبعينيَّات القــرن املاضــي، حصــل 

ــى الليســانس فــي الفلســفة مــن جامعــة عــني شــمس عــام 1980، ثــم حصــل  عل

ــزال فــي  ــون بالقاهــرة، وكان ال ي ــة الفن ــوراه مــن أكادميي ــى املاچســتير والدكت عل

قمــة نشــاطه األدبــي والعلمــي إلــى مــا قبــل رحيلــه بأيــام قليلــة، وقــد تــرك وراءه 

عــدًدا مــن املجموعــات الشــعرية والبحــوث النقديــة التــي ُترجــم بعضهــا إلــى لغــات 

أخــرى.

ــم نخــرج مــن سلســلة  ــد- ١٩ ل ــم نخــرج حتــى اآلن مــن جائحــة كوڤي وكمــا ل

ــن  ل الذي ــزَّ ــني الُع ــق الفلســطينيني املدني ــي ح ــا إســرائيل ف ــي ترتكبه ــم الت اجلرائ

* رئيس التحرير.
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ــي  ــم وليســوا ف ــم وقراه ــي مدنه ــم ف ــااًل وه ــااًل ونســاًء وأطف ــوت رج ــون امل يواجه

ســاحة حــرب!

ــة مســتقلة  ــون بحقهــم الشــرعي فــي دول ــع يطالب وال زال الفلســطينيون بالطب

والعالــم كلــه يطالــب لهــم بهــذه الدولــة لكــن إســرائيل ال تســتجيب؛ والنتيجــة هــذه 

ــر صــادر عــن  ــاد تقري ــد أف ــا الشــعب الفلســطيني. وق ــي يتعــرض له ــح الت املذاب

ــل  ــرائيلي قت ــالل اإلس ــش االحت ــأن جي ــال ب ــن األطف ــاع ع ــة للدف ــة العاملي احلرك

ألَفــْي طفــل فلســطيني منــذ انــدالع االنتفاضــة الثانيــة فــي ســبتمبر / أيلــول مــن 

عــام 2000. 

ــاء العــرب  ــني واألدب ــد مــن الباحث ــات العدي ــف هــذا العــدد جنمــع كتاب ــي مل ف

ــوب  ــر يعق ــب الكبي ــارك الكات ــراث، فيش ــتلهام الت ــل واس ــوع أدب الطف ــي موض ف

ــراث  ــات الت ــة حكاي ــادة كتاب ــه إع ــاول في ــه، تن ــوان ذات الشــاروني مبوضــوع بالعن

مــن ألــف ليلــة وليلــة، واســتعرض فيــه منــاذج جمعــت بــني ســحر احلكايــة الشــعبية 

والقواعــد واألصــول التربويــة، ومــن ســوريا شــارك الدكتــور هيثــم يحيــى اخلواجــة 

بالكتابــة عــن مالمــح مــن أدب ومســرح اخليــال العلمــي وتأثيــره فــي فكــر وخيــال 

ــال العلمــي. ــة اخلي ــداع فــي كتاب وشــخصية الطفــل، واســتعرض ســمات اإلب

ــل  ــي قصــص كام ــعبيَّة ف ــات الش ــوي احلكاي ــامن العيس ــورة ه ــت الدكت وتناول

ــف األســاطير واحلكايــات الشــعبية فــي قصــص  كيالنــي، كمثــاٍل اســتطاع أن يوظِّ

جذابــة ومتعــددة املوضوعــات، اعتمــدت لغــة رصينــة رغــم اعتمــاد كثيــر منهــا علــى 

قصــٍص ُنقلــت إلينــا بالعاميــة.

الدكتــور أميــر إبراهيــم القرشــي أيًضــا كتــب عــن مصــادر التــراث وعالقتهــا 

بــأدب األطفــال، مســتعرًضا قصــص التــراث الدينــي واألدبــي والشــعبي والتاريخــي 

التــي ميكــن أن ننهــل منهــا قصًصــا لألطفــال العــرب، تؤســس جذورهــم فــي أعمــاق 

تربتهــم الثقافيــة وحتميهــم مــن االغتــراب الثقافــي.

املوروث الشعبي  تنوع  القاق مبوضوع عن  الدكتور أدهم مسعود  كما شارك 
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الشعبية  احلكاية  عن  الزراع  عبده  وكتب  العربي،  األطفال  أدب  في  ومتظهراته 

لألطفال.. مصدرًا للقيم. ومن اجلزائر شارك الدكتور بهون علي سعيد مبوضوع عن 

التراث في أدب األطفال. 

أتوجــه بالشــكر لــكل الُكتَّــاب الذيــن أثــَرْوا ملــف العــدد بكتاباتهــم، وكشــفوا عــن 

غنــى الثقافــة العربيــة  مبصــادر متعــددة ميكــن مــن خاللها اســتلهام كتابــات للطفل، 

تتحقــق مــن خاللهــا وظائــف األدب التربويــة واملعرفيــة واجلمالية والســلوكية.

وأتوجــه بجزيــل الشــكر لألســتاذ عبــده الــزراع الــذي أســهم بالكتابــة فــي امللــف 

ــدول  ــف ال ــن مختل ــزة م ــة متمي ــالم نخب ــا أق ــع معن ــاب؛ ليجم ــع الُكتَّ وبالتواصــل م

العربيــة؛ إلثــراء امللــف.

وإذ نأمــل أن يســتمتع القــارئ بهــذا امللــف، وبــكل محتويــات العــدد.. نعلــن أن 

العــدد القــادم  )٤٢( ســوف يســتكمل ملــف  آدب الطفــل واســتلهام التــراث، حرصــًا 

علــى تنــاول أبعــاد وزوايــا أخــرى لهــذا املوضــوع مــن ُكتــاب وباحثــني عــرب . 

وإلى اللقاء مع خبٍر نستعيد به ثقتنا في املستقبل.
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سلوك التنمـُّر املدرسي
َّة والنفسيـَّة"   "طبيعته وتفسيره والوقاية التربويـ

أ. د. الفرحاتي السيد محمود
د.  أمـانـــي زكريــــا صمـوئيل

نحو رؤية ثقافية لنقد أدب األطفال
أحمـد عبـد العليــم

احلقوق الثقافية للطفل يف قوانني الطفل لدول مجلس التعاون
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سلوك التنمُـّر املدرسي
  "طبيعته وتفسريه والوقاية الرتبويَّة والنفسيَّة"

أ. د. الفرحاتي السيد محمود *
د. أماني زكريا صموئيل **

مة ُمقدِّ
ــر  ــه ســلوٌك مؤســٌف أو غي ــة ولكن ــر والضحيَّ ــني املُتنمِّ ــة ب ــر ليــس مجــرد مشــكلة ثنائي التنمُّ

مالئــٍم فــي العالقــات اإلنســانية، يحــدث فــي ســياٍق اجتماعــيٍّ أيكولوچـــيٍّ مثــل ســياق األســرة 

ــادي والشــارع...  ــع والن واملدرســة واحلــي واملجتم

ــا مقصــوًدا،  ــر كونــه ســلوًكا عدوانّيً ومنــذ أكثــر مــن أربعــني عاًمــا كان ُينظــر لســلوك التنمُّ

يقــوم بــه مجموعــة أو فــرد بشــكل متكــرر ضــد ضحيــة ال تســتطيع الدفــاع عــن نفســها بســهولة. 

ــود  ــة خــالل العق ــي تخصصــات متنوع ــى نطــاق واســع ف ــر عل ومتــت دراســة ســلوك التنم

القليلــة املاضيــة )Salmivalli, 2010(، ويحــدث املزيــد واملزيــد مــن تعبيــرات العنــف والضيــق 

ــا  ــة، كم ــكل مذبح ــي ش ــى ف ــباب )Horsthemke, 2009( حت ــكرات الش ــدارس ومعس ــي امل ف

ــر  حــدث فــي النرويــج )يوليــو 2011( وفنلنــدا )نوفمبــر 2007(. وفــي فنلنــدا اســتحوذ ســلوك التنمُّ

ــى أن ســلوك التنمــر  ــذ مذبحــة عــام 2007، ومت التوصــل إل ــٍد من ــى اهتمــاٍم متزاي املدرســي عل

أحــد العوامــل األساســية لهــذه األحــداث. وتوجــد اختالفــات فــي انتشــار ســلوك التنمــر داخــل 

الــدول، حيــث يقــع بــني ٪54 - 8 مــن األطفــال فــي ســن املدرســة ضحايــا لســلوك التنمــر وفًقــا 

 .)von Marees & Petermann, 2010( للدراســات الدوليــة

وســلوك التنمــر ســلوك واضــح فــي مدارســنا وإن ذوي ســلوك التنمــر معرضــون ملمارســات 

جانحــة ومعاديــة للمجتمــع فــي وقــٍت الحــٍق فــي حياتهــم )Rigby, 2002(، ولديهــم ميــول عدوانيــة 

أستاذ علم النفس التربوي واإليجابي، املركز القومي لالمتحانات والتقومي التربوي، مصر.
 *

دكتوراه في الصحة النفسيَّة، كلية التربية - جامعة عني شمس، مصر.
 **
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ــه للســيطرة علــى اآلخريــن وارتيــاح أو إشــباع مــن تبعيــة  وعــدم تعاطــف مــع الضحايــا، وُتوجَّ

subordination اآلخريــن لهــم )O’Brennan, Bradshaw & Sawyer, 2009(، ويتعرضــون 

ــف  ــة )Wolke, et al, 2001( وضعــف التكيُّ ملشــكالت ســلوكيَّة مــع األقــران واضطرابــات صحيَّ

.)Nansel, et. al, 2001( النفســي واالجتماعــي وانخفــاض فــي التحصيــل الدراســي

ويجــب أن نعــى بشــكٍل أفضــَل العمليــات النفســية التــي تقــف خلــف ســلوك التنمــر فــي ســن 

مبكــرة؛ ملنــع حدوثــه فــي مرحلــة الطفولــة أو املراهقــة الالحقــة الســيَّما وأن قرابــة ٪14-10 مــن 

األطفــال فــي الســن املبكــرة يتنمــرون علــى اآلخريــن وقــد يقعــون ضحايــا أيًضــا )متنمــر وضحيــة 

ــم ال  ــن لكنه ــى اآلخري ــرون Bullies عل ــال ُمتنمِّ ــن األطف ــة ٪17-4 م ــه(، وقراب ــت ذات ــي الوق ف

.)Jansen, et .al., 2012( يقعــون ضحيــة

ــًرا  ــٌد مــن األصدقــاء مثــل زمالئهــم العاديــني وقــد يكــون وضعهــم مثي واملتنمــرون لهــم عدي

للجــدل فــي فصولهــم، حيــث جندهــم أكثــر عرضــًة للرفــض لكنهــم أيًضــا أكثــر عرضــًة ألن يكونــوا 

ــرة، وأن  ــي ســن مبك ــم ف ــع أقرانه ــد م ــون بشــكل جي ــن مندمج ــَد أن املتنمري ــر شــهرة. َبْي أكث

.)Vlachou, et .al, 2011( ــادة ــي الع شــون ف ــا التنمــر ُمهمَّ ضحاي

والطفــل املتنمــر ُيخيــف أو ُيهــدد أو ُيــؤذى مســتهدفني ليــس لديهــم نفــس درجــة القــوة التــي 

ــد وبحــركات  ــد والوعي ــة والتهدي ــة القوي ــه الصوتي ــده بنبرت ــا يري ــى م ــم عل ــا، وُيجبره ــع به يتمت

ــه يشــعر بالعجــز  ــة فــي الســيطرة عليــه وجعل ــة. وعــادًة مــا يســتغلون خــوف الضحي جســم دال

)Bauman & Del Rio, 2006(. ويقــع ســلوك التنمــر عــادة فــي املدرســة أو فــي الفصــل أو 

فــي مــكان التقــاء األطفــال، مثــل ســاحة املدرســة وأماكــن البيــع والشــراء أو بالقــرب مــن دورات 

ــر خــارج  ــع ســلوك التنم ــد يق ــس. وق ــل املالب ــرف تبدي ــي غ ــة أو ف ات منعزل ــي ممــرَّ ــاه أو ف املي

املدرســة فــي طريــق عــودة الطفــل للمنــزل أو فــي املالعــب أو فــي املواصــالت العامــة.

 Bauman( وتوجــد عالقــة بــني مســتوى ســلوك التنمــر واســتجابات املعلمــني غيــر املالئمــة

 Bacchini, et. al.,(والعالقــات الضعيفــة أو الســيئة بــني املعلــم والتلميــذ ،)& Del Rio, 2006

 Barboza, et. al,( ــية ــطة املدرس ــي األنش ــاركة ف ــص املش ــني ونق ــم املعلم ــة دع 2009( ، وِقلَّ

2009(، وســياق املدرســة الســلبي أو الفوضــوي أو غيــر املنصــف أو الــذي يشــجع علــى فلســفة 

ــلَليَّة والُعْصبــة وتكويــن التكتــالت)Unnever & Cornell, 2004(، ومشــاهدة  االنتمــاء للشِّ

ــٍر مــن أحــد أفــراد األســرة مثــل مشــاهدتهم ألب يســتقوي علــى األم أو علــى  األطفــاِل ســلوَك تنمُّ

اء أو يقــوم بســلوك اندفــاع قهــري والتصــرف دون تفكيــر )الفرحاتــي الســيد، 2009  أطفــال أشــقَّ
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116 :(، ونظــرة األطفــال للمدرســة كونهــا مكاًنــا أو ســياًقا لتفريــغ طاقاتهــم الســلبية املتراكمــة 

ــى مواجهــة أو التعامــل مــع هــذه املشــكلة  ــك ضعــف قــدرة املعلمــني عل ــزل، ويرافــق ذل فــي املن

 .)Ilyin,2014(

لــة لديــه كأن يكــون  وميكــن ألي طفــل أن يصبــح فــي ِعــَداد ضحايــا التنمــر وفــَق ســماٍت ُمؤهِّ

ضعيًفــا جســمّيًا، وفــي كثيــر مــن األحيــان ذا ســلوك متهــور أو مندفــع أو يعانــي فــرَط النشــاط وذا 

رهــاب مدرســي أو ضعيــف املهــارات االجتماعيــة )مثــل أطفــال املنــازل أو املفاتيــح(، ومــن لديــه 

صعوبــات التعلُّــم أو مــن لديــه ضعــف فــي القــدرات العقليــة أو الــذكاء )الفرحاتــي الســيد، 2009(.

ماهيَّة سلوك التنمُّر املدرسي
التنمــر املدرســي ســلوك يحــدث إمــا داخــل املدرســة أو خارجهــا. وقــد يحــدث فــي أي مــكان 

تقريًبــا فــي املدرســة أو حولهــا، رغــم أنــه قــد يحــدث غالًبــا أثنــاء فتــرات الراحــة املدرســية فــي 

ات واحلمامــات واحلافــالت املدرســية وأثنــاء انتظــار احلافــالت، وفــي الفصــول التــي تتطلــب  املَمــرَّ

عمــاًل جماعّيًــا و/ أو أنشــطة مــا بعــد املدرســة.

فــون متعلًمــا،  وســلوك التنمــر املدرســي أحياًنــا يتعلــق مبتعلمــني يهــددون أو يــؤذون أو يخوِّ

ــب أن يصبحــوت هــم ضحايــا تالــني. ويتضمــن  بدافــع كســب والء املتفرجــني الذيــن يريــدون جتنُّ

ســلوك التنمــر نيَّــة األذى فــي ضــوء وجــود عــدم تــوازن فــي القــوة بــني املعتــدي والضحيــة ويحدث 

بشــكل متكــرر. وتوجــد ثالثــة معاييــر متيــز ســلوك التنمــر عــن غيــره مــن حــاالت ســوء الســلوك 

األخــرى:

د يهدف إلى إيذاء شخص آخر جسمّيًا أو نفسّيًا. 1- ضرر ُمتعمَّ

ر على مدى فترة طويلة من الزمن. 2- سلوك ُمتكرِّ

3- ســلوك يحــدث فــي إطــار عالقــة شــخصية تتميــز بعــدم تــوازن أو تكافــؤ القــوى أو عــدم 

قــدرة الضحيــة علــى الدفــاع عــن نفســه )Olweus,1993(؛ وبالتالــي يتعــرض التلميــذ لســلوك 

ــدٍة مــن ِقَبــل أحــد التالميــذ أو أكثــر، ميتلكــون قــوًة  تنمــر عندمــا يكــون هدًفــا متكــرًرا ألفعــاٍل ُمتعمَّ

ــًة أو نفســيًَّة أكبــر. ــًة أو جســميًَّة أو اجتماعيَّ لفظيَّ

وهــو تفاعــل دينامــي بــني اجلانــي والضحيــة حيــث يســتمر اختــالل تــوازن القــوة احلقيقــي أو 

ــر وتقــلُّ قــوة الضحيــة ويصُعــب علــى  املـُـدَرك بــني املتنمريــن والضحايــا، وهنــا تــزداد قــوة املُتنمِّ

 .)Swearer & Hymel, 2015( الضحيــة االســتجابة أو التعامــل مــع املشــكلة
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وســلوك التنمــر عنــف يقــوم بــه شــخص أو مجموعــة ضــد شــخص غيــر قــادر علــى الدفــاع 

عــن نفســه فــي مواقــف حقيقيــة، وبرغبــة واعيــة مــن املتنمــر فــي اإليــذاء أو التخويــف أو إخضاعــه 

ر  ــرِّ ــرد بشــكل ُمتك ــة أو ف ــه مجموع ــوم ب ــي مقصــود يق ــل عدوان ــط )Ilyin,2014(، أو فع للضغ

 Bully ــر ضــد ضحيــة ال ميكنــه الدفــاع عــن نفســه، وقــد يكــون بســبب اختــالل القــوة بــني املُتنمِّ

ــه  ــعبيًة من ــل ش ــه أق ــره أو أن ــه أو ِصَغ ــه عن ــي )ضعف ــل ف ــد تتمث ــي ق ــة Victim والت والضحي

وأكثــر مهــارًة اجتماعيــة أو لفظيــة مــن الضحايــا، أو متتعــه مبكانــة أو ســلطة اجتماعيــة أعلــى 

منــه( )Olweus, 1993(، وقــد يكــون هــذا الفعــل "ضــرب أو عنــف أو الطلــب منــه القيــام 

 Vaillancourt, Hymel &( "بأعمــال رغــم إرادتــه، أو رفــض الشــخص وإبعــاده عــن املجموعــة

.)McDougall, 2003

والتنمــر ســلوك هدفــه إيــذاء جســمي أو لفظــي أو اجتماعــي متكــرر ملــن تكــون قوتــه متفوقــة 

علــى مــن ليــس لديهــم قــوة "وهــو الضحيــة"، بهــدف إحلــاق ضــرر بــه وحتقيــق رضــا شــخصي 

ــًرا يجــب  مزعــوم. وســلوك التنمــر يختلــف عــن ســلوك العــدوان ولكــي يكــون ســلوك العــدوان تنمُّ

ــا ال يكــون فيــه تــوازن ُمــدَرك أو حقيقــي بــني املتنمــر والضحيــة، ويصــُدر مــن  أن يكــون حقيقّيً

أطفــال لديهــم قــوة جســمية أكبــر أو أقــوى أو أكثــر مهــارة اجتماعيــة أو لفظيــة، ولديهــم مكانــة 

اجتماعيــة أعلــى مــن املســتهدفني بــني مجموعاتهــم.. وال ُيعــدُّ الصــراع بــني اثنــني لديهمــا نفــس 

القــدرات اجلســمية والعقليــة تنمــًرا )Fergusson, et.al, 2014( وســلوك التنمــر ســلوك فرعــي 

مــن ســلوك العــدوان، حيــث يقــوم فــرد أو مجموعــة مــن األفــراد بشــكل متكــرر مبهاجمــة و/ أو 

 .)Salmivalli,2010( إذالل و/ أو اســتبعاد شــخص ضعيــف نســبّيًا

ــف  ــف خل ــٍر تق ــاِت تفكي ــِط شــخصيٍة وعملي ــد يتســمون بنم ــر ق ــر واملتنم وذوو ســلوك التنم

الفــرد املشــوهة، وانخفــاض  املختلــة وظيفّيًــا، ومعــارف  التنمــر. مثــل االجتاهــات  ســلوك 

ــا  مســتويات التعاطــف مــع اآلخريــن، وتفضيــل ســلوك التنمــر كونــه بالنســبة إليــه ســلوًكا وظيفّيً

يتعلــق بفوائــد كثيــرة ملــن يقــوم بالتنمــر )Van Noorden, et.al, 2016(، والشــعور بالثقــة فــي 

اســتخدام ســلوك العنــف وتوقــع حــدوث نتائــج إيجابيــة مــن ممارســة ســلوك التنمــر، ويعتبــرون 

 Toblin,( ســلوك التنمــر طريقــًة مقبولــًة للتصــرف للحصــول علــى ميــزات شــخصية أو اجتماعيــة

et. al, 2005(، علــى ســبيل املثــال فــإن الكفــاءة االجتماعيــة قــد تكــون ســلوًكا مقبــواًل اجتماعّيًــا 

ويرتبــط بكــون اآلخريــن محبوبــني. وأن األطفــال الذيــن يحققــون أهدافهــم إمــا عــن طريــق 

ــة. وأن  ــاءة اجتماعي ــم ذوي كف ــن اعتباره ــرية ميك ــة أو قس ــتراتيـچّيًات اجتماعي ــتخدام اس اس
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عديــًدا مــن املتنمريــن ُيطلــق عليهــم املتحكمــني االســتراتيـچيني؛ ألنهم يســتخدمون اســتراتيـچيَّات 

.)Rodkin, et. al, 2015( ــدون ــا يري ــى م ــة وقســرية للحصــول عل اجتماعيَّ

عوامل تعقيد مفهوم التنمُـّر
أطفــال متنمــرون يتمتعــون بقــوة أكبــر مــن الضحايــا وقــد يســتمدون قوتهــم مــن ميــزة   -1

جســمية مثــل حجمهــم وصحتهــم. أو مــن ميــزة اجتماعيــة مثــل دورهــم االجتماعــي 

الســلطوي )مثــل املعلــم مقارنــة بالتلميــذ(، أو مــن وضــع اجتماعــي مرتفــع فــي مجموعــة 

ــزة أعــداد  ــوذ(، ومــن مي ــه منب ــذ يشــعر أن ــل تلمي ــذ ذي شــعبية مقاب ــل تلمي ــران )مث األق

ــزَل أو  ــٍل أع ــرون بطف ــال يتنم ــة أطف ــل مجموع ــل )مث ــا الطف ــي إليه ــي ينتم ــة الت املجموع

ــات جنســية،  ــة أو أقليَّ وحيــد(، وقــد يكــون مــن ميــزة قــوة النظــام )مثــل: مجموعــات ِعْرقيَّ

حرمــان اقتصــادي، إعاقــة(، وقــد يكــون مــن ميــزة معرفــة نقــاط ضعــف الشــخص )مثــل 

املظهــر اجلســمي، والســمنة، ومشــكلة التعلُّــم والوضــع األســري وخصائــص الشــخصية 

ــه. ــه وإحلــاق األذى ب ــة للتســبُّب فــي مضايقت ــك املعرف والتوجــه اجلنســي( واســتخدام تل

ــي القــوة: إن الطفــل الــذي يتنمــر يزيــد فــي القــوة والطفــل الــذي يقــع  2-  تكــرار التنمــر ينمِّ

ضحيــًة يفقــد القــوة. واملتنمــرون عــادًة مــا يكونــون أكبــر ســًنا وأعلــى فــي القــوة اجلســمية 

ــن  ــر مواجهــًة أو اســتيعاًبا م ــن الضحايــا، وأكث ــًة م ــًة أو لفظيَّ ــارًة اجتماعيَّ ــر مه وأكث

ــى.  ــة أعل ــة اجتماعي ــة النفســية وقــد يكــون لديهــم مكان الناحي

ــة شــخصية للتحكــم فــي اآلخريــن.. وال يهتمــون  3-  املتنمــرون لديهــم رغبــة أو مقصــد أو نيَّ

ــاج  ــادة نت ــي الع ــم ف ــة، وه ــال الضحي ــاعر وانفع ــر مبش ــف أو التأث ــة أو التعاط بالعدال

ــد قوتهــم  ــق مآربهــم فــي تأكي ــة أو اإلهمــال ويســعون لتحقي ســياق يتســم بســوء املعامل

.)Rigby, 2011( علــى اآلخريــن

املتنمــرون متمركــزون حــول أنفســهم ولديهــم رغبــة فــي إظهــار قدراتهــم ونيَّاتهــم   -4

وعدوانيتهــم غيــر الهادفــة والتــي ليــس لهــا معنــى فــي محيطهــم، ويســتمتعون مبخالفتهــم 

لآلخريــن، وفــي الوقــت نفســه يعطيهــم التنمــر املتعــة فــي إيــذاء اآلخريــن. 

التنمــر عنــف جســمي أو نفســي لشــخص آخــر، وإخضاعــه مــن خــالل تلقيبــه باســٍم ال   -5

 Kon,( يحبــه أو نشــر إشــاعات عنــه أو إطــالق النــار عليــه أو رفضــه مــن ِقَبــل اآلخريــن

 .)2006:15
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ف األطفال املتنمرون إلى:  تصنيف األطفال املتنمرين: ُيصنَّ
ُمحــرِّض Proactive غيــر مســيطر علــى نفســه لديــه مشــاعر تدفعــه للتنمــر وال يتعاطــف   -1

ــا. ــع الضحاي م

متنمــر تفاعلــي Reactive انفعالــي ومندفــع، ويــرى تهديــدات اآلخريــن غيــر حقيقيــة وغيــر   -2

مقصــودة، ويدركهــا كاســتفزازات، ولــدى مــن يقــوم بســلوك تنمــر أفــكار تدفعهــم للتنمــر، 

مثــل: يجــب أن أظهــر مســيطًرا علــى اجلميــع، وعلــى اجلميــع أن يخشــاني لكــي ترانــي 

.)Toblin, et. al, 2005( البنــات بشــكٍل أفضــل

ف الضحايا إلى:  تصنيف الضحايا: ُيصنَّ
ــى أمنهــم، وهــم  ــا ســلبيون Passive Victims ينســحبون ويهربــون للمحافظــة عل 1-    ضحاي

ُعْرضــة لالنتحــار ونســبتهم تصــل إلــى )%25( مــن الضحايــا.... هــذا النــوع أكثــر شــيوًعا 

وهــم ضحايــا مذعنــون وُمتذلِّلــون وحساســون وقلقــون ولديهــم تقديــر ذات منخفــض، 

وأضعــف جســمّيًا ولديهــم اجتــاه أنهــم لــن يتفاعلــوا إذا تعرضــوا للهجــوم. 

وهــذا النــوع مــن الضحايــا، قــد يكــون لَُهــنَّ أمهــاٌت مفرطــاٌت فــي احلمايــة يحمينهــم مــن 

اخلبــرات الســلبية وال يعطينهــم الفرصــة للدفــاع عــن أنفســهن وحتمــل مســئولية قراراتهــم. 

وينظــر إليــه املعلمــون علــى أنــه عامــل يزيــد مــن خطــر تعــرُّض الطفــل للتنمــر

2-     ضحايــا اســتفزازيون Proactive Victims يســتفزون اآلخريــن ويلومونهــم ويعاندونهــم 

ــي  ــم ف ــة، وه ــالًحا للمدرس ــه س ــذ مع ــب التلمي ــد يجل ــر، وق ــلوك التنم ــى س ــردون عل وي

 Bully خطــر دائــم عليهــم وعلــى اآلخريــن، ولديهــم ميــل للتحــول إلــى ضحايــا متنمريــن

ــر مــن غيرهــم. ــا أكث ــًة أو اكتئاًب ــون مشــكالٍت نفســيًَّة أو اجتماعيَّ Victims ويعان

بعض أعراض التنمر على املستهدفني الضحايا:
ــي تقديــر  -  قــد يرتبــط ســلوك التنمــر بانفعــاالت ســلبية، مثــل االكتئــاب والقلــق والغضــب وتدنِّ

الــذات وحتكــم أقــل فــي الــذات )Haynie, et. al, 2001( وصعوبــات شــخصية، مثــل رفــض 

 Hawker &( األقــران وتدنــي قبــول األقــران وقلــة األصدقــاء أو عــدم وجــود أصدقــاء

.)Card, et. al, 2007( وانخفــاض الســلوك االجتماعــي اإليجابــي )Boulton, 2000

ــح أن يصبــح األطفــال الذيــن يعانــون انفعــاالٍت ســلبيًة ضحايــا إذا واجهــوا أيًضــا  -  مــن املُرجَّ

.)Hodges & Perry, 1999( صعوبــاٍت فــي التعامــل مــع اآلخريــن

-  ينخرطــون فــي ســلوكيات غيــر قانونيــة )مثــل حمــل ســالح، اســتخدام الكحــول واملخــدرات غير 
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رة. القانونيــة، والقتــال والكــذب علــى اآلبــاء ( بســبب أعمــال التنمــر اخلالصــة أو غيــر املُبرَّ

ــن  ــد م ــي ومزي ــوم اخلارج ــاء الل ــكالت وإلق ــل املش ــي ح ــز ف ــن العج ــد م ــم مزي ــر لديه -  يظه

األعمــال العدوانيــة 

.)O’Brennan, Bradshaw, &Sawyer, 2009( ُيظهرون اجتاهات داعمة لسلوك االنتقام  -

ــي  ــئ ف ــاض مفاج ــل )انخف ــر، مث ــا التنم ــى ضحاي ــر عل ــد تظه ــة ق ــات حتذيري ــود عالم -  وج

االهتمــام باملدرســة )يريــد البقــاء فــي املنــزل( - فقــدان االهتمــام املفاجئ باألنشــطة املدرســية 

ــه  ــده اصطحاب ــن وال ــد م ــل املدرســي - يري ــي جــودة العم ــاض مفاجــئ ف ــة - انخف املفضل

إلــى املدرســة بــداًل مــن ركــوب احلافلــة - يبــدو ســعيًدا فــي عطــالت نهايــة األســبوع، لكنــه 

ــام الذهــاب للمدرســة األســبوعي - فجــأًة يفضــل  ــر أول أي ــر ســعيد أو مشــغول أو متوت غي

صحبــة الكبــار- كثــرة األمــراض مثــل الصــداع وآالم املعــدة - مشــاكل النــوم مثــل الكوابيــس 

ــررة -  ــر مب ــزل مــع وجــود خــدوش وكدمــات ومالبــس ممزقــة غي ــى املن واألرق - العــودة إل

ــب مناطــق معينــة فــي املدرســة أو احلــي - فجــأًة يصبــح ســريع االنفعــال  يتحــدث عــن جتنُّ

اء واألطفــال فــي احلــي( - البحــث  أو غاضًبــا ويبــدأ فــي التنمــر علــى اآلخريــن )مثــل األشــقَّ

عــن األصدقــاء اخلطــأ فــي األماكــن اخلطــأ )مثــل متعاطــي املخــدرات والعصابــات ومــا إلــى 

ذلــك( - يتحــدث عــن الشــعور باحلــزن أو القلــق أو االكتئــاب أو نوبــات الهلــع - يريــد البقــاء 

فــي املنــزل فــي عطــالت نهايــة األســبوع - يتحــدث عــن االنتحــار(.

-  يجــب علــى اآلبــاء واملعلمــني البقــاء يقظــني والبحــث عــن هــذه العالمــات التحذيريــة ومحاولــة 

ــاء  عــالج املشــاكل بســرعة. ويجــب أن يشــعر املتعلمــون باألمــان فــي املدرســة وميكــن لآلب

وغيرهــم مــن الكبــار مســاعدة املتعلمــني ضحايــا التنمــر.

-  ميكــن لألطفــال غيــر التوكيديــني تشــجيع ذوي ســلوك التنمــر احملتملــني بســبب خصائصهــم 

التــي تشــجعهم علــى ممارســة ســلوك التنمــر، مــن خــالل اختيــار ضحايــا ميكــن إخضاعهــم 

والهيمنــة عليهــم وغيــر واثقــني مــن أنفســهم ويشــعرون بضعــف حيلتهــم وضعيفــي اجلســم 

ومنبوذيــن مــن أقرانهــم )Hodges & Perry, 1999(. ويســتطيع ذوو ســلوك التنمــر اإلشــارة 

 Van( ة مــع أقرانهــم اآلخريــن إلــى قوتهــم لبقيــة املجموعــة دون خــوف املواجهــة أو َفْقــد املــودَّ

.)der Plog, et. al, 2015

ــط العالقــة بــني عوامــل اخلطــر واإليــذاء؛ وبالتالــي فإن  -  يــؤدي وجــود أصدقــاء حامــني إلــى توسُّ

األطفــال اخلجولــني والقلقــني لديهــم احتماليــة أكبــر للوقــوع ضحيــة إذا كان لديهــم أصدقــاء 
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ضعــاف جســمًيا و/ أو أنهــم غيــر محبوبــني أو منبوذيــن مــن أقرانهــم مقارنــًة بأطفــال لديهــم 

 Hodges, Malone, & Perry,( أصدقــاء أقويــاء و/ أو أنهــم محبوبــون مــن ِقَبــل اآلخريــن

ــاء  ــود أصدق ــن وج ــتفادة م ــم االس ــا ميكنه ــال الضحاي ــم أن األطف ــك رغ ــع ذل 1997(، وم

ــى  ــا إل ــه فــي الواقــع مييــل األطفــال الضحاي ــاء وميكنهــم حمايتهــم مــن املتنمريــن، فإن أقوي

 .)Sentse, et.al, 2013( ع مــع أقرانهــم الضحايــا اآلخريــن التســكُّ

-  عديــٌد مــن األطفــال الذيــن يقعــون ضحايــا لتنمــر أقرانهــم جندهــم يقعــون أيًضــا ضحايــا فــي 

ســياقات أخــرى مبــا فــي ذلــك منازلهــم. فــي املقابــل وجــدت دراســات أن الضحايــا ينظــرون 

إلــى بيئتهــم املنزليــة علــى أنهــا إيجابيــة إلــى حــدٍّ مــا ولكنهــا أيًضــا مفرطــة فــي احلمايــة. 

وأظهــر حتليــل بعــدي أجــراه )Lereya, Samara, and Wolke,2013(، دعًمــا للحمايــة 

املفرطــة وســوء املعاملــة/ اإلهمــال فــي األســرة، فــي أن األول أكثــر ارتباًطــا بكونــه ضحيــًة 

ــذي  ــة )أي ال ــر - الضحي ــر بحــاالت التنم ــط بشــكل أكب ــر ارتب ــي حــني أن األخي خالصــًة ف

يتنمــر ثــم يــدرك أنــه ضحيــة أو مظلــوم(.

أشكال ووظائف سلوك التنمُـّر املدرسي 
ــة  ــائعات خبيث ــر ش ــى نش ــماء إل ــويه األس ــن تش ــراوح م ــدة تت ــكااًل عدي ــر أش ــذ التنم يتخ

وإرســال صــور محرجــة عبــر اإلنترنــت، وهجمــات جســمية ُتعــدُّ مبثابــة اســتجابة اســتباقية تعمــل 

علــى تخويــف األقــران.

وميكــن تصنيــف ســلوكيات التنمــر: إمــا ســلوك تنمــر مباشــر، مثــل: هجــوم مفتــوح نســبًيا 

ْكل، والدفــع، واخلنــق(، وســلوك تنمــر غيــر مباشــر قــد  مثــل: العــدوان اجلســمي )الضــرب، والــرَّ

يصعــب اكتشــافه وهــو شــكل أو أكثــر مــن أشــكال عــدوان العالقــة، مثــل: العزلــة االجتماعيــة، 

ونشــر الشــائعات، واإلضــرار بســمعة شــخص مــا، وإميــاءات فاحشــة خلــف ظهــر شــخص مــا 

والطعــن فــي الظهــر واالســتبعاد مــن املجموعــة؛ بهــدف إحلــاق ضــرر بالســمعة االجتماعيــة أو 

.)Crick & Grotpeter, 1995( ــة اجلانــي تفريــغ وضعــه االجتماعــي مــع إخفــاء ُهِويَّ

وفًقــا لدراســة )Wong, Cheng, Ngan, & Ma, 2010(، يتعــرض 56٪ مــن التالميــذ 

للتنمــر اللفظــي، و29٪ لإلقصــاء أو االســتبعاد، و28٪ تعرضــوا للتنمــر اجلســمي و22٪ تعرضــوا 

لالبتــزاز. والتنمــر اجلســمي أكثــر وضوًحــا. وقــد يتضمــن التنمــر اللفظــي تالعًبــا ذكًيــا ســلبًيا 

باأللفــاظ والســيطرة والرفــض وســلوكيات إقصائيــة أخــرى وسياســات عضويــة إقصائيــة 
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 James,et al,( ــمعة ــد اإلضــرار بالس ــى تهدي ــًة إل ــزة، إضاف ــة ومبت ــاظ إقصائي ــل بألف والتعام

.)2011

ومن أشكال ووظائف سلوك التنمر ما يلي: 
ــق  ــركل والصفــع واخلن ــل الضــرب والدفــع وال التنمر اجلسمي: قــوة جســمية ظاهــرة مث  -1

ــْحب أو إجبــاره علــى فعــل شــيء، والبصــق واللَّْكــم، ولهجــة  أو اإليقــاع أرًضــا أو السَّ

ــاٍت  ــى إصاب ــؤدي إل ــكات ممــا ي ــاداة األســماء، واإلضــرار باملمتل ــد من أو قــوة الصــوت عن

ــف أو الســرقة أو  ــة شــخصية أخــرى للتل ــس أو أمتع ــب أو مالب ــرض كت ــل تع جســميٍَّة مث

 )Maltseva,  2006( اإلخفــاء. وفــي بعــض احلــاالت اســتخدام الســالح، مثــل الســكاكني

ــا. ــة للضحاي ــة ممــا يســبِّب جتــارب مؤمل ــرة طويل ــد يســتمر التنمــر اجلســمى لفت وق

ــة أو  التنمر اللفظي: عــدوان لفظــي مثــل التلقيــب بأســماء ســيئة أو إعطــاء تســمية ِعْرقيَّ  -2

تشــويه األســماء، واإلغاظــة أو املضايقــة اخلبيثــة والتهديــد بالــكالم ممــا يســبب ضغوًطــا 

انفعاليــة تقلــل مــن تقديــر الفــرد لذاتــه، وتوجــد عــدة أنــواع مــن اإلســاءة اللفظيــة:

ــل جــزء مــن  ــة بشــكل مقصــود مــن ِقَب - رفض التواُصل مع الضحية أو جتاهــل الضحي
ــة علــى  ــا يرافــق ذلــك شــعارات ُمذلَّ ــه. وغالًب مجموعــة أو املجموعــة كلهــا وطــرده أو عزل

ــمَّ رفــض  الســبورة أو فــي أماكــن عامــة وإهانــات همــس قــد يســمعها الضحيــة. ومــن َث

التعامــل معــه وعــدم اللعــب معــه وعــدم دعوتــه إلــى حفــالت مثــل أعيــاد امليــالد، إلــخ.

- إطالق ألقاب وإهانة وجرح وســخرية أمــام األطفــال اآلخريــن.. ُيســتخدم هــذا النــوع مــن 
التنمــر ضــد ضحايــا يتمتعــون بــأداء أكادميــي مرتفــع أو منخفــض. 

- االستبعاد أو اإلقصاء االجتماعي: اإلضــرار بعالقــات األقــران أو املكانــة االجتماعيــة، 
ــة، واســتبعاد  ــة، ونشــر شــائعات مؤذي ــض املجموع ــا ورف ــود الضحاي ــل وج ــل جتاه مث

الضحايــا مــن جماعــة الصداقــة أو األســرة املدرســية أو تهديــد اآلخريــن بعــدم اللعــب مــع 

.)Monks & Smith, 2006( ــا، وتوزيــع رســائل أو صــور مؤذيــة أو محرجــة الضحاي

االبتزاز: طلــب املــال أو ممتلــكات أو أخــذ أشــياء والتصــرف فيهــا وعــدم إرجاعهــا أو   -3

إتالفهــا. وُيســمى بالعنــف االقتصــادي Economic violence؛ أي اســتخدام األمــوال 

للســيطرة علــى طفــٍل آخــر. وإذا لــم ُيعطهــا فــوًرا يتبــع ذلــك تهديــدات. علــى ســبيل املثــال، 

فــي وجبــات اإلفطــار املدرســية ميكــن انتــزاع املــال أو إجبــار الضحيــة علــى ســرقة 

ــة. ــى الضحي ــوم عل ــاء الل ــط إللق ــذا الشــكل فق ــكات، وُيســتخدم ه ممتل
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التنمــر اإللكترونــى: اســتخدام اإلنترنــت واألجهــزة الرقميــة ووســائط التواصــل االجتماعــى   -4

ومواقــع الويــب ملضايقــة شــخص آخــر أو نشــر إشــاعات. فــي أســتراليا - مثــاًل - تعــرض 

 Joint Select Committee( مــن األطفال والشــباب للتنمــر اإللكترونــي )٪مــا بــني )20-10

.)on Cyber-Safety, 2011

ــد أو  ــل: إرســال رســائل تهدي ــددة، مث ــي أشــكااًل متع ــر اإللكترون ــد يتخــذ ســلوك التنم وق

دة حلســاب البريــد اإللكترونــي لشــخٍص مــا أو لهاتفــه احملمــول، ونشــر  صــور مؤذيــة أو ُمهــدِّ

شــائعات مكتوبــة ورســائل مؤذيــة أو مهــددة علــى مواقــع الشــبكات االجتماعيــة أو صفحــات 

الويــب؛ مــن أجــل اإلضــرار بســمعة الهــدف وعالقاتــه وســرقة معلومــات حســاب شــخص 

ة والتقــاط صــور غيــر دقيقــة للشــخص ونشــرها  القتحــام حســاباته؛ إلرســال رســائل ضــارَّ

عبــر اإلنترنــت، أو تعميــم صــور أو رســائل موحيــة جنســًيا عــن شــخص مــا. 

ــه،  ــوع مــن التنمــر أو تعقب ــار اكتشــاف هــذا الن ــى الكب ــد يكــون مــن الصعــب جــًدا عل وق

ومــا يقــرب مــن نصــف الضحايــا ال يعرفــون ُهِويَّــة اجلانــي. حيــث غالًبــا مــا ينطــوي التنمــر 

 Olweus( اإللكترونــي علــى اســتخدام رســائل فوريــة وغــرف الدردشــة والبريــد اإللكترونــي

.)& Limber, 2010

ــة  ــال لصدم ــرض األطف ــد يتع ــورًة؛ فق ــل خط ــس أق ــو لي ــر: وه ــر ظاه ــن  أو غي ــر كام تنم  -5

نفســية متفاوتــة اخلطــورة مــع عواقــب ســلبية محتملــة.

تنمــر ِعْرقــي، حيــث يتــم التنمــر علــى الشــخص ألنــه مــن جنــس أو جنســية أو ثقافــة مختلفــة.   -6

وتنمــر جنســي حيــث يتعــرض شــخص مــا للتنمــر بســبب ميولــه اجلنســية. 

شيوع سلوك التنمُـّر
ــياق  ــى الس ــر عل ــنا وتؤث ــه مدارس ــي تواج ــة الت ــا الرئيس ــن القضاي ــر م ــلوك التنم ــدُّ س ُيع

.)Torchia,  2014( املدرســي وعلــى قــدرة األطفــال أو التالميــذ علــى التعلُّــم

ووجــدت دراســة َمْســحيَّة علــى 15.000 تلميــذ وتلميــذة مــن الصــف الســادس إلــى العاشــر، 

أن قرابــة 20٪ منهــم مارســوا ســلوك تنمــر مــرة واحــدة علــى األقــل أســبوعًيا، وذكــر 17٪ منهــم 

أنهــم ضحايــا ملــرة واحــدة علــى األقــل فــي األســبوع. وأفــاد 30 ٪ منهــم أنهــم اشــتركوا فــي 

 .)Yerger & Gehret,2011( ســلوك التنمــر والتخويــف

ــي  ــاٍت ف ــر - دراس ــلوك التنم ــي س ــل باحث ــن أوائ ــو م ــوس Olweus - وه ــرى أولوي وأج
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مــدارس نرويجيــة وســويدية علــى أكثــر مــن 150 ألــف تلميــذ تتــراوح أعمارهــم بــني )16 - 8( 

عاًمــا، أظهــرت أن مــا يقــرب مــن 9٪ مــن التالميــذ ضحايــا، ويوجــد تلميــذ واحــد مــن كل ســبعة 

 .)Olweus,1993 :13( ــة ــا يشــاركون بانتظــام فــي ســلوك التنمــر/ الضحي ــذ تقريًب تالمي

وأظهــر اســتطالع آخــر فــي اململكــة املتحــدة علــى )10,020( شــخص تتــراوح أعمارهــم بــني 

)20-10( عاًمــا، تعــرُّض شــخص مــن كل شــخصني لســلوك التنمــر فــي مرحلــة مــا مــن حياتهــم. 

ــم ألي  ضه ــر 37٪ عــن تعرُّ ــم يخب ــر. ول ــي ســلوك تنم ــم شــاركوا ف ــة أنه ــن الَعيِّن ــاد 63٪ م وأف

.)The Annual Bullying Survey, 2017( ســلوك تنمــر

وأجــرت منظمــة الصحــة العامليــة WHO مســًحا عاملًيــا عــن صحــة التالميــذ فــي املــدارس 

فــي شــمال أفريقيــا علــى أكثــر مــن 13,000 تلميــٍذ فــي املرحلــة اإلعداديــة بــني عاَمــي )-2006 

2008(، أظهــر أن ثلــث التالميــذ فــي املغــرب وتونــس وليبيــا أفــادوا بأنهــم تعرضــوا لســلوكيات 

تنمــر فــي الشــهر املاضــي. وبلــغ معــدل التنمــر فــي مصــر ٪60.3 

 .)Abdirahman, Fleming & Jacobsen, 2012(

وأجــرت شــركة Microsoft دراســة عــن ســلوك التنمــر عبــر اإلنترنــت فــي جمهوريــة مصــر 

العربيــة، أظهــرت أن 27٪ مــن األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــني )17- 8( عاًمــا فــي مصــر 

تعرضــوا لســلوك تنمــر عبــر اإلنترنــت مقارنــًة مبتوســط قــدره 37٪ لـــ )25( دولــة، وأن 63٪ منهــم 

تعرضــوا للتخويــف دون اتصــال باإلنترنــت )Microsoft Corporation, 2012( وأن قرابــة 

 Nansel,( مــن الشــباب يشــاركون بشــكل مباشــر فــي التنمــر أو الضحيــة أو كليهمــا )٪25-20(

et. al. 2001 :2096(، وتشــير دراســات واســعة النطــاق ُأجريــت فــي دول غربيــة أن )9-4٪( مــن 

الشــباب يشــاركون أحياًنــا فــي ســلوكيات تنمــر. وأن )25-9٪( مــن األطفــال فــي ســن املدرســة 

.)Lodge & Baxter, 2013:95-96( يتعرضــون لســلوك التنمــر

ووفًقــا لتقريــر مؤشــرات اجلرميــة والســالمة املدرســية عــام 2008، فــإن 24٪ مــن املــدارس 

االبتدائيــة أبلغــت عــن حــوادث تنمــر يوميــة أو أســبوعية، ورمبــا يكــون تكــرار ســلوك التنمــر أكبــر 

 Pepler &( مــن ذلــك بكثيــر؛ نظــًرا ألن الكبــار يفشــلون فــي االســتجابة بشــكل مناســب للتنمــر

.)Craig, 2000

وفــي عــام 2007، أفــاد 32٪ مــن تالميــذ تتــراوح أعمارهــم بــني )18 -12( عاًمــا أنهــم 

ــرة  ــر م ــذ تعرضــوا للتنم ــؤالء التالمي ــن ه ــام املاضــي، وأن 63٪ م ــر خــالل الع تعرضــوا للتنم

ــي الشــهر. وأن )٪10(  ــني ف ــرة أو مرت ــر م ــام. وأن )21٪( تعرضــوا للتنم ــني خــالل الع أو مرت
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تعرضــوا للتنمــر مــرة أو مرتــني فــي األســبوع و)7٪( تعرضــوا للتنمــر كل يــوم تقريًبــا )الفرحاتــي 

ــيد، 2009(.  الس

وأفــادت دراســة حــول انتشــار ســلوك التنمــر فــي أســتراليا أن تلميــًذا واحــًدا مــن كل أربعــة 

تالميــذ فــي عينــة مكونــة مــن 20.832 تلميــًذا أســترالًيا تتــراوح أعمارهــم بــني ) 14 - 8 عاًمــا( 

أبلــغ عــن تعرضــه للتنمــر كل أســبوع أو أكثــر. ووجــدت بيانــات دراســة ُطوليَّــة ألطفــال أســتراليني 

أن مــا يقــرب مــن 1 مــن كل 3 طــالب أعمارهــم بــني )11-10( عاًمــا تعرضــوا للتنمــر، وأن التنمــر 

.)Lodge & Baxter, 2013( اجلســمي هــو الشــكل األكثــر شــيوًعا

ــي  ــة ف ــدارس االبتدائي ــة، أن امل ــة 4٠ دول ــي قراب ــت ف ــرت دراســة اســتقصائية ُأجري وأظه

ــم  ــى نســبة مــن حــاالت التنمــر فــي العال أســتراليا كانــت مــن بــني املــدارس التــي ســجلت أعل

)Mullis,et.al, 2008(، وأظهــرت دراســة أخــرى أن تلميــًذا واحــًدا مــن كل ســتة تالميــذ ممــن 

تتــراوح أعمارهــم بــني )17-7( عاًمــا تعرضــوا للتخويــف مــرة واحــدة علــى األقــل فــي األســبوع 

.)Lodge & Baxter, 2014(

وســلوك التنمــر ميهــد الطريــق لألطفــال الذيــن ينجذبــون إلــى طريــق االنحــراف واإلجــرام، 

ــا  ــون فيه ــال يتعلم ــة لألطف ــة آمن ــر بيئ ــئولية توفي ــدارس مس ــه امل ــل في ــذي تتحم ــد ال ــى احل إل

املســاهمة بشــكل منتــج فــي املجتمــع. وأن االحتــواء الفعــال ملشــكلة ســلوك التنمــر أصبــح ميثــل 

أولويــة عاليــة.

حقائق عن التنمر : تتمثل فيما يلي:
الحقيقة األوىل 

التنمــر هــو أكثــر مــن مجــرد مضايقــة وهــو ســلوك إيــذاء جســمى أو نفســي أو تهديــد أو 

ــدى  ــر ل ــر شــيوًعا لســلوك التنم ش جنســي. وأن الشــكل األكث ــل أو حتــرُّ ــة قت ضــرب أو محاول

الذكــور املضايقــة ثــم اإليــذاء اجلســمي. أمــا اإلنــاث فــإن العالقــات االجتماعيــة والنبــذ األشــكال 

البــارزة، وأن مــن مييلــون للتنمــر لديهــم مشــكالت ســلوكية واكتئــاب وعــدوان وانحــراف.. والتنمر 

نقطــة انطــالق لســلوكيات إجراميــة تزيــد مــن خطــر احتــكاك األفــراد بالشــرطة عندمــا يصبحــون 

كبــاًرا أكثــر مــن النصــف، وقــد يتعرضــون لســلوكيات اكتئــاب عندمــا يكبــرون بنســبة ٪30.

الحقيقة الثانية 
ميكــن ألي فــرد أن يصبــح متنمــًرا وأنــه ســلوٌك ُمتعلَّــٌم يتأثــر بســياق األســرة ومنــط التنشــئة. 
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ــر.  ــق ســلوك التنم ــك عــن طري ــم ذل ــزز لديه ــد يتع ــاء وق ــم أقوي واملتنمــرون بحاجــٍة للشــعور أنه

ــر مشــكلة  ــح التنم ــر يصب ــاد العم ــر وبازدي ــن العم ــة م ــي الســنة الثاني ــر ف ــدأ ســلوك التنم ويب

ــا. وأن )25٪( مــن املتنمريــن ُيظهــرون بعــد الثالثــني مــن  خطيــرة ويصبــح التدخــل أمــًرا صعًب

ــد  ــن تعقي ــر م ــأ التنم ــم. ينش ــن غيره ــر م ــون أكث ــاٍت للقان ــًة ومخالف ــلوكيَّاٍت إجراميَّ ــر س العم

عالقــات األطفــال مــع أفــراد األســرة واألقــران واملجتمــع والثقافــة.. واملتنمــرون يحتاجــون إلــى 

تدخــل أكبــر لعــالج ســلوك التنمــر، وقــد يعانــون مشــكالٍت فــي الصحــة العقليــة تتطلــب تدخــاًل 

ــا. متخصًص

الحقيقة الثالثة 
ميكــن ألي شــخص أن يصبــح ضحيــًة حيــث وجــد أن األطفــال ذوي احلــاالت املََرضيَّــة وذوي 

اإلعاقــة، وذوي احلمايــة الزائــدة مــن أســرهم، واألطفــال املُســيَطر عليهــم فــي البيــت ويذعنــون 

لطلبــات املتنمريــن وضعيفــي املهــارات االجتماعيــة، ويســتخدمون الصــراخ والبــكاء وعــدم الدفــاع 

ــال  ــدرات األطف ــاوت ق ــني، 2005(. وتتف ــا )ب ــوا ضحاي ــر عرضــًة ألن يكون ــن أنفســهم - أكث ع

الضحايــا لالســتجابة، فمنهــم مــن يشــعر باخلــوف أو الوحــدة ومنهــم مــن يطــور ســلوكيات جُتنِّبــه 

كثيــًرا مــن األماكــن التــي يوجــد فيهــا مســتقوون؛ فقــد ال يذهــب إلــى دورات امليــاه رغــم حاجتــه 

إليهــا أو يتغيــب عــن بعــض احلصــص األخيــرة فــي برنامــج املدرســة. 

ــرات التــي حتصــل مــع الطفــل واالنتبــاه إليهــا، مثــل الغيــاب  وعلــى األســرة مالحظــة التغيُّ

ــب مصــروف  ــر الطريــق للمدرســة وطل ــة فــي الذهــاب للمدرســة، وتغيي ر وعــدم الرغب ــرَّ ــر املُب غي

ــن  ــث ع ــه أو احلدي ــر من ــن األصغ ــى اآلخري ــداء عل ــس واالعت ــق املالب ــارض ومتزي ــادة، والتم زي

ــة. ــكار االنتحاري األف

الحقيقة الرابعة 
التنمــر ليــس مشــكلًة حديثــة ويجــب االهتمــام بهــذه الظاهــرة والتوعيــة مــن مخاطرهــا ووضع 

ه الكوجنرس  قوانــني حلمايــة الطفولــة، مثــل قانــون "معاملــة الطفــل ومنــع اإلســاءة إليــه" الــذي أقــرَّ

األمريكــي عــام 1973، وأن التصــدي للمشــكلة يتــم فقــط عندمــا ُيعتــَرف بهــا وُتتخــذ اخلطــوات 

ملنعهــا، وأن جتاهــل املشــكلة فهــو ال يجعلهــا تختفــي. ومــن املهــم عــدم التلقيــب املســتمر لألطفــال 

بالتنمــر؛ ألن ذلــك قــد يعــوق املعاجلــة الفعالــة واملبكــرة خلطــر التنمــر املدرســي مــن حــدوث نتائــج 
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ــد ضــد شــخص آخــر يتســبب فــي ضــرر  ســلبية ومدمــرة الحقــة... والتنمــر ســلوك قمعــي ُمتعمَّ

جســمي أو نفســي ويتكــرر عــادًة مــع مــرور الوقــت.

الحقيقة الخامسة 
ــر والضحيــة حيــث قــد يعانيــان مشــكالٍت خطيــرًة وآالًمــا وأعراًضــا  ــر علــى املُتنمِّ يؤثــر التنمُّ

جســميًَّة وصداًعــا وآالًمــا فــي املعــدة وضغًطــا نفســًيا وأعراًضــا سيكســوماتية. وأن املتفرجــني 

الذيــن يشــاهدون أطفــااًل يتعرضــون للتنمــر ويخافــون مــن التعبيــر عــن معارضتهــم لهــذا الســلوك 

خلوفهــم مــن مالقــاة نفــس املصيــر، يشــعرون بالتوتــر واخلــوف والغياب عن املدرســة واالنســحاب 

. منها

الحقيقة السادسة
التنمــر مشــكلة خطيــرة واألطفــال الضحايــا واملتنمــرون بحاجــة إلــى التدخــل ومنــع اخلطــر. 

ــب  ــذات وإحســاس بالذن ــر ال ــص تقدي ــس ونق ــة بالنف ــف الثق ــى ضع وأن املتفرجــون ُعْرضــة إل

ــوا  ــة الفشــل فــي التصــرف وال يعرفــون كيــف يتصرفــون، ويشــعرون أنهــم لكــي يكون فــي حال

ــب أو تــرك  ــوا أي شــيء" وميكــن أن يطــوروا مشــاعر ضعــف أو جتنُّ فــي أمــان "يجــب أالَّ يفعل

املدرســة، وأن املتنمريــن والضحايــا هــم فــي خطــر حقيقــي. 

الحقيقة السابعة 
قــد ال يكمــن حــلٌّ لســلوك التنمــر فــي تدريــب الضحيــة علــى "الدفــاع عــن النفــس"، ولكــن 

فــي إبعــاد التنمــر عــن منــاخ املدرســة وفــق قوانــني وأنظمــة وعــدم الســماح التالميــذ بالتنمــر فــي 

املدرســة، وتعليــم اآلبــاء واألبنــاء واملعلمــني مهــاراٍت مناســبًة ملواجهــة ســلوك التنمــر مــن خــالِل 

ــادة التواُصــل بــني املدرســة والبيــت  ــٍق فــي االســتراحات وســاحات املدرســة. وزي إشــراٍف دقي

وعمــل ورش عمــل للوقايــة مــن ســلوك التنمــر. فالطفــل الــذي يتعــرض للعنــف األســري ُعْرضــة 

ــي عليــه فــي املدرســة.  للتنمــر والتجنِّ

الحقيقة الثامنة 
تعــاون األطــراف كافــًة: والَدْيــن ومعلمــني ومجتمــع محلِّــي، وقــد وضعــت مؤسســات أمريكيــة 

ــي،  ُخطًطــا شــملت مجــاالٍت أساســيًة، مثــل املالحظــة فــي ســياق املدرســة وضبــط الســلوك الصفِّ

وعمــل برامــج وقايــة وتدخــل وتطويــر العاملــني، وحتســني التواصــل بــني األطــراف جميًعــا وتوعيــة 

املجتمــع والبيئــة احمليطــة.
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الحقيقة التاسعة 
ــى  ــة عل ــم اإلشــارات الدالَّ ــر. ويجــب فه ــال املعرضــني لســلوك التنم ــن مســاعدة األطف ميك

ــر عــن  ــي التحصيــل الدراســي والتعبي ــر وتدنِّ ســلوك التنمــر مــن خــالل مشــاعر الضيــق والتوت

رات والوصــول لألدوات  ر وتعاطــي الكحــول واملُخــدِّ العنــف، مــن خــالل الرســم والغضــب غيــر املُبــرَّ

احلــادة والســالح. يجــب تعــاون األطــراف جميًعــا فــي مســاعدة الضحايــا ووقــف التنمــر وبنــاء 

برامــج مســاعدة لهــم )ِبــني، 2005(.

الحقيقة العاشرة 
ــة  ــم وخالي ــة للتعلُّ ــن النفســي وداعم ــا األم ــر فيه ــة يتواف ــي بيئ ــد إال ف ــم اجلي ــم التعلي ال يت

ــة ومطبقــة فــي التعليــم  ــلَليَّة، وتتميــز مبعاييــر واضحــة وإجرائيَّ مــن العنــف أو فــرص تكويــن الشِّ

والتعلــم والتقــومي. ويبــرز دور املدرســة فــي حمايــة التالميــذ مــن ســلوك التنمــر مــن خــالل برامــج 

توعيــة ووقايــة وحتصــني.

ــكا يوجــد مــا ُيســمى بقواعــد ضــد التنمــر anti bullying rules، مــن خاللهــا  وفــي أمري

يتــم تصميــم برامــج للتوعيــة، تتضمــن محاضــراٍت وورَش عمــٍل ومجــالِت حائــط وتوضيًحــا 

للحقــوق والواجبــات، واحتــرام اجلميــع علــى اختــالف قدراتهــم وثقافاتهــم وخلفيتهــم االقتصاديــة 

واالجتماعيــة، وتعليمهــم طــرق املناقشــة واحلــوار ومهــارات َفــضِّ النزاعــات والتفــاوض، وتنميــة 

مهــارات القيــادة والتواصــل.

ــث إن ســلوك  ــف ســلوك التنمــر. حي ــي تقــف خل ــة الت ومــن املهــم تأمــل الدوافــع االجتماعي

ــاظ  ــران واحلف ــد يكــون ســلوًكا وســيلًيا لتأســيس مركــز مهيمــن داخــل مجموعــة األق التنمــر ق

عليــه )Juvonen, et .al, 2003(. وســلوك التنمــر ليــس فقــط ســلوًكا اســتباقًيا أو وســيلًيا، 

 Attraction Theory ولكنــه أيًضــا يتأثــر بدوافــع هيمنــة اجتماعيــة. وتشــير نظريــة اجلاذبيــة

إلــى أن األفــراد ينجذبــون إلــى آخريــن لديهــم شــخصيات يحبونهــا وُمثــل وقَيــم يعتنقونهــا وثقافــة 

مماثلــة لهــم. فمثــاًل، فــإن املراهقــني فــي ِســنٍّ يشــعرون فيهــا باحلاجــة إلــى البــدء فــي االنفصــال 

عــن والديهــم والشــعور بأنهــم كبــاٌر؛ ومــن َثــمَّ ينجذبــون إلــى أقــران لديهــم شــخصيات مســتقلة 

ومتمــردة وعدوانيــة وأقــل اجنذاًبــا إلــى أقــران مطيعــني ويفكــرون بانصيــاع ومســايرة؛ ألن هــذه 

.)Bukowski, et.al, 2000( ــة ــا بالطفول اخلصائــص مــن وجهــة نظرهــم أكثــر ارتباًط

ــة جنســيَّة عندمــا تــرى األفــراد أقراًنــا آخريــن لديهــم ســلوك مماثــل  فمثــاًل قــد حتــدث ِمْثليَّ
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مــن نفــس اجلنــس أو الِعــْرق. حيــث إنــه باســتخدام حتليــل النَّْمذَجــة اخَلطيَّــة للكشــف عــن تأثيــر 

األقــران إلحــداث ســلوك تنمــر، أشــارت النتائــج إلــى أن األقــران لهــم تأثيــر كبيــر علــى ســلوك 

التنمــر، وأن التالميــذ ذكــوًرا أم إناًثــا ينجذبــون ألخريــن لديهــم تكــرارات مماثلــة مــن ســلوكيات 

.)Espelage & Swearer,2003( ــر التنم

ــل  ــم، ب ــم انفعاالته ــة أو تنظي ــارات االجتماعي ــى امله ــرون بالضــرورة إل ــرون ال يفتق واملتنم

ــى ســلوك  ــة عل ــى اســتراتيـچيَّات هيمن ــون إل ــص التعاطــف. ويلجئ ــر ونق ــا باملك ــون أيًض يتصف

األقــران وتوجيههــم وفــق رغباتهــم ومقاصدهــم )Lodge & Baxter, 2014(، وترتفــع درجــات 

هــم والدهشــة مــن  ســلوك التنمــر عندمــا يتــم التركيــز علــى أهميــة تأثيرهــم وقيمــة وتأثيــر حتكمُّ

شــجاعتهم. وهــم ال يســعون للســيطرة فحســب بــل يتمتعــون أيًضــا مبكانــة اجتماعيــة مرتفعــة، 

ــني  ــة ب ــر مشــهورين وذوي مكان ــااًل ذوي ســلوك تنم ــة جنــد أطف ــة املدرســة االبتدائي ــي بداي وف

.)Rodkin, et .al. 2015( أقرانهــم

تأثريات املدرسة يف سلوك التنمر
ــث  ــر. حي ــي حــدوث ســلوك التنم ــم ف ــدور مه ــوم ب ــاخ املدرســي يق ــر دراســاٌت أن املن ُتظه

أظهــرت دراســة أن مزيــًدا مــن ســلوك التنمــر يحــدث فــي مــدارس ذات بيئــة تعليــم وتعلُّــم ســيئة، 

يكافــح فيهــا التالميــذ فــي العمــل املدرســي أو يواجهــون صعوبــة فــي التعامــل مــع الصراعــات 

 .)Cohn & Canter, 2003( وبهــا عالقــات ضعيفــة بــني األطفــال واملعلمــني

ويحــدث ســلوك تنمــر أقــل فــي مــدارس ذات منــاخ إيجابــي وتشــجع علــى مشــاركة الوالديــن 

ــة  ــة وســلوكية إيجابي ــر أكادميي ــا معايي ــن وبه ــم اآلخري ر قَي ــدِّ ــي وُتق ــاط اإليجاب ــزز االنضب وتع

)Ma, 2002(، وتعزيــز قَيــم التســامح وثقافــة مدرســية متناغمــة كوســيلة ملواجهــة ســلوك التنمــر 

فــي املدرســة.

ــرت  ــث أظه ــم، حي ــى ســلوكياتهم واجتاهاته ــذ حــول مدرســتهم عل ــدَركات التالمي ــر ُم وتؤث

عــن  إيجابيــة  مــدركات  لديهــم  الذيــن  التالميــذ  أن   )Kuperminc, et. al, 1997( دراســة 

مدارســهم أقــل عرضــة للمشــاركة فــي ســلوكيات عدوانيــة. ومنــاخ املدرســة ال يؤثــر علــى التالميــذ 

أثنــاء وجودهــم فــي املدرســة فحســب، بــل لــه تأثيــٌر طويــُل املــدى علــى ســلوكياتهم وإجنازاتهــم 

فــي احليــاة. 

ــح أن يتــم ترشــيح األطفــال ذوي ســلوك التنمر كمســئولني عن "بدء التنمــر" و"إزعاج"  مــن املُرجَّ
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 ،)Rigby,1995( أو مضايقــة اآلخريــن. وليــس مــن املســتغرب أن يشــعروا بالوحــدة فــي املدرســة

ويواجهــون مســتوياٍت مرتفعــًة مــن املتاعــب اليوميــة فيمــا يتعلــق بالعمــل املدرســي، ويعبــرون عــن 

عــدم رضاهــم الشــديد عــن املدرســة ويشــعرون باالبتعــاد عــن املجتمــع املدرســي. 

ــة  ــراه)Kasen, Cohen & Brook, 1998( ، أن بيئ ــٌق أج ــر حتقي ــذا الشــأن أظه ــي ه وف

املدرســة التــي تســاعد علــى حتقيــق أهــداف التالميــذ وُتســهم فــي جناحهــم األكادميي، تســاعدهم 

ــي  ــرور ســبع ســنوات ف ــد م ــة بع ــالك ســلوكيات مخالف ــع االنقطــاع عــن الدراســة وامت ــي من ف

حياتهــم. وبشــكٍل عــام، فــإن بيئــة املدرســة تؤثــر بشــكٍل جوهــريٍّ علــى تعزيــز ســلوك التنمــر أو 

.)Smith, Pepler & Rigby, 2004( منعــه

ــذ  ــة 1,400 تلمي ــملت قراب ــتراليا ش ــي أس ــا )Skrzypiec, 2008( ف ــٍة أجراه ــي دراس وف

فــي الصفــني: الثامــن والتاســع، أظهــرت أن قرابــة ثلــث التالميــذ الذيــن تعرضــوا لســلوك تنمــر 

يعانــون صعوبــًة فــي التركيــز فــي الفصــول الدراســية بســبب خوفهــم مــن ســلوك التنمــر. وتناولــت 

ــي  ــر ف ــلوك التنم ــة س ــة عالق ــدارس الكندي ــي امل ــا )Konishi, 2010( ف ــرى أجراه ــٌة أخ دراس

ــا،  ــنة تقريًب ــر )15( س ــذ ذوي عم ــى 28,000 تلمي ــت عل ــي وُأجري ــاز األكادمي ــدارس واإلجن امل

أظهــرت النتائــج أن التحصيــل الدراســي للطــالب انخفــض عنــد حــدوث ســلوك التنمــر وازداد 

عندمــا كانــت هنــاك عالقــات قويــة بــني األطفــال أو التالميــذ وُمعلِّميهــم.

ــات  ــْرٍض وعالق ــر ُم ــر مســتقرة وأداء مدرســي غي ــم انفعــاالت غي ــن لديه ــذ الذي  وأن التالمي

ضعيفــة مــع أفــراد أســرتهم ومعلميهــم وزمالئهــم، أكثــر عرضــة لالشــتراك فــي ســلوك تنمــر مــع 

أقرانهــم )Wong, et. al, 2008(، وأن أولئــك الذيــن يتعرضــون لتنشــئة أســرية تفضل العنف وبها 

 Espelage, Holt &(ن بدايــات ســلوك التنمــر لــدى األطفــال صــراع أســري هــي بيئــة تدعــم وُتكــوِّ

Henkel, 2003 ;Lee, 2011( . وتعــرُّض التالميــذ لقَيــم عنيفــة مــن خــالل النشــأة وفــي ســياق 

 Olweus,1993;( ــي املدرســة ــط بســلوك التنمــر ف ــة، يرتب ــاظ عنيف ــف يتســم بحــوارات وألف عني

Rigby,2007(، والتعــرض لرســائل عنيفــة مــن وســائل اإلعــالم يجعلهــم أكثــر عرضــًة ملمارســة 

أو االشــتراك فــي ســلوك تنمــر )Zimmerman, et. al, 2005( والتواصــل املتكــرر مــع أقــران 

منحرفــني )Haynie, et al 2001(، وقــد يســيء البعــض توجيــه مســار غضبهــم ويتســمون بالتهور 

ومــن َثــمَّ يصبحــون بدورهــم ذوي ســلوك تنمــر )Lam & Liu, 2007( ؛ ومــن َثــمَّ فــإن الطريقــة 

التــي تســتجيب بهــا املــدارس لســلوك التنمــر فــي املدرســة مناســبة.

ــي األداء  ــي املدرســة ويواجهــون مشــكلة ف ــر ســعداء ف ــم غي ــا أنه ــال الضحاي ــاد األطف وأف
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املدرســي. إضافــًة إلــى ذلــك يعبــرون عــن ثقــة قليلــة فــي أن املعلمــني فــي مدرســتهم ســيتدخلون 

لوقــف ســلوك التنمــر. فــي الواقــع يعتقــد الضحايــا أن املدرســة ليســت مكاًنــا آمًنــا لهــم 

اسرتاتيجيَّات تفسري التنمر املدرسي
1( التنمر سلوك مـُؤذٍ

ــر  ــا ال ميــارس وال يشــترك فــي ممارســات تنمــر، ويؤث ــكل طفــل احلــق فــي أن يكــون آمًن ل

التنمــر علــى املتنمــر والضحيــة، وعلــى املتفــرج والذيــن يعرفــون حــدوث ســلوك التنمــر أو يتوقعون 

حدوثــه.

وتشــير بيانــات منظمــة الصحــة العامليــة إلــى أن نســبًة كبيــرًة مــن األطفــال فــي أي مجتمــع 

يشــاركون فــي عمليــة التنمــر، إمــا متنمريــن أو ضحايــا. وفــي كلتــا احلالتــني فإنهــم معرضــون 

ــاِدي للمجتمــع وتعاطــي املخــدرات )Farrington, 1993(، وخطــر  ــق بالســلوك املُع خلطــر متعل

 .)Olweus,1993( اإلصابــة بالقلــق واالكتئاب والشــكاوى اجلســمية واألمــراض السيكوســوماتية

ــات أساســية  ــل متطلب ــكل طف ــون ل ــن خــالل تشــريعاتها أن يك ــن م ــة أن تضم ــى الدول وعل

ه اجلســمي والعقلــي واملعنــوي واالجتماعــي والصحــي والسياســي واملدنــى.. فــي بيئــة  الزمــة لنُمــوِّ

حــرة وكرميــة. وعنــد وضــع أو صياغــة تشــريعات يجــب اعتبــار مصالــح الطفــل أولويــة أولــى. 

ويحــق جلميــع األطفــال احلصــول علــى تعليــم يعــزز مهاراتهــم احلياتيــة وتنميــة مواهبهــم وصقــل 

توجهاتهــم اإليجابيــة فــي حياتهــم احلاضــرة والقادمــة. 

ــة  ــي مرحل ــم ف ــال بأقرانه ــات األطف ــي عالق ــود إشــكالية ف ــة وج ــذه الورق ا ه ــدَّ ــظ ُمِع والح

ريــاض األطفــال واملرحلــة االبتدائيــة حيــث تظهــر ســلوكات تنمــر وانطــواء ووحــدة وســرقة 

وكــذب، وتوجــد فــروق كبيــرة فــي حــدوث هــذه الســلوكيات بــني الفئــات العمريــة. بالنســبة إلــى 

ــى  ــل عــن ثــالث ســنوات، وبالنســبة إل ــد أو تق ــد تزي ــة ق ــرة زمني ــال تقــل خــالل فت بعــض األطف

أطفــال آخريــن قــد تزيــد هــذه املشــكالت كًمــا وكيًفــا، وألطفــال آخريــن لــم يحــدث تغييــر لهــم. 

وتشــير االســتنتاجات إلــى أن ظهــور مشــكالت فــي العالقــة مــع األقــران فــي ســن مبكــرة 

ــة واجلســمية،  ــل بالســالمة النفســية واالجتماعي ــد شــعور الطف ميكــن عالجهــا، مــن خــالل تأكي

هــم حيــث ميكــن للطفــل جتربــة االســتمتاع بالتعلــم  وتقــوم بيئــة التعلُّــم اآلمنــة بــدوٍر ُمهــمٍّ فــي مُنوِّ

واالندمــاج فــي مجموعــة تعلــم آمنــة.

ــاء  وتقــع مســئولية وقايــة األطفــال مــن التنمــر )كفاعــل وضحيــة ومتفــرج( علــى عاتــق اآلب
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ــة  ــل وقاي ــن عوام ــال. وم ــن األطف ــئولية ع ــع املس ــي مواق ــن ف ــن املوجودي ــم م ــني وغيره واملعلم

ــر: ــال مــن ممارســة ســلوك التنم األطف

تثقيــف األطفــال لضمــان اجتاهــات إيجابيــة وجتنــب اســتخدام قوتهــم أو مضايقــة   -

اآلخريــن، وهــذه الوظيفــة هــي مســئولية كل مــن هــم علــى اتصــال باألطفــال. 

ــم والســالم والتســامح  ــن التفاه ــروٍح م ــع وب ــي املجتم ــاة مســئولة ف ــل حلي ــداد الطف إع  -

واملســاواة والصداقــة بــني جميــع اجلماعــات واملجموعــات والكيانــات الوطنيَّــة والدينيَّــة. 

2(  املخالفات الجنائية لسلوك التنمر املدرسي
ــم  ــرون وارتكابه ــن يتنم ــال الذي ــني األطف ــة ب ــة جوهري ــود صل ــى وج ــوي عل ــل ق ــد دلي يوج

ــر مؤشــًرا مهًمــا لنمــو الطفــل ليكــون  ســلوكيات جانحــة فيمــا بعــد فــي حياتهــم. وُيعــدُّ ســلوك التنمُّ

مجرًمــا بعــد ســت ســنوات فــي املتوســط فــي احليــاة. 

أي يتحــول ســلوك التنمــر إلــى نــوٍع مــن االنحــراف أو الســلوك املضــاد للمجتمــع، والــذي 

يعنــي اخلــروج علــى قوانــني املجتمــع والتصــادم مــع اآلخريــن ومــع القوانــني االجتماعيــة 

واألعــراف العامــة، وبتكــرار ذلــك يتحــول إلــى شــخصية ســيكوباتية متــارس ســلوكيات مضــادة 

ــة  ــررات واهي ــرره مبب ــذي يب ــف ال ــن والعن ــى اآلخري ــر عل ــل ممارســة ســلوك التنم ــع مث للمجتم

ــى أحــد  ــذ إل ــي الســيد، 2009( وأن تكــرار تعــرض التالمي ــر )الفرحات ــه وخــز الضمي ــد عن تبع

أنــواع ســلوكيات التنمــر واملضايقــة املســتمرة قــد يؤثــر علــى تــوازن شــخصية التلميــذ وُيوِجــد 

فــرًدا يحــاول التنمــر بــكل مــن يصادفــه، ويتشــكل لديــه ميــٌل إلــى ممارســة العنــف وتبنِّــي ســلوك 

االنتقــام لكــي تكــون منهًجــا فــي التعامــل. 

وأكــد الباحثــون )Farrington,et.al, 2012( علــى قــوة العالقــة بــني ســلوك التنمــر املدرســي 

ــرون  ــال املتنم ــون األطف ــي أن يك ــهم ف ــر ُيس ــق. وأن التنم ــٍت الح ــي وق ــاب ف ــة واالكتئ واإلهان

نصفهــم علــى األقــل ميــارس ســلوكيات خطيــرة، وفــي وقــٍت الحــٍق يصبحــون مجرمــني أو 

ــبة ٪30. ــر بنس ــاب املتأخ ــون باالكتئ ــة وُيصاب ميارســون ســلوكيات جانح

ــة  ــى وجــود عالق ــاًل عل ــا، دلي ــى مــدار ثالثــني عاًم ــدا عل ــٌة فــي نيوزيلن وقدمــت دراســٌة طوليَّ

ــوغ،  ــة البل ــي مرحل ــة ف ــال أو اإلدان ــة واالعتق ــم العنيف ــة واجلرائ ــي الطفول ــر ف ــني ســلوك التنم ب

 Fergusson, et.(ــرى ــة أخ ــب معرفي ــالل جوان ــة واخت ــلوك الطفول ــار س ــن آث ــر ع ــضِّ النظ بَغ

ــا تعرضــوا لســلوك التنمــر  al, 2014( . وفــي دراســة طوليــة فــي أســتراليا علــى )650( مراهًق
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فــي ســن )17- 16( عاًمــا وجــد نصفهــم تقريًبــا مشــتركني فــي ســلوك غيــر عنيــف ولكــن ُمعــاٍد 

للمجتمــع، وربعهــم تقريًبــا مشــتركني فــي ســلوٍك عنيــٍف ُمعــاٍد للمجتمــع فــي ســن )19 - 20 ســنة( 

)Hemphill, Tollit, & Herrenkohl, 2014(. ودراســة طوليــة حــول الشــباب واجلرميــة علــى 

قرابــة )4,300( شــاب فــي أســكتلندا أظهــرت أن أولئــك الذيــن شــاركوا فــي ســلوك التنمــر فــي 

ــا  ــة 17 عاًم ــة الالحق ــرة املراهق ــي فت ــف ف ــن العن ــٍد م ــرة، تعرضــوا خلطــٍر متزاي ــة املبك املراهق

ــف  ــى العن ــوء إل ــر عرضــة للج ــرون أكث ــن يتنم ــال الذي ــإن األطف ــمَّ ف ــن َث )McVie, 2014(؛ وم

كوســيلة للتعامــل مــع املشــكالت وميارســون ســلوكيات معاديــة للمجتمــع، مثــل الســرقة وتعاطــي 

ــة. ــون واألعــراف املجتمعي رات أو الكحــول ومعارضــة أو مقاومــة القان ــدِّ املُخ

هل كنت تعلم؟ األطفال الذين ميارسون سلوك التنمر أكثر ُعْرضًة ملا يلي:
أداء ضعيف في املدرسة  -

اللجوء إلى العنف كوسيلٍة للتعامل مع املشكالت  -

إتالف املمتلكات أو السرقة  -

رات أو الكحول. ويواجهون مشاكل مع القانون. تعاطي املُخدِّ  -

3(  التنمر اختالل يف العالقات االجتماعية
التنمــر اختــالل فــي العالقــات ألن العالقــات أســاس الصحــة والهنــاء مــدى احليــاة. واختــالل 

 Farrington,( العالقــات قــد ميتــد إلــى املضايقــة فــي العمــل وحــدوث إســاءة زوجيــة. وحــددت

ــم.  ــن أقرانه ــر م ــون للتنم ــااًل يتعرض ــرون أطف ــات املتنم ــاء واألمه ــب اآلب ــد ينج ــه ق 1993( أن

وُتظهــر بحــوث طوليــة أن األطفــال الذيــن كثيــًرا مــا يتنمــرون أو يتعرضــون للتنمــر أو التخويــف 

 )Pepler, et .al, 2005(ــر ــلوك التنم ــارس س ــرية مت ــة أس ــن بيئ ــون م ــم، يأت ــل أقرانه ــن ِقب م

ــذه  ــن ه ــن اخلــروج م ــم م ــم لتمكينه ــى دع ــون مشــكالٍت ويحتاجــون إل ــال يعان ــؤالء األطف ، وه

ــَة تكاليــف شــخصية واجتماعيــة  العالقــات املختلــة وظيفًيــا )Pepler & Craig, 2000(، وثمَّ

مرتفعــة لألطفــال الذيــن يقعــون ضحيــة علــى أيــدي أقرانهــم: 

ــا،  1- قــد ينســحبون مــن تفاعــالت األقــران ومعرضــون خلطــر أن يصبحــوا قلقــني اجتماعًي

ويتــرددون فــي املشــاركة فــي أنشــطة اجتماعيــة ورفــض الذهــاب إلــى املدرســة مــن أجــل 

.)Rigby, 2011( حمايــة أنفســهم مــن التنمــر املدرســي

ــا  ــاًل م ــران أن طف ــدرك األق ــاء. ومبجــرد أن ي ــن األصدق ــل م ــدد قلي ــم ع ــون لديه ــد يك 2- ق
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ضحيــة فإنهــم يتــرددون فــي التدخــل خوًفــا مــن تعرضهــم لإليــذاء. ويبتعــدون عــن الطفــل 

الضحيــة وقــد ينضمــون إلــى املتنمريــن ليصبحــوا أكثــر قبــواًل مــن ِقَبــل مــن هــم لديهــم 

القــوة.

ــم،  ــات أقرانه ــد شــعورهم بالوحــدة داخــل مجموع ــا يزي ــال ضحاي ــوع األطف ــرر وق  إذا تك

ــل  ــى عم ــم عل ــد قدرته هــم الصحــي وتأكي ــًة لُنموِّ ــدُّ حيوي ــة ُتع ــى تفاعــالت اجتماعي ــرون إل ويفتق

ــد ُتضعــف  ــاة وق ــدى احلي ــة أن تســتمر م ــرات املؤمل ــار هــذه اخلب ــن   آلث ــِويَّة، وميك ــاٍت َس عالق

قدراتهــم االجتماعيــة الضروريــة للمشــاركة االجتماعيــة الصحيــة، وبتكــرار ذلــك يتعرضــون ملــا 

ــم أن  ــى فه ــون إل ــم يحتاج ــم فإنه ــن ث ــي social helplessness؛ وم ــز االجتماع ى بالعج ُيســمَّ

ســلوك التنمــر خطــأ وأن يقومــوا بتقديــر اآلخريــن وتقديــر مــا بهــم مــن ســمات والتعاطــف معهــم 

والتواُصــل معهــم. 

4(  التنمر ظاهرة اجتماعية ثقافية
ُيعــدُّ ســلوك التنمــر ظاهــرًة اجتماعيــًة ثقافيــًة مثــل اجلنــس أو الِعــْرق أو الطبقــة االجتماعيــة 

أو االقتصاديــة. وقــد ُينظــر إلــى املجتمــع علــى أنــه أبــوي نتيجــة معتقــدات أن الذكــور يجــب أن 

يتمتعــوا بقــوة أكبــر وأن يكونــوا هــم املهيمنــني. وأشــارت دراســات عديــدة إلــى أن الذكــور أكثــر 

عرضــًة للشــروع فــي ممارســات التنمــر مقارنــًة باإلنــاث )Smith & Sharp, 1994(، علــى 

ــاث  ــت نســبة اإلن ــة 38,000 طفــل )Rigby, 1997( كان ــال فــي دراســة شــملت قراب ســبيل املث

الالئــي ُيزعــم أنهــن يتعرضــن للتخويــف مــن قبــل الذكــور 23٪، وأن نســبة الذكــور الذيــن يبلغــون 

عــن تعرضهــم للتخويــف مــن ِقَبــل اإلنــاث ٪3.4. 

وقــد يتعــرض األطفــال خلطــر ســلوك التنمــر املدرســي مــن وجــود املدرســة فــي أحيــاء شــعبية 

 ،)Bradshaw, et.al, 2009( والفقــر ،)Chaux, Molano, & Podlesky, 2009( أو غيــر آمنــة

والتعــرض للتلفزيــون العنيــف وألعــاب الڤيديــو جيــم )Ferguson, et. al., 2009(، واندمــاج أفراد 

األســرة فــي عصابــات وتكتــالت، وضعــف الرقابــة األبويــة وبيئــة أســرية ســلبية، وصــراع والــدّي 

ة  ــوَّ ــي وأب ــن االنفعال ــم الوالدي ــى دع ــار إل ــدي، واالفتق ــاض التواصــل الوال ــف أســرّي وانخف وعن

.)Ferguson, et. al, 2009( ســلطوية وانضبــاط غيــر مناســب وإســاءة معاملــة الوالديــن

ومــن َثــمَّ ميكــن أن يكــون للمنظــور االجتماعــي الثقافــي آثــار واضحــة علــى طريقــة تعامــل 

املدرســة مــع ســلوك التنمــر. ويجــب توجيــه االنتبــاه نحــو إمكانيــة تأثيــر املناهــج املدرســية علــى 
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ــاول املنهــج املدرســي  ــة، وأن يتن ــة والثقافي ــروق االجتماعي ــرام الف ــول واحت ــال بغــرض قب األطف

صراحــًة قضايــا متعلقــة بالفــروق فــي اجلنــس أو الِعــْرق أو الطبقــة االجتماعيــة أو االقتصاديــة، 

ــي  ــم التعاون ــر التعلُّ ــِر مباشــٍر مــع ســلوك التنمــر عب وأن تتعامــل املناهــج الدراســية بشــكٍل غي

والتفكيــر الناقــد.

ــى  ــة Social Identity Theory عل ــة االجتماعيَّ ــة الُهِويَّ ــذا الشــأن تســاعدنا نظري ــي ه وف

فهــم ســبب تنمــر األطفــال، وأن األطفــال لديهــم حاجــة أساســية للحصــول علــى نظــرة إيجابيــة 

ألنفســهم )Tajfel & Turner, 1979( ووفًقــا لهــذه النظريــة فــإن التالميــذ الذيــن يتنمــرون ليســوا 

أشــراًرا بطبيعتهــم، ولكــن لديهــم حاجــة إلــى تعزيــز ُهويَّتهــم االجتماعيــة مــن خــالل االنتمــاء إلــى 

مجموعــة؛ ممــا يؤثــر علــى ســلوكهم حيــث يتعــني عليهــم التصــرف وفًقــا ملعاييــر هــذه املجموعــة. 

وفًقــا لـــ )Ojala & Nesdale, 2004(، فــإن إدراك األطفــال لتهديــدات املجموعــة اخلارجيــة 

ــرف إليهــا األطفــال أو  ــة مجموعــة اجتماعيــة يتع ــة الداخلي ــى ســلوكياتهم. واملجموع ــر عل يؤث

ــون معهــا وميكــن تصنيفهــا  ــة ال يتماثل ــة مجموعــة اجتماعي ــذ، بينمــا املجموعــة اخلارجي التالمي

وفــق العــرق أو الديــن أو النــوع االجتماعــي أو العمــر أو التوجــه اجلنســي أو غيــر ذلــك. ومــن َثــمَّ 

ــز  وجــود عقليــة تتبــع كلمــة "نحــن" ضــد عقليــة تتبــع كلمــة "هــم"، وقــد تــؤدي إلــى التمييــز والتحيُّ

بســبب خوفهــم مــن مجموعــات خارجيــة واعتبــار ذلــك تهديــًدا ملجموعتهــم.

5(  سلوك التنمر مسئوليَّة الجميع
يحــدث ســلوك التنمــر فــي جميــع الســياقات حيــث يجتمــع األفــراد للعمــل واللعــب. واملدرســة 

ــادي فــي معاجلــة  ــدور قي ــاة األطفــال، وتقــوم ب ــرة فــي حي ــة كبي ــع بقــوة اجتماعي مؤسســة تتمت

مشــاكل ســلوك التنمــر ودعــم األنظمــة التــي يعيــش فيهــا األطفــال مثــل املنــزل والنــادي ومراكــز 

الترفيــه، واحلــي مــن خــالل دعــم العــالج والوقايــة مــن ســلوك التنمــر، وتركــز التدخــالت علــى دعــم 

ــمَّ احلاجــة إلــى  التفاعــالت اإليجابيــة وكــف أو قمــع ســلوك التنمــر وتشــجيع التعاطــف؛ ومــن َث

عالقــات إيجابيــة بــني األفــراد املهمــني فــي حيــاة الطفــل والطفــل ذاتــه - مثــل املعلمــني وأوليــاء 

األمــور - لدعــم أو حتصــني أو عــالج األطفــال ذوي ممارســات التنمــر أو ضحايــا التنمــر.

ويجــب أن يتحمــل األفــراد املهمــون فــي حيــاة الطفــل مســئولية تهيئــة بيئــات إيجابيــة، 

تعــزز قــدرة األطفــال علــى إقامــة عالقــات صحيــة وتقليــل الســياقات التــي تشــجع علــى إحــداث 

تفاعــالت ســلبية، مــن خــالل بنــاء خبــرات األطفــال االجتماعيــة بطــرق حتمــي وتدعــم قدراتهــم 
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فــي إقامــة عالقــات جيــدة وتقلــل مــن احتمــال حــدوث ســلوك التنمــر. وأن األفــراد املهمــني فــي 

حيــاة الطفــل يجــب أن يكونــوا قــدوة لألطفــال الســيما فــي َكــفِّ اســتخدام قوتهــم معهــم والتعامــل 

اللطيــف معهــم.

ــة مــن ســلوك  ــع أو الوقاي ــي من ــل ف ــاة الطف ــي حي ــني ف ــراد املُهمِّ ــر بوضــوح دور األف ويظه

ــني  ــم وب ــض وبينه ــم البع ــال بعضه ــني األطف ــة ب ــات إيجابي ــل عالق ــى عم ــب عل ــر، والتدري التنم

الكبــار. علــى ســبيل املثــال، ارتبــط التــزام مديــري املــدارس بتخصيــص وقــت ومــوارد ألنشــطة 

متعلقــة بســلوك التنمــر بتحســني وخفــض املشــكالت االجتماعيــة والنفســية املؤديــة إلــى ســلوك 

 .)Olweus, 2004( التنمــر

وُيعــد املعلمــون عوامــل رئيســة لتبنِّــي وتنفيــذ الوقايــة مــن ســلوك التنمــر، حيــث شــعر 

ــٍد مــن الثقــة فــي التعامــل مــع  ــة مــن التنمــر مبزي املعلمــون الذيــن شــاركوا فــي برنامــج الوقاي

مشــاكل التنمــر، ولديهــم اجتــاه داعــم، وإدراك بأهميــة قيمــة العمــل مــع أوليــاء األمــور للوقايــة 

وعــالج ســلوك التنمــر )Alsaker, 2004(، وأن احملادثــات مــع أوليــاء أمــور األطفــال ذوي ســلوك 

التنمــر عنصــٌر أســاٌس فــي خفــض ممارســات تنمــر األطفــال )Olweus,  2004(. وتبــرز أهميــة 

املشــاركة املجتمعيــة وتعــاون املنظمــات غيــر احلكوميــة ووزارة التعليــم وَمــْن يتعامــل مــع األطفــال 

ــة مــن ســلوك  ــفِّ أو مواجهــة ممارســات التنمــر مــن خــالل نشــر التفاهــم والوقاي للتشــاور؛ لَك

التنمــر؛ ممــا يقلــل مــن احلواجــز أمــام وصــول األطفــال واملراهقــني املعرضــني للخطــر..

6(  سلوك التنمر دالَّة يف الفروق الفرديَّة
إن األطفــال الذيــن يرهبــون اآلخريــن مــراًرا وتكــراًرا فــي املدرســة قليلــو أو منعدمــو 

 ،)psychoticism (Slee & Rigby 1993 ــى الّذهــان ــون إل ــد مييل ــن وق ــع اآلخري التعاطــف م

ومييــل األطفــال املســتهدفون لضحايــا التنمــر املدرســي فــي كثيــٍر مــن األحيــان إلــى االنطــواء 

وتدنِّــي تقديــر الــذات واالفتقــار إلــى املهــارات االجتماعيــة، ال ســيَّما فــي مجــال التوكيديَّــة 

والدفــاع عــن حقهــم واملبــادرة الســلوكيَّة )Rigby, 2002(. وقــد يرتبــط ســلوك التنمــر بســمات 

ــا)Fanti & Kimonis, 2012(، وســمات شــخصية  ــة عقلًي ــول مختل ــة قاســية ومي ــر انفعالي غي

 Monks &( وقابليــة التعــرض لضغــط األقــران ، )Ferguson,  et.. al, 2009(معاديــة للمجتمــع

Smith, 2006( والقلــق واالكتئــاب )Ferguson et al., 2009( ولــدى طــالب يســتنكرون الــذكاء 

.)Vaillancourt, et .al,  2003( االجتماعــي والوضــع االجتماعــي ألقرانهــم
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ومت ربــط التعــرض لســلوك التنمــر بســوء الصحــة اجلســمية وضعــف التكيُّــف املدرســي، مبــا 

ــب عــن العمــل واألداء الضعيــف، وفــي بعــض احلــاالت  ــك الشــعور بعــدم األمــان والتغيُّ فــي ذل

التســرب مــن املــدارس )Card, Isaacs, & Hodges, 2007( والشــعور بالوحــدة واالنســحاب 

والتفكيــر   )Craig, 1998( االجتماعــي  ــب  والتجنُّ والقلــق   )Kaltiala-Heino,et.al, 1999(

 Hanish & Guerra,( واالنحــراف والعــدوان )Bonanno & Hymel, 2006(فــي االنتحــار

2000(، وأن الضحايــا أيًضــا أقــل محبوبيــة Spriggs,et,al, 2007) well liked( وأقــل قبــواًل 

)Veenstra, et.. al, 2007(. وأكثــر رفًضــا مــن ِقبــل أقرانهــم

ومــن احملتمــل أن يؤثــر الســياق علــى مــدى توظيــف هــذه العوامــل كعوامــل مســاهمة فــي 

اندمــاج األطفــال فــي ســلوك التنمــر. وقــد يقــوم الشــباب املتنمــر املضطــرب ســلوكًيا باستئســاد 

ــتمر  ــد يس ــلوك. وق ــراب الس ــط باضط ــي ترتب ــه والت ــتعداد لدي ــة االس ــبب خاصي ــن بس اآلخري

ــون" علــى ســلوك التنمــر )مثــل: متتعهــم بشــعبية بســبب ســلوك التنمــر،  الشــباب الذيــن "ُيكاَفُئ

وأخــذ احلــق أو تعزيــز وســائل اإلعــالم لهــم( فــي تكــرار ســلوك التنمــر.

وقــد يبــدو الشــباب اخَلُجــول أكثــر عرضــًة للخطــر وجاذبيــًة لســلوك التنمــر، فالشــخص الــذي 

يتعــرض لســلوك تنمــر مبتــدئ قــد يتطــور لديــه ســلوك خجــل وانســحاب ورمبــا قلــق نتيجــة ملثــل 

ــمَّ فــإن فهمنــا لســيكولوچيَّة التنمــر يشــبه إلــى حــد كبيــر لغــز "الدجاجــة  هــذه املعاملــة. ومــن َث

أو البيضــة".

ومــن املعتــرف بــه بشــكٍل عــامٍّ أن التأثيــرات الـچينيَّــة تتفاعــل مــع الظــروف االجتماعيــة غيــر 

الســوية والتــي قــد يتعــرض لهــا األطفــال، حيــث قــد تــؤدي احليــاة األســرية املختلــة وظيفًيــا التــي 

ال يشــعر فيهــا األطفــال باحلــب و/ أو يشــعرون بفــرط الســيطرة عليهــم إلــى جعلهــم يتصرفــون 

ــُط أو تكــفُّ  بســلوك تنمــر فــي املدرســة )Rigby, 1994(؛ خاصــًة إذا كانــت روح املدرســة ال ُتثبِّ

أو تتعامــُل مــع ســلوك التنمــر.

ويذكــر )Milsom & Gallo, 2006( أن معظــم التنمــر يحــدث فــي املدرســة اإلعداديــة وفــي 

ســنوات املراهقــة املبكــرة. ومــع ذلــك يؤكــد)Sampson, 2002( أن املــدارس االبتدائيــة تشــهد 

ــدارس  ــي امل ــى املســتويات ف ــدارس املتوســطة وأدن ــا امل ــر تليه ــوادث التنم ــى مســتويات ح أعل

الثانويــة. يتفــق كالهمــا علــى أن التنمــر أكثــر شــيوًعا لــدى األطفــال األصغــر ســًنا فــي املــدارس 

ــني  ــني أو املتفرج ــبة املالحظ ــت نس ــة. وارتفع ــة الثانوي ــن املدرس ــداًل م ــطة ب ــة واملتوس االبتدائي

بشــكل تدريجــي ووصلــت ذروتهــا فــي ســن الـــ 16 بنســبة 91.1 ٪، وفًقــا ملســح عاملــي لصحــة 
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ــس  ــرب وتون ــا واملغ ــي مصــر وليبي ــدارس )GSHS( مت إجــراؤه ف ــي امل ــذ ف ــال أو التالمي األطف

علــى عينــة مــن 13,000 تلميــذ، حيــث زاد اإليــذاء مــع تقــدم العمــر فــي مصــر حتــى ســن الـــ 16 

عاًمــا ولكنــه لــم يــزَدْد فــي البلــدان الثالثــة األخــرى. ال تتطابــق هــذه النتائــج مــع نتائــج موجــودة 

م  فــي بحــوث أخــرى مــن جميــع أنحــاء العالــم والتــي تؤكــد غالًبــا أن التنمــر يتناقــص مــع تقــدُّ

العمــر. ومــع ذلــك تؤكــد نتائــج GSHS مــن مصــر نتائــج تقريــر احلكومــة املصريــة، الــذي ذكــر 

 Abdirahman, Fleming &( أن التنمــر والعــدوان فــي مصــر يــزدادان مــع تقــدم العمــر

.)Jacobsen, 2012

هــذا االكتشــاف املثيــر لالهتمــام يحتــاج بالتأكيــد إلــى مزيــٍد مــن البحــث؛ لفهــم ســبب زيــادة 

معــدل اإليــذاء والعدوانيــة مــع تقــدم األطفــال أو التالميــذ فــي مصــر فــي العمــر.

بَغــضِّ النظــر عمــا إذا كان التنمــر يزيــد أو ينقــص حســب العمــر، أظهــرت نتائــج األبحاث أن 

ســلوكيات التنمــر لــدى األطفــال تبــدأ فــي الظهــور فــي ســن مبكــرة جــًدا بدايــًة مــن ســن أربــع 

ســنوات عندمــا يبــدُءون فــي تهديــد أو تخويــف أطفــال آخريــن )كيــف يتطــور التنمــر املبكــر؟(، 

ومــع ذلــك فقــد مت جتاهــل التنمــر فــي املــدارس االبتدائيــة علــى نطــاٍق واســع. أكثــر أنــواع التنمــر 

شــيوًعا فــي املدرســة االبتدائيــة التنمــر اجلســمي واللفظــي والعالقــي. ومــع ذلــك، وجــد أن التنمــر 

 Gillies-Rezo &( اجلســمي أكثــر شــيوًعا مــن أنــواع التنمــر األخــرى خــالل األعمــار األصغــر

 .)Bosacki 2003

ــث  ــًرا؛ حي ــون مدم ــن أن يك ــذي ميك ــر ال ــي التنم ــرة ف ــي ســن مبك ــال ف ــد يشــترك األطف ق

 .)Levine & Tamburrino,2014(ــي املســتقبل ــذه الســلوكيات ف ــادة ه ــى زي ــاًرا عل ــه آث أن ل

إن عــدم التركيــز علــى التنمــر فــي ســن مبكــرة واعتبــار هــذه األفعــال طفوليــة فقــط، قــد يفســر 

ســبب ازديــاد التنمــر فــي مصــر مــع تقــدم العمــر. وفًقــا لذلــك يجــب حتديــد التنمــر فــي املدرســة 

ــب الســلوكيات األكثــر عدوانيــًة في املــدارس اإلعداديــة والثانوية. االبتدائيــة ومنعــه؛ مــن أجــل جتنُّ

وقــد ينتمــي األفــراد الذيــن يختلفــون فــي ســمات الشــخصية إلــى مجموعــة اجتماعيــة ثقافيــة، 

ويســعون بشــكٍل جمعــيٍّ إلــى فرضهــا علــى مــن يعتبرونهــم مختلفــني عنهــم أو غربــاء عــن ثقافتهــم 

، فــإن إدراك دور الفــروق الفرديــة فــي جعــل ســلوك التنمــر ممكًنــا  وعاداتهــم االجتماعيــة. ومــن َثــمَّ

ُيســهم فــي قيــام مــدارس بتقــدمي برامــج تســاعد األطفــال الضعفــاء فــي الدفــاع عــن أنفســهم 

اليــًة، مــن خــالل تطويــر مهــارات اجتماعيــة أفضــل وتعلُّــم كيفيــة التصــرف بشــكٍل  بشــكٍل أكثــر فعَّ

أكثــر توكيديــة وإدارة الغضــب ملســاعدة األطفــال املعرضــني لســلوك التنمــر.
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أجــرى املركــز القومــي للبحــوث االجتماعيــة واجلنائيــة فــي مصــر دراســًة حــول العنــف فــي 

ــن  ــج أن 69٪ م ــرت النتائ ــي واالقتصــادي للطــالب؛ أظه ــه بالوضــع االجتماع ــدارس وعالقت امل

طــالب املــدارس االبتدائيــة والثانويــة أفــادوا بأنهــم تعرضــوا للتنمــر مــن ِقَبــل طــالب آخريــن، وأن 

املــدارس التــي تضــم طالًبــا مــن خلفيــات اجتماعيــة واقتصاديــة مختلفــة وبيئــات منزليــة متنوعــة 

 .)Abdirahman, Fleming & Jacobsen, 2012( شــهدت مســتوياٍت أعلــى مــن العدوانيــة

7(  سلوك التنمر نتاج تأثريات والديَّة مختلة وظيفيـًا 
ــرة  ــت بحــوث كثي ــل. واهتم ــه الطف ــج في ــي يندم ــكار أن األســرة نظــام اجتماع ــن إن ال ميك

باألســاليب الوالديــة ونوعيــة العالقــات بــني اآلبــاء واألطفــال وأداء األســرة كعوامــل مهمــة تتعلــق 

بزيــادة احتماليــة ســلوك تنمــر األطفــال. ومــن العوامــل األســرية التــي تســهم فــي ســلوك تنمــر 

األطفــال:

رفض أحد الوالدين أو كليهما الطفَل أو النظر إليه بشكل سلبي.  -

وجود نقص في الرعاية والدعم االنفعالي الذي تقدمه األسرة.  -

غالًبا يوجد ارتباط ضعيف بني الوالدين والطفل.  -

التنافر والالتناغم الوالدي والصراع احلالي.  -

العقاب اجلسمي القاسي ُيستخدم إلكراه الطفل والسيطرة عليه.  -

ــى  ــس عل ــن ولي ــة للوالدي ــة املزاجي ــى احلال ــد عل ــقة وتعتم ــر متس ــن غي ــة الوالدي إن تربي  -

ســلوك الطفــل.

انعزال األسرة اجتماعًيا وافتقارها إلى الدعم اخلارجي.  -

ــدر منخفــض مــن التماســك  ــز بق ــاٍت أســريٍَّة تتمي ــرون مــن بيئ ــي املُتنمِّ ــح أن يأت مــن املُرجَّ

والتنظيــم واالنضبــاط والســالم األســري واالجتماعــي، ومــن أســر تكــون فيهــا ممارســات تربيــة 

األطفــال ذات طبيعــة اســتبدادية وتتســم بالقســوة والعقــاب.

فضــاًل عــن أســر بهــا آبــاء وأمهــات يعملــون لســاعاٍت طويلــٍة لكســب مزيــد مــن املــال، وهــذا 

يســمح بوقــت أقــل ملخاطبــة األطفــال لفظًيــا واالســتثمار فــي التنشــئة االجتماعيــة ألطفالهــم. وفــي 

كثيــٍر مــن األحيــان يأتــي ذوو ســلوك التنمــر مــن ُأَســر ذات أســلوب تربيــة اســتبدادي )باســتخدام 

وســائل التأديــب اجلســمية( )Yerger & Gehret, 2011( ، وفــي كثيــٍر مــن األحيــان عندمــا 

ــي ســياقات  ــرر هــذه الســلوكيات ف ــي ســياق األســرة تتك ــل لســلوكيات ســلبية ف يتعــرض الطف

أخــرى خــارج الســياق األســري. 
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وليــس كل املتنمريــن يأتــون مــن منــازل وأســر غيــر ســعيدة، فقــد يأتــون مــن بيئــات أســرية 

تتســم باحلــب والقبــول والرعايــة )Ball, et. al,.2008( وأن خصائــص الطفــل هــي التــي جتعــل 

ــى أن  ــن غيرهــم. وأشــار )Olweus,1993( إل ــر م ــر عرضــًة لســلوك التنم ــال أكث بعــض األطف

الطفــل ذي احلالــة املزاجيــة )ســمة شــخصية فطريــة( قــد يفســر تطــور منــط َرّد الفعــل العدوانــي 

لبعــض األطفــال؛ ممــا يعنــي أن األطفــال الذيــن يكونــون متهوريــن بطبيعتهــم ومضطربــي املــزاج 

قــد يكونــون أكثــَر عرضــًة الســتخدام العنــف كطريقــة حلــل املشــكالت، إذا لــم يتــم تعليمهــم أو 

إرشــادهم وتوجيههــم مــن ِقَبــل آبائهــم ومعلميهــم. 

ــران يضطلعــون  ــي دعــم ســلوك التنمــر؛ ألن األق ــران ف وال ينبغــي التغاضــي عــن دور األق

بــأدوار مهمــة مبــا فــي ذلــك مشــاركتهم فــي ســلوك التنمــر، وهــم ُيعــدون جمهــوًرا أو مالحظــني 

.)Salmivalli &Voeten, 2004( ــك عامــاًل مــن عوامــل التدخــل لســلوك التنمــر؛ وكذل

ــن أســاليب  ــداًل م ــر تســتخدم أســاليب اســتبدادية ب ــى ُأَس ــون إل ــن ينتم ــال الذي وأن األطف

 Espelage & Swearer,( دميقراطيــة أكثــر عرضــًة ملمارســة ســلوك التنمــر علــى أقرانهــم

ــر متســقة وإهمــال و/  ــديٍّ غي ــٍط وال 2010(، وقــد يكــون املتنمــرون قــد تعرضــوا ألســاليِب ضب

ــى أنهــم  ــى والديهــم عل ــك فــإن األطفــال الذيــن ينظــرون إل ــاء نشــأتهم، عكــس ذل ــة أثن أو عدائي

ــل  ــرار وحتم ــة اتخــاذ الق ــم وحري ــى ذاته ــم الســيما دعــم اســتقاللهم واعتمادهــم عل ــوق به موث

 Rican,( تبعــات قراراتهــم، أقــل عرضــًة للمشــاركة فــي ممارســة ســلوك التنمــر فــي املدرســة

 .)Klicperova & Koucka,1993

ــف والنمــط األبــوي االســتبدادي وعالقــات األقــران قــد  وأن اخلصائــص األبويــة ســيئة التكيُّ

ــر  تزيــد مــن فــرص مشــاركة األطفــال فــي ســلوك التنمــر، ويرتبــط النمــط األبــوي املتســامح واملُيسَّ

لألطفــال مبســتوياٍت أقــل مــن ســلوك التنمــر. فــي املقابــل ارتبــط األســلوب األبــوي احلــازم ســلبًيا 

 .)Baldry, 2003( باندمــاج األطفــال فــي ســلوك التنمــر

كمــا أن اآلبــاء الذيــن حتدثــوا مــع أطفالهــم والتقــوا بأصدقائهــم أو مبعظمهــم لديهــم أطفــال 

ــم أو  ــن أطفاله ــن شــعروا بالغضــب م ــاء الذي ــر. وأن اآلب ــلوك التنم ــل لس ــاالت أق ــم احتم لديه

ــر. وأن  ــى لســلوك التنم ــاالت أعل ــم احتم ــال لديه ــم أطف ــم لديه ــم يضايقونه شــعروا أن أطفاله

الصحــة العقليــة لألمهــات دون املســتوى األمثــل ارتبطــت مبشــاركة مرتفعــة فــي ســلوك التنمــر 

.)Bosworth, et. al, 1999(

وتوجــد عالقــة بــني جــودة تعلُّــق األطفــال بآبائهــم والســلوكيات املشــكلة والصعوبــات 
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االنفعاليــة. وأن النمــط الوالــدي االســتبدادي )مثــل العقــاب القاســي وغيــر املتســق( عكــس 

النمــط الوالــدي احلــازم )الدميقراطــي(، حيــث أنهــا عوامــل مهمــة فــي التنبــؤ بســلوك التنمــر لــدى 

األطفــال واملراهقــني. وأن األســلوب األبــوي املتســاهل واحلمايــة الوالديــة املفرطــة عامــل منبــئ 

بتنمــر األقــران علــى طفلهــم ... فضــاًل عــن أن األطفــال ذوي التعلــق غيــر اآلمــن أكثــر عرضــًة 

إلظهــار ســمات معاديــة للمجتمــع وســمات غيــر انفعاليــة. وأن األطفــال الذيــن لديهــم تعلــق آمــن 

ــي الســيد، 19 : 2009(. ُيظهــرون مســتويات منخفضــة مــن ســلوك التنمــر )الفرحات

 وذوو ســلوك التنمــر أكثــر عرضــًة خلبــرة أســاليب التهذيــب الوالــدي املســيئة و/ أو املُهملـَـة 

ــون  ــم يتمتع ــرون أن والديه ــن ي ــال الذي ــإن األطف ــك ف ــس ذل ــم. عك ــاء منوه ــة أثن و/ أو العدائي

بالســلطة الســيما دعــم اســتقاللهم وحريتهــم ومســئوليتهم، أقــل عرضــًة للمشــاركة فــي ســلوك 

التنمــر فــي املدرســة )Rican, Klicperova, & Koucka,1993(، وأن األطفــال الذيــن لديهــم 

والــدان ال يشــعران وُترفــض احتياجاتهــم أكثــر عرضــًة إلظهــار ســمات معاديــة للمجتمــع )مثــل 

ــأن  ــال ذوو ســلوك التنمــر ب ــن(، ومــن املرجــح أن يشــعر األطف عــدم االهتمــام مبشــاعر اآلخري

 .)Williams & Kennedy, 2012( ــة مــع والديهــم ــر آمن ــات غي لديهــم عالق

وتتعلــم األطفــال ســلوكياتهم مــن خــالل النَّْمذَجــة، فاألطفــال الذيــن ميارســون ســلوك تنمــر 

 ،)Rican, 1995( ــا مبشــاكلهم واحتياجاتهــم أكثــر عرضــًة إلدراك أســرتهم كونهــا أقــل اهتماًم

 Fite, et,(( ــة ــن )Hodges, et .al., 1997( والضغــوط الوالدي ــة بــني طــالق الوالدي وتوجــد عالق

al., 2008، وأن األطفــال الذيــن يعيشــون فــي منــازل بهــا عنــف بــني والديهــم معرضــون بشــكل 

.)Hong & Espelage, 2012( أكبــر ألن ُيظهــروا ســلوكيات عنيفــة وعدوانية وتنمر خــارج املنــزل

ــا  ــدورا )1986(، أساًس ــم االجتماعــي social learning theory لبان ــة التعلُّ وقدمــت نظري

لدراســات كيــف ميكــن أن تكــون العــروض العدوانيــة فــي ســلوك الوالديــن مبثابــة منــوذج لألطفال 

ذوي ســلوك التنمــر. 

فــي دراســة اســتقصائية طوليــة ملــدة 24 عاًمــا للمراهقــني ُوِجــد )Farrington, 1993( أن 

املراهقــني املتنمريــن ال مييلــون فقــط إلــى أن يصبحــوا متنمريــن كبــاًرا، بــل مييلــون أيًضــا إلــى 

إجنــاب أطفــال متنمريــن.

فــي حــني أن أبحاًثــا وثَّقــت اآلثــار الســلبية لعقــاب الوالديــن والعدوانيــة علــى ســلوك التنمــر، 

 Rican,( وأبحــاث أخــرى وثقــت احلمايــة التــي توفرهــا أســاليب تربيــة األطفــال للوالديــن. والحــظ

ــيما  ــني - الس ــم موثوق ــروا والديه ــن اعتب ــال الذي Klicperova & Koucka, 1993( أن األطف
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دعــم اســتقاللهم - أقــل عرضــًة ملمارســة ســلوك التنمــر. وأن اســتخدام الوالديــن لعــدم املوافقــة 

علــى اجلرميــة مــع تقديــر الــذات مرتفــع ملــن قــام بســلوك التنمــر، يرتبــط بســلوك أقــل تنمــًرا لــدى 

األطفال.

وبــرزت أهميــة العالقــات اإليجابيــة بــني الوالديــن والطفــل فــي دراســات عديــدة، منهــا: أن 

األطفــال الذيــن تصــوروا أن والديهــم لديهــم اجتاهــات إيجابيــة جتاههــم أقــل عرضــًة للمشــاركة 

 .)Rigby, 2002; Rican, Klicperova, & Koucka, 1993( ــر ــي ســلوك التنم ف

واســتناًدا إلــى نظريــة التعلــق لبولبــي )1973( فــإن األطفــال املتعلقــني بشــكل آمــن بوالديهــم 

أقــل عرضــة لســلوك التنمــر علــى اآلخريــن. فضــاًل عــن أن ذوي ســلوك التنمــر مييلــون أكثــر مــن 

ــم  ــا مبشــاكل واحتياجــات بعضه ــل اهتماًم ــل متاســًكا وأق ــم أق ــى إدراك أن عائالته ــم إل غيره

.)Rican,1995( البعــض

وقــد يكــون ســلوك آبــاء األطفــال ذوي ســلوك التنمــر ســلوًكا انفعالًيــا متهــوًرا عنــد مالحظــة 

ســلوك تنمــر أطفالهــم. وكثيــًرا مــا يكــون لــدى األطفــال الذيــن يتنمــرون علــى اآلخرين في املدرســة 

.)Demaray & Malecki, 2003( آبــاء يعلمونهــم كيفيــة االنتقــام والــرد عنــد الهجــوم عليهــم

هل كنت تعلم؟ "إن التعرض إلساءة معاملة األطفال والعنف املنزلي مرتبط 
بزيادة خطر تنمر األطفال - ويرتبط استخدام العقاب اجلسمي بالعدوان 

اجلسمي عند األطفال، وخاصة األوالد. 
وتتضمن األبعاد الرئيسة ألساليب الوالدين ما يلي:

-  ضعــف التواُصــل بــني الوالديــن والطفــل وضعــف املراقبــة الوالديــة والتــي تزيــد مــن خطــر 

تنمــر األطفــال.. فــي املقابــل ارتبــط تواصــل الوالديــن الفعــال بتفاعــالت األبويــن واألقــران 

)علــى شــكل آبــاء يجتمعــون مــع أصدقــاء أطفالهــم( بانخفــاض خطــر تعــرض األطفــال للتنمــر 

.)Shetgiri., Lin & Flores, 2012( ــن ــى اآلخري عل

-  الدعــم واملشــاركة، حيــث يرتبــط دعــم الوالديــن واملشــاركة األكادمييــة للوالديــن مبســتويات 

أقــل مــن الســلوك العدوانــي لــدى األطفــال.

ــل  ــم أق ــة نحوه ــات إيجابي ــم اجتاه ــم لديه ــى أنه ــم عل ــى والديه ــن ينظــرون إل ــال الذي -  األطف

ــن  ــط مشــاعر الوالدي ــك ترتب ــن ذل ــس م ــى العك ــر، وعل ــي ســلوك التنم عرضــًة للمشــاركة ف

ــًرا بزيــادة ســلوك التنمــر؛ وكذلــك غضــب الوالديــن جتــاه طفلهــم  بــأن طفلهــم يزعجهــم كثي

.)Shetgiri., Lin & Flores, 2012
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- تؤثــر العالقــات بــني الوالديــن والطفــل بقــوة علــى جــودة حيــاة األطفــال االنفعاليــة أو مــا ُيســمى 

بهنائهــم االنفعالــي، وعلــى قدراتهــم األساســية فــي التعامل مع املشــكالت ومواجهــة التحديات 

 Lerner & Castellino,( ــتقبلية ــات مس ــن عالق ــتقبل وتكوي ــي املس ــم ف ــكيل مهاراته وتش

2002(، ومــن املرجــح أن ُيظهــر األطفــال ذوو الوالديــن أو مقدمــي الرعايــة الذيــن ال يشــعرون 

باحلساســية ويرفضــون احتياجاتهــم )مثــل عــدم االهتمــام مبشــاعر اآلخريــن( واخلصائــص 

.)Fite., Greening & Stoppelbein, 2008( القاســية أو غيــر االنفعاليــة، ســلوًكا تنمرًيــا

- أن األطفــال الذيــن يدركــون أن متنمريــن علــى أقرانهــم أكثــر عرضــًة ألن يكــون لديهــم عالقــات 

ــة  ــي احلساســية االنفعالي ــل ف ــاء أق ــون آب ــم، ويكون ــاء أموره ــم أو أولي ــع آبائه ــة م ــر آمن غي

وتقــدمي الدعــم املناســب الحتياجــات أطفالهــم وتفضيالتهــم.

ــة األدوات، وأن  ذَج ــة ومَنْ ــالل املالحظ ــن خ ــلوكيات م ــون الس ــال يتعلم ــت أن األطف ــن الثاب - م

ــل  ــم أق ــى أنه ــرهم عل ــى أس ــروا إل ــم ألن ينظ ــن غيره ــر عرضــًة م ــن أكث ــال املتنمري األطف

.)Rican, 1995( اهتماًمــا مبشــاكل واحتياجــات بعضهــم البعــض

  Fite., Greening & Stoppelbein,( ــة ــوط الوالدي ــوي والضغ ــالق األب ــط الط ــد مت رب وق

2008( وســوء معاملــة األطفــال )Cullerton-Sen, et. al, 2008( بالتنمــر علــى األطفــال. حيــث 

تعــرض األطفــال الذيــن يعيشــون فــي منــازل بهــا عنــف بــني والديهــم خلطــر أكبــر ألن ُيظهــروا 

ســلوكيات عنيفــة وتنمــًرا خــارج املنــزل )Hong, & Espelage, 2012(. وتشــير بحــوث أخــرى 

ــف  ــر شــيوًعا للعن ــال هــو الشــكل األكث ــدى إخــوة األطف ــدوان اجلســدي ل ــى أن مســتوى الع إل

.)Ensor, et. al,  2010( األســرى والــذي يؤثــر علــى ســلوك التنمــر

قــد يتحــول آبــاء األطفــال الذيــن يتعرضــون للتنمــر إلــى ردود فعــل انفعاليــة عنــد مالحظــة 

 ،)Crothers & Kolbert, 2008( ســلوك تنمــر أطفالهــم وقــد يهــددون بالتقاضــي ضــد املدرســة

وأن األطفــال الذيــن يســتنكرون اآلخريــن فــي املدرســة كثيــًرا مــا يكــون لهــم آبــاء يعلمونهــم كيفيــة 

االنتقــام والــرد عنــد الهجــوم )Demaray & Malecki, 2003(؛ لذلــك يجــب علــى الوالديــن 

التركيــز علــى ســلوك التنمــر مــن خــالل جتنــب مصطلــح التحقيــر، حيــث إن بعــض اآلبــاء يتفاعلــون 

بشــكٍل عدائــيٍّ مــع أوالدهــم.

ــازل تســتخدم أســاليب  ــن من ــون م ــم يأت ــل أقرانه ــن ِقَب ــا م ــون ضحاي ــن يقع ــال الذي فاألطف

 Rican, Klicperova,( تأديبيــة مســيطرة ومهيمنــة، مــع مســتويات مرتفعــة مــن العــداء والرفــض

 .)& Koucka, 1993; Finnegan, Hodges, & Perry, 1998; Shields & Cicchettti, 2001
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وتبــني أن األطفــال الضحايــا لديهــم عالقــات غيــر آمنــة )Troy & Sroufe, 1987( وعالقــات 

غيــر مرغوبــة مــع أفــراد األســرة اآلخريــن )Komiyama, 1986(، وعلــى نقيــض ذلــك فــإن 

ر أســرهم علــى أنهــا متماســكة للغايــة. األطفــال الضحايــا كانــوا مختلفــني عــن اآلخريــن فــي تصــوُّ

ــل  ــن ِقَب ــال م ــة األطف ــر وممارســات تربي ــة حــول التنم ــم األبحــاث التجريبي باختصــار، تدع

ــد" العنــف فــي املدرســة.  الوالديــن وجهــة النظــر األساســية القائلــة بــأن العنــف فــي املنــزل "ُيولِّ

ــمَّ فــإن تدريــب الوالديــن جــزٌء ُمهــمٌّ مــن َكــفِّ ســلوكيات التنمــر. حيــث تختلــف مشــاركة  ومــن َث

الوالديــن فــي برامــج مواجهــة التنمــر فــي املدرســة. وتركــز العديــد مــن اجلهــود علــى زيــادة الوعــي 

مبــا فــي ذلــك دعــوة أوليــاء األمــور إلــى يــوم مؤمتــر مدرســي ملواجهــة التنمــر. واســتخدام النشــرة 

ــاء األمــور حــول التنمــر وسياســات املدرســة واألنشــطة  ــة املدرســية للتواُصــل مــع أولي اإلخباري

.)Cross et al., 2010; Frey et al., 2005( ــذ ــم تدريســها التالمي ــي يت ــارات األخــرى الت وامله

 وميكــن أيًضــا استشــارة أوليــاء األمــور وإشــراكهم عنــد إنشــاء برامــج وسياســة مواجهــة 

التنمــر فــي املدرســة. تتضمــن أســاليب أخــرى االجتمــاع مــع آبــاء الضحايــا واملتنمريــن عنــد 

ٌن رئيــٌس جلهــود منــع  وقــوع احلــوادث كوســيلة لزيــادة املشــاركة؛ حيــث إن تدريــب الوالديــن ُمكــوِّ

ه اجتاهات  ســلوك التنمــر واإليــذاء فــي املــدارس. ورغــم ذلــك فــإن نقــص مشــاركة الوالديــن وتشــوُّ

ومعتقــدات الوالديــن التــي تقــي أو تعالــج ســلوك تنمــر أطفالهــم، ال تــزال تشــكل عقبــاٍت رئيســًة 

للعديــد مــن جهــود التواصــل بــني املنــزل واملدرســة.

8( سلوك التنمر استجابة لضغوط األقران 
يقضــي األطفــال الشــباب معظــم يومهــم فــي التفاعــل مــع أقرانهــم فــي املــدارس واألحيــاء 

مــن خــالل وســائل التواصــل االجتماعــي املختلفــة. وُيســهم االنتمــاء ألقــران ذوي ســلوك تنمــر 

 .)Ferguson, et. al, 2009( ــادة ارتكابهــم لســلوك التنمــر فــي زي

ويتأثــر التالميــذ بأقرانهــم الذيــن تربطهــم بهــم عالقــة وثيقــة وعــادًة مــا يتم تشــكيل مجموعات 

أقــران داخــل املدرســة علــى أســاس مصالــح مشــتركة ويقدمــون دعًمــا لبعضهــم البعــض، وقــد 

تشــكل هــذه املجموعــات تهديــًدا لآلخريــن. وقــد يكــون الدافــع التعصــب أو الرغبــة فــي حتقيــق 

منفعــة علــى حســاب شــخص آخــر أو آخريــن. األهــم مــن ذلــك أن ســلوك التنمــر ســلوك جمعــي 

وليــس ســلوك فــرد لديــه دوافــع فرديــة مثــل احلقــد الشــخصي.   

ــة" Mobbing أو احلشــد،  ــح "املهاجم ــر مصطل ــرة لســلوك التنم ــدت الدراســات املبك واعتم
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 mobs (Olweus, الــذي يشــير إلــى أن األطفــال يتعرضــون للتخويــف مــن ِقَبــل حشــد أو غوغــاء

ــذ  ــالل أن التالمي ــن خ ــر م ــلوك التنم ــة Dominance theory س ــة الهيمن ــر نظري 1993. وتفس

 ،)Espelage & Swearer,2003( ــة ــيطرة أو الهيمن ــق الس ــي وف ــل تسلســل هرم ــون بعم يقوم

وُيعــدُّ االنتقــال مــن املدرســة االبتدائيــة إلــى اإلعداديــة مرحلــًة يحتــاج فيهــا األطفــال أو التالميــذ 

إلــى ترســيخ هيمنــة العالقــات، وميكــن اعتبــار ســلوك التنمــر أحــد طــرق الشــعور بالهيمنــة علــى 

اآلخريــن.

ــة وعالقتهــا بســلوك  ــة الهيمن  وأجــرى )Pellegrini & Long, 2002( دراســة حــول نظري

ــراد أو اســتهدفوا  ــل أف ــاَرس بشــكٍل متكــرٍر مــن ِقَب التنمــر، أظهــرت أن ســلوك التنمــر كان مُي

أفــراًدا آخريــن إلثبــات هيمنتهــم. ونظــًرا ألدوار النــوع االجتماعــي )ذكــور - إنــاث( ُيتوقــع مــن 

املصريــني عــادًة تعليــم أبنائهــم الذكــورة؛ لذلــك يكبــر هــؤالء األطفــال مــع احلاجــة إلــى الشــعور 

ــد مــن حــاالت  ــى العدي ــؤدي هــذا إل ــن )Harney,2014(. لســوء احلــظ ي ــى اآلخري ــة عل بالهيمن

التنمــر؛ خاصــًة فــي املرحلــة االنتقاليــة واملراهقــة املبكــرة كمــا هــو موضــح بالنظريــة.

وأظهــرت الدراســات أن اثنــني إلــى أربعــة مــن األقــران فــي املتوســط يوجــدون فــي 85٪ إلــى 

88٪ مــن حــوادث التنمــر )Pepler, et .al., 2010(، ومــع ذلــك يســتجيبون غالًبــا بطــرق تشــجع 

ســلوك التنمــر بــداًل مــن تثبيطــه.

ولســوء احلــظ مــع تقــدم العمــر أصبــح املتفرجــون أكثــر ســلبيًة فــي اســتجاباتهم وأقــل دفاًعــا 

عــن الضحايــا. وأن الذيــن يدافعــون عــن الضحايــا لديهــم تعاطــف أكبــر وكفــاءة اجتماعيــة أكبــر، 

وعــادة مــا يكونــون   أعلــى فــي الوضــع االجتماعــي )لهــم شــعبية( ويحظــون بإعجــاٍب أفضــل 

)Caravita, DiBlasio, & Salmivalli, 2009( ليــس فقــط مــن ِقَبــل الضحايــا الذيــن يدافعــون 

.)Sainio,et,al., 2011( عنهــم، ولكــن أيًضــا مــن ِقبــل مجموعــة األقــران

ــى التدخــل واحلــد مــن  ــرد عل ــدرة الف ــي ق ــة ف ــع الثق ــي الوضــع االجتماعــي املرتف ــد يضف ق

ــعروا بالغضــب  ــا إذا ش ــن الضحاي ــع ع ــر أن يداف ــح أكث ــن املرج ــام. م ــأن االنتق ــاوف بش املخ

)Harney,2014(، وهــو غضــب تعاطفــي Empathic Anger لــدى البالغــني. ويجــب على املدارس 

ــلَليَّة والعمــل معهــم. مت اســتنباط  أن تكــون علــى درايــة بــأدوار املجموعــات فــي املدرســة أو الشِّ

عــدة طــرق للعمــل مــع مجموعــات األطفــال الذيــن تعرضــوا للتخويــف أو ُيشــتبه فــي قيامهــم بتنمــر 

اآلخريــن، إحداهــا "مقاربــة اللــوم" No Blame A6pproach وتتضمــن اجتماًعــا ملــدرس أو 

مستشــار مــع أطفــال مت حتديدهــم للقيــام بتخويــف شــخٍص مــا بصحبــة بعــض األطفــال اآلخرين. 
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يصــف املعلــم للمجموعــة معانــاة الضحيــة، ومــن املتوقــع أن تفكــر املجموعــة فــي طــرق ميكــن 

بهــا حتســني الوضــع. مــن املتوقــع أن ميــارس "غيــر املتنمريــن" فــي املجموعــة ضغًطــا إيجابًيــا 

 Maines( مــن ِقبــل األقــران؛ أي التأثيــر علــى "املتنمريــن" للعمــِل بشــكٍل أفضــل جتــاه الضحيــة

.)& Robinson 1992

 وتوجــد طريقــة بديلــة ُتســتخدم عــادة مــع األطفــال األكبــر ســًنا ُتســمى "طريقــة االهتمــام 

املشــترك" )shared concern Pikas, 2002(، تنطــوي علــى العمــل فــي البدايــة مــع أفــراد 

ُيشــتبه فــي كونهــم فــي املجموعــة التــي يتــم فيهــا التنمــر علــى شــخص مــا. هــدف املعلــم هنــا هــو 

توصيــل اهتمامــه بالضحيــة ودعــوة )ومــن َثــمَّ مراقبــة( العمــل الفــردي املســئول - وبذلــك يقلــل 

مــن تأثيــر املجموعــة علــى تصرفــات كل فــرد.

Developmental theory 9( سلوك التنمر دالَّة يف نظرية النمو
ــي  ــر ف ــدأ ســلوك التنم ــث يب ــل، حي ــم منــو الطف ــى فه ــر عل ــض تفســيرات التنم ــد بع  تعتم

الطفولــة املبكــرة عندمــا يبــدأ األطفــال فــي توكيــد Assert أنفســهم علــى حســاب اآلخريــن وإثبات 

هيمنتهــم االجتماعيــة. ويقومــون بذلــك مــن خــالل تهديــد أولئــك األقــل قــوًة منهــم لتخويفهــم. ومــع 

منــو األطفــال يصبــح التنمــر اللفظــي أكثــر شــيوًعا مــن التنمــر اجلســمي.

وتوجد ثالث عمليات نفسية تتعلق بسلوك التنمر في مرحلة الطفولة املبكرة.

قــد يكــون لــدى الضحايــا ضعــف فــي نظريــة العقــل Theory Of Mind أو قــدرة   -1

ــاث أن  ــرت األبح ــرى أظه ــٍة أخ ــن ناحي ــر. م ــخص آخ ــور ش ــذ منظ ــى أخ ــدودة عل مح

ــل،  ــة العق ــي نظري ــم لديهــم ضعــف ف ــم أو التعامــل معه ــن يصعــب إدارته ــال الذي األطف

ومييلــون إلــى التصــرف بشــكٍل ســلبيٍّ جتــاه أقرانهــم )حيــث ُيظهــرون ســلوًكا أكثــر إهانــًة 

وحتكًمــا أثنــاء اللعــب( )Gasser & Keller, 2009(؛ أي أن األطفــال قــد يتنمــرون علــى 

اآلخريــن ألنهــم ال يفهمــون بشــكٍل كاٍف الــرؤى العقليــة ألقرانهــم وال يفهمــون اجتاههــم. 

ومــن ناحيــٍة أخــرى أظهــرت نتائــج األبحــاث أن املتنمريــن لديهــم مهــارات عقليــة ســليمة، 

وميكنهــم فــي الواقــع اســتخدام هــذه املهــارات للتأثيــر فــي اآلخريــن والتحكــم فيهــم ألنهــم 

.)Hughes, Cutting, & Dunn, 2001( ــم ــه أقرانه ــر في ــا يفك يفهمــون م

 Camodeca,( ــات أقرانهــم علــى أنهــا عدائيــة قــد مييــل ضحايــا التنمــر إلــى تفســير نيَّ  -2

 Arsenio, et.al,(( وترتبــط "صفــات نيــة العــداء" باالســتجابة للعــدوان ،)et. al, 2003
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ــا يســتجيبون  ــن ميارســون التنمــر عندم ــن الذي ــا املتنمري ــز ضحاي ــمَّ متي 2009؛ ومــن َث

للعــداء املـُـدَرك مــن ســلوك األقــران، أو صــد التهديــدات االجتماعيــة املُدَركــة. فــي املقابــل 

ــون أقــل  ــا ومظلومــني، قــد يكون فــإن املتنمريــن الذيــن ينظــرون ألنفســهم كونهــم ضحاي

ميــاًل إلدراك العــداء فــي ســلوك أقرانهــم.

قــد مييــل املتنمــرون )ال يعتبــرون أنفســهم ضحايــا التنمــر( إلــى توقــع انفعــاالت إيجابيــة   -3

بعــد إيــذاء اآلخريــن، والتــي ُتســمى "مشــاعر الضحيــة الســعيدة" أو املشــاعر الســعيدة 

ــى  ــرون عل ــز املتنم ــمَّ يرك ــن َث ــدوان املســبق أو النشــط. وم ــط بالع ــة وترتب جتــاه الضحي

 Arsenio et al.,( ــة ــاعر الضحي ــن مش ــداًل م ــم ب ــق أهدافه ــبهم اخلاصــة وحتقي مكاس

2009(، فــي املقابــل قــد ال يتســم َمــْن يعتبــرون أنفســهم ضحايــا التنمر مبشــاعر الضحية 

ــاًل للتعاطــف مــع  ــا؛ وبالتالــي قــد يكونــون أكثــر مي الســعيدة ألنهــم هــم أنفســهم ضحاي

.)Menesini, et. al, 2003( الضحيــة

 General Strain Theory 10(  سلوك التنمر دالَّة يف نظرية الضغط العام
مت تطويــر نظريــة الضغــط العــام بواســطة عالــم االجتمــاع روبــرت أجنيــو )2001(، وتقتــرح 

أن الضغــط قــد يســبب انفعــاالت ســلبية مثــل الغضــب أو االكتئــاب أو القلــق؛ ممــا قــد ُيســهم فــي 

حــدوث ســلوكيات عدوانيــة. وفًقــا لهــذه النظريــة فــإن االنفعــاالت الســلبية هــي نتيجــة للمعاملــة 

غيــر العادلــة. وأن األفــراد الذيــن يتعرضــون للضغــوط لديهــم احتماليــة أكبــر للتصــرف بطريقــة 

غيــر ســوية واالنخــراط فــي أفعــال تنمــر )Agnew, 1992(، وأن ذوي ســلوك التنمــر هــم من متت 

معاملتهــم بشــكل ســلبي وتعرضــوا لإلســاءة االنفعاليــة واجلســمية ولبيئــٍة غيــر جيــدة أرهقتهــم 

وجعلتهــم يعانــون ضغوًطــا كبيــرة. وأشــار )Olweus, 1993( إلــى أن الشــباب الذيــن تعرضــوا 

لســوء املعاملــة والرفــض مــن ِقبــل آبائهــم وأقرانهــم ومعلميهــم أكثــر عرضــًة ألن يصبحــوا ذوي 

ســلوك تنمــر. 

لســوء احلــظ، فــإن معظــم املعلمــني فــي املــدارس املصريــة مثقلــون بالعمــل ممــا قــد يــؤدي بهــم 

إلــى معاملــة األطفــال بشــكٍل غيــر عــادل. وأن الدراســة فــي املــدارس املصريــة تعتمــد عــادًة علــى 

احلفــظ ومنطيــة التفكيــر وَقْولَبــة الشــخصية والتقليــد األعمــى وال توجد مســاحة كبيرة لإلبــداع؛ مما 

يضعهــم حتــت ضغــط وتوتــر شــديدين )الفرحاتــي الســيد، 2009(. لذلــك ووفًقــا لهذه النظريــة، فإن 

تعريــض األطفــال أو التالميــذ للتوتــر أو ســوء املعاملــة يــؤدي إلــى مشــاعر ســلبية؛ ممــا يخلــق حلقــة 

مســتمرة مــن ســلوك التنمــر مــع عواقــب ســلبية علــى ُكلٍّ مــن املتنمــر والضحيــة.
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ــة و/  ــة واالجتماعي ــاة العقلي ــوازن فــي احلي ــًة مــن عــدم الت ــاة حال وقــد تســبب أزمــات احلي

أو اجلســمية. وعنــد التحــدث عــن املواجهــة فإننــا قــد نشــير عــادًة إلــى جتنــب شــيء ســيئ أو 

ــه.  ــه أو اســتيعابه أو احتوائ ــف مع التكيُّ

ــم وال  وفهــم الفــرد للمعانــاة يدعــم مواجهتــه لهــا أو تكيفــه معهــا، وإذا كانــت الضحيــة تتفهَّ

ــاة  ــة املعاف ــي يعــزز عملي ــث إن االجتــاه اإليجاب ــف، حي ــوم نفســها ميكنهــا املواجهــة أو التكيُّ تل

.)Lyubomirsky, 2001( وتكويــن اإلرادة

ــه اخلاصــة  ــرد طريقت ــكل ف ــي تشــير أن ل ــة والت ــة املواجه ــدم )Ayalon, 1995( نظري ويقـ

فــي املواجهــة، والتــي تشــمل عاداتــه واســتعداداته أثنــاء مواجهــة حتديــات احليــاة. وتتكــون هــذه 

ــل،  النظريــة مــن ســتة أبعــاد، هــي املعتقــدات والقَيــم، واالنفعــاالت، والتفاُعــل االجتماعــي، والتخيُّ

واملعرفــة، والُبعــد الفسيولوچـــي.. لــدى كل فــرد هــذه األبعــاد كلهــا ويســتخدمها كمزيــٍج فريــٍد 

وشــخصّي فــي عمليــة املواجهــة.

)١٠-١( الطرق املعرفية ملواجهة سلوك التنمر
إن إحــدى طــرق املواجهــة الطبيعيــة هــي الدفــاع عــن النفــس الــذي يتطلــب الشــجاعة والثقــة 

هــا ســلوك التنمــر علــى املــدى الطويــل مــن الضحيــة  ــح أن يكفَّ بالنفــس، وهــي ســمات مــن املُرجَّ

عاجــاًل أم آجــاًل. وفــي النهايــة قــد ال يعــرف الضحيــة كيــف ميلــك الشــجاعة للدفــاع بعــد اآلن. 

ــة عندمــا  ــكاء، وفــي النهاي ــى وشــك الب ــت عل ــدة كن ــه "مــرات عدي ــا إن ــول أحــد الضحاي ويق

متكنــت مــن دفــع نفســي للتحــدث واملواجهــة بشــكل علنــي أصبــح اآلخــرون، الســيما ذوو ســلوك 

التنمــر مندهشــني بكيــف تكونــت لــديَّ الشــجاعة للدفــاع عــن نفســي فجــأة".

ويقــول أحــد الضحايــا: "لقــد غيــرُت املدرســة وواصلــت حياتــي". وبعــض الضحايــا قــادرون 

ــة، وأن يســامحوا ذوي ســلوك التنمــر  ــام والكراهي ــق االنتق ــفِّ عقولهــم للســير فــي طري ــى َك عل

.)Ojanen,2007( علــى أمــل أن يالحظــوا فــي النهايــة ســوء ســلوكهم

"ســامحت املتنمريــن الذيــن قامــوا بتخويفــي طــوال تســع ســنوات... ولــم أعــد أحمــل هــذا 

العــبء املعرفــي".

)١٠-٢( الطرق االجتماعية ملواجهة سلوك التنمر 
طــرق املواجهــة االجتماعيــة هــي وســائل مهمــة فــي بنيــة التكويــن للتلميــذ أو الطفــل، مثــل 

ــف مــع دور أو مهمــة معينــة وقبــول الدعــم.  االنتمــاء إلــى مجموعــة أو مجتمــع، والتكيُّ

ــا لبحــث  ــف االجتماعــي. وفًق ويســتخدم ضحايــا التنمــر أســرهم وأصدقاَءهــم كطــرٍق للتكيُّ
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ــار  ــن اآلث ــل م ــي الطف ــة حتم ــران اإليجابي ــات األق ــن عالق ــل م ــى القلي ــر حت حــول ســلوك التنم

طويلــة املــدى لســلوك التنمــر )Salmivalli, 1999(، وُينظــر إلــى األســرة واألصدقــاء علــى أنهــم 

مصــدر أمــن اجتماعــي ضــد التعــرض لســلوك التنمــر مــن األقــران.

ــاًل  ــاة الفــرد، فمث ــة لدعــم املواجهــة فــي كل مراحــل حي ــًة ُتوظــف العالقــات االجتماعي حقيق

ــة  ــال للضحي ــزوج واألطف ــر ال ــة، ويوف ــف واملواجه ــي التكي ــم ف ــل مه ــن األســرة عام ــإن تكوي ف

القبــول واحلــب الــذي يشــفي اجلــراح. إضافــًة إلــى ذلــك فــإن دعــم الــزوج فــي العالقــة احلميمــة 

ــق. ــر والقل يعمــل كإجــراٍء واٍق ضــد التوت

ــع ووظيفــة  ــديَّ زوج رائ ــدة.. ل ــك حياتــي جي ــا العنــف: "رغــم ذل حيــث تقــول إحــدى ضحاي

ــل". ــر فــي الصيــف املقب ــي الِبْك ــا وســُيولد ابن ــم بهــا، وأصدقــاء حميمــون يفهمــون حًق أحل

)١٠-3( الطرق االنفعالية ملواجهة سلوك التنمر 
يتضــح الغضــب بأشــكاله املختلفــة بقــوة فــي كتابــات وألفــاظ ضحايــا ســلوك التنمــر، حيــث 

إن الشــعور بالكراهيــة والغضــب هــو نتيجــة لســلوك التنمــر، وقــد يكــون أيًضــا وســيلة حلمايــة 

النفــس مــن مزيــٍد مــن املشــاعر غيــر الســارة.

وأن املواجهــة بفكــرة االنتقــام يخفــف مــن مشــاعر الفــرد نســبًيا، لكــن ال ينبغــي ألحــد أن 

يــدرك أن وســيلة االنتقــام والكراهيــة وســيلة نافعــة علــى الــدوام.

مــن الطبيعــي أن تريــد االنتقــام إذا تعــرض الفــرد لســوء املعاملــة. وفًقــا للبيانــات قــد تكــون 

أفــكار االنتقــام قاســية جــًدا:

ــة تشــغل  ــام الغريب ــط االنتق ــواع خط ــًدا. كل أن ــزول أب ــة ال ي ــذا الشــعور بالكراهي "... وه

ذهنــي فــي كثيــٍر مــن األحيــان - كيفيــة إيذائهــم أو إيــذاء ُأَســرهم - وبشــكل دائــم متاًمــا. حتــى 

يشــعروا بنفــس الشــعور ، حتــى ولــو قليــاًل ، الشــعور بأننــي مــا زلــت فــي ســن الـــ 41".

ُتعــدُّ حــوادث إطــالق النــار فــي املــدارس فــي فنلنــدا مثــااًل علــى االنتقــام والكراهيــة، حيــث 

ــوا  ــة كان ــن القتل ــم أن 90٪ م ــع أنحــاء العال ــي جمي ــدارس ف كشــفت األبحــاث حــول مجــازر م

ضحايــا لســلوك التنمــر فــي املدرســة )Verlinden, Hersen, & Thomas, 2000( وأن ســلوك 

التنمــر ليــس الســبب الوحيــد لهــذه األحــداث املروعــة، لكنــه ميكــن أن يكــون أحــد العوامــل التــي 

.)Punamäki et al, 2011( تقــود الطريــق نحــو املذابــح

الكراهيــة والغضــب مشــاعر قويــة مرتبطــة مبرحلــة رد الفعــل لألزمــة، وتتضمــن هــذه املرحلــة 
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مشــاعر كراهيــة وذنــب وخــوف وحــزن. حيــث تبــدأ مرحلــة رد الفعــل عندمــا يتعــني علــى املــرء 

مواجهــة املوقــف؛ وبالتالــي قــد يســتخدم آليــة دفــاع أكثــر تقليديــة أو بدائيــة.

)١٠-4( الطرق اإلبداعية ملواجهة سلوك التنمر 
ــْدس  ــراد، واألحــالم واحَل ــة لألف ــاة الداخلي ــي احلي ــع ف ــوة دف ــاره ق ــال باعتب ــل دور اخلي ميث

ــف إبداعيــة. ُيســتخدم اخليــال لتجنــب حقائــق غيــر ســارة أو إيجــاد حلــول جديــدة.  أســاليب تكيُّ

وإن الهوايــات الفنيــة وأحــالم اليقظــة مــن أســاليب التكيُّــف اإلبداعية للضحايا. وتســاعد الهوايات 

الفنيــة علــى توجيــه قلقهــم فــي األعمــال الفنيــة؛ وبالتالــي فــإن صدماتهــم نــوع مــن مســتودعات 

خارجيــة فــي عمــل فنــي ســاعدت فــي مواجهــة ســلوك التنمــر )Sarid & Huss,2010(، غالًبــا مــا 

.)Saarim2000( ُتســتخدم طــرق التكيــف اإلبداعيــة فــي مرحلــة معاجلــة الصدمــة

"وبســبب ســلوك التنمــر يطــور الفــرد عاملـًـا داخلًيــا قوًيــا، وإن التعبيــر الفنــي هوايتــي التــي 

أصبحــت شــغفي وقــوة حياتــي".

ة ملواجهة سلوك التنمر  )١٠ - 5( الطرق الفسيولوچيَّ
ــرات  ــن تفســيره باملثي ــرة أن الســلوك البشــري ميك ــى فك ــف عل ــادي للتكي ــد امل ــد البع يعتم

ــات كان  ــا للبيان ــز )Ayalon,1995(، وفًق ــف، والتعزي ــع وردود الفعــل، والتأمــل، والتكيي والدواف

لضحايــا ســلوك التنمــر أيًضــا أســاليب مواجهــة فســيولوچيَّة مثــل الرياضــة واألدويــة النفســية:

- فــي الوقــت احلاضــر ، أشــعر باالكتئــاب بــني احلــني واآلخــر ، وحلســن احلــظ ، إنــه خفيــف 

وميكــن عالجــه باألدوية.

- "لقد ُوِصفت لي األدوية النفسية التي جعلت مزاجي مستقًرا". 

وحية ملواجهة سلوك التنمر  )١٠- 6( الطرق الرُّ
ــاب إنــه جنــا مبســاعدة قناعتــه الروحيــة، وذكــر آخــر أن الروحانيــة ســاعدت  قــال أحــد الُكتَّ

ــوة  ــل والق ــي األم ــامية يعط ــوى املتس ــان بالق ــإن اإلمي ــمَّ ف ــن َث ــا. وم ــفاء أيًض ــة الش ــي عملي ف

ــف  ــي املواق ــه ف ــي وســاعدني الل ــري لذات ــد حتســن تقدي ــا )Ayalon,1995(، ولق للُمضــي ُقُدًم

ــي ســعيد. ــول إنن ــًرا أســتطيع أن أق ــة وأخي الصعب

ــة رد الفعــل،  ــة الصدمــة، ومرحل وتوجــد مراحــل مهمــة ملواجهــة األحــداث الصادمــة: مرحل

ــة اتخــاذ اجتــاه جديــد.  ــة املعاجلــة ومرحل ومرحل

وقــد ميثــل ســلوك التنمــر صدمــة فعليــة حيــث قــد تبــدأ عمليــة املواجهــة مــن املرحلــة الثانيــة 

ــل الغضــب واخلــوف  ــًة مث ــاالٍت قوي ــر انفع ــا تثي ــادًة م ــل، وع ــل أو رد الفع ــة التفاع ــي مرحل وه
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عندمــا يكــون موقــف خطيــر. فــي هــذه املرحلــة مييــل النــاس إلــى إيجــاد معنــى ملــا حــدث. وفــي 

مرحلــة معاجلــة الصدمــة يبــدأ ضحيــة ســلوك التنمــر فــي حتليــل املوقــف وشــيًئا فشــيًئا يقبلــه.. 

وإن غــرض هــذه املرحلــة التعامــل مــع مشــاعر ســلبية ميكــن تعزيزهــا، علــى ســبيل املثــال، مــن 

 .)Saari,2000( خــالل القــراءة والكتابــة

املرحلــة األخيــرة هــي إيجــاد اجتــاه جديــد حيــث تبــدأ الضحيــة فــي التعافــي ورؤيــة احليــاة 

دون ألــم ناجــم عــن ســلوك التنمــر. وُيعــدُّ التســامح جــزًء مــن هــذه املرحلــة. وميكــن أن يحــدث 

ــر  ــرد وال يتســبب التفكي ــل الف ــى عق ــف عندمــا ال يشــغل أو ال يســتحوذ ســلوك التنمــر عل التكيُّ

فيــه فــي قلــق وخــوف، بــداًل مــن ذلــك ميكــن أن ُينظــر إلــى تلــك املرحلــة بهــدوء كونهــا جــزًءا مــن 

.)Saari, 2000; Cullberg, 1991( الــذات وجتربــًة مــر بهــا الفــرد

واملواجهــة ليســت مجــرد قصــة جنــاح متفائلــة ولكنهــا قــد تتضمــن مشــاعر الضعــف واليــأس 

ــق جتــاه  ــر واالجتــاه الصــادق والواث ــي التغيي ــاد ف ــل واالعتق ــر. يســاعد األم ــني احلــني واآلخ ب

املســتقبل فــي املُضــّي ُقُدًمــا. تتضمــن املواجهــة ميِّــزات مثــل العثــور علــى ُهويَّــة الفــرد، والتحرر من 

 Ojuri,( الذنــب، وتقويــة تقديــر الــذات، ومــن ناحيــة أخــرى يتســم بالتمســك والقبــول واالستســالم

.)2004

لــدى  نســبًيا  أكبــر  رفاهيــة  ُتظهــر  عديــدًة  دراســاٍت   )Lyubomirsky, 2001( يســرد 

األشــخاص الذيــن يســتمدون معًنــى إيجابًيــا مــن األحــداث الســلبية، ويســتخدمون مواقــف 

إيجابيــة )دعابــة وروحانيــة، إلــخ( للتعامــل مــع الشــدائد ويســتخدمون مقارنــة اجتماعيــة فــي طــرق 

ث أيًضــا )Larsen et al. 2003( عــن أنــه بــداًل مــن القضــاء علــى الســلبية يجــب  التكيُّــف. وحتــدَّ

علــى النــاس التركيــز علــى إبــراز اإليجابــي الــذي نفهمــه كاجتــاٍه إيجابــّي جتــاه أحــداث احليــاة. 

ماذا يمكن أن تفعله املدارس ملواجهة سلوك التنمر؟
ر املدرسي )أ(  مواجهة سلوك التنمُّ

 التنمــر فــي املدرســة عمليــة معقــدة مــن التفاعــالت االجتماعيــة تشــمل متنمريــن وضحايــا 

ــج التدخــل اخلاصــة  ــة برام ــاٍت أســرية. وتشــير مراجع ــاء ومدرســًة وبيئ ــني وآب ــا ومعلم وأقراًن

ــال  ــى ســبيل املث ــب، عل ــى أن التدخــل قــد يســتهدف مســتوى الطال بســلوك التنمــر املدرســي إل

تعليــم الضحايــا مهــارات توكيــد الــذات والتعامــل مــع مشــاعرهم الســلبية الناشــئة عــن ســلوك 

التنمــر، ومســاعدة ذوي ســلوك التنمــر علــى تطويــر التعاطــف مــع الضحايــا، وتشــكيل مجموعــة 

 .)Smith, et. al, 2004( ــا واملتفرجــني أو املشــاهدين ــم تضــم الضحاي دع
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فــي التوجيــه املدرســي يوجــد ثالثــة مناهــج رئيســة فــي التعامــل مــع مشــاكل التالميــذ مبــا 

فــي ذلــك ســلوك التنمــر فــي املدرســة، هــي: 1- توجيــه عالجــي، 2- توجيــه وقائــي، 3- توجيــه 

تنمــوي. حيــث يركــز التوجيــه العالجــي علــى تقــدمي تدخــالت لتالميــذ يعانــون صعوبــاٍت انفعاليــًة 

ــي  ــه العالج ــج التوجي ــز نه ــي املدرســة يرك ــر ف ــة ســلوك التنم ــي حال ــيًة أو ســلوكية. ف أو نفس

ــى  ــي هــو نهــج اســتباقي يؤكــد عل ــه الوقائ ــة وكمتنمــر.. والتوجي ــذ كضحي ــى مســتوى التلمي عل

توقــع ســلوك التنمــر وتعزيــز وعــي األطفــال أو التالميــذ بعواقــب التخويــف واإليــذاء، وأن ميتلــك 

وميــارس مهــارات واســتراتيـچيَّات مواجهــة أو التعامــل مــع ســلوك التنمــر. 

ــذ، مبــا  ــة الشــخصية للتالمي ــا لتيســير التنمي ــا إيجابًي ــه التنمــوي نهًج وُيعــدُّ منحــى التوجي

مــات التنميــة الشــخصية مثــل  فــي ذلــك تكوينهــم الشــخصي واالجتماعــي واألخالقــي. تنميــة ُمقوِّ

ــى مســتوى  ــج إرشــادي عل ــق منه ــات الشــخصية، وف ــذات والعالق ــذات ومســئولية ال ــة ال معرف

الفصــل وضمــن برامــج التعليــم علــى مســتوى املدرســة. وُيســهم التوجيــه التنمــوي بشــكٍل أكبــر 

ــو الصحــي  ــز النم ــي تعزي ــًة ف ــر فعالي ــر التدابي ــد أحــد أكث ــذ، وُيع ــة الشــاملة للتالمي ــي التنمي ف

 .)Hui, 2000( ــوح األحــداث ــع جن للطــالب ومن

ويحتــاج مديــرو املــدارس واملعلمــون إلــى العمــل علــى منــع ســلوك التنمــر وتوفيــر بيئــة آمنــة 

للتعلــم وتقويــة العالقــات بــني األطفــال أو التالميــذ واملعلمــني. فمثــاًل، تســتهدف بعــض التدخــالت 

علــى مســتوى الفصــل الدراســي تعزيــز وعــي األطفــال أو التالميــذ بقواعــد للتعامــل مــع ســلوك 

التنمــر. وتدخــالت أخــرى علــى مســتوى املدرســة مثــل وضــع سياســة مناهضــة لســلوك التنمــر في 

املدرســة بأكملهــا )Smith et al, 2004(، وتدخــل وفــق األقــران مثــل حتســني مهــارات التواصــل 

وتعاطــف التالميــذ ووســاطة األقــران لبعضهــم البعــض حلــل النزاعــات وعمــل مجموعــات تعاونيــة، 

.)Mishna, 2008( وإنشــاء جماعــة أصدقــاء تدعــم األطفــال أو التالميــذ املعرضني خلطــر اإليــذاء

ــك  ــي ذل ــْن ف ــع املدرســي، مَب ــادًة أعضــاء املجتم ــا ع ــة بأكمله ــالت املدرس وتســتهدف تدخ

التالميــذ )متنمريــن وضحايــا ومتفرجــني( وأوليــاء األمــور والعاملــني واملعلمــني واملجتمــع؛ لتعزيــز 

معرفتهــم واســتجاباتهم لســلوك التنمــر.

ــى  ــدف إل ــر، ته ــا لســلوك التنم ــى وقائًي ــد منًح ــي الفصــل واملدرســة ُتع ــج التدخــل ف وبرام

ــة  ــول فعالي ــة ح ــرت مراجع ــذات. وأظه ــة ال ــادة فاعلي ــة وزي ــارات االجتماعي ــى امله ــب عل التدري

التدخــالت القائمــة علــى مواجهــة ســلوك التنمــر، أنــه ال ميكــن تقليــل حــدوث ســلوك التنمــر مــن 

خــالل تنفيــذ منًحــى واحــد)Vreeman &Carroll, 2007، وأن التدخــل املدرســي أكثــر فاعليــًة 
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 Mishna,( ــة ــي املناهــج الدراســية العادي ــر ف ــة ســلوك التنم ــج مداخــل مواجه ــم دم ــا يت عندم

.)2008

ــه  ــه نحــو التوجي ــي ومجتمــع موّج ــاخ مدرســي إيجاب ــاء ُمن ــة بن ــاول اإلرشــادات التنموي تتن

حيــث يتــم احتــرام حقــوق كل فــرد وتقديرهــا. وفــي دراســٍة ُوِجــد أن مــا يقــرب مــن %90 مــن 

ــن املســتجيبني  ــة 70٪ م ــام املاضــي، وقراب ــي نصــف الع ــا ف ــًرا لفظًي املســتجيبني شــهدوا تنم

تعرضــوا للتنمــر اجلســدي فــي الفتــرة نفســها )Wong, et. al, 2008(، ومــع ذلــك لــم يتــم تطويــر 

برامــج أو إرشــادات تتنــاول مشــكلة التنمــر فــي املدرســة حتــى وقــت قريــب مــن ِقَبــل احلكومــة 

واملمارســني احملليــني. 

ــوم. واتخــذت  ــه الل ــل بتوجي ــذ أو الطف ــى التلمي ــة عل ــة القائم ــم اســتراتيـچيَّات املواجه وتهت

املــدارس تدابيــر مثــل ســحب االمتيــازات ومقابلــة أوليــاء األمــور، وتعليــق الدراســة، وطــرد ذوي 

ســلوك التنمــر لــردع األطفــال أو التالميــذ عــن ســلوك التنمــر، وُتعــد هــذه االســتراتيـچيَّات عقابيــة 

 ،)Mishna, 2008( وقــد تــؤدي إلــى تفاقــم عالقــة املتنمــر بالضحيــة أو حتــى تكثيــف املشــكلة

وهــذا املنحــى عالجــي للغايــة وال يرقــى إلــى تعليــم املتنمريــن والضحايــا مهــارات التعامــل مــع 

النزاعــات وتســوية املفاوضــات. 

منًحــى آخــر يهــدف إلــى عــالج عوامــل اخلطــر التــي ُتســهم فــي ســلوك التنمــر يعتمــد علــى 

إشــراك جميــع األشــخاص فــي املدرســة، ويقــوم علــى أربعــة أســاليب مفيــدة، هــي: )1( تشــجيع 

ــن  ــر الذي ــة ذوي ســلوك التنم ــة، )2( تربي ــر شــخصية قوي ــة وتطوي ــول احلقيق ــى ق ــا عل الضحاي

يفتقــرون إلــى املهــارات االجتماعيــة، )3( فضــح ذوي ســلوك التنمــر والذيــن ينــوون إحلــاَق أًذى 

أو تســببوا فــي أذى بطريقــة تكامليــة، )4( تعزيــز بيئــة ســلمية باســتخدام ممارســات تصاحُليــة 

وتفاُوضيــة )wong, 2004 :546(، ويركــز مثــل هــذا املنحــى علــى الوقايــة مــن املشــكلة. 

ن املعلــم ومــا يتســم بــه مــن قــدوة وحكمــة  نــات مجتمــع املدرســة، الســيما ُمكــوِّ إن كفــاءة ُمكوِّ

ــع  ــل جمي ــذ. ويجــب أن تعم ــة للتالمي ــج مهم ــا نتائ ــي الفصــل الدراســي وخارجــه، له ــة ف تربوي

ــة  ــي أهمي ــة أو عــالج ســلوك التنمــر املدرســي. وهــذا يعن ــا للوقاي شــرائح مجتمــع املدرســة مًع

ــى طــرق موائمــة  ــم نطــاق ســلوك التنمــر فــي مدرســتهم، والتوصــل إل قيامهــم باســتمرار بتقيي

ــى املدرســة نهًجــا للوقايــة مــن ســلوك التنمــر يناســب ظروفهــا  لالســتجابة لــه بفعاليــة. وأن تتبنَّ

:)Batsche & Knoff, 1994( ــا ــرة، منه ــق إرشــادات كثي ــا، وف واحتياجاته

- إجــراء تقييــم شــامل علــى مســتوى املدرســة للكشــف عــن ســلوك التنمــر. واســتخدام طــرق 
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متعــددة جلمــع املعلومــات، مثــل: اســتطالع العاملــني وتيســير عمــل املجموعــات البؤريــة 

اخلاصــة بالتالميــذ وأوليــاء األمــور حــول ســلوك التنمــر املدرســي، وحتليــل حــاالت إحــاالت 

التأديــب ملعرفــة مــا إذا كانــت ســلوكيات التنمــر املدرســي واضحــة ومعرفــة أســبابها، ومراقبة 

وتســجيل ســلوكيات التنمــر فــي أماكــن املدرســة مثــل الكافتيريــا وامللعــب.. إلــخ. وجُتمــع هــذه 

املعلومــات لتحديــد أمنــاط ســلوك التنمــر )مثــل أيــن ومتــى يحــدث التنمــر بشــكل متكــرر(.

-  وضــع تعريــف لســلوك التنمــر املدرســي مناســب ملدرســتك ومتــى يجــب علــى املعلمــني التدخــل 

ــني  ــدى العامل ــون ل ــا يك ــٍر عندم ــكٍل كبي ــر بش ــدالت التنم ــض مع ــث تنخف ــه. حي ــع حدوث ملن

ــا  ــورى كلم ــر املدرســي، والتدخــل الف ــات ســلوك التنم ــد عالم ــى حتدي ــدرُة عل ــني الق واملعلم

ــا. ــرم أو مؤذًي ــر محت الحظــوا ســلوًكا غي

- جتميــع قواعــد مناســبة ميكــن للمعلمــني فرضهــا علــى ذوي ســلوك التنمــر. وأن تتضمــن 

عواقــب قــد حتــدث نتيجــًة ألفعــال تنمــر بســيطة )مثــل إغاظــة خفيفــة(، وعواقــب أكثــر خطــورًة 

)مثــل إحلــاق أًذى جســميي ومضايقــة الضحيــة ألســابيع( والتدريــب علــى اســتخدام قائمــة 

النتائــج لضمــان النزاهــة عنــد التدخــل مــع املتنمريــن.

- وضــع سياســة االتصــال بأوليــاء أمــور الطفــل ذي ســلوك التنمــر. فــي اجتمــاع أوليــاء األمــور 

يجــب علــى العاملــني فــي املدرســة جتنيــد ولــي أمــر الطفــل للعمــل معهــم ومســاعدتهم علــى 

وقــف أو الوقايــة أو التحصــني ضــد ســلوك التنمــر. إذا كان الوالــد ينكــر وجــوَد مشــكلٍة أو 

ــد بوضــوح أن املدرســة  ــار الوال ــل، يجــب إخب ــر للطف ــاء ســلوك التنم ــاون إلنه ــض التع يرف

ــوع  ــة وق ــي حال ــبة ف ــة مناس ــوات تأديبي ــتتخذ خط ــرب وس ــن ق ــل ع ــلوك الطف ــتراقب س س

ــمَّ عندمــا تالحــظ وجــود طالــب ينخــرط فــي منــٍط  ســلوكيات تنمــر فــي املســتقبل.... ومــن َث

واضــٍح مــن ســلوك التنمــر ُقــْم بترتيــِب لقــاٍء مــع والــَدي الطفــل. فــي هــذا اللقــاء شــارك معــه 

ــف مســاعدتهم لوقــف  املعلومــات التــي تشــير إلــى أن الطفــل يســتنكر التالميــذ اآلخريــن. وظِّ

ــم  ــى يفه ــاء؛ حت ــك اللق ــل ذل ــد أن يحضــر الطف ــل. )رمبــا تري ــر اخلــاص بالطف ســلوك التنم

بوضــوٍح أن املدرســة تراقــب ســلوكه املتنمــر وســتفرض عليــه عواقــب ســلبية إذا اســتمر(.

ــوم ال  ــى لوحــة الشــرف فــي املدرســة كل ي ــا عل ــا إيجابًي ــك ســتضع ملصًق ــذ أن ــر التلمي -  أخِب

تتلقــى فيــه تقاريــر مــن معلمــني آخريــن أو مــن تالميــذ وال تالحــظ مباشــرة ســلوَك تنمــٍر مــن 

ــن  ــني م ــدد مع ــع ع ــن جم ــن م ــه إذا متك ــذ أن ــر التلمي ــف". أخب ــر لطي ــه أو "ســلوًكا غي جانب

امللصقــات فــي غضــون عــدد معــني مــن األيــام )علــى ســبيل املثــال 4 ملصقــات علــى مــدار 
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5 أيــام( للســلوكيات اجليــدة، ميكــن للطفــل أو للتلميــذ اســتردادها للحصــول علــى جائــزة أو 

امتيــاز.

ــد  ــت ق ــا إذا كان ــة م ــي املدرســة بشــكٍل مســتمر ملعرف ــر ف ــن التنم ــة م ــود الوقاي ــة جه - مراقب

ــنت الســياق  قلَّلــت - حقيقــة - مــن حجــم ســلوك التنمــر لــدى التالميــذ واألطفــال، وحسَّ

ــع  ــة نفســها لتتبُّ ــى املثمــر فــي املدرســة. ميكــن للمدرســة اســتخدام أســاليب املراقب االنفعال

التقــدم احمُلــَرز فــي الوقايــة مــن التنمــر، كمــا مت اســتخدامها للمــرة األولــى لتقييــم خطــورة 

مشــكلة للتنمــر األوليــة )مثــل مجموعــات التركيــز أو البؤريــة ودراســات اســتقصائية ومالحظــة 

ــع إحــاالت التأديــب(، ومشــاركة هــذه النتائــج بشــكل دوري فــي شــكل "تقريــر"  مباشــرة وتتبُّ

شــهري أو أســبوعي مــع املعلمــني وأوليــاء األمــور والتالميــذ؛ لبنــاء دافــع لــدى مجتمــع املدرســة 

للوقايــة مــن ســلوك التنمــر املدرســي.

)ب(  التصدي للتنمر من منظور إيجابي 
يركــز التطويــر اإليجابــي للشــباب علــى تطويــر نقــاط القــوة والســمات اإليجابيــة وخصائــص 

الشــخصية، وتواُصلهــم االجتماعــي وقدرتهــم علــى رعايــة املجتمــع واملســاهمة فيــه مــن خــالل 

برنامــج مخطــط. وإن حتقيــق املهــام التنمويــة يزيــد مــن الهنــاء النفســي واالجتماعــي للمراهقــني 

ــه  ــداف التوجي ــع أه ــًرا م ــي كثي ــر اإليجاب ــداف التطوي ــى. وتتشــابه أه ــاء املجتمع ــق الهن ويحق

ــة الشــخص بالكامــل مــن خــالل منهــج  ــان لتيســير تنمي ــان إيجابيت التنمــوي، فكلتاهمــا مقاربت

توجيــه منظــم ومخطــط، وتؤكــد ُكلٌّ منهمــا علــى أهميــة التركيــز علــى تطويــر الكفــاءة. هــذا املنحــى 

ــا فــي الفــرد ذي ســلوك التنمــر  ليــس "مدفوًعــا" مبشــكلة أو توتــر أو اضطــراب، ولكنــه يبحــث عمَّ

أو الضحيــة مــن إيجابيــات وتوظيفهــا فــي مواجهــة ســلوك التنمــر.

وحــدد )Catalano, et. al, 1998( خمســة عشــر مــن العناصــر األساســية لبرامــج التنميــة 

اإليجابيــة للشــباب، تعــزز العالقــات بــني األشــخاص، مثــل الترابــط واالعتــراف بالســلوك 

اإليجابــي وتعزيــز املشــاركة االجتماعيــة اإليجابيــة واملعاييــر االجتماعيــة اإليجابيــة. وهــي ُبًنــى 

تعــزز الكفــاءة االنفعاليــة واألخالقيــة واالجتماعيــة والســلوكية، وُتســهم فــي بنــاء نقــاط القــوة لــدى 

ــف فــي مواجهــة التنمــر وأشــكاٍل أخــرى مــن عنــف املدرســة. املراهقــني وُتوظَّ

ومن مزايا املنظور اإليجابي في معاجلة ومواجهة سلوك التنمر: 

أواًل: ُيبنــى املنظــور اإليجابــي للشــباب علــى الكفــاءات والقــدرات وتوظيــف املهــارات 
االجتماعيــة املناســبة ومهــارات إدارة االنفعــاالت والقــدرة علــى فهــم مشــاعر اآلخريــن وتقديــر 
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اآلخريــن ومســامحتهم. إضافــًة إلــى ذلــك مســاعدة التالميــذ علــى استكشــاف االجتاهــات 

واملهــارات املناســبة ملواجهــة املواقــف العنيفــة، وتعلُّــم رؤيــة األشــياء مــن وجهــات نظــر اآلخريــن، 

وتأمــل الطــرق املناســبة لالســتجابة. ومــن خالل تعزيــز الكفاءة األخالقيــة واالجتماعية والســلوكية 

للطــالب ميكــن منــع أو َكــّف ســلوك التنمــر. 

ــز  ــد تعزي ــم وأنشــطته. ُيع ــج التعلي ــي مناه ــر ف ــة ســلوك التنم ــج عناصــر مواجه ثانًيا: دم
ــه مــن خــالل مناقشــات  ــة للتعامــل مع ــر والطــرق اإليجابي ــذ بشــأن ســلوك التنم ــة التالمي معرف

ــل )Mishna,2008(، وميكــن تزويد  وأنشــطة الفصــل الدراســي أكثــر فاعليــًة كاســتراتيـچيَّة تدخُّ

األطفــال أو التالميــذ باملعرفــة واملهــارات الالزمــة لتعزيــز بيئــة تعليميــة إيجابيــة ومالئمــة ثقافًيــا. 

وإن العمــل اجلماعــي واألنشــطة التــي تعــزز مهــارات األطفــال أو التالميــذ الشــخصية قــد تقلــل 

ــة  ــاملة واحمُلب ــي املس ــل الدراس ــة الفص ــزز بيئ ــاء، وتع ــذ الضعف ــال أو التالمي ــذاء األطف ــن إي م

 .)Wong, et. al, 2008(

ثالًثا: يســاعد بنــاء مــوارد األطفــال أو التالميــذ ونقــاط قوتهــم فــي بنــاء العالقات الشــخصية 
والترابــط وبنــاء روح إيجابــي فــي املدرســة؛ ممــا يــؤدي إلــى ثقافــة مدرســية أكثــر تناغًمــا. ومــن 

ــه مفهــوم روحــي  ــز قيمــة التســامح؛ ألن ــة تعزي طــرق مواجهــة ســلوك التنمــر املدرســي اإليجابي

ورد فعــل خلقــي للنزاعــات والشــعور بالظلــم، وهــو االســتعاضة عــن املشــاعر الســلبية مبشــاعر 

 .)Enright, 1998( إيجابيــة وتعديــل أمنــاط تفكيــر املتنمــر

وفــي التســامح يصبــح الضحيــة أقــل دافًعــا إلحلــاق أًذى ودافًعــا أكبــر لعمــل أشــياء إيجابيــة 

إلفــادة ذوي ســلوك التنمــر  )McCullough,2001. والتســامح ليــس تبريــًرا جلرائــم ظاملــة أو 

التغاضــي عنهــا أو تبريرهــا، بــداًل مــن ذلــك فــإن التســامح اســتراتيـچيَّة تقلــل التوتــر النــاجت عــن 

ــام وتســامح  ــي عــن االنتق ــى التســامح والتخل ــة إل ــد يلجــأ الضحي ــن. وق ــوق اآلخري انتهــاك حق

  .)Worthington, 2006( عاطفــي يعمــل علــى إحــالل املشــاعر اإليجابيــة محــل الســلبية

وُيعــد التســامح منًحــى تنموًيــا وتدخــاًل إرشــادًيا وقائًيــا ألطفــال اعتبــروا أنفســهم تعرضــوا 

لــألذى واختــاروا عــدم مســامحة اجُلنــاة.. وأشــارت النتائــج إلــى أن أولئــك الذيــن حصلــوا علــى 

برامــج تســامح تفوقــوا علــى نظرائهــم فــي موقــف التســامح وفهــم مفاهيــم التســامح والرفاهيــة 

النفســية. علــى وجــه التحديــد تعلــم هــؤالء األطفــال أو التالميــذ التعاطــف كاســتراتيـچية أساســية 

ــع  ــل م ــي التعام ــق التســامح كاســتراتيـچية ف ــة لتطبي ــن الثق ــٍد م ــى مزي للتســامح، وأشــاروا إل

.)Hui & Ho, 2004; Hui &Chau, 2009( اجلرائــم فــي املســتقبل
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ــع  ــل م ــى التعام ــرد عل ــة تشــجع الف ــم انفعالي ــاء دعائ ــي بن ــاب التســامح ال ُيســهم ف إن غي

ــلوك  ــتجابة لس ــى االس ــذ عل ــاعدة التالمي ــتراتيـچية ملس ــامح كاس ــدمي التس ــن تق ــف. وميك املوق

التنمــر. قــد يتضمــن التدخــل تســامح الضحايــا كعنصــر ملســاعدتهم علــى مواجهــة االنفعــاالت 

ــن.  ــى متنمري ل إل ــن التحــوُّ ــا ع ــدة ردع الضحاي ــذا فائ الســلبية؛ ســيكون له

وإن إدخال التسامح كمنًحى تنموي له فوائد عديدة

أواًل: ُيعــدُّ التســامح مــورد ليــس فقــط للضحايــا واملعرضــني خلطــر العنــف املدرســي ولكــن 
أيضــا جلميــع األطفــال أو التالميــذ. إن اســتراتيـچيَّات مثــل التعاطــف وإعــادة التفكيــر لــن تفيــد 

ــد أيًضــا املتنمريــن احملتملــني واملتفرجــني فــي اســتجاباتهم لســلوك  ــل تفي ــا فحســب، ب الضحاي

التنمــر واالجتاهــات غيــر العادلــة. والتســامح اختيــار وقرار، وإن تعليم األطفال الشــباب التســامح 

االستراتيـچـــي مبكــًرا للتعامــل مــع صــراع األشــخاص يزيــد مــن كفاءتهــم الســلوكية والعاطفيــة. 

ــف وأن يكــون التالميــذ أقــل ميــاًل  ثانًيا: قــد ُيعــدُّ تعليــم التســامح قيمــًة واســتراتيـچيًَّة للتكيُّ
إلــى االنتقــام فــي النزاعــات الشــخصية، وأكثــر إيجابيــًة واســتباقيًة فــي الســعي وراء االنســجام 

والتناغــم؛ ومــن َثــمَّ فــإن دمــج التســامح كمنهــج إرشــادي يســتهدف مجتمــع املدرســة بالكامــل 

يســاعد فــي تعزيــز ُمنــاخ مدرســي أكثــر رعايــًة وتســامًحا واســتجابة.

الدعم االجتماعي للمعلمني )ج( 
ــر،  ــة ســلوك التنم ــا ملواجه ــاًل وســياًقا ُمهًم ــون عام ــي ليك ــم االجتماع ــى الدع ــور عل مت العث

ويوجــد نقــص فــي الدعــم االجتماعــي فــي تدخــالت مواجهــة ســلوك التنمــر. أظهــرت الدراســات 

ــم  ــني املعل ــة ب ــات الداعم ــط بالعالق ــن املدرســة مرتب ــذ ع ــال أو التالمي ــة أن رضــا األطف البحثي

 Kilpatrick & Kerres,( واألطفــال أو التالميــذ ودعــم املعلــم واملناخ املدرســي الراعــي والداعــم

Danielsen et al, 2009 ; 2006(، وأن دعــم املعلــم عامــٌل واٍق ضــد التفكيــر االنتحــاري لــدى 

األطفــال أو التالميــذ )Sun & Hui, 2007(، وكان مبثابــة عامــل تنبــؤ مهــم لرضــا األطفــال أو 

 .)Hui &Sun, 2010( ــدَرك ــذ املدرســي املُ التالمي

 Kilpatrick &( ــف املدرســي ويقــوم بــدور الوســيط فــي العالقــة بــني اإليــذاء وســوء التكيُّ

ــة  ــًرا أو يعرفــون كيفي ــك ال يعتبــر جميــع املعلمــني التنمــر أمــًرا خطي Kerres, 2006(، ومــع ذل

 Atlas( التدخــل ومنــع التنمــر، أو لديهــم ثقــة فــي إدارة ســلوك التخريــب والبلطجــة واالســتقواء

 .)& Pepler, 1998
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ومــع ذلــك فــإن مجــرد وضــع القواعــد أو إجــراء مناقشــة ملــرة واحــدة فــي الفصــل الدراســي 

ــا. حيــث إن إشــراك املعلمــني فــي تقــدمي برامــج  ــة ليــس كافًي ــى مســتوى املدرســة الكامل أو عل

ــه فوائــد أخــرى. ميكــن للمدرســني دمــج موضوعــات مواجهــة ســلوك  ــج التنمــر ل إرشــادية تعال

التنمــر فــي برامــج التوجيــه التنمــوي املدرســي وبرامــج تعليــم القَيــم، بحيــث ميكــن تقــدمي 

الالعنــف والتســامح كرســالة متســقة جلميــع األطفــال أو التالميــذ وتســليط الضــوء عليهــا علــى 

أنهــا أخالقيــات املدرســة. 

وتشــجع العالقــات الداعمــة بــني املعلــم والتالميــذ والتالميــذ بعضهــم البعــض، ســواء أكانــوا 

ة علــى طلــب املســاعدة. قــد يعــزز املعلمــون اجتاهــات مثــل القبــول واالحتــرام  ضحايــا أم مــارَّ

والتســامح وربــط أهميتهــا بالعالقــات بــني األفــراد والســالم االجتماعــي. علــى مســتوى التلميــذ 

قــد يقــدم املعلمــون دعًمــا للمتنمريــن والضحايــا وأقــران املتنمريــن والضحايــا فــي التعامــل مــع 

التنمــر والصراعــات. وُيعــد إشــراك املعلمــني بشــكٍل منتظــم أكثــر شــمواًل ملنــع ســلوك التنمــر. 

ٌد مهــمٌّ يــؤدي إلــى عــدم الرضــا عــن املدرســة. وأن صراعــات  ومــن منطلــق أن إيــذاء األقــران ُمحــدِّ

األقــران تقلــل مــن إعجــاب األطفــال أو التالميــذ مبدارســهم)Ladd, et. al, 1996(، فــإن اجلهــود 

املســتمرة والدعــم االجتماعــي مــن املعلمــني وثيــق الصلــة ببنــاء فصــل دراســي ومنــاخ مدرســي 

إيجابــي ورعايــة.

دعم األقران  )د( 
ر التالميــذ وجــود أقــران لهــم لالســتماع إلــى خبرتهــم عنــد تعرضهــم لســلوك التنمــر،  ُيقــدِّ

ــران  ــل استشــارات األق ــران مث ــن خــالل األق ــر م ــع ســلوك التنم ــي تتب ــث إن التدخــالت الت حي

ووســاطة األقــران، لهــا نتائــج إيجابيــة ُتســهم بشــكٍل كبيــٍر فــي حتســني منــاخ املدرســة 

ــون  ــن يتمتع ــران الذي ــذ مستشــاري األق ــال أو التالمي ــد األطف )Mishna,2008(، ويجــب حتدي

مبهــارات اســتماع جيــدة وجديريــن بالثقــة، واحملافظــة علــى الســرية وتقــدمي املشــورة بشــأن حــل 

ــر )Boulton,&Trueman, 2007(، واســتخدام استشــارات  ــة بســلوك التنم املشــكالت املتعلق

األقــران بشــكٍل متزايــٍد فــي املــدارس كشــكٍل مــن أشــكال دعــم األقــران لتســهيل تكيُّــف األطفــال 

ــم.  ــذ وتعلمه أو التالمي

ــز  ــل املشــكالت؛ لتعزي ــف وح ــط والتعاط ــتماع النش ــارات االس ــى مه ــران عل ــب األق وتدري

معرفتهــم بطبيعــة ســلوك التنمــر ومشــاعر وانفعــاالت الضحايــا واحتياجــات وعقليــات ذوي 

ــر.  ــلوك التنم ــل س ــبة لتقلي ــاليب املناس ــر، واألس ــلوك التنم س
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ومــع ذلــك فــإن دعــم الكبــار مثــل املعلمــني واإلخصائيــني االجتماعيــني أمــر ضــروري؛ وكذلــك 

ــتخدم  ــث ال يس ــع املدرســي، حي ــي املجتم ــن ف ــم اآلخري ــارين ألقرانه ــران كمستش جتــاوز األق

 Boulton& Trueman,( جميــع األطفــال استشــارات األقــران بســبب اخلــوف من وصمــة العــار

2007(. وأكــدت أبحــاث وممارســات التوجيــه املدرســي أهميــَة وجــوِد نهــٍج تعليمــيٍّ كامــٍل لتيســير 

منــو األطفــال أو التالميــذ فــي إطــار نهــج املدرســة بأكملهــا، وجلميــع األطفــال أو التالميــذ وليــس 

فقــط األطفــال أو التالميــذ املعرضــني للخطــر وهــي مســئولية جميــع املعلمــني وليــس فقــط موظفــي 

التوجيــه واإلرشــاد. وميكــن تقــدمي التوجيــه علــى مســتوى التلميــذ والفصــول الدراســية واملدرســة 

 . بأكملها

وفــي هــذا الشــأن ُيعــد تطويــر منهــج منظــم ومخطــط ودمــج موضوعــات التوجيــه فــي املناهــج 

الدراســية الرســمية وغيــر الرســمية للمدرســة، مــن العناصــر األساســية فــي هذا اإلطــار. ويتطلب 

هــذا النهــج أن يكــون لــدى املدرســة أهــداف ونظــام إدارة وتواُصــل بــني املعلمــني وأوليــاء األمــور 

.)Hui, 2010( واملهنيــني، وينمــي ذلــك الــروح اإليجابيــة للمدرســة

ويجــب أن يتــم غــرس ثقافــة مدرســية متناغمــة كنهــٍج شــامٍل للمدرســة، بدايــًة مــن مســتوى 

الطالــب ومســتوى الفصــل إلــى مســتوى البرنامــج علــى مســتوى املدرســة. ويحتــاج هــذا املســعى 

إلــى دعــم علــى مســتوى املدرســة بأكملهــا. 

ــي سياســة  ــف وتفضــل التســامح ف ــى الالعن ــي تشــدد عل أواًل: دمــج سياســة املدرســة الت
التوجيــه باملدرســة، وأن يوجــد إجمــاع واتســاق بــني جميــع العاملــني فــي اســتجاباتهم لســلوك 

ــذ  ــال والتالمي ــل هــذه السياســة لألطف ــف. ويجــب توصي ــز الالعن ــران وتعزي ــذاء األق ــر وإي التنم

ــاء األمــور.  وأولي

ثانًيا: ترســيخ قَيــم الالعنــف مــن خــالل قيــم مدرســية والتربيــة األخالقيــة، مبــا يعــزز ترابــط 
ــو  ــي نح ــم اإليجاب ــذ وتوجهه ــة التالمي ــم ومنــو إيجابي ــم ملصيره ــذ وتقريره ــال أو التالمي األطف

ــس  ــي أنشــطة تدري ــة ف ــانية والعدال ــامح واإلنس ــرام والتس ــل االحت ــم مث ــج مفاهي ــم، ودم التعل

املــواد األكادمييــة، مــن منطلــق أن تدريــس القيــم يجــب أن يكــون مســتمًرا ومتكامــاًل فــي املناهــج 

الدراســية. 

ثالًثا: علــى مســتوى اإلدارة: احلاجــة إلــى التعامــل مــع ســلوك التنمــر مــن منظــور نظــام 
املدرســة بالكامــل مــن خــالل التعــاون مــع امِلَهنيِّــني، مثــل علمــاء النفس في املدرســة واملستشــارين 

ــر  ــذ املعرضــني خلط ــال أو التالمي ــد األطف ــل حتدي ــا مث ــي قضاي ــني ف ــني االجتماعي واإلخصائي
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التنمــر واإليــذاء وتقــدمي التدخــل فــي الوقــت املناســب، علــى ســبيل املثــال مــن املعلمــني واملهنيــني 

العمــل بالتعــاون.

رابًعا: يقــوم املعلمــون بــدوٍر ُمهــمٍّ للغايــة فــي تعزيــز القَيــم، مــن خــالل التدريــس فــي الفصــول 
ــة  ــم اخُللقي ــز القَي ــة وتعزي ــة اإليجابي ــل برامــج التنمي ــي مث ــه ف ــدمي برامــج التوجي الدراســية وتق

ملواجهــة التنمــر، وتعليــم التســامح.

أخيًرا، إن مشــاركة املجتمــع املدرســي بأكملــه واألطفــال أو التالميــذ وأوليــاء األمــور 
واملعلمــني واإلداريــني واملهنيــني فــي ممارســة ودعــم سياســة املدرســة هــذه، أمــر وثيــق الصلــة 

ــا.  ــًة واســتجابًة وتناغًم ــا ورعاي ــر أماًن ــة مدرســية أكث ــاء ثقاف ببن

علــى ســبيل املثــال، برنامــج املــدارس والعائــالت الصديقــة )Cross et. Al, 2003( برنامــج 

ــق  ــام وف ــم ع ــر اســتراتيـچيَّات تعلي ــى ويوف ــم االبتدائ ــذ التعلي ــى املدرســة لتالمي ــم عل ــر قائ تنم

منــوذج املــدارس الداعمــة للصحــة؛ مــن أجــل: زيــادة فهــم ســلوك التنمــر والوعــي بــه. وزيــادة 

ــران  ــم األق ــر. ودع ــلوك التنم ــف لس ــتجابات التكيُّ ــم اس ــر، ودع ــلوك التنم ــأن س ــل بش التواص

والبالغــني للطــالب الذيــن يتعرضــون لســلوك التنمــر. وتشــجيع األقــران والكبــار علــى َكــفِّ ســلوك 

التنمــر

وتســتهدف تدخــالت الوقايــة االنتقائيــة األفــراد أو مجموعــة أفــراد يكونــون خطــًرا، تطويــَر 

ســلوكيات التنمــر أو املشــاكل املرتبطــة بــه. وتســتهدف تدخــالت الوقايــة االنتقائيــة عوامــل خطــر 

ــة أو نفســيَّة أو اجتماعيــة تكــون أكثــر بــروًزا لــدى الفئــات املعرضــة للخطــر أكثــر منهــا  بيولوچيَّ

.)Pepler, et al, 2010( لــدى املجتمــع الســكاني األوســع

ــى  ــل عل ــم بالفع ــااًل مت حتديده ــدارس أطف ــي امل ــة ف ــج االنتقائي ــتهدف البرام ــا، تس إجرائًي

ــج  ــب منه ــال، يتطل ــى ســبيل املث ــدة للتدخــل. عل ــا مفي ــر ويحتاجــون طرًق ــم ذوو ســلوك تنم أنه

مشــكلة  علــى  املمــارس  يعمــل  أن   )Shared Concern Pikas, 1989( املشــترك  التركيــز 

ــا  ــادًرا م ــج ن ــذا النه ــي حــني أن ه ــة. ف ــي مجموع ــم ف ــراد أواًل ث ــم" كأف ــن "املشــتبه به املتنمري

ــي  ــا ف ــة مت تناوله ــع 15 حال ــة م ــج إيجابي ــن نتائ ــي أســتراليا ع ــالغ ف ــد مت اإلب ــه، فق مت تقييم

17 مدرســة )Rigby & Griffiths, 2010( وبرنامــج آخــر يتضمــن طريقــة مجموعــة الدعــم 

ــران  ــن واألق ــني املتنمري ــتركة ب ــئولية مش ــر مس ــم تطوي ــث يت Support Group Method، حي

الذيــن اجتمعــوا للمســاعدة فــي حــل املشــكلة. فــي هــذا يقــوم املمــارس بــدور تيســيري وجنــح 

.)Young & Holdorf,2003( 80٪ جنــاح  مبعــدل 
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منع السلوكيات السلبية )هـ( 
ــى  ــارة عل ــار ض ــى آث ــؤدي إل ــة وت ــمية ولفظي ــدة: جس ــكااًل عدي ــر أش ــلوك التنم ــذ س  يتخ

ــن  ــاب م ــات نفســية ومســتوى أكادميــي منخفــض وغي ــي اضطراب ــك ف ــر ذل املســتهدفني، ويظه

ــة،  املدرســة )Joseph, 2002:82(. وســلوك التنمــر فــي املدرســة عــادًة مــا يكــون مشــكلة كامن

حيــث قــد يكــون املعلمــون غيــر مدركــني ملــدى انتشــار ســلوك التنمــر فــي املدرســة وقــد ال يدركــون 

مــدى خطورتــه. يجــب علــى املعلمــني:

 )1( تقييم سلوك التنمر في فصولهم،

 )2( التأكد من أن مجتمع الفصل يدرك طبيعة سلوك التنمر وملاذا هو ضار،

 )3( مواجهة أي طفل أو تلميذ يقوم بسلوك تنمر بحزم وعدل وإنصاف. 

وميكن اتباع ما يلي من توجيهات:
ــئلة  ــة أس ــال إجاب ــن األطف ــب م ــي. والطل ــر املدرس ــلوك التنم ــول س ــيط ح ــح بس ــل مس -  عم

اســتبيان بســيط قــد يتضمــن أســئلة مــن َقبيــل "أيــن يحــدث التنمــر فــي املدرســة؟"، و"كــم 

ــام؟". ــذا الع ــر ه ــرًة تعرضــت للتنم م

-  التأكــد مــن أن الفصــل يفهــم "ســلوك التنمــر املدرســي" وقــد ال يعــرف األطفــال متــى يعبــر 

ســلوكهم عــن تنمــر واضــح. 

-  يوجــد هدفــان ُيســهمان فــي الســيطرة علــى ســلوك التنمــر: عمــل توقعــات للســلوك املناســب 

ــق هــذه األهــداف ميكــن عمــل  ــًرا"، ولتحقي ــي تعــد "تنم ــاء فهــم مشــترك للســلوكيات الت وبن

اجتمــاع فــي الفصــل حيــث يتوصــل التالميــذ إلــى قواعــد للســلوكيات املناســبة. والتــي يجــب 

أن يكــون عددهــا محــدوًدا ومحــدًدا )ال يزيــد علــى 4 - 3(، وُتصــاغ بعبــارات إيجابيــة )حتديــد 

مــا يجــب علــى التالميــذ فعلــه بــداًل مــن مــا يجــب عليهــم جتنبــه(، مثــل: 

ا- يعامل اآلخرين بلطٍف واحترام.

ب بهم . ب- جعل اجلميع يشعرون أنهم ُمرحَّ

ج- مساعدة اآلخرين الذين يتعرضون لسلوك تنمر.

-  عمــل تعريــف مناســب ومتفــق عليــه لســلوك التنمــر، مــن خــالل جعلهــم يتعرفــون إلــى ســلوكيات 

"تنمــر": اكتــب هــذه الســلوكيات علــى الســبورة. إذا كان التالميــذ يركــزون فقــط علــى أمثلــة 

التنمــر املباشــر عليــك تذكيرهــم بعــدم التغاضــي عــن التنمــر غيــر املباشــر )مثــل احلديــث عــن 
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اآلخريــن أو االشــتراك فــي ِشــلَليَّة(. أخبــر الفصــل أنــه عندمــا تــرى أمثلــًة لســلوك بلطجــٍة أو 

تنمــر، يجــب التدخــل جلعــل الفصــل مكاًنــا آمًنــا وودوًدا للتعلــم.

-  واجــه التالميــذ ذوي ســلوك التنمــر بأســلوب حــازم ولكــن عــادل ومنصــف فــي الوقــت نفســه. 

ــل  ــا، يتدخ ــامح معه ــم التس ــن يت ــي ل ــر املدرس ــلوكيات التنم ــم أن س ــل املعل ــا يوص وعندم

بســرعة وثبــات كلمــا الحــظ ســلوك تنمــر أو بلطجــة مــن التالميــذ. ومــن َثــمَّ يرســل هــذا املعلــم 

رســالًة واضحــًة التالميــذ أن ســلوك التنمــر أو البلطجــة لــن يتــم التســامح معــه.

-  غالًبــا مــا يكــون املتنمــرون ماهريــن فــي شــرح املواقــف التــي يكتشــف فيهــا الكبــار ســلوك 

تنمــر. عندمــا يواجهــون قــد يقولــون علــى ســبيل املثــال: "كنــت أمــزح فقــط " أو "لــم يحــدث 

ــة بوضــوح إلــى عكــس ذلــك ميكنــك جتنــب النزاعــات مــع  شــيء"، حتــى عندمــا تشــير األدل

ــي قاعــدة متعلقــة بتقييــم ســوء الســلوك. التالميــذ مــن خــالل تبنِّ

ــلوكيات  ــن س ــًة م ــا معين ــاهد أنواًع ــا تش ــك عندم ــك أو يزعج ــيء إلي ــه يس ــك أن ــر فصل -  أخب

ــد أنــه  التالميــذ املؤذيــة )علــى ســبيل املثــال، إغاظــة أو تلقيــب التالميــذ بأســماء مســيئة(؛ أكِّ

عندمــا تــرى حــدوث مثــل هــذا الســلوك ســوف تتدخــل.

ــلوك  ــل ووصــف الس ــن الطف ــوًرا م ــراب ف ــك االقت ــره، علي ــي تنم ــتبه ف ــا ُيش -  إذا شــاهدت م

الســلبي الــذي شــاهدته، وشــرح ســبب كــون هــذا الســلوك انتهــاًكا لتوقعــات الفصــل 

الدراســي وفــرض عقــاب )مثــل: حتذيــر، اعتــذار للضحيــة، مهلــة قصيــرة، فقــدان شــرف(؛ 

ــزة علــى ســلوك التنمــر املالحــظ وال تــدع الفتــوة جتــذب الضحيــة إلــى  اجعــل احملادثــة ُمركَّ

ــة. املناقش

ــدان  ــل الفق ــة )مث ــة والتدخــل، افــرض عواقــب وخيم -  إذا اســتمر ســلوك التنمــر رغــم املراقب

ــازات امللعــب(. ــت المتي املؤق

فيمــا يلــي بعــض النصائــح اإلضافيــة التــي يجــب مراعاتهــا عنــد مواجهــة التالميــذ الذيــن 

يستأســدون:

-  عندمــا تواجــه تلميــًذا ذي ســلوك تنمــر قــم منفــرًدا - كلمــا أمكــن ذلــك - مبناقشــته وهــذه 

املناقشــة اخلاصــة تســهم فــي َكــفِّ ســلوكه املتنمــر. 

-  إذا كان يجــب عليــك االتصــال بالتلميــذ املتنمــر فــي األماكــن العامــة، قــم بذلــك باختصــار، 

ورتــب إلجــراء مناقشــة خاصــة مــع التلميــذ فــي وقــٍت الحــٍق ملناقشــة حادثــة البلطجــة بتفصيل 

أكبر.
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-  يجــب أن يتذكــر ذوو ســلوك التنمــر أن العالقــة بــني املتنمــر والضحيــة قســرية بطبيعتهــا، وأن 

املتنمــر يتمتــع بشــكل مســتمر بســلطٍة غيــر عادلــة علــى الضحيــة. ومتيــل اســتراتيـچيَّات عالج 

صــراع التالميــذ مثــل وســاطة األقــران إلــى أن تكــون غيــر فعالــة فــي مواقــف التنمــر، حيــث 

يســتخدم املتنمــر دائًمــا ميــزة قوتــه فــي تخويــف الضحيــة. 

ــن هــو  ــع املتنمري ــذي ميكــن للمعلمــني اســتخدامه م ــًة ال ــر عقالني ــب األكث -  أن أســلوب التأدي

التأكــد مــن معرفتهــم بعنايــة بالعواقــب الوخيمــة لــكل ســلوك تنمــر عنــد تقــدمي تبعــات التنمــر.

ج- منع التالميذ من أن يصبحوا "أهداًفا لسلوك التنمر"
ــا عــن  ــر راضــني متاًم ــون غي ــا يكون ــا م ــف املزمــن غالًب ــن يتعرضــون للتخوي ــال الذي األطف

ــا مــن  ــا مــا يجــدون أنفســهم مرفوضــني اجتماعًي ــي تقديــر الــذات، وغالًب املدرســة ويعانــون تدنِّ

ــل زمالئهــم فــي الفصــل نتيجــة التنمــر.  ِقَب

ــة" لســلوك التنمــر: حيــث يقــع التالميــذ  مــن احملتمــل أن يــرى املعلمــون وجــود تكلفــة "خفيَّ

ــان ســالمة  ــوات لضم ــاذ خط ــب اتخ ــا ويج ــون منخفًض ــا يك ــا م ــم غالًب ــة، وأن حتصيله ضحي

الضحيــة. وأن الضحايــا غالًبــا مــا يكونــون أضعــف جســمًيا أو أقــل قــوًة مــن املنتمــر. قــد يلومون 

أنفســهم، ويعتقــدون أن البالغــني ال ميكنهــم مســاعدتهم علــى التعامــل مــع املتنمــر. عندمــا يتدخــل 

ــى  ــاظ عل ــة للحف ــات الزم ــاذ ترتيب ــل كل شــيء اتخ ــم قب ــب عليه ــة يج ــاعدة الضحي ــار ملس الكب

الضحيــة فــي مأمــن مــن هجمــات البلطجــة املســتقبلية. 

ــر فــي هــذه األفــكار كوســيلة لفهــم مــدى خطــورة تأثــر الضحايــا بالبلطجة في مدرســتك  - فكِّ

أو صفــك، ومســاعدة هــؤالء الضحايــا علــى البقــاء فــي أمــان في املدرســة.

ا  - قــد يتــردد بعــض الضحايــا فــي التقــدم. اطلــب مــن األطفــال إكمــال اســتبيان يســألهم عمَّ

إذا كانــوا يتعرضــون للتخويــف، ومــا إذا كانــوا قــد شــهدوا ســلوك تنمــر، وأيــن ومتــى حــدث هــذا 

الســلوك الــذي مــروا بــه أو الحظــوه. تصــرف وفــق مالحظــات التالميــذ مــن خــالل اتخــاذ خطوات 

مثــل زيــادة اإلشــراف فــي املواقــع التــي حتــدث فيهــا بلطجــة جلعلهــا آمنــًة جلميــع التالميــذ.

د أو أنشــئ "غرفــًة آمنــة" مــزودة بالكبــار أو املســئولني خــالل اليــوم الــذي ُيرجــح فيــه  - حــدِّ

اســتهداف التلميــذ لســلوك التنمــر؛ قــم بإرشــاد وتوجيــه التلميــذ إلــى غرفــة آمنــة.

ــا  ــون فيه ــل أن يك ــطة ُيحتم ــة أنش ــى أيَّ ــبة إل ــة. بالنس ــي للضحي ــص اجلــدول اليوم - فح

إشــراف املســئولني ضعيًفــا، قــم إمــا باتخــاذ ترتيبــات الزمــة لزيــادة اإلشــراف أو تعديــل جــدول 
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ــة. ــاء" اخلاضعــة للرقاب ــى هــذه "النقــاط العمي الطفــل للقضــاء عل

- مســاعدة الضحيــة لتطويــر اتصــاالت إيجابيــة مــع اآلخريــن. عنــد اختيــار الضحيــة 

يحــرص املتنمــر علــى اختيــار مــن ليــس لديــه أصدقــاء أو لديــه أصدقــاء قليلــون وغيــر مؤثريــن. 

إذا كان للطفــل صديــق واحــد مهــم علــى األقــل فــي املدرســة، فمــن احملتمــل أن يتعــرض للتخويف 

- ويكــون عــادًة أكثــر قــدرًة علــى التعامــل مــع آثــار التنمــر عندمــا يحــدث ذلــك. هــدف املعلــم، 

إذن تعزيــز املكانــة االجتماعيــة للضحيــة مــع زمالئــه وغيرهــم مــن التالميــذ والكبــار فــي املدرســة. 

نظــًرا ألن األشــخاص فــي املجتمــع املدرســي يطــورون عالقــاٍت أكثــَر إيجابيــًة مــع التلميــذ 

الضحيــة، فقــد يكونــون علــى اســتعداٍد للتدخــل ملنــع تعرضــه للتخويــف. 

ــذ أو  ــن التالمي ــم م ــة وغيره ــني الضحي ــة ب ــط اإليجابي ــزز الرواب ــد تع ــكار ق ــي أف ــا يل وفيم

ــني: البالغ

- تدريــب األطفــال غيــر املؤهلــني اجتماعًيــا علــى املهــارات االجتماعيــة، مثل كيفيــة دعوة زميل 

فــي الفصــل للعــب معــه، أو طلــب إذن مــن مجموعــة مــن األطفــال لالنضمــام إلــى نشــاط اللعب.

- إقــران التالميــذ بشــكل عشــوائي للتعلُّــم التفاعلــي أو أنشــطة ترفيهيــة. متنــح هــذه األزواج 

األطفــال فرصــة للتعــرف إلــى بعضهــم البعــض وميكنهــم "إطــالق" صداقــات.

- تغيير مخطط اجللوس بشكٍل دورّي لتعزيز عالقات جديدة.

- إذا تلقــى طفــل خدمــاِت تعليــٍم خــاصٍّ قابلــة لالنســحاب حــاول جتنــب جدولة هــذه اخلدمات 

خــالل وقــت الفــراغ. خــالف ذلــك يفقــد الطفــل فرًصــا قيِّمــة للتفاعــل مــع أقرانــه وإقامــة أو تعزيــز 

العالقــات االجتماعية.

- تعليــم مهــارات توكيــد الــذات. بعــد تعــرض الضحيــة للتخويــف أو األذى مــراًرا وتكــراًرا 

قــد يجــد صعوبــًة فــي صــدِّ أو مواجهــة موقــف التنمــر. أحــد تفســيرات قــوة أو هيمنــة املتنمــر 

علــى الضحيــة أنــه قــد عــرف نقــاط ضعــف التلميــذ الضحيــة. إذا بــدأت الضحيــة بعــد ذلــك فــي 

مقاومــة التعــرض للتخويــف، يتــم تشــجيع املتنمــر علــى مهاجمــة الضحيــة بإصــرار )مثــل: مــن 

ــرة  ــه م ــة وهزميت ــر الضحي ــم غم ــى يت ــي أو ضــرر جســمي(؛ حت ــذ اجتماع خــالل إغاظــة أو نب

أخــرى. عنــد النقطــة التــي أصبحــت فيهــا هــذه األمــراض مزمنــًة ميكــن ترســيخ البلطجــة بحيــث 

تزيــد أهميــة التدخــل احلاســم فــي حتريــر الضحيــة مــن هــذه العالقــة املســيئة.

ــك ال  ــع ذل ــة، وم ــة محتمل ــى ضحي ــة للســيطرة عل ــن أول محاول ــر م ــرب املتنم ــا يقت - عندم

يــزال لــدى التلميــذ املســتهدف مجــال للمنــاورة وقــد ينجــح فــي صــد املتنمــر باســتخدام مهــارات 



64
مجلة الطفولة والتنمية -ع 41 / 2021

توكيــد الــذات األساســية. هــدف املتنمــر عنــد اســتهداف التلميــذ اســتغالل الضعــف )الضحيــة( 

املُفتــَرض مــن أجــل حتقيــق الهيمنــة عليــه. إذا حافظــت الضحيــة احملتملــة علــى رباطــِة جأشــها 

ووقفــت بشــكٍل حــازٍم واســتمرت فــي التصــرف بشــكل مناســب حتــى عنــد االســتفزاز، ســيجد 

املتنمــر أن الضحيــة املفترضــة ليســت ضعيفــة كمــا كان يعتقــد.

بعض قواعد توكيد الذات البسيطة التي ميكنك تعليمها التالميذ هي:
 -الــرد علــى التهكــم واإلهانــات أو اإلغاظــات بــردٍّ لطيــف )"أوه". "هــذا هــو رأيــك" "رمبــا"( 

ال تــدع املتســللني يــرون أنهــم أزعجــوك.

- ابتعد عن موقف التنمر إذا بدأت تغضب بشدة.

- ُقْل "ال" بحزٍم وبصوٍت مرتفع إذا كنت ال ترغب في القيام بشيء يخبرك به أحدهم.

- ِقف بشكٍل مستقيم وانظر إلى ذلك الشخص في العني عندما تقول ذلك.

- رفــض الســماح لآلخريــن بالتحــدث إليــك فــي القيــام بشــيء تنــدم عليــه حتــى لــو جتــرُءوا 

عليــك!

- اإلبالغ عن حوادث البلطجة للبالغني.

ــي  ــدوان اجلســمي أو اللفظــي. ف ــذات والع ــد ال ــني توكي ــذك ال يخلطــون ب ــد أن تالمي - تأك

حــني أن الضحيــة األضعــف ســتندم علــى األرجــح علــى مهاجمــة املتنمــر بقــوة، إال أنــه قــد يكــون 

ــة ناجحــة  ــة احملتمل ــن الضحي ــم تك ــى إذا ل ــر. وحت ــوف بحــزم ضــد املتنم ــا مبجــرد الوق ناجًح

متاًمــا عنــد اســتخدام مهــارات توكيــد الــذات أثنــاء موقــف معــني، فقــد يظــل ذلــك التلميــذ قــادًرا 

علــى منــع التنمــر مــن أن يصبــح مزمًنــا مــن خــالل إظهــار املتنمــر أنــه ليــس عالمــة ســهلة.

ة. د- حتويل املتفرجني إلى وكالء منع الفتوَّ
ة: أنهــم عــادًة مــا يظلــون محايديــن أو  يوجــد اعتقــاد خطــأ حــول "املتفرجــون" أو املــارَّ

ــن  ــم م ــة أنه ــر. وإن احلقيق ــرون أو يشــاهدون ســلوك تنم ــا ي ــة عندم ــم الضحي ــون دع ال يحاول

ــن  ــة! وتوجــد إرشــادات مناســبة مُتكِّ ــر ُعرضــًة ملســاعدة الضحي يالحظــون ســلوك التنمــر وأكث

املتفــرج للقيــام بــدور نشــط فــي منــع حــدوث ســلوك التنمــر واإلبــالغ عنــه عنــد حدوثــه، مثــل:

ــل  )1( توعيــة املتفرجــني أن ســلوكهم قــد يشــجع أو يثبــط التنمــر، )2( تعليمهــم مهــارات تدخُّ

عندمــا يالحظــون ســلوكيات تنمــر، )2( محاســبة املتفرجــني عــن ســلوكهم فــي مواقــف التنمــر، 

يَّــة تشــجع املتفرجــني علــى تطويــر عالقــات إيجابيــة مــع  )4( تنظيــم أنشــطة مدرســية وَصفِّ

ــا احملتملــني. الضحاي
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وفيما يلي أفكار للعمل مع التالميذ املتفرجني ملواقف التنمر يف املدرسة:
تدريــب التلميــذ علــى لعــب دور نشــط. وتعليــم املتفرجــني أو الذيــن يشــاهدون )ينبغــي عليهــم(   •

ــًة  ــواٍت إجرائي ــارك خط ــي اعتب ــر. ضــع ف ــا يشــاهدون التنم ــة عندم ــم الضحي ــل لدع التدخ

ــة مــن ســلوك التنمــر: ــوا عناصــر اســتباقية للوقاي ــى أن يكون ــذ عل ــب التالمي لتدري

م مصطلــح "ســلوك التنمــر" واطلــب مــن املجموعــة التوصــل إلــى تعريفــات لــه وكتابتهــا  1- َقــدِّ

ــه  ــق علي ــف موحــد متف ــى تعري ــذ للوصــول إل ــص مســاهمات التالمي ــى الســبورة. خلِّ عل

لســلوك التنمــر )مثــال: "ســلوك التنمــر هــو ســلوك يضــر شــخًصا أو مجموعــة أشــخاص 

آخريــن عــن قصــد، باســتخدام كلمــات أو ضــرر مــادي و ضــرر فــي املمتلــكات"(.

2- أخبــر التالميــذ أن ســلوك التنمــر يضــر باملدرســة بأكملهــا وأن اجلميــع يتحمــل مســئولية 

املســاعدة فــي منعــه. اطلــب مــن املجموعــة تبــادل األفــكار التــي ميكــن أن يتبعهــا الفصــل 

بأكملــه ملنــع حــدوث ســلوك التنمــر.

3- اكتــب هــذه القواعــد علــى الســبورة. ثــم كثِّــف هــذه األفــكار فــي مجموعــة أخيــرة لقواعــد 

الســلوك )ويجــب أن يكــون مجمــوع القواعــد النهائيــة ال يزيــد علــى )4-3( قواعــد بحيــث 

رهــا(. يســهل تذكُّ

د كل قاعــدة كإجــراء أو ســلوك )مثل "عامل اآلخرين بُلطــٍف واحترام"(،  أيًضــا، إن أمكــن، حــدِّ

ــن اآلخريــن"(، وقــد تكــون منــاذج قواعــد  بــداًل مــن أن تكــون عبــارة "ال" )مثــل "ال َتِصــُح أو ُتِه

"مواجهــة ســلوك التنمــر":

- تعامل مع اآلخرين بُلطٍف واحترام.

- اجعل اجلميع يشعرون بالترحيب والشمولية

- .ساعد اآلخرين الذين يتعرضون للتخويف أو االنتقاء.

4- قــم بدعــوة األفــراد فــي مدرســتك "كبــار موثــوق بهــم" )مثــل مديــر املدرســة - مستشــار 

املدرســة - إخصائــي علــم النفــس باملدرســة - إخصائــي اجتماعــي - طبيــب املدرســة( 

كــزوار لفصلــك، وأخِبــر التالميــذ أن هــؤالء الــزوار هــم مــن العاملــني املوثــوق بهــم والذيــن 

ــكل زائــر بعــدة  ميكنهــم احلديــث معهــم بأمــان وإبالغهــم عــن حــوادث التنمــر. اســمح ل

دقائــق لتقــدمي نفســه أو إخبــار التالميــذ عــن كيفيــة االتصــال بهــم؛ لإلبــالغ عــن ســلوكيات 

التنمــر أو غيرهــا مــن القضايــا ذات االهتمــام.

ــا أو  5- أخبــر التالميــذ أنــه عندمــا يشــاهدون ســلوك تنمــر، يجــب أالَّ يشــجعوا ذلــك مطلًق
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ون  ــدُّ ــر ُيع ــاعدون املتنم ــرون أو يس ــن يتنم ــني الذي ــم أن املتفرج ره ــه )ذكِّ ــام إلي االنضم

مســئولني عــن التنمــر مثــل املتســللني أنفســهم!(، بــداًل مــن ذلــك يحتــاج املتفرجــون إلــى 

اتخــاذ إجــراءات لوقــف ســلوك التنمــر:

-  فــي حــاالت التنمــر املباشــر: يجــب علــى املتفــرج أن يشــعر باألمــان فــي مواجهــة الفتــوة، 

ــوة بالتوقــف  ــن وإبــالغ الفت ــة اآلخري وأن يذكــر بحــزٍم قواعــد الفصــول الدراســية ملعامل

ة ال يشــعر باألمــان فــي مواجهــة الفتــوة، فيجــب  عــن اختيــار الضحيــة. إذا كان أحــد املــارَّ

علــى التلميــذ إخبــار شــخص بالــغ عــن البلطجــة فــي أقــرب وقــت ممكــن.

ــل  ــل الِقي ــة )مث ــرد أو مجموع ــا ف ــي يرتكبه ــر املباشــر الت ــر غي ــي حــاالت ســلوك التنم -  ف

ــن األشــكال. إذا  ــأي شــكٍل م ــة ب ــرج بالبلطج ــة(، يجــب أالَّ يشــارك املتف ــال اخلبيث والَق

ــا يجــب أن يشــير املتفــرج أيًضــا إلــى أن الفــرد أو املجموعــة يشــاركون  كان ذلــك ممكًن

ــٍغ عــن  فــي ســلوك البلطجــة. إذا اســتمر التنمــر يجــب علــى التلميــذ إخبــاُر شــخٍص بال

البلطجــة فــي أقــرب وقــت ممكــن.

اجعــل املجموعــة تفكــر فــي طــرٍق إيجابيــٍة أخــرى ميكــن للطفــل أو للتلميــذ أن يســتجيب لهــا 

إذا شــاهد البلطجــة وســرد تلــك األفــكار علــى الســبورة. )نصيحــة: قــد ترغــب فــي جعــل التالميــذ 

ــة ليتــم عرضهــا فــي الفصــل  ــى ُملَصقــات ملون يأخــذون أفضــل هــذه االقتراحــات وحتويلهــا إل

الدراســي(.

يحتــاج املتفرجــون مــن التالميــذ إلــى فهــم أنهــم مســئولون عــن تصرفاتهــم عندمــا يشــهدون 

حادثــة تنمــر. علــى وجــه اخلصــوص، يجــب أن يعلــم املتفرجــون أنهــم ســيواجهون عواقــب ســلبية 

ة أو  إذا قــرروا االنضمــام إلــى شــخٍص يستأســد ضحيــًة أو إغاظــة الضحيــة، أو ابتهــاج الفتــوَّ

ــى  ــذ عل ــر )ســاعد التالمي ــي التنم ــٍة أخــرى ف ــر أو املشــاركة بطريق ــة التنم ــى حادث الضحــك عل

الوضــع فــي اعتبارهــم أن املتفرجــني يجــب أن يقفــوا جنًبــا إلــى جنــب مــع الضحيــة، بعبــارة مثــل 

ــر! ال ينبغــي أن يصبــح املتفرجــون أبــًدا مضطربــني"(. "تذكَّ

د موعــًدا  ة يشــارك فــي التنمــر، حــدِّ كلمــا شــاهدت أنــت أو شــخص بالــغ آخــر أن أحــد املــارَّ

لعقــد مؤمتــر خــاص مــع هــذا التلميــذ. حتــدث عــن حادثــة البلطجــة واشــرح كيــف كانــت أفعــال 

املشــاهد )مثــال: االنضمــام إلــى الفتــوة فــي اســتدعاء أســماء الضحايــا( مؤذيــة. شــارك خيبــة 

أملــك مــن أن التلميــذ املتفــرج لــم يحــاول مســاعدة الضحيــة وَأِشــر إلــى الطــرق التــي كان ميكــن 

ة. أن يقــوم بهــا. افــرض نتيجــًة تأديبيــًة تتطابــق إلــى َحــدٍّ مــا مــع ســوء تصــرف املــارَّ
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ة والضحايــا احملتملــني. عندمــا يعــرف املــارة بالفعــل  بنــاء "روابــط الرعايــة" بــني املــارَّ

ويكــون لديهــم موقــف إيجابــي جتــاه التلميــذ الــذي يتــم اختيــاره مــن ِقَبــل الفتــوة، فمــن األرجــح 

ــي بعــض األفــكار التــي ميكــن  ــوة. فيمــا يل ــداًل مــن دعــم الفت ــة ب ــوا مســاعدة الضحي أن يحاول

ــني: ــا احملتمل ــارة والضحاي ــني امل ــة ب ــط رعاي ــاء رواب للمدرســني اســتخدامها لبن

عندمــا ينتقــل التالميــذ إلــى فصــٍل دراســيٍّ أو مدرســٍة مختلفــٍة فــي منتصــف العــام قــد يكــون 

ات.  لديهــم عــدد قليــل مــن األصدقــاء فــي بيئــة جديــدة؛ وبالتالــي يكونــون عالمــة ســهلة علــى الفتــوَّ

ملســاعدة هــؤالء التالميــذ علــى نقــل العالقــات لتنميــة العالقــات بســرعة أكبــر، ُقــْم بإنشــاء "جلنــة 

ترحيــب" لألطفــال الذيــن تتمثــل مهمتهــم فــي توجيــه الطفــل اجلديــد إلــى املدرســة وتزويــده برفقــة 

اجتماعيــة خــالل األيــام القليلــة األولــى. علــى ســبيل املثــال، ميكــن للجنــة الترحيــب اصطحــاب 

ــة،  ــوازم التعليمي ــواد والل ــن امل ــم تخزي ــث يت ــذ حي ــار التلمي ــة، وإظه ــة باملدرس ــي جول ــل ف الطف

ــني  ــال ب ــل االنتق ــراءات الفصــل الشــائعة مث ــار إج ــدول الفصــول الدراســية، وإظه ــة ج ومعاين

األنشــطة، وتشــمل وصــول ألعــاب جديــدة إلــى امللعــب. علــى الرغــم مــن أن توجيــه جلنــة الترحيــب 

هــذه ســوف يســتمر علــى األقــل بضعــة أيــام فقــط، فإنــه ينبغــي أن مُينــح التلميــذ اجلديــد بدايــًة 

فــي بنــاء صداقــات األقــران التــي ميكــن أن حتمــي األطفــال مــن هجمــات البلطجــة.

ــر. إحــدى  ــر ســًنا كأهــداف للتنم ــال األصغ ــر ســًنا األطف ــال األكب ــار األطف ــا يخت ــا م غالًب

االســتراتيـچيَّات الفعالــة "لتنشــيط" التالميــذ املتفرجــني للتدخــل كلمــا شــاهدوا األطفــال الصغــار 

يتعرضــون للتخويــف، هــي تعزيــز العالقــات اإليجابيــة بــني التالميــذ األكبــر ســًنا واألصغــر ســًنا. 

قــد تفكــر فــي تخصيــص التالميــذ للفصــول الدراســية األصغــر ســًنا للعمــل كمدرســني للمعلمــني 

أو مدرســني ُنظــَراء.

أو ميكنــك تدريــب التالميــذ األكبــر ســًنا علــى أن يكونــوا "مســاعدين للملعــب"، وتنظيــم ألعــاب 

ــي" فصــل دراســي  ــك بأكملــه "بتبنِّ حتكيميــة وغيرهــا مــن األنشــطة اخلارجيــة. أو قــد يقــوم صفُّ

ــذي  ــر ال ــدرس األكب ــة. إن ال ــال الصغــار واملشــاركة معهــم فــي أنشــطة مختلف آخــر مــن األطف

ــره هــو أنــه فــي أي وقــت ميكنــك فيــه ترتيــب موقــف تعليمــي أو اجتماعــي يتفاعــل فيــه  يجــب تذكُّ

التالميــذ األكبــر ســًنا بطريقــة إيجابيــة مــع األطفــال األصغــر ســًنا حتــت إشــراف البالغــني، فإنــك 

ُتنشــئ روابــط بــني تلــك الفئــات العمريــة وتعطــي التالميــذ األكبــر ســًنا ســبًبا فــي الرغبــة فــي 

حمايــة نظرائهــم األصغــر ســًنا مــن البلطجــة.
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هـ - حتويل املدارس من أماكن تنمر إلى أماكن آمنة
املتنمــرون يهاجمــون الذيــن يــرون أنهــم ضعفــاء، وقــد يحــدث ســلوك التنمــر فــي حالة مــا يوجد 

مــكان أو موقــع يســتطيع فيــه املتنمــر اســتغالل الضحيــة وإيذاَءهــا، مثــل: ممــر مهجــور ودورات 

امليــاه وهــذه أماكــن قــد يحــدث فيهــا ســلوك التنمــر، وغالًبــا مــا تكــون مهجــورة أو ســيئة اإلشــراف.

وإنــه عندمــا يكــون املســئولون حاضريــن ومجهزيــن ملالحظــة هذه املؤشــرات، فإنهــم يتدخلون 

بســرعة عندمــا يشــاهدون ســلوك تنمــر ويقدمــون عواقــب عادلــة ومناســبة علــى املتنمــر بســبب 

ســوء تصرفــه أو ســلوكه؛ ومــن َثــمَّ يقــلُّ معــدل التنمــر فــي هــذه املواقــف أو األماكــن. 

وميكــن للمعلــم العمــل مــع غيــره مــن العاملــني فــي املدرســة بتحديــد املــكان الــذي يحــدث 

فيــه فــي الغالــب ســلوك تنمــر فــي املدرســة، وتوفيــر مســتويات متزايــدة مــن إشــراف املســئولني 

فــي تلــك األماكــن.

ــون  ــا تك ــا م ــع غالًب ــي املجتم ــع ف ــن املواق ــرًة م ــًة صغي ــة أن حفن ــو اجلرمي ــظ ُمحلِّل ويالح

جاذبــًة مثــل املغناطيــس مــن أجــل اجلرميــة، مــع اإلبــالغ عــن حــوادث إجراميــة متعــددة للشــرطة 

)Schmerler, et. al, 1998(. فــي املــدارس أيًضــا متيــل مواقــع قليلــة فقــط إلــى وقــوع عديــد 

مــن حــوادث التنمــر. 

املدرسة  داخل  تنمر  مواقع  استخدامها الكتشاف  للمعلمني  التي ميكن  األفكار  ومن 
هي: وحولها 

َهــاب فــي جولــة ســيًرا علــى األقــدام فــي املدرســة مــع فصلــك. اطلــب مــن التالميــذ حتديــد  -  الذَّ

ــا،  ــل أماًن ــا أو األق ــر أماًن ــوم األكث ــات الي ــة" باملدرســة وأوق ــر اآلمن ــة" و"غي ــق "اآلمن املناط

واألســباب التــي جتعلهــم آمنــني أو غيــر آمنــني. ســجل تعليقــات التالميــذ.

ــون  ــن بالل ــذ التلوي ــن التالمي ــب م ــة للمدرســة واطل ــط املناطــق الداخلي ــع خرائ ــْم بتوزي -   أو ُق

األحمــر علــى األماكــن األقــل أماًنــا واألماكــن األكثــر أماًنــا باللــون األزرق )ضــع فــي 

اعتبــارك أن تطلــب مــن معلمــني أخريــن أداء أنشــطة مشــابهة مــع فصولهــم الدراســية 

ومقارنــة نتائجــك بالنتائــج ملعرفــة مــا إذا كانــت هنــاك أمنــاط مشــتركة أو متباينــة( وشــارك 

ــر املدرســة.  ــس ومدي ــق التدري ــي فري ــن ف ــع أعضــاء آخري ــج م هــذه النتائ

-  َأْعــِط التالميــذ خرائــط شــوارع احلــي احمليــط مبدرســتك )للتيســير علــى التالميــذ للتفســير، 

حــدد بوضــوح املعالــم املعروفــة مثــل املتاجــر أو مطاعــم الوجبــات الســريعة علــى اخلرائــط(. 

اطلــب مــن الفصــل حتديــد أي مواقــع فــي احلــي مــن احملتمــل أن يحــدث فيــه ســلوكيات تنمــر 

أو غيرهــا مــن الســلوكيات غيــر اآلمنــة علــى اخلريطــة(.
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ــر  ــون أكث ــى أن تك ــل إل ــي متي ــي احلــي الت ــن ف ــد األماك ــن أعضــاء الفصــل حتدي ــب م -  اطل

أماًنــا ومتييزهــا علــى اخلريطــة أيًضــا. عندمــا يشــارك التالميــذ نتائــج النشــاط معــك، ســجل 

ــع  ــج م ــذه النتائ ــة. شــارك ه ــة واآلمن ــر اآلمن ــع غي ــن املواق ــُكلٍّ م ــق ب ــا يتعل ــم فيم تعليقاته

ــر املدرســة. أعضــاء آخريــن فــي فريــق التدريــس ومدي

-  مالحظة: قــد ترغــب أيًضــا فــي مشــاركة املعلومــات التــي جتمعهــا فــي مواقــع األحيــاء غيــر 

ــارة  ــي. ادعــوه لزي ــٍل مــن قســم الشــرطة احملل ــة مــع موظــف مــوارد املدرســة أو ممث اآلمن

فصلــك إلعطــاء طالبــك نصائــح حــول كيفيــة احلفــاظ علــى ســالمتهم عنــد االنتقــال مــن وإلــى 

املدرســة أو اخلــروج منهــا.

- بعــد حتديــد املواقــع فــي مدرســتك وحولهــا حيــث مييــل التنمــر إلــى احلــدوث، ميكنــك اتخــاذ 

خطــواٍت بســيطٍة وفعالــٍة جلعــل هــذه املواقــع أقــل "مالَءمــًة" للتنمــر، منهــا: 

-   قــد تكــون أكثــر الطــرق فعاليــًة خلفــض التنمــر زيــادُة مســتوى مالحظــة الكبــار أو املســئولني 

فــي املمــرات والســاللم، وغيرهــا مــن األماكــن التــي يتــم فيهــا اإلبــالغ عــن البلطجــة بشــكٍل 

متكــرر - وخــالل الوقــت )األوقــات( التــي يكــون فيهــا حدوثهــا علــى األرجــح. 

-   ميكنــك أيًضــا اختيــار إحلــاق التالميــذ األكبــر ســًنا واملوثــوق بهــم ملالحظــة ومراقبــة املواقــع 

احملــددة. ويجــب أن يتلقــى مالحظــو أو مراقبــو الكبــار والتالميــذ تدريبــاٍت حــول ســلوكيات 

التنمــر التــي يجــب البحــث عنهــا وكيفيــة التدخــل بفعاليــة مــع املتنمريــن.

ــون أســماء  ــا يعرف ــر عندم ــف التنم ــي مواق ــًة ف ــَر فاعلي ــن للبالغــني التدخــل بشــكٍل أكث -   ميك

ــم. ــال املشــاركني والفصــول الدراســية املخصصــة له األطف

-   افصــل بــني التالميــذ األكبــر ســًنا واألصغــر ســًنا عندمــا يكونــون فــي ظــروف أقــل إشــراًفا 

)مثــل: ملعــب(؛ ملنــع األطفــال األكبــر ســًنا مــن إيــذاء األطفــال األصغــر ســًنا.

-   تدريــب العاملــني علــى التدخــل فــوًرا عندمــا يــرون ممارســات تنمــر أو ُيشــتبه فــي حــدوث 

ســلوكات تنمــر حتــدث فــي مناطقهــم. اعمــل مــع هــؤالء املوظفــني لتصميــم اســتراتيـچيَّات 

ــل محــددة مــن احملتمــل أن تكــون فعالــة )مثــل عمــل قواعــد فــي اجللــوس فــي الكافيتريــا(. تدخُّ

-   زيــادة "املراقبــة الطبيعيــة" ملناطــق فــي املدرســة )مثــل: املمــرات( ال تخضــع لإلشــراف لفتــراٍت 

طويلــٍة، عــن طريــق نقــل بعــض أنشــطة الفصــل أو املجموعــة الصغيــرة إلــى هــذه املواقــع. 

علــى ســبيل املثــال، ميكــن التالميــذ إكمــال نشــاط تعليمــي علــى نظــام املتــر مــن خــالل قيــاس 

طــول املدخــل باألمتــار. مــع حتــرك حركــة املــرور العامــة بشــكل متكــرر )وشــكل غيــر متوقــع( 
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عبــر منطقــة مهجــورة مســبًقا، ســيجد املتســللون فرًصــا أقــل اللتقــاط ضحايــا محتملــني.

ــة "مناطــق  -   قــم بتغييــر تخطيــط الفصــل الدراســي أو إعــادة ترتيــب املقاعــد للتخلــص مــن أيَّ

عميــاء" أو مختفيــة. بحيــث ميكنــك مراقبــة محادثــات التالميــذ وســلوكهم.

ات(، مــن خالل  اجعــل الفصــول الدراســية "تتبنَّــى" مســاحاٍت عامــًة فــي مدرســتك )مثــل املمــرَّ  -

ــدم  ــات تق ــك املســاحة ووضــع ملصق ــة تل ــى نظاف ــاظ عل ــي احلف ــى املســاعدة ف ــة عل املوافق

رســائل إيجابيــة )مثــال: الترحيــب بالزائريــن، تذكيــر التالميــذ بســلوكيات إيجابيــة مناســبة، 

إعطــاء مؤشــرات حــول كيفيــة الــرد بحــزٍم علــى ســلوك التنمــر واملتنمــر نفســه(.

مالحظات مهمة للمشرف على أماكن ممارسات سلوك التنمر: 
- التحقــق مــن رغبــة الطفــل فــي جتنُّــب مناطــق معينــة فــي املدرســة وفــي أوقــات معينــة. وزيــادة 

اإلشــراف علــى مناطــق عاليــة اخلطــورة ومراقبتهــا عــن كثــب الســيما تفاعــالت الطفــل مــع 

أقرانهــم.

ــم  ــل املعل ــة املدرســة - مث ــٍر وُمهــمٍّ فــي بيئ ــى شــخٍص كبي ــى التحــدث إل -  تشــجيع الطفــل عل

ــد احلديــث مــع الطفــل يجــب  ــة، وعن ات ســوء املعامل أو اإلخصائــى - ملعرفــة آخــر ُمســتجدَّ

ــى: االسترشــاد مبــا يل

- ابَق هادًئا، وكن حساًسا حلقيقة أن طفلك قد يشعر باحلرج واخلجل. 

- اكتشف ما حدث وَمْن شارك، ومتى وأين حدث، واحتفظ بسجل لهذه املعلومات. 

- عبِّر عن ثقتك بأنك أنت ومن في املدرسة والطفل تكونون قادرين على إيجاد حل.

- اطلــب مــن طفلــك أن يعبــر عــن أفــكاره ومشــاعره حــول مــا حــدث. وفســر لــه أن املتنمريــن 

يســعون إلــى اإليــذاء والســيطرة. لذلــك يجــب أالَّ تؤكــد لهــم أو تعرفهــم أنــه قــد تتــأذى 

مــن ســلوكهم.

- َدِع الطفل يعرف أنه من الطبيعي أن يشعر باألذى واخلوف والغضب.

- ال تخبــر طفلــك أن ينتقــم. هــذا مخالــف للقواعــد واالنتقــام فــي كثيــر مــن األحيــان يجعــل 

التنمــر أســوأ وأكثــر اســتمراًرا.

- ال تخبر طفلك أن يتجاهل املتنمر. في معظم األحيان ال ُيجدي التجاهل.

- علِّم طفلك أن يكون حازًما ولكن ليس عدوانًيا.
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- َأشــِرك طفلــك فــي األنشــطة داخــل وخــارج املدرســة، وفــي أنشــطة يســتمتع بهــا وتزيــد مــن 

فــرص تكويــن صداقــات مرتفعــة اجلــودة.

- راقــب مــكان طفلــك وصداقاتــه. وانتبــه لعالمــات االكتئــاب والقلــق لــدى طفلــك وال تتــردد 

فــي طلــب املشــورة املهنيــة، ال تستســلم.

ات مواجهة سلوك التنمر يف املدارس: استراتيـچيَّ
- فرض قوانني مواجهة سلوك التنمر. 

- توضيح أن سلوك التنمر غير مقبول على اإلطالق.

ص ملشاكل سلوك التنمر املدرسي. - عقد يوم مؤمتر مدرسي أو ُمنتًدى ُمخصَّ

- زيادة إشراف الكبار في فناء املدرسة والقاعات واملراحيض... 

- التأكيد على عواقب وأضرار وخطورة سلوك التنمر على اآلخرين.

- فرض عواقب متسقة وفورية لسلوكيات التنمر املدرسي. 

-  حتسني االتصال بني مديري املدارس واملعلمني وأولياء األمور واملتعلمني.

- مساعدة ذوي سلوك التنمر في السيطرة على الغضب وتنمية التعاطف.

- تشجيع العالقات اإليجابية بني األقران.

- تقدمي أنشطة الصفية متنوعة تستهوي مجموعة من االهتمامات.

- األخــذ فــي االعتبــار األســباب احملتملــة مثــل املشــاكل الطبيــة والنفســية والنمائيــة 

واألســرية، إلــخ.
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ملاذا نكتب لألطفال
نحو رؤية ثقافية لنقد أدب األطفال

أحمد عبد العليم  *

أَو تدري ما معنى الكلمة؟!

مفتاح اجلنة في كلمة

ودخول النار على كلمة

وقضاء الله هو الكلمة

الكلمُة - لو تعرف ُحْرمة-  زادا مزخور

الكلمُة نور

وبعُض الكلمات قبور

عبد الرحمن الشرقاوي

مقدمة
ميثل أدب األطفال مجاًل مهًما للدراسة؛ نظًرا لتأثيره على قطاع كبير من املجتمع من ناحية، 

ولدوره احملوري في عملية التنشئة من ناحيٍة أخرى. لقد بدأ أدب األطفال - تاريخًيا - بوصفه 

ا يريد املعلم /  وسيلة تعليمية لتربية األطفال، وتهذيب سلوكهم، عبر حكايات تعبِّر بطريقٍة ما عمَّ

املُربِّي أن يغرسه من قَيم في عقل الطفل ووجدانه، ولكن املعضلة األساسية تكمن فيما وصل إليه 

هذا املجال من ناحية الدور وكذلك من ناحية النتشار.

فأدب األطفال - كما يبدو -  قدمي قَدم قدرة اإلنسان على التعبير، مثلما هو حديث حداثة 

سة" في فصول الدراسة اليوم، أو يذيعها "املذيعون" في ركن األطفال  القصة التي ترويها "املُدرِّ

* باحث - مصر.
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ة  أِسرَّ بجوار  و"املُربِّيات"  و"األمهات"  "اآلباء"  يحكيها  أو  الصباح،  هذا  والتليفزيون  اإلذاعة  في 

وطاقتهم  خليالتهم  العنان  ليطلق  األطفال  مجتمع  في  واة"  "الرُّ يرويها  أو  النوم،  عند  األطفال 

اإلبداعية، وتطوير وعيهم وطريقة فهمهم للحياة، وينمي إدراكهم الروحي، مثلما ينمي محبتهم 

للجمال وللمعرفة، ويبني فيهم اإلنسان ويصنعه، فإذا كان ل بد للمجتمع أن مينح أبناءه أفضل 

ما ميلكه، بل وما متلكه اإلنسانية، فإن لألدب في هذا السياق دوًرا مهًما وحيوًيا في تنمية الطفل 

وتطوير عقله، وتهذيب سلوكه، من خالل تأصيل ميله إلى قيم احلق واخلير واجلمال، ومن خالل 

قدرته على جذب اهتمام الطفل وتأثيره على مشاعره وطريقة تفكيره. 

املنهجية
بدأت الدراسات التاريخية عن الكتابة لألطفال في القرن السابع عشر بنماذج متنوعة، وعادًة 

آموس  "چـون  التشيكي  التربوي  ألَّفه اإلصالحي  الذي  بالصور«  املرئي  »العالم  بكتاب  تبدأ  ما 

كومينيوس"، وقد ُأتيحت نسخة باللغة اإلجنليزية لكتاب »العالم املرئي بالصور« - الذي ُكتب باللغة 

األملانية عام ١٦٥٨ - في العام التالي في طبعٍة ظلت ُتنشر حتى القرن التاسع عشر، مبا فيها 

نسخة منقحة الصور ُنشرت في الوليات املتحدة في القرن التاسع عشر، ويجسد كتاب »العالم 

فـ  السن،  افتراضاته بشأن  بدايًة من  املبكرة لألطفال،  للكتابة  بالصور« عدة خصائص  املرئي 

"كومينيوس" كان يكتب من أجل األطفال الصغار؛ أي أدب األطفال، وبينما كان صغر سن القارئ 

املقصود سمة مميزة ألدب األطفال عبر تاريخه منذ أيام "كومينيوس"، فإن الطفولة كمرحلة من 

راٍد؛ لدرجة أن بعض األعمال احلديثة التي أصدرتها ُدور نشر كتب  مراحل احلياة قد توسعت باطِّ

األطفال تستهدف "اليافعني" الذين بلغوا سن الثامنة عشرة. ومع ذلك فحتى نهاية القرن التاسع  

إما على  كانوا  ما  عادًة  والذين  البلوغ،  قبل مرحلة  لألطفال  األطفال موجهة  كانت كتب  عشر، 

أعتاب بدء تعليمهم، أو في املراحل املبكرة منه. وبعد تعلُّم القراءة، كان األطفال في معظم احلالت 

يتشاركون النصوص مع الكبار، الذين غالًبا ما تكون مهارات القراءة لديهم على نفس املستوى 

تقريًبا. )أدب األطفال/ مقدمة قصيرة جًدا - تأليف كيمبرلي رينولدز - ترجمة ياسر حسن(.

ومن هنا فإن طبيعة الكتابة للطفل وإشكالياتها هو ما ستتناوله هذه الدراسة بالبحث من 

خالل منهج حتليلي نقدي؛ للوصول إلى رؤية واضحة قادرة على املساهمة في تطوير أدب األطفال 

وأساليب  والبتكار،  اإلبداع  تنمية  في  الطفل  أدب  بدور  تتعلق  أطروحات  وتقدمي  مصر،  في 
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التفكير وخاصًة العلمي لدى األطفال، باإلضافة إلى عالقة أدب األطفال بأساليب تنشئة الطفل، 

في ظل املتغيرات املعاصرة على املستوى الواقعي والفتراضي، وتدريبه على مواجهة األزمات 

الراهنة واملستقبلية مبا يخدم أبعاد التنمية املستدامة. وهو ما يطرح ضرورة وضع مجموعة من 

التساؤلت التي حتتاج إلى دراسة، من بينها:

ما أدُب األطفال؟   -

ملاذا نكتب لألطفال؟   -

َمن يكتب لألطفال؟   -

ما احملتوى املناسب لألطفال؟   -

ما طبيعة أدب األطفال في عالقته مبجالت مثل: التنشئة - العلم - الثقافة - الفنون -   -

اللغة؟

ماذا نكتب لألطفال؟   -

رؤية تاريخية / مفاهيمية حول أدب األطفال
ميكن اعتبار أدب األطفال هو كل مواد ُتكتب لكي يقرأها األطفال والشباب، وتنشرها ُدور 

النشر املتخصصة في نشر كتب األطفال، وتعرض وتخزن في األقسام اخلاصة بكتب األطفال. 

املجال،  هذا  في  املتخصصني  من  كثيٍر  إلى  بالنسبة  مربك،  حدٍّ  إلى  بسيًطا  يبدو  تعريف  وهو 

فتعريف أدب األطفال يكاد يكون مستحياًل، فهو شديد التساع، ولم تتبلور أبعاده وإحداثياته 

بحيث ميكن حصره في مجال دراسة. 

الشعبي، واحلكايات اخليالية، واخلرافات  الَقَصص  بدأ كل شيء من  لقد  وعلى كل حال، 

واألساطير، واملواويل القصصية، وأغاني األطفال القدمية، والتي يرجع تاريخ كثير منها إلى عصر 

ما قبل الكتابة، وصوًل إلى طرق التجسيد في عصر النقل احلرفي الذي نعيشه - مثل الكتب 

التي يؤلفها املعجبون باألعمال األدبية األخرى حول بعض شخصياتها،  اإللكترونية والروايات 

وألعاب الكمـپيوتر - رمبا يندرج حتت مظلة أدب األطفال. عالوة على ذلك، فإن أدب األطفال - 

كمجاٍل للبحث والتدريس - يشمل كل األجناس األدبية، والصَيغ، والوسائط، وكل فترات الكتابة، 

وأنواعها، واحلركات األدبية من أي بقعة من العالم، وما يرتبط بذلك من املطبوعات املؤقتة والسلع 

هت حتديًدا لصغار السن، وإلى األعمال التي باتت ُتعدُّ  أيًضا. وهو يشير إلى األعمال التي ُوجِّ
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أدًبا لألطفال من خالل تخصيصها لصغار القراء، وإلى األعمال التي كان األطفال يقرءونها فيما 

مضى واقتصرت قراءتها اآلن على دارسي األدب. وهنا من املهم أن نؤكد أنه ل يوجد نتاج أدبي 

واحد مترابط ومحدد يشكل أدب األطفال، ولكن بدًل من ذلك يوجد عديد من أعمال أدب األطفال 

التي مت إنتاجها في فترات مختلفة، وبطرق مختلفة، وألغراض مختلفة، وعلى يِد ألواٍن مختلفٍة من 

الناس باستخدام صَيغ ووسائط مختلفة. )أدب األطفال/ مقدمة قصيرة جًدا - تأليف كيمبرلي 

رينولدز - ترجمة ياسر حسن(.

األدب والثقافة 
للتعلُّم" نعيش ونختبر، جند أنفسنا  نحن "البشر" كائنات وراثية ثقافية، وألننا "مبرمجون 

معرضني إلى اخلبرات الناجمة عن العالقة بني ما نرثه وما نكتسبه، فنحن لسنا الطبيعة وحدها، 

هو  لدينا  النمو  فإن  وهكذا  فحسب،  الفكر  وإعمال  والتعليم  الثقافة  تشكيل  من  لسنا  أننا  كما 

خبرة تتأثر بالوراثة البيولوچيَّة، والظروف النفسية، والثقافية، والجتماعية، والتاريخ، والتعليم، 

واجلماليات واألخالق. ومن خالل النمو في تكامله يصبح كل منَّا في حالة تناُغم في كينونته.

ومع أننا عادًة ما نفتقر إلى نزعة الكفاح لتحقيق ذلك النمو املتكامل املتناغم الذي ينبغي أن 

نطمح إلى بلوغه، مثلما علينا أن نطمح إلى أن ننمو منًوا سوًيا بدنًيا مبا يشمله ذلك من النمو في 

جميع أعضاء أجسامنا، وأن ننمو عاطفًيا بصورة متزنة، وأن ننمو فكرًيا من خالل املشاركة في 

ًيا وكيفًيا، من خالل ما تتيحه املؤسسات التعليمية، وأن ننمو بذوٍق طيٍب  املمارسات التعليمية كمِّ

حيال العالم الذي نعيش فيه، وأن نطمح أيًضا إلى أن ننمو مع الحترام املتبادل؛ من أجل التغلب 

ول دون النمو املتكامل ملاليني البشر. على جميع العقبات التي حَتُ

من  تستدعي  اإلنسان،  عمر  في  مرحلة  بوصفها  الطفولة  إلى  ننظر  يجعلنا  الطرح  هذا 

"املجتمع" مبؤسساته كافة العمل مًعا من أجل مساندته للوصول إلى مُنوٍّ متكامٍل ليصبح هذا 

اإلنسان الذي يريده املجتمع، وهو ما يعني أن "التنشئة" هي العملية املتكاملة للتعبير عن هذا 

الفعل املجتمعي قي صورته الكلية، ول ميكن فصل عناصرها فصاًل تعسفًيا كما يحدث، ونتوقع 

مع ذلك أية نتائج إيجابية.

ويرى "هربرت ريد" في كتابه "التربية من خالل الفن": "أن للتربية وظيفة مزدوجة، إذ إنها 

ناحيٍة  للتفاهم بني اإلنسان واإلنسان من  ناحية، وحتقيق  والتوصيل من  للتعبير احلسي  تنمية 
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أخرى؛ ومن َثمَّ ل ميكن تنمية الشخصية تنمية كاملة بدون أن ُتسقط خبراتها الذاتية على أشكال 

"احَلْدس"  بني  فالتوفيق  الهدف،  هذا  بلوغ  في  والدقة  البراعة  من  حظها  يتعاظم  بحيث  عينية 

قة من خالل إسقاط جانَبْي طبيعتنا  و"العقل"، بني "اخليال" و"التجريد" ل يتسنى إل بطريقة خالَّ

على بناء عيني، وهذا على وجه الدقة ميثل صميم وظيفة "الفن"، إذ ميثل العمل الفني منوذًجا 

للتصالح بني مختلف القدرات العقلية والوجدانية، حيث ُنخضع دوافعنا للنظام اجلمالي - نظام 

اإليقاع والتناسب - ونغذي العقل بالطاقات احليوية، فالفرد مثلما يحتاج إلى تربية وتنمية قدراته 

العقلية، بحاجة أيًضا إلى تنمية حواسه املختلفة، بل إن اإلدراك احلسي الصحيح هو أساس 

التفكير الصحيح، وذلك لكون احلواس هي بوابة الفهم، وأساس كل عملية عقلية".

ومن َثمَّ يصبح فعل القراءة هو "حوار"  يسعى إلى خلق حالة من الوعي النقدي، تفضي 

إلى إحداث فعل يتسم باإليجابية لتغيير واقعه، والتمرد على القدمي مبا يؤدي إلى َأْنَسنة املجتمع 

البشري واخلالص من ثقافة التسلط، التي تتأصل في منظومة التنشئة من خالل املنهج التقليدي 

األطفال  عقول  )ملء(  على  يقوم  ل  الكاتب  فدور  والتلقني،  احلفظ  والطاعة،  السمع  على  القائم 

باملعرفة - فنية كانت أو غير ذلك - ولكنه يتجسد في محاولة للتحرك نحو أسلوٍب جديٍد في التفكير 

لدى األطفال من خالل فعل القراءة.

األطفال بني التنشئة والثقافة
الجتماعية  الظروف  وتوفير  إمكاناته،  وتطوير  وعيه  وتنمية  باإلنسان  النهوض  يلتقي 

واإلنسانية املالئمة، التي تساعده على اإلجناز واإلبداع، مع تنمية البيئة األساسية، والنهوض 

مبجمل الظروف املادية؛ ذلك ألن اإلنسان هو الصانع احلقيقي لنهضة املجتمع. ويفرز هذا الطرح 

السابق نتيجة محورية تتمثل في ضرورة أن حتتل الثقافة والتنمية الثقافية مركز الصدارة في 

أية خطة تنموية، بوصف الثقافة عنصًرا رئيًسا في تنمية اإلنسان، وجزًءا جوهرًيا في حياة الفرد 

واملعتقدات،  األفكار  من  املعقد  الكلي  النسيج  ذلك  يعني:  الذي  العام  ملفهومها  وفًقا  واملجتمع، 

والعادات والتقاليد والجتاهات والقيم، وأساليب التفكير والعمل، وأمناط السلوك، وكل ما ينبني 

عليه من جتديدات وابتكارات، أو وسائل في حياة الناس، مما ينشأ في ظله كل عضو من أعضاء 

املجتمع، ومما ينحدر إلينا من املاضي، فنأخذ به كما هو أو نطوره، في حدود ظروف حياتنا 

الفكر  الغني عبود - دار  النوري- د. عبد  الغني  للتربية: د. عبد  وخبراتنا )نحو فلسفة عربية 

العربي - ط 2  - ١970- ص ٦٨(.
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فالثقافة هي اإلنسان بوصفه فاعاًل ومنفعاًل، إذ يدخل في إطارها العام كل ما أنتج اإلنسان 

من إنتاج مادي أو غير مادي، سواء أكان تراكَم خبراٍت أم ممارساٍت فكرية، تصورات من عقائد 

روحية أم صنع أداة من األدوات أو تقليًدا من التقاليد، فهي تشمل ضمن ما تشمل: أسلوب تربية 

ار ألواني الفخار، وأسلوب تناول الطعام، وارتداء املالبس،  األب لبنه، وأسلوب عمل صانع الفخَّ

كونها سلوًكا  إلى جانب  فالثقافة  املوتى،  ودفن  الزواج،  وأسلوب  والرموز،  اللغة  واستخدامات 

بشرًيا جماعًيا، ومنَط عيٍش مشترك، وإلى جانب كونها قيًما روحية وعقائد وتقنيات، فهي أيًضا 

بصورٍة رئيسٍة عالقة إنسان ببيئته ومحيطه، وإبداعاته املادية واجلمالية وبذاكرته اجلماعية، وهي 

باإلضافة إلى كل ذلك مجموع النشاط الفكري والفني مبعناهما الواسع، وما يترتب عليهما من 

أساليب وأشكال من القيم، يبتكرها اإلنسان لُيكسب إنسانيته معناها اخلاص، وينظم بها حياته.

والسياسية  الجتماعية  أشكالها  بجميع  التنشئة  عملية  متثل  مجملها  في  الثقافة  ولعل 

والقتصادية... إلخ، ولكي يبدو املدى الذي تؤدي العوامل الثقافية في إطاره لتشق ملسالك احلياة 

مجراها، يكفي تعقب سلوك فرد واحد خالل يوم واحد، سواء أكان ذلك اليوم في حياة عامل أم 

رجل من أرباب املهن أم فنان أم عالم، فالنتيجة هي اكتشاف الصورة التي يأتي بها السلوك 

عمٍل  أسلوَب  باعتبارها  ومضمونها  نشأتها  في  ثقافية  وظروف  بعوامل  أوله آلخره  من  مشبًعا 

ومنهَج حياة، باإلضافة إلى كونها: ذلك الكل املركب الذي يتألف من كل ما نفكر فيه أو نقوم بعمله 

أو نتملَّكه كأعضاء في مجتمع )نظرية الثقافة : مجموعة من الُكتاب - علي سيد الصاوي - عالم 

املعرفة - العدد 223- املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب - الكويت - ١997- ص١0(.

 أين يقف الطفل من كل هذا؟!
إجابة الستفهام هنا ترتكز على قاعدة عريضة أساسها:

بإعداد  لتزويد كل طفل  الطفل كافية  لتطوير  توفير موارد  بلٌد ما يرغب في  إنه كلما كان 

أفضل للحياة، وكانت لديه القدرة على ذلك، زادت الفرصة أمامه لتحقيق ابتعاد حاسم عن احللقة 

دار   - عبدالله  إسماعيل صبري  د.   - العربية  التنمية  )في  القتصادى  والركود  للفقر  املفرغة 

أساسية  ركيزة  بالطفولة  النهوض  بوصف   )١37 ص   -  ١9٨3- بيروت   - العربي  املستقبل 

للنهوض باملجتمع وتنميته، وباعتبار التنمية في صميمها هي طموح األمة احلاضرة نحو إجناز 

القادمة. للحياة  أفضل  حياة 
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ومن هنا ميكن التأكيد على أن الطفولة هي مرحلة منو يتصف بها األطفال، لها خصائص 

وعادات وتقاليد وميول وأوجه نشاط وأمناط سلوك متميزة، إذ إن لألطفال في كل مجتمع مفرداٍت 

لغويًة متميزة، وعاداٍت وقيًما ومعايير، وطرًقا خاصة في اللعب وأساليب خاصة في التعبير عن 

أنفسهم، وفي إشباع حاجاتهم، ولهم تصرفات ومواقف واجتاهات وانفعالت وقدرات، إضافة 

إلى ما لهم من نتاجات فنية ومادية؛ أي لهم خصائص ثقافية ينفردون بها، ولهم أسلوب حياة 

خاص بهم، وهي تنفرد مبجموعة من اخلصائص والسمات، وتشترك مع املجتمع في مجموعة 

أخرى )ثقافة األطفال - د. هادي نعمان الهيتي - عالم املعرفة - العدد ١32 - املجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب - الكويت - ١9٨٨(. 

ويكشف هذا الطرح السابق ما للثقافة من دور كبير في منو األطفال في مراحلهم العمرية 

كافة، وفي أثرها الواضح على جميع ُقواهم وقدرتهم وعلى نحٍو كبيٍر، من حيث:

-   النمو العقلي: من خالل تأثر النشاط العقلي مبا يستمده الطفل من بيئته الثقافية.
والجتاهات  امليول  وإكسابهم  النفعالية  استجاباتهم  تنمية  من خالل  العاطفي:  النمو     -

التعبير. وطرق 

-   النمو احلركي: من خالل عملية التنظيم ملجمل حركات الطفل ونشاطاته ومهاراته.
-   النمو االجتماعي: من خالل نسق عالقتهم باآلخرين، ووفًقا ملنظومة القيم التي ُتطرح 

عليهم.

وينطوي ذلك على مجمل البناء العام لشخصية الطفل، حيث تشكل ثقافة الطفل انعكاًسا 

حقيقًيا لثقافة املجتمع؛ إذ ُتعدُّ مبثابة النسق األصغر داخل النسق األكبر للمجتمع، والصلة بينهما 

مثل الصلة بني الظواهر الكلية والظواهر اجلزئية في البيئة الثقافية املعنية. وكما تتأثر ثقافة الطفل 

باملضمون الجتماعي والسياق الكلي للمجتمع، فإنها تتأثر أيًضا مبجمل اأُلُطر املرجعية التي 

تؤثر فيهم، حيث إن األطفال ليسوا فئة متجانسة فيما بينهم، بل وفي واقع األمر أنهم ينتسبون 

وأساليبهم  الفكرية،  اجتاهتهم  وفي  ثقافتهم،  في  تؤثر  مختلفة،  وانتماءات  وأصول  طبقات  إلى 

السلوكية، وللممارسات واخلبرات التي تهيئها لهم البيئة، وتنتجها األنظمة التي يكتسبون ثقافتهم 

من خاللها )ثقافة الطفل العربى: استراتيـچيَّة للتعاون بني البالد العربية في ثقافة الطفل د: أمينة 

اجلندي - املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - تونس- ١992( حيث يولد الطفل صفحًة 

رها البيئة واملناخ الجتماعي الثقافي العام، باإلضافة إلى مجمل الظروف احلياتية. بيضاء ُتسطِّ



90
مجلة الطفولة والتنمية -ع 41 / 2021

ومن خالل ما سبق يتضح أن:

هم، وحسب السمات  أ ( األطفال ل يشكلون جمهوًرا متجانًسا، بل يختلفون باختالف أطوار منوِّ

هذه  من  مرحلة  لكل  إلخ  واجلسدية...  والنفعالية  والعقلية  النفسية  العامة  واخلصائص 

املراحل.

ب ( ثقافة األطفال ترتبط بثقافة املجتمع برباط متني؛ إذ إن كل مجتمع يعمل - في العادة - على 

نقل ثقافته إلى األطفال محملًة بطموحاته وتطلعاته اآلتية نحو املستقبل.

جـ( ثقافة األطفال تختلف باختالف البيئة والفئة الجتماعية واملهنية.

د ( تتجه الثقافة للفرد، ولكنها تسعى ألن تشمل اجلماعة كلها.

هـ (  تبدأ الثقافة مع الفرد في مراحله األولى، وتتواصل معه وتتنامى.

و ( الثقافة مكتسبة وليست فطرية؛ وبالتالي تعتمد على عملية التربية وإمكان تعديل السلوك.

إشكالية الهوية: املطلق والنسبي يف سؤال الهوية
عوامل  عليه  تطرأ  أن  دون  األجيال،  عبر  ينتقل  الذي  التكوين اجلامد  ذلك  الُهويَّة  تعني  ل 

لته التي يطرحها عبر مالبسات التاريخ واجلغرافيا، وتسُم مجتمًعا  التغير، متحدًيا الزمان وحتوُّ

ما في مكان محدد بسمات مطلقة، ل يعتريها التحول. بل تعني ذلك التكوين املنفتح الذي ُيبنى 

من جملة عناصر تنشأ نتيجة ملجمل الظروف الجتماعية، والقتصادية، والسياسية... إلخ، وعبر 

عوامل الدين، واللغة، والتاريخ، وعمليات التأثير والتأثر، والقوى الفاعلة الداخلية واخلارجية التي 

دينامية  املجتمع خصوصية ومتايًزا، من خالل عملية  فتعطي  الهوية،  أسهمت في تشكيل هذه 

مستمرة، تتحول فيها الثوابت واملتغيرات وفًقا ألولويات املجتمع، وملا يواجهه من حتديات، ووفًقا 

ملعطيات الواقع وطبيعته، وطبًقا ملواقف تعبر عن طبيعة العالقة بني الذات املوضوع ، أو األنا 

اآلخر، وطبًقا ملواقف تعبر عن نقاط قوة أو نقاط ضعف، وُتبرز إمكانات وقدرات، وتطرح بدائل، 

تعبر جميعها عن رغبة عارمة - من ِقبل املجتمع - في البقاء، ورفض حاسم لالندثار أو التحلُّل. 

الهوية وُدعاة اخلصوصية: خطاب  التمييز بني نوعني من خطابات  لنا من  ومن هنا فالبد 

فكرية  بأنساب  ويتشبث  نقية،  ثقافية  أصول  حول  يتمركز  الذي  املنغلقة،  الثقافية  اخلصوصية 

ة لرفض اآلخر، وثقافته املغايرة، ظًنا منه أن اخلصوصية الثقافية ذات جوهر خالص غير  قارَّ

قابل للتغيير. وخطاب اخلصوصية الثقافية النقدية املناوئ لنزعة التمركز الغربي، وجميع أشكال 
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التمركز التي تلغي اآلخر، والذي يرى في اخلصوصية الثقافية مجموعة من اخلصائص والسمات 

التي تشكلت نتيجة تفاعل عوامل مركبة عديدة مع الواقع من طرف، ومع اآلخر/ اخلارج من طرٍف 

ثاٍن، ول يعتبر اخلصوصية الثقافية جوهًرا ثابًتا، ول ُمعًطى جاهًزا، بقدر ما ينظر إليها بوصفها 

حصيلة تفاعل مع متغيرات ومعطيات الواقع الثقافي املتحولة في إطار الزمن.

ل يكشف هذا الطرح السابق عن رغبة في القطيعة أو بحث في التغريب، بل عن طرح - غير 

وسطي - إلمكان مقبول يهدف إلى إثارة تساؤلت مشروعة حول ضرورة البحث عن رؤية جديدة 

احلداثة،  ومراوغات  األصالة  إشكاليات  في  اخلوض  قات  ُمعوِّ تعترضنا  أن  دون  جديد،  ملجتمع 

التهوين من  أو رغبًة في  للتقدم، ليس حتت دعوى رفضهما،  باعتبارهما الختيارين األوحدين 

شأنهما، بل حتت زعم - قد يصُدق - يؤكد وجودهما املستمر في ثنايا عملية النتقاء التلقائية 

التي يقوم بها الوعي اجلمعي، بغرض احلفاظ على العناصر اخلاصة التي جتمع أفراده دون أن 

تفصلهم عن معطيات العالم وواقعه.

ائها إلى  إنها عملية جامعة مانعة، عادًة ما يؤديها املجتمع في ظروفه املختلفة، ويهدف من جرَّ

تشكيل وعي أفراده، باألسلوب الذي يكفل بروز بدائل عديدة ومتنوعة للوجود والستمرار وضمان 

الترابط، إنها عملية "يتم غرس جذورها األولى خالل عملية التنشئة الجتماعية، وتتخد مالمحها 

في إطار الثقافة العامة التي ينمو في إطارها الفرد، وما يشتمل عليه املجتمع من ُنظم ومؤسسات، 

وتتبلور وتتضح في إطار ممارسات األفراد خالل حياتهم اليومية وما يزاولون من أنشطة )التعليم 

واإلعالم وتشكيل الوعي الثقافي: د. فؤادة عبد املنعم البكري - مؤمتر ثقافة الطفل بني التعليم 

واإلعالم - كلية رياض األطفال - القاهرة - ١99٦ - ص١٦٥(؛ إذ تشكل املقومات الثقافية 

املتنوعة عناصر الهوية الرئيسة حيث تتماسُّ وتتعامد مع الثقافة مبفهومها العام.

تحديات جديدة تواجه كاتب األطفال
الَعْوملَة وما يصاحبها من وسائل التصال، وما يترتب عليها من انضغاط في الزمان  إن 

واملكان، ُيخرج الفرد من دائرة األسرة، إلى دائرة ثقافية عاملية، تسهم في تشكيل وعيه وبناء 

نفسه  يجد  قد  عديدة  مؤثرات  أمام  الفرد  والتي تضع  التنشئة،  تتجلى قضية  وهنا  شخصيته، 

نه من أن يحقق قدًرا من التوازن بني القوى  مشتًتا أمامها، إذا لم يضع لنفسه آليات تكيُّف مُتكِّ

واملؤثرات املتناقضة؛ ومن أن يكون قادًرا على أن يتقبل الثقافات األخرى، مع احملافظة بشكل 



دائم على هويته الشخصية وهويته الثقافية، ومن تعلُّم آليات العيش املشترك في عالم تتعدد فيه 

الرؤى والغايات واألهداف. وهو أمر يجبر الكاتب على التعامل مع قضية اإلبداع بطريقة أكثر 

جدية من ناحية، وجتبره على التطور من ناحيٍة أخرى، بحيث يقدم إبداًعا قادًرا على التعامل مع 

كل هذه املتغيرات في إطار عام، ميكنه املساهمة بقدٍر في تنشئة الطفل وبناء شخصيته.

وُتعدُّ التنشئة اإليجابية التي تدعم الطفل من أجل تنمية قدراته ومهاراته املختلفة، في إطار 

منظومة اجتماعية ميكنها استيعاب جميع أفراد املجتمع، وتستطيع أن تلغي جميع احلواجز التي 

من شأنها أن تعيق املساواة، وتفسح املجال أمام الفئات احملرومة واملهمشة، وتضمن اكتساب 

نهم من أن ينشئوا أكثر إبداًعا وابتكاًرا، ومتكنهم  األطفال للمهارات واملعارف والكفاءة التي مُتكِّ

من مقومات التفكير النقدي، وجتعلهم قادرين على التواصل مع اآلخر على نحو فعال، وتؤهلهم 

حلل مشكالتهم بأنفسهم، ومتنحهم القدرة على التكيف واستيعاب التغيير؛ هذه التنشئة بسماتها 

الرئيسة هي السبيل إلى متكني الطفل من التمتع بحياة أفضل، واألساس الذي يقوم عليه املجتمع 

القوي، والطريق األفضل نحو حتقيق التنمية املستدامة وتعزيز الرخاء املشترك، وهو األمر الذي 

تعزيز  والتعاون من أجل  التعاضد  كافًة،  املعنية  واملنظمات  املؤسسات الجتماعية  يفرض على 

وحماية حق كل فرد في تنشئة جيدة تعزز فرصه في احلياة الكرمية.

عالم مراوغ... غري متحدد
أن  مدلولته  تكاد  الغموض،  يكتنفه  متحدد  غير  مراوغ  Globalization مصطلح  العوملة 

تشمل جميع التحولت الطارئة على العالم منذ عصر "السحر واألسطورة وحتى عصر" الفمتو 

ثانية والهندسة الوراثية". وكل محاولت التوسع اإلمبراطوري منذ عصر اإلسكندر األكبر وحتى 

عصر  وحتى  العبودية  عصر  منذ  الستغالل  محاولت  وكل  "الصغار".  أمريكا  رؤساء  عصر 

الليبرالية اجلديدة. بات احلديث عنها وكأنها املوضوع الوحيد لتجمعات الساسة والقتصاديني 

واملفكرين، بل ورجل الشارع أيًضا "وأصبحت شاغاًل أساسًيا للتنظير الثقافي من اإلعالم إلى 

عاة الدينيني... ويقود عوملة أيامنا، أباطرة املال، وكهنة  اإلبداع ومن تربية الطفل إلى إعداد الدُّ

تكنولوچيا املعلومات، ومن ورائهم سدنة السياسة" )الثقافة العربية وعصر املعلومات - د. نبيل 

راغب - عالم املعرفة - العدد 2٦٥ - املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب - الكويت - 200١ 

- ص 39( وتتجلى العوملة عبر مجموعة من العناصر املعقدة التي ل تعرف على وجه الدقة هل 

هي نتاج للعوملة أم أنها - العوملة - هي نتاجها. وتتمثل هذه العناصر في:
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ثورة املعلومات والتفجر املعريف
 والذي أتى للعالم بكتل هائلة من املعارف، مختلفة في الَكّم، وفي النوع، عن معارف القرون 

د ل ينقطع؛ األمر الذي يكاد يستحيل معه  السابقة، وهي في ازدياٍد مستمر، وتنوع هائل، وتعقُّ

استيعابها ومالحظة أبعادها )اخلطة الشاملة للثقافة العربية - املنظمة العربية للتربية والثقافة 

والعلوم - تونس - ١99٦ - ص 3٨ وما بعدها( والتي نشأت نتيجه تفاعل:

)أ(  ثورة التصالت التي حولت العالم إلى قرية صغيرة، وربطت الشعوب املتباعدة، فأصبح 

بالصوت  األرضية،  الكرة  من  اآلخر  الطرف  على  يجري  ما  يرصد  أن  يستطيع  اإلنسان 

والصورة حلظَة حدوِثه. وفرضت في أجواء الفضاء العاملي السرعة البالغة، وَسَعة املعلومات 

وتشابكها، وإلغاء األبعاد وترابطها، وتقلص املسافات الزمانية واملكانية وجتاوزها.

)ب( ثورة في تكنولوچيا املعلومات، والتي متثلت في اختراع وتطور احلاسوب "الكمـپيوتر" الذي 

خيالية،  بسرعة  ومعاجلتها  باملعلومات  الحتفاظ  على  هائلة  قدراٍت  اإلنسان  إلى  أضاف 

بطريقٍة ل ميكن  املاضي  العصر  في  املبذول  واجلهد  الوقت  تطوراتها حدود  عبر  تتجاوز 

تصورها )حتضير الطفل العربي لعام 2000: د. محمد عماد زكي - الهيئة املصرية العامة 

للكتاب - القاهرة - ١990 - ص30 وما بعدها(ـ

الثورة العلمية والتكنولوجية
التي تفرض على العالم وسائل وعالقات جديدة، وطرًقا في العمل لم تعرفها البشرية من 

َعة بني  قبل، وهي تتوسع وتتعمق عبر تقنياتها القدمية، وتتجاوزها، حيث حتدث فجوة هائلة السَّ

الثورة  "تتمثل  العريقة.  التقليدية  الثقافات  وبني  ثقافة،  عنها من  نتج  وما  التكنولوچية  املنجزات 

مقدمتها  في  عديدة،  مجالت  في  التي حتققت  الثورية  التغيرات  تلك  في  والتكنولوچية  العلمية 

اإللكترونيات الدقيقة، واآللت احلاسبة، واإلنسان اآللي، وصناعة املعلومات والتصالت، والطاقة 

النووية، وتكنولوچيـا الفضاء، والطيران النفاث، وميكن أن نوجزها حتت مسمى ثورة تكنولوچيـا 

املعلومات، وثاني هذه املجالت هو استخدام منجزات علم األحياء والهندسة الوراثية، وأبحاث 

الفضاء وتلك هي ثورة التكنولوچيـا احليوية، أما ثالث مجالت الثورة العلمية والتكنولوچية فهو 

مجال تخليق املواد اجلديدة، وإحاللها محل املواد الطبيعية... وهذه هي ثورة تكنوچيـا املواد" 

)الرأسمالية جتدد نفسها - د. فؤاد مرسي - عالم املعرفة - العدد ١47 - املجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب - الكويت - ١990 - ص 3٨(.
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التغريات االقتصادية
رد للعالقات القتصادية، وسيادة سياسات السوق املفتوح،  في ظل العوملة، حيث التدويل املُطَّ

والقتصاد الليبرالي، وعوملة القتصاد، بدًءا بعملية اإلنتاج وانتهاًء بعمليات التجارة والتداول، 

وحيث "لم تُعد املنافسة القتصادية تقتصر على ميدان اإلنتاج املادي، بل امتدت إلى املجال غير 

للتجارة  التكنولوچيا احلديثة موضوًعا أساسًيا  رة اإلنتاج احلديث، وأصبحت  املادي، إلى مؤخَّ

تداعيات  نتج عن هذا من  وما  نفسها - مرجع سابق - ص 29(  )الرأسمالية جتدد  الدولية" 

سياسية واجتماعية وثقافية من شأنها أن تشكل النمط الثقافي واحلضاري ألي مجتمع. فالعوملة 

بحيث  نحٍو جديد،  على  كوكبنا  التي صاغت  املباشرة،  وغير  املباشرة  املقدمات  نتاج عديد من 

أصبحت منظومة مترابطة بإحكاٍم شديد، يؤثر ما يحدث في أي جزء فيها على مجريات األحداث 

معها  وانتقل  التعقيد،  أساليب شديدة  إلى  الرأسمالي  القتصاد  تطور  أجمع. حيث  العالم  في 

إلى عاملية حلقة اإلنتاج وإعادة  والتبادل،  العالَم من عاملية السوق والتجارة والتداول والتوزيع 

اإلنتاج في ظل شركات متعدية اجلنسيات.

فخ الوصاية: الجدل األخالقي حول أدب األطفال
عندما نتحدث عن اجلدل األخالقي في أدب الطفل نعني به "إشكالية القواعد العامة التي 

التقليدي لألخالق، بل نقصد املبادئ والقَيم األساسية  حتكم احملتوى"  فال نقصد هنا الشكل 

التي يدور الفن في مدارها، فلكل فن مجموعة من القواعد اخلاصة التي تهتم بطبيعة وأدوات 

هذا الفن أو ذاك، والسبل التي يسير فيها من حيث الشكل واملضمون، وهو موضوع يخص "نقد 

الفن" وسنناقشه لحًقا، وموضوع يخص القيم التي حتكم الفن، فاليونان القدماء كانوا يرون 

َثمَّ فالطبيب فنان وصناعته الشفاء، والكاتب فنان  في كل فن صنعًة وفي كل صنعة فًنا؛ ومن 

ُيعد  املثال،  التي حتكمها، فعلى سبيل  التأليف وهكذا ولكل صنعة قواعدها وأخالقها  وصنعته 

َقَسم "أبقراط" مجموعة القواعد والقيم التي حتكم فن/ صنعة الطبيب. ومن هنا فإن غاية الفن 

أخالقية بامتياز؛ حيث يسعى من خاللها إلى استثمار الفنون في التنشئة والتربية والتعليم، مبا 

ينمي إمكانات العقل ويطورها، ويهذب الذوق واللذات احلسية. وليس النسجام الذي يدعو إليه 

أرسطو في تصوره للفنون إل دلياًل على ضرورة النسجام الذي ينبغي أن يسَم حياة الفرد في 

يرى احملدثون، هي حتقيق  وكما  أرسطو،  عند  الفن  غاية  أن  والواقع  بذاته ومبجتمعه.  عالقته 



95
مجلة الطفولة والتنمية -ع 41 / 2021

التوازن النفسي لدى الفرد، والتكامل بني أعضاء املجتمع، ومن هنا كان الفن من ضرورات احلياة 

البشرية، ولقد كان لفلسفة أرسطو في الفن تأثيٌر عظيٌم في العالم األوروبي. فتأثر النقاد بكتابه 

"فن الشعر"،؛وخاصة في القرنني: السابع عشر والثامن عشر، وعنه أخذ الكالسيكيون املعايير 

العقلية للنقد الفني، وأهمها ضرورة توافر الوحدة العضوية في العمل الفني" )فلسفة الفن رؤية 

جديدة - حسني علي - التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، 2009، بيروت - لبنان(.

وكثيرون هم اخلبراء والفالسفة الذين يطرحون أهداًفا وأدواًرا للفنون؛ وخاصًة عندما يكون 

جمهورها املستهدف هو األطفال. ومن هنا فعندما نتحدث عن أدب األطفال فنحن نتحدث عن 

فعل قصدي في طبيعته، يستهدف إحداَث تغييٍر ما في "املتلقي" وهم في هذه احلالة األطفال، 

وكما يرى أرسطو فإن الفن أداة لـ "لتعليم". ونحن نحكم على الفن من خالل املنطق العقالني 

في"صنعه". ألن الفعل إذا مت بعقالنية دفعنا نحو "األخالق" ومن َثمَّ نحو السعادة، ول بأس في أن 

دهم )املشاعر/ العاطفة(.  تتحرك مشاعر اجلمهور بسببه؛ ألن في ذلك مشاركة إنسانية لصفة توحُّ

إذ يؤلف أدب األطفال دعامة رئيسة في تكوين شخصيات األطفال عن طريق إسهامه في منوهم 

العقلي، النفسي، الجتماعي، العاطفي، اللغوي، وتطوير مداركهم، وإغناء حياتهم الثقافية... وهو 

ليس أداة - بحدِّ ذاته - لفائدة الطفل بقدر ما هو أداة للنهوض به وباملجتمع كله... إنه وسيلة 

من وسائل حياة الطفل التي هي أساس حياة املجتمع كله، وعليه يقوم البناء النفسي والعقلي 

والجتماعي والعاطفي لإلنسان اجلديد )أدب الطفل.. فلسفته وفنونه ووسائطه - هادي نعمان 

الهيتي(.

واجتماعية  تربوية  بني  ما  أهدافه،  وتنوع  األطفال  أدب  أدوار  تعدد  آخرون  يرى  بينما 

ووجدانية... إلخ، وهو األمر الذي يجعل كاتب األطفال أمام معضلة إبداعية وأخالقية، فالكتابة 

للكبار تتحرر فيها القدرة اإلبداعية بشكٍل كبير، بينما الكتابة لألطفال تزداد فيها التحديات؛ نظًرا 

لطبيعة الفئة املستهدفة، ومهما تكن طبيعة النص األدبي املقدم للطفل، فال بد أن يحقق جملة من 

األهداف التي يضعها الكاتب ُنْصب عينيه حني يقوم بإعداد النص األدبي، ومبقدار ما يتمثل 

الطفل تلك األهداف، يكون منوه باجتاهات النمو املختلفة، العقلي والتربوي واملعرفي واللغوي، فال 

خير إًذا في نص ل يسهم في تنمية الطفل في هذه اجلوانب أو بعضها على األقل. ول ُيشترط 

أن يتضمن النص الواحد جميع األهداف، ورمبا توصل كاتب النص إلى حتقيق أهدافه بجملٍة 

من النصوص، تتكامل وتتضافر في حتقيِق جملٍة من األهداف املرسومة .)أدب األطفال وأساليب 
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تربيتهم وتعليمهم وتثقيفهم - عبد الفتاح أبو معال- دار الشروق للنشر والتوزيع - ط١ - 200٥ 

- فلسطني(.

يقول "شيللر" في رسالته املعنونة "في التربية اجلمالية لإلنسان": "إن الفن ينبغي له أن يكون 

أساس التربية، فتنمية احلس اجلمالي هي جوهر تنمية العقل واألخالق"، ومن هنا فنحن بحاجة 

إلى مدخل تربوي يتصف بسماٍت بعينها بحيث يصبح سهاًل، بسيًطا، غير مكلف، باإلضافة ألن 

يكون ممتًعا، ويخلق األمل في التغيير، ويتجاوز ثنائية املعلومات / السلوك، وداعًما للمهارات 

واتساع  بعمقها  مًعا  ودمجهما  والقيم  باملعلومات  أيًضا  يهتم  وأن  إلخ،  تنوعها...  على  العقلية 

املتنوعة واملختلفة، وقادًرا على أن يخلق عملية  للمهارات  ينبغي أن يكون داعًما  إذ  مساحتها؛ 

تفاعلية مبجهودات بسيطة وموارد مناسبة، بحيث يصبح مرتكزا على الطفل ذاته، مع الوضع 

في العتبار دور أكثر فاعليًة وتفتًحا للُمربِّي / املعلم ، متماشًيا مع ثقافتنا الجتماعية وداعًما 

للتطوير والتحديث املنشود، في ضوء استراتيـچيات وخطط التعليم احلديثة التي يتم اعتمادها.

ينبغي أن يسهم األدب إًذا في تنمية األطفال من خالل جوانب متعددة، سواء اجلانب العقلي، 

وتنمية خياله؛ وكذلك اجلانب اإلدراكي، واجلانب الوجداني... إلخ؛ ومن َثمَّ يلعب دوًرا مهًما، ومن 

رهم، فيقلدهم ويتبنى ممارساتهم دون  خالل سلوكيات الشخصيات الذين ُيعجب بهم الطفل ويقدِّ

تردد، ومن هنا ميكن له أن:

يكشف للطفل عن البيئة التي يعيش فيها مبستوياتها املتعددة، على املستوى احمللي، والقومي،   -

والعاملي... إلخ، مثلما يقدم له تنوعها الطبيعي، اجلغرافي، الجتماعي، والتاريخي... إلخ.

يقدم  لألطفال األمناط املتنوعة للتفكير، ويطرح عليهم مناذج للسلوك املناسب في املواقف   -

املختلفة.

ي اجلوانب الوجدانية والروحية لألطفال. ينمِّ  -

يعدُّ األطفال للمستقبل في ظل عالم متغير، حتتل فيه التكنولوچيا دوًرا رئيًسا.  -

يسهم في تشكيل ثقافة الطفل، وإثراء لغته.  -

يدعم قيم ومواصفات التفكير اإلبداعي، وينمي التفكير البتكاري.  -

)اجلمادات،  حوله  من  املوجودات  إدراك  إلى  الطفل  ينتقل  الذات،  اكتشاف  عملية  وعبر 

وسيتم  مهمة  عملية  وهي  اآلخرين(  دور  إلى  التعرف  احلياة،  في  دوره  إلى  ف  التعرُّ النباتات، 

بناؤها اعتماًدا على تعميق مدركاته وخلق املعاني التي يختارها بفاعلية ونشاط من خالل خبراته 
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احلسية، تلك اخلبرات التي سوف تتحول إلى معلومة )الوظيفة اإلدراكية(، ثم يقوم بتفسير تلك 

املُدَركات احلسية بحيث يصبح لها معنى في عالقتها بُبَنى املعنى اخلاصة بهم )الوظيفة التفسيرية 

التأويلية(.

إننا ل نحصل على مدركاتنا من األشياء وإمنا تأتي مدركاتنا من داخلنا "وهذا ليس معناه 

أنه ل يوجد شيء خارج وجودنا، بل يعني أنه ل ميكن أبًدا معرفة األشياء خارجنا أًيا ما تكون 

هذه األشياء إل بواسطة َفلَْترِته؛ أي تصفيته من خالل النظام العصبي لإلنسان، وأن ما ندركه 

ُيعد بالتأكيد وظيفة خلبراتنا وافتراضاتنا وأهدافنا )أي حاجاتنا السابقة(. بعبارة أخرى، فإن 

الشخص املُدِرك هو الذي يقرر ما طبيعة هذا الشيء؟ وأين يقع؟ وملاذا؟ وفًقا لهدفه وفي ضوء 

الفتراضات التي يضعها، وهذا معناه أن الشخص مييل إلى إدراك ما يريد ويحتاج إلى إدراكه.

ورمبا يصبح من الضروري أن ُأنهي هذه النقطة حول اجلدل األخالقي وأدب الطفل - ألطرح 

اد أدب األطفال في  ما أظنه رؤية واضحة، وتعبيًرا محدًدا عن هذه النقطة - مبا كتبه أحد روَّ

مصر والعالم العربي "أحمد جنيب":

هل نستجيب لنداءات أدب األطفال في بالدنا، وهو ُيهيب بنا أن ندخل به عصر النهضة 

الكبرى على أرضنا اخلالدة العريقة، مبا يتفق مع دوره اخلطير في دنيا الطفولة صانعة املستقبل، 

والتي ستحمل عبء تشكيل احلياة على هذه األرض الطيبة في مطلع القرن احلادي والعشرين، في 

الوقت الذي تبدأ فيه البشرية األلف الثالثة من تاريخها امليالدي على سطح هذا الكوكب، بحضارة 

رهيبة معقدة، واندفاع تكنولوچـي لم يسبق له نظير.

فهل نرتفع بأطفالنا إلى مستوى قدرهم اجلديد؟

وهل نرتفع بأدب األطفال إلى مستوى مسئولياته الكبرى كأداٍة رئيسٍة في بناء شخصيات 

صناع املستقبل في القرن اجلديد؟

إنها أمانة األجيال في عنق كل من يستطيع أن يضيء شمعًة على الطريق، أو يضع لَِبنًة 

ليرفع صرح الطفولة شامًخا عالًيا في السماء. )أدب األطفال علم وفن - أحمد جنيب - دار الفكر 

العربي - ١99١(.

ل شك أن نقاًشا من هذا النوع قد يظنه البعض فعاًل تسلطًيا بامتياز، يفرض على الفنان/ 

املبدع نوًعا من القيود التي حتدُّ من قدراته، وتقف حائاًل بينه وبني تقدمي فنٍّ جميٍل وممتع، فليس 

من الضروري أن يكون لألدب وظيفة مبا يعني أن الفن من أجل الفن، واإلبداع من أجل اإلبداع، 
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ُحًرا بال قيود أو رقابة. وهو رأي أراه خالًيا  ول ميكن أن يوصف العمل باإلبداع إل لو كان 

من املعنى في معظم عباراته، إذا كان املقصود هو "األدب". فاألدب في أصله - رغم كونه فعاًل 

إبداعًيا جمالًيا - فعٌل اجتماعيٌّ / تواُصليٌّ بامتياز، وطاملا قام املبدع بعرضه على جمهور من 

املتلقني، فينبغي له أن يقدم "معًنى"؛ ومن َثمَّ رسالة ما. وإن كان هذا ل ينفي على نحٍو من األنحاء 

ضرورة متتعه بالتقنيات واجلماليات التي تخصه وحتكم معطياته، وهنا تكمن املعضلة، ويتجلى 

التحدي اإلبداعي. 

غواية اإلبداع: الجدل الفني حول حرفية الكتابة لألطفال
نفسه،  الوقت  في  و"موضوًعا"  "ذاًتا"  تكون  أن  على  القادرة  الوحيدة  الكائنات  هم  البشر 

فاعلني ومفعولني، وهم أيًضا قادرون على الوعي بهذا وإن كان بدرجات متفاوتة؛ ومن َثمَّ ل ميكننا 

التغافل عن السياق املادي الذي يعيشه األطفال وطبيعته بأيَّة حال من األحوال، ومن هنا فمن 

نه من التعامل مع هذا  الضروري عند إنتاِج إبداٍع ما لألطفال دراسة الواقع دراسة نقدية، مُتكِّ

السياق املادي ومراعاته عند ممارسة فعل الكتابة، وتقدمي العالم لألطفال بشكل نقدي، والربط 

احلِذر بني الرؤية النظرية والتطبيق العملي / املمارسة. مبا يسهم في اكتساب األطفال للمهارات 

مات التفكير  نهم من أن ينشئوا أكثر إبداًعا وابتكاًرا، ومتكنهم من مقوِّ واملعارف والكفاءة التي مُتكِّ

النقدي، وجتعلهم قادرين على التواصل مع اآلخر على نحو فعال، وتؤهلهم من َحلِّ مشكالتهم 

بأنفسهم، ومتنحهم القدرة على التكيُّف واستيعاب التغيير.

يتعلق  مثلما  باملوضوع  يتعلق  فارًقا  وغيره  األطفال  أدب  بني  اجلليُّ  الفارُق  يكون  ورمبا 

باألسلوب، ويظهر هذا في املستوى اللغوي، واألسلوبي، مثلما يظهر في املوضوعات التي يتطرق 

إليها، أو القضايا التي يعاجلها، فالنص األدبي هو الذي ميتاز بتوافر الشروط الفنية، واجلمالية، 

واإلبداعية التي متيزه عن النص العادي، وهو اشتراط ضروري ألدب األطفال مثلما هو ضروري 

لألدب بصفة عامة، فالبد لـ "املتلقي" أن يدرك ما في النص من جماٍل وإبداع، وأن يتمكن النص 

من نقل جتربة األديب ورؤيته بوضوح. 

على  الصعوبة  بالغة  عملية  للطفل  الكتابة  أن  مفادها  مقولة  على  واملبدعون  األدباء  ويؤكد 

مستوياتها كافة، ومجال ل يستطيع أي مبدع خوض غماره، فهو فنٌّ عصيٌّ على كثيرين من 

الُكتاب واملبدعني )أو هكذا ينبغي أن يكون( إذ ل يقدر اجلميع على السيطرة على أدواته، وتقدمي 
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أعمال مبدعة قادرة على جذب الطفل والتأثير فيه، فنحن أمام جمهور / ُمتلقٍّ من نوع خاص، 

يستلزم سماٍت استثنائيًة لشخِص وقدرات الراغب في القيام بهذا الفعل اإلبداعي على مستويات 

عدة، فإلى جانب قدرته على الكتابة مبميزاتها الفنية، وجمال األسلوب، وطرافة األفكار، وتعاِلي 

املعنى وسموه، وخصوبة اخليال، يتحتم عليه أن يقدم كل هذا في سياق قدرة األطفال على التعامل 

املَِعيشة،  خبراتهم  وطبيعة  حتصيلهم،  ومستوى  التعليمية،  مهاراتهم  حدود  في  يقدمه،  ما  مع 

وقدراتهم العقلية والنفسية.

وهو األمر الذي يستدعي أن يكون املتصدي للكتابة للطفل صاحب موهبة استثنائية، وخيال 

واسع وخصب، ولغة متمكنة وسلسة في اآلن ذاته، مع متتعه بثقافة موسوعية متجددة، وأن يدرك 

أن ما يقوم به من فعل سيترك أثًرا في روِح شخٍص ما )سلًبا أم إيجاًبا( وسيسهم في تغيير 

رؤية شخص ما للعالم، وهو ما يعني مسئولية إنسانية غير محدودة األبعاد، وفي واقع المر 

فإن قله قليلة من الُكتاب ميكنهم اخلروج من مأزق األسلوبية من ناحية، والنجاة من فخ الوصاية 

والعظة من ناحية أخرى، من خالل قدرته على صياغة  توليفة إبداعية دون أن يطغي أحدهما 

على اآلخر. فيقدم له عماًل إبداعًيا أصياًل، يصبو نحو احلق، واخلير، واجلمال، ومفعًما باخليال 

واألمل واحلياة. 

في كل مرة ُأقِدم فيها على الكتابة للطفل يراودني شعور بالرهبة وأنا على أبواب الكتابة 

لراشد صغير يشاركني احلياة، ويشهد - مثلي - على ما يدور فيها من أحداث. هذا هو مصدر 

الرهبة، أن تكتب لقارئ ل ميكن خداعه أو الكذب عليه، قارئ يعي بأنه شخص مستقل، يرفض 

الوصاية عليه، يؤمن بحريته وحقوقه التي يعرفها ويطالب بها، لكنه في الوقت نفسه طفل صغير 

يحتاج إلى احلماية والرعاية، فإلى أيٍّ منهم ستنحاز أثناء الكتابة؟ )أدب األطفال.. علم وفن - 

أحمد جنيب(.

أدب األطفال واللغة
اللغة مهارة خاصة باإلنسان، وقدرته على تعلُّمها متواجدة في موروثاته الـچينية، حيث يولد 

نه من اكتساب اللغة وتعلمها، وذلك في إطار السياق  الطفل وهو مزود باستعداد لغوي خاص مُيكِّ

اللغة" على حد قول "جيروم بروير" وهذا  املناسب، ومن خالل نظام "إسناد وتعضيد اكتساب 

النظام يتمثل في العائلة واملجتمع، وهذا النظام يشجع الطفل على تعلم الكالم، ويتيح له الفرص 
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لكتساب اللغة، بطريقة تلقائية، أثناء القيام باملمارسات اليومية، مثل: التغذية، والتنظيف، وأثناء 

اللعب، وغيرها من املمارسات اليومية املعتادة، التي عادًة ما تكون مصحوبًة باستخدام اللغة.

وهو ما يؤكد على عاملني رئيسني في اكتساب اللغة وتعلمها، وهما العامل الذاتي والذي 

يتمثل في دور الطفل في عملية التعلم، والتي تتفاوت حسب الفروق الفردية، والعامل املوضوعي 

املتمثل في الظروف الجتماعية التي يتعرض لها الطفل بتنويعاتها املختلفة، والتي متنح الطفل 

اجتماًعيا  فعاًل  ذاتها  اللغة في حد  كوَن  يؤكد  الذي  األمر  وهو  اللغة.  واكتساب  للتعلم  الفرص 

بامتياز، إذ حتدد اجلماعة دللت اللغة، وفي إطار هذه الدللت يلتقي األفراد. ومن هنا فهي متيز 

اإلنسان عن كونه "كائنا بيولوچًيا" لتضيف إلى ماهيته ُبعًدا رئيًسا وهو كونه كائنا متكلًما؛ ومن 

َثمَّ ميتلك القدرة على التفكير، إذ ُتعد اللغة أداة اإلنسان للتعبير والتواصل مع "اآلخر" مثلما هي 

أداة اإلنسان في التفكير، فمن دون اللغة يصبح الفكر "كتلة سدمييَّة" على حد قول "دي سوسير" 

ل شكل لها ول صورة، وهو ما يعني أن اللغة متثل شرًطا "وجودًيا / أنطولوچًيا" للفكر. ويسعى 

اإلنسان عبر فعل الكالم ومن َثمَّ عبر اللغة إلى إضفاء "املعنى" على وجوده اخلاص، وتتحول اللغة 

برموزها املتنوعة من أداة )ذرائعية( للتواُصل، إلى منظومة عقلية / معرفية متكاملة األبعاد، تطرح 

رؤيًة للوجود، وتقدم تفسيًرا للعالم، عبر رموز متنح احليوية للوقائع ولألشياء.

وتأتي إحدى معضالت أدب األطفال املتعددة من هذا التناقض اللغوي في املجتمع القائم 

للكالم والتواصل، وهو ما يستمر فترات  العامية  للكتابة، واللغة  اللغة الفصحى  على استخدام 

الطفولة املبكرة وحتى دخول املدرسة. ومن َثمَّ تصبح العلوم واآلداب موضوًعا خاًصا في وعي 

اللغة  وتصبح  الجتماعية،  اليومية  التفاعالت  عن  ما  حدٍّ  إلى  بعيدٍة  منطقٍة  في  يوجد  الطفل، 

الفصحى )اللغة( غير القابلة لالستخدام اليومي، وهو ما مينع عنها مجاًل حيًويا للتطور والنمو، 

ويحدُّ بطريقة ما من تأثيرها، وإن ظلت متتلك تأثيًرا على قطاٍع من املجتمع، بوصفها لغة املعرفة 

والثقافة، وهو ما يفرض على الكاتب حتديات )مضافة( أثناء قيامه بالعملية اإلبداعية؛ وخاصة 

في اختياره للمفردات اللغوية، وفهم شحناتها الدللية، وأسلوبه في التركيب اللغوي، إلى جانب 

عناصر بناء )املوضوع( اإلبداعي، سواء أكان قصة أم رواية أم غيرها من األشكال اإلبداعية 

التي متنحه معطيات خاصة،  املتلقي  الكاتب أن يعي طبيعة جمهوره /  األدبية لألطفال. فعلى 

بالعملية اإلبداعية، والتي تضطره حتدياتها  أثناء قيامه  له إحداثيات بعينها دون غيرها  وتقدم 

املوضوعية املتنوعة إلى أن تكون عملية واعية / قصدية إلى أبعد حد.
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يف مديح السذاجة:
ة صغيرة، في عمر مبكر، صيد الفئران،  ه حاول يوًما أن يعلم ِهرَّ يحكي "تشيكوڤ" أن عمَّ

فأحضر فأًرا إلى الغرفة حيث حتيا الهرة، ولكن الهرة الصغيرة لم تلتفت إلى وجود الفأر، وقد 

باءت كل محاولت العم بالفشل، بحيث تتقدم الهرة خطوة واحدة نحو الفأر، وحني كبرت الهرة، 

كبر معها اخلوف من الفأر، لقد أخفق عمي في تربية الهرة ألنه دعاها إلى الصيد قبل األوان 

بأسلوب جبري، قسري، أفقدها الشجاعة... لقد كان لي شرف تعلُّم اللغة الالتينية على يد عمي 

"اجلاهل"، وعلى صعيد تربيته الرعناء، تخرجت كارًها للغة، وكارًها عمي، وكارًها الطرق اجلبرية 

القسرية. )هادي نعمان الهيتي - أدب الطفل(.

يطرح "كاتٌب" ما رؤيته حول الكتابة لألطفال قائاًل: أنا أحاول أن أهبط إلى مستوى األطفال 

ألكتب ما يتناسب وعقل الطفل وإدراكاته. وهو حديث يستنتج منه املنصت أن عقل الطفل ل ميكنه 

أن يستوعب بعض األفكار، وقاصر عن فهم بعض الكلمات ومن َثمَّ املعاني اللغوية؛ ومن َثمَّ ينبغي 

على الكاتب أن "ينزل" من عليائه ليلتقي بالطفل في نهاية "املُنحَدر" اللغوي، وهذا األمر يتجلى 

بوضوح من خالل فعل الكتابة، عندما يقوم به "كاتبنا" الذي يهبط، فنجد أفكاًرا تنمُّ عن سذاجة 

يدعوها )توضيًحا(، وكلماٍت تنم عن ركاكة يدعوها )تسهياًل( وجتارب تنم عن سطحية يدعوها 

)تبسيًطا(. فُيعرض األطفال عن قراءة ما يكتبه، فيؤكد من عليائه عن وجود  قصور ما في عقول 

األطفال، وعلينا جميًعا أن ندفعهم للقراءة.

وهو ما يجعلنا نتأمل فعل القراءة / التلقي عند األطفال لنستكشف بعض مزاعم "كاتبنا". 

وفي البداية قد نؤكد أنه رمبا يكون تعلُّم "القراءة والكتابة" فعاًل قسرًيا ينم عن إجبار، فكما يوضح 

"بورديو" فإن فعل التربية ميثل عنًفا رمزًيا في بعض مقتضياتها الجتماعية، بينما تصبح "عادة 

القراءة" فعاًل إراًديا وُحًرا بامتياز، وهو ما يستدعي استنتاًجا آخر أظنه مهًما، ويتعلق بطبيعة 

ما نقدمه لألطفال، وعالقته مبسألة اإلبداع والتلقي، وأقصد هنا أن األطفال هم اجلمهور املتلقي 

س على مبادئ الحترام الكامل للطفل  بالنسبة إلى الكاتب، والعالقة بينهما ينبغي لها أن ُتؤسَّ

وعقله، وإدراك أن الكتابة اإلبداعية للطفل ذات طبيعة خاصة، جتعل منها أمًرا صعب املنال، إذ 

جتبر املبدع على التعرف إلى طبيعة املتلقي املستهدف من نواٍح عدة، رمبا يكون في مقدمتها، 

قضية اللغة، وهو أمر يتعلق بـ "القاموس اللغوي" للطفل في مراحله العمرية املتعاقبة، لكي يتمكن 

من أن يقدم "خطاًبا" يتسم باإلقناع، وأن ُينتج عماًل إبداعًيا ناجًحا، وهو يصبح كذلك عندما يقرؤه 
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األطفال، وهو ما يعني أن يعي الكاتب أن عقل الطفل ل يتسم باحملدودية، بل إنه يدرك األشياء 

ه بطريقة مختلفة؛ ومن َثمَّ يقدم فهًما للعالم يختلف عن عالم الكبار، ويكون رؤية  من خالل حواسِّ

لوقائعه تخصه هو.

ودعنا في هذا الصدد نؤكد مع "پـاولو فريري": ل يصبح أحٌد فجأة ناضًجا في اخلامسة 

والعشرين من عمره، إذ إننا نصبح ناضجني مع كل يوم مير علينا. إن الستقاللية عملية نضج؛ 

أي عملية تشكيل الوجود، وهي ل حتدث في وقت معني، وإمنا هي مرهونة باخلبرات التي تثير 

اتخاذ القرار واملسئولية... إن أفضل الطالب في مواد الفيزياء أو الرياضيات ليسوا أولئك الذين 

يحفظون معادلتها، وإمنا هم أولئك الذين يدركون األسباب والعوامل التي أدت إلى بلورة تلك 

املعادلت، أما إذا ما قام الدارسون باستقبال محتوى املناهج التي ُتصبُّ في عقولهم باسم املعرفة 

التواضع هو في  التفكير وازدادوا مياًل نحو الجترار. إن  بإذعان، أصبحوا غير قادرين على 

صميمه تعبيٌر راٍق عن الثقة في النفس، وتقدير الذات واحترام اآلخرين. وهي الصفة األولى التي 

ينبغي على الكاتب أن يتحلى بها إذا أراد أن يصبح "كاتًبا ناجًحا".

يقول "چـون أيُكن": ينبغي لكاتب الطفل أن يتعرف إلى األطفال الذين يكتب إليهم، خصائص 

خصوصية  يفهم   وأن  والجتماعي،  والفكري،  واللغوي،  والوجداني،  والعقلي،  البدني،  هم  منوِّ

املجتمع وطبيعة السياق الذي يحيا فيه األطفال .

عليك قبل البدء بالكتابة لألطفال أن تكون واثًقا في نفسك فيما إذا كنت تكتب عن األطفال 

أو لألطفال. هل لك قارئ أو قراء مرتقبون؟ ولكن ما لم يكن لك أنت الكاتب قارئ محدد راسخ 

الهدف الذي توجه قصتك نحوه أو عملك األدبي، فلعل ُمؤلَّفك يتذبذب ويتردد ويسقط بني أسلوبني 

د  وتضيع الفرصة، وبناًء على هذا وألجل الوضوح في أسلوبك وعرضك ومنفعتهما، عليك أن توطِّ

قناعتك قبل أن تبدأ وترى إذا كنت تنوي أن تكتب لفالنة أو فالن من األطفال.

ويواصل "چـون أيُكن" حاًثا على أن يتعرف كاتب األطفال إلى جمهوره: أديب األطفال ينبغي 

أن يتعرف إلى جمهور األطفال، أن يحيط بهذا العالم الغريب - رغم أن اإلحاطة التامة تظل أمًرا 

عسيًرا -  ألن ما ُيكتب شكاًل ومضموًنا يخضع لطبيعة هذا اجلمهور وخصائصه، ول يكفي أن 

يتعرف األديب إلى عدد من األطفال سواء أكانوا أبناءه أم أبناء جيرانه أم تالمذته، بل ينبغي 

أن يدرس جمهور األطفال دراسة علمية معتمًدا على ما توصل إليه رجال التربية وعلم النفس. 

)نعمان الهيتي- أدب األطفال(.



103
مجلة الطفولة والتنمية -ع 41 / 2021

عالم صويف: تجليات الكتابة اإلبداعية
يطرح شوپـنهاور مقولة مفاُدها: أن احلقيقة تكون دائًما أكثر جماًل إذا تعرت، ويكون التأثير 

عمًيقا بقدر ما يكون التعبير عنها بسيًطا، ويرجع ذلك إلى أنها من خالل تعبيرها البسيط تستحوذ 

استحواًذا كاماًل على روح القارئ، ول تَدُع له من اخلواطر اجلانبية ما يشتت ذهنه، ومن ناحية 

غير  البالغة  بفنون  إدراكه  وإفساد  يحاول خديعته،  من  يوجد  ل  أنه  يشعر  القارئ  فإن  أخرى 

ص لكتاب )عالم صوفي( وعبر صفحاته وطوالها مدى احترام الكاتب للطفل  املفيدة. يدرك املُتفحِّ

/ املتلقي من خالل طرحه لألفكار، وسرده للتاريخ بصدق وموضوعية، دون تقليل من قيمة الفكرة، 

أو تكبُّر معرفي على املتلقي، أو استهانة بعقله.

قدم الكاتب النرويجي )چـوستاين غاردر( عبر صفحات كتابه )عالم صوفي( التي وصلت إلى 

قة حول تاريخ الفلسفة،  أربعمائة صفحة دون أية رسوم أو صور توضيحية، رواية جاذبة وُمشوِّ

قصة  الكتاب  عبر  وقدم  وجمال،  بسالسة  والتعقيد  الصعوبة  شديدة  ملوضوعات  فيها  تعرض 

التاريخي  السرد  هذا  بينما  الدرامية  لذروة حبكتها  وتصل  أحداثها  تتصاعد  )موازية( مشوقة 

يتقدم بُتؤَدٍة وأناقة، حيث اتسمت العبارات ببساطتها التركيبية وبيان معناها، واتسمت األفكار 

الصفحات  وكثرة  الكتاب،  طول  ورغم  والوضوح،  بالتحديد  املتوقعة(  )رغم صعوبتها  املتضمنة 

متكن الكاتب من جذب املتلقي حتى نهاية رحلة الكتاب، دون أن يشعر املتلقي بامللل أو الرغبة في 

التوقف، وهذا النجاح يعود ألسباب فنية تتمثل في قدرته على الوصول لألسلوب املناسب واملعايير 

الالزمة لصناعة كتاب ناجح؛ فلقد خال الكتاب من األساليب اإلنشائية التي تعتمد على الوعظ 

والنصيحة، والتي يشعر املتلقي معها بتعالي الكاتب وتكبره املعرفي أو األخالقي؛ ومن َثمَّ يشعر 

وكأنه حتت وصايٍة ما وهو ما جنح الكاتب في تالفيه ببراعة، رغم أن الكتاب ُيعد في مضمونه 

كتاًبا يستهدف تقدمي معلومات تاريخية محددة، وأفكاًرا فلسفية معقدة.

متكن الكاتب من إحداث التوافق املطلوب بني اللغة واألفكار في بساطة ووضوح، وقدرته على 

تنويع األسلوب وفًقا لطبيعة املضمون املطروح، وقد جنح الكاتب في حتدٍّ فائق عند طرح الفكرة 

من خالل استراتيـچية أدبية مبدعة، وهي )احلكاية داخل احلكاية( وعبر طرح الستراتيـچية قدم 

عماًل فنًيا متماسًكا، حيث خال الكتاب من األساليب البالغية غير احملببة لألطفال مثل اإلطناب 

واإلسهاب، وقدم من خالل عبارات بسيطة ومفردات معبرة عن فكرته بوضوح وقوة، ورغم طول 

الرواية ل جند ضعًفا في تركيزه، أو َوَهًنا في أسلوبه، أو تهافًتا في أفكاره، أو تضارًبا في مواقفه 
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الناحية  من  ومشوًقا  متماسًكا  العمل  ظل  بل  املستويات،  ومتعددة  األحداث،  متنوعة  الداخلية 

الدرامية، بسيًطا وواضًحا من الناحية اللغوية، رصيًنا وقوًيا من الناحية األسلوبية.

 إذن نحن أمام كاتب يعي طبيعة املتلقي الذي يتوجه له، مثلما يعي املوضوع املُقِدم على 

معاجلته، ويدرك طبيعة املرحلة العمرية املستهدفة، )وهي مرحلة املراهقة املتوسطة( حيث متثل 

قضية "الُهويَّة" نقطة مركزية تشعل بال أغلب َمن في هذه املرحلة؛ ومن ثم يبدأ الكتاب بتساؤل 

غامض ومبهم حول الكينونة / الُهويَّة ) من أنت؟!( هذا التساؤل امللغز رمبا يتطلب جواًبا مزدوًجا 

حول الكينونة: كأن يقول أحدهم أنا يوسف... أو أنا ليلى .. طالب في الثانوية العامة... أو طالبة 

يفة... أو  ل اللون الُبني... أو أفضل اللون األزرق... أعشق األطعمة احِلرِّ في كلية اآلداب ...أفضِّ

أكره منتجات األلبان.... ُيسعدني التواجد بني أصدقائي وأفضل التواجد وسط الزحام واألغاني 

الصاخبة... أو تريحني الوحدة وأفضل األماكن الهادئة. وهي إجابة شخصية، تطرح رؤية حول 

الذات الفردية، بينما هناك جواب آخر حول الهوية / الثقافية، وهو يعلم جيًدا أن اإلحلاح على هذا 

السؤال وطرحه في صدر الكتاب يحفز املتلقي حول ما سيقدمه الكاتب، وهو تاريخ الفلسفة، وهو 

جزء من الكينونة اجلمعية رًدا على السؤال املهم: َمن أنت؟! )عالم صوفي. رواية كتبها چوستاين 

غاردر، ُنشرت في العام ١99١، وقد كتبها باللغة النرويجية، وُترجمت إلى لغات أخرى عديدة، 

جتاوزت اخلمسني لغة، وترجمها إلى العربية ببراعة حياة احلويك عطية(.

كامل كيالني: الجدل الفلسفي حول "األدب امللتزم"
كامل كيالني: الكاتب واألديب املصري الذي اتخذ من أدب األطفال طريًقا له فصار "رائد 
َم عديد من األعماِل  املوجهة إلى الطفل، وُترجمت  أدب األطفال" في مصر والوطن العربي. قَدّ

أعماله إلى عَدِة ُلغات، ِمنها: الصينيَّة، والروسيَّة، واإلسـپـاِنيَّة، واإلجنليزَيّة، والفرنسَيّة. ُوِلد "كامل 

كيالني إبراهيم كيالني"  في القاهرة في العاَم ١٨97، الَتحَق مَبدرسة أم عباس البتدائية، ثَم 

انتقل إلى مدرسة القاهرِة الثاَنوية، ومن بعدها انتسب إلى اجلامعة امِلصرية في العاَم ١9١7. 

اعتَمد كيالني َمنهًجا متمِيًزا وُأسلوًبا متفرًدا في كتابته ألدِب األطفال، واستخدم اللغة الفصحى 

بوصفها ضرورة؛ وخاصًة نتيجة ازدواج اللغة في املجتمع املصري، كما كان ميزج بني املنهجني: 

التربوّي والتعليِمّي، فكان حريًصا على إبراز اجلانب األَخالقي واملعياري في َأعماله. 

الباحثني إلى أهمية أدب األطفال، وإميانه العميق بدور  حرص الكيالني أن يلفت اهتمام 



105
مجلة الطفولة والتنمية -ع 41 / 2021

كاتب األطفال، في وقت مبكر من تاريخ أدب األطفال، كما قدم الكيالني مثاًل صارًما للكاتب 

امللتزم، الذي يسعى إلى الرتقاء مبستوى الطفل وتنمية عقله ووجدانه، فقد حرص على أن يضع 

منهًجا محدد املعالم، يستند على رؤية تربوية نقدية علمية متكاملة، سواء من حيث استخدامه 

للعبارات، أم من حيث استخدامه للكلمات واملفردات، أم من حيث احملتوى وطرح املوضوعات 

التي حتقق أهدافه، واألفكار التي يود طرحها. وذلك عبر تقدميه أعماًل تساعد في تنمية الطفل 

والرتقاء بعقله ووجدانه من خالل:

مع  معهم،  والتعامل  باآلخرين  الختالط  ليستطيع  اجتماعًيا؛  النمو  على  الطفل  مساعدة   -

اخلاصة. بصفاته  الحتفاظ 

تهذيب سلوك األطفال وحتويل القَيم والفضائل واملُثل التي اكتسبها الطفل إلى سلوك حقيقي.  -

ة املشكالت الجتماعية التي يواجهها. مساعدة الطفل على التخفيف من حدَّ  -

ربط الطفل بتراث أمته وحضارتها من خالل النصوص التي تتناول القضايا املختلفة على مر   -

العصور.

أدرك الكيالني أن األدب يثري لغة األطفال من خالل ما يزودهم به من ألفاظ وكلمات جديدة، 

مبفردات  خاص  قاموس  مع  التعامل  بضرورة  درايته  ورغم  التعبيرية.  قدراتهم  ينمي  أنه  كما 

الطفل، فإنه متكن عبر رؤية واضحة، واستراتيـچية واعية، أن يقدم مفرداٍت جديدًة في كل قصة 

من قصصه، ويحرص على تكرارها، ومن َثمَّ شرحها، واستعمالها في حالت مختلفة حتى يطمئن 

إلى رسوخ املعنى في عقل املتلقي، مستهدًفا من ذلك إثراء لغة الطفل. وهو تعبير واضح على 

اخلط الفكري الذي انتهجه الكاتب، وفي الوقت نفسه يسهم بوضوح في بناء شخصية الطفل. وقد 

أدرك أهمية تشكيل جميع حروف الكلمات ملا في ذلك من تقومي للسان الطفل، وتعويده على النطق 

السليم. مدرًكا أن اللغة الفصحى ليست لغة الكالم املتداولة، ومن َثمَّ متكن من مراعاة ازدواج 

اللغة في املجتمع املصري، إذ ُتعدُّ عملية إثراء لغة الطفل أحد أهم أهداف أدب األطفال، وذلك 

ن من مهارات اللغة: قراءًة، وكتابًة، واستماًعا،  ألن الطفل في مراحله األولى في حاجة إلى التمكُّ

وحديًثا، ذلك أن اللغة وسيلته لكتساب املعارف األخرى. وميكن ألدب األطفال أن ينمي مهارة 

التعبير كذلك بتدريب األطفال على التعبير عن مشاعرهم واستدعاء أفكارهم بسالسة وطالقة.

 وتتضح الرؤية )امللتزمة( محددة املعالم من خالل:
راَعى الكيالني في أعماله املراحل العمرية للطفولة، وأدرك دور األدب في بناء شخصية الطفل   -
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ه كي يتحمل مسئولية املستقبل  من خالل تنميته عقلًيا، ووجدانًيا، واجتماعًيا، ولغوًيا، ويعدُّ

بوعٍي وإخالص.

حرص على تقدمي أمناط عديدة من القصص، استخدم فيها مستويات لغوية مختلفة بحسب   -

ه إليها القصة؛ كي ُيكسب الطفل القيم املختلفة التي تساعده على  املرحلة العمرية التي ُتوجَّ

بناء شخصية قادرة على املشاركة في تنمية املجتمع.

قدم الناحية الترفيهية الترويحية جنًبا إلى جنب مع النواحي العلمية، بحيث لم تطَغ واحدة   -

والتعبيرات  البسيطة،  اجلمل  فيها  استخدم  التي  العلمية  القصص  في  حتى  أخرى،  على 

اجلاذبة.

كان حضور اخليال  في أعمال الكيالني فاعاًل جنًبا إلى جنب مع األهداف العلمية / التربوية،   -

وقد كانت الصور اخليالية املتتابعة جاذبًة للمتلقي، إلى جانب ما يتميز به املؤلف من قدرة 

تصويرية.

وتنمية  الذوق،  تهذيب  إلى  طريق  فالقراءة  الطفل،  لدى  اجلمالي   / الفني  باحلس  يرتقي   -

الطفل. عمر  من  مبكرة  مراحل  في  املوهبة  وإبراز  احلواس، 

ووفًقا لهذا ُيعدُّ األدب أداًة من أدوات تنشئة الطفل للمستقبل، يسهم في بناء شخصيته، 

ويسانده في رحلة منوه العقلي، مراعًيا مرحلته العمرية أحياًنا ومواكًبا لها، ودافًعا له إلى عوالم 

الفضول وحب الستطالع أحياًنا أخرى، فعظمة األدب تكمن في بحثه الدُءوب عن الطريقة التي 

جتعل )القارئ / الطفل( متوحًدا مع حب الستطالع والفضول إلى ما يتوق إلى معرفته، مغلًفا 

ذلك مبرونة ذهنية وتواضع، فاألدب في صميمه نشاط ناقد ومبدع ومتجدد؛ كي تصبح عملية 

القراءة عمليَة بحٍث وفهٍم واٍع وخبرٍة إبداعية حول الفهم والتواصل الشامل. إذ من الضروري 

أن نأخذ في العتبار المتالك النقدي لتكوين ذواتهم، والذي يتشكل اجتماعًيا ليكون قوة ناشطة 

واعية تفكر، وتتواصل، وتتكلم، وتقرأ، وتكتب، وهذا هو املغزى.

أدب األطفال وآفاق املستقبل
أمامنا - إًذا - واقع ثقافي مليء بعوامل إيجابية، وأخرى سلبية، ولدينا كثير من اإلجنازات 

التي  الطموحات  ومنتلك  عام،  ثقافى  ملشروع  البدء  نقطة  تصبح  أن  لها  ميكن  حتققت،  التي 

تسعى إلى حتقيقها وما ينقصنا هو رؤية شاملة للخريطة الثقافية، ونظرة عامة فاعلة ومستوعبة 

للمستقبل، إدراك عميق، أكيد وجديد ألدب الطفل وثقافته وفق مفاهيم عامة ورئيسة، وفق محددات 
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اللحظة  البدء، من  ُأُطر وأمناط شمولية وموضوعية، وعلينا اآلن أن ننطلق من نقطة  أساسية، 

ين:  الراهنة لنتساءل جادِّ

- كيف ميكن لنا العيش في عالم متقلب، غير معقول يكاد ينقض بعضه بعًضا؟

- وأي لون من التفكير يناسب زماننا القادم، ويهيئ مناًخا أكثر رحمة وأقل شقاء ألولدنا 

وأحفادنا؟

- وأيَّة وحدة نريد لهذه الفسيفساء اإلنسانية املنتشرة في األرض بال حد؟

- وأى مذهب نريد في ِخضمِّ هذه التعدديات املتصارعة في الجتماع اإلنساني؟

- وأي دور لنا بإزاء ذلك العالم اجلديد؟

- وما الرؤية التي يجب أن نشكل وفقها ثقافة املستقبل؟

- وما الضرورة الوجودية التي حتكم أفعالنا جتاه أطفالنا وثقافتهم وأدبهم؟

وعليه ميكننا أن نحدد ما الذي يجب أن نقوم به من أداءات إزاء أطفالنا، وما ينبغي أن نقدم 

لهم لنتجاوز بها وبهم هذا الواقع نحو مستقبٍل يكاد ميسك بتالبيبنا، ونسعى لمتالك ناصيته، 

الطموحات  أن تصيغ هذه  النوايا، ميكنها  إذا خلصت  وإمكاناتنا،  قدرتنا  بأن  ثقٍة  على  ونحن 

والتطلعات حقائق فعلية، وإجنازت واقعية ملموسة.

مفاهيم أساسية
يجمع  ما  على  تقوم  أن  املعاصرة  لثقافتنا  الضرورة مبكان  من  وامُلعاَصرة:  األصالة   )١
مجتمعنا من لغة، رموز ومعايير وتراث، وأن ننتقي من كل هذا ما يصلح، باإلضافة إلى ضرورة 

أن نتوجه إلى احلاضر ومشكالته بفعل جاد نتعرف فيه إلى اإليجابي والسلبي، املقبول واملرفوض، 

لُكْنهها،  ومدركني  حتدياته  مستوعبني  املستقبل  إلى  نتطلع  أن  حتمية  وكذلك  واملتغير؛  الثابت 

ومستفيدين من خبراتنا التراثية عبر حضارتنا الضاربة في عمق الزمان واملكان. 

اللغة،  التاريخ،  وحدة  من  مستمدة  ثقافتنا  في  الوحدة  عناصر  إن  والتنوع:  الوحدة   )2
والقيم، والتراث، وتدعم هذه الوحدة حقائق أساسية جديدة فرضتها املتغيرات العاملية من وحدة 

ول ميكن  بالفعل  قائم  رفضه،  واقع ل ميكن  التعدد  عناصر  فإن  نفسه،  الوقت  وفي  املصالح. 

جتاهله، وهكذا... فإن عناصر الوحدة حقيقية وعناصر التعدد حقيقة أيًضا، ولكن املهم هو البعد 

الذي نقدر أن نستوعب منه عناصر التعدد وتأثيرها وضمنية الوحدة وضرورتها. 

3( الهوية الثقافية واالنفتاح على العالم: ل شك أن الثقافة املصرية قد قامت على أساٍس 
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باستيعاب  َأْثَرت رصيدها  الثقافات األخرى،  انفتحت على  قد  ولكنها  القومي،  تراثها  متنٍي من 

مختلف الثقافات واحلضارات، والستناد إلى الوعي السليم والعقالنية احلكيمة، ميهد لنا لضرورة 

تعميق فهم الذات ومن َثمَّ القدرة على التعامل الواعي مع الثقافات األخرى كافًة، مبنطٍق بعيد كل 

البعد عن الرفض الضيق أو النبهار السطحي.

4( الطرح اإليجابي للتراث: نحن بحاجة إلى التراث لكي نربط أطفالنا بجذورهم، ونزرع 
بذور األصالة واملناعة احلضارية فيهم، وحتصينهم ضد محاولت التغريب الثقافي. والرغبة في 

إحياء التراث يجب أن تكون واعية ألن هذا اإلحياء يرتكز على أن املاضي دافع وحافز ملواجهة 

احلاضر، وصناعة املستقبل ليصبح املاضي هو النقطة التي ميكن منها جتاوز احلاضر والنطالق 

نحو املستقبل األفضل، الذي يجمع فضائل املاضي وإيجابيات احلاضر وتطلعات املستقبل. ول 

شك أن تراثنا ينطوي على الكثير من النجاحات والنماذج اإليجابية في جميع املجالت العلمية 

واألدبية والفكرية والبطولية، والتي ميكن أن تكون قدوة لهم من خالل رؤية متكاملة تهدف إلى نقل 

احلضارة العربية بجوانبها املضيئة كافة، والشمول والتوازن املدهش الذي امتازت به حضارتنا 

بني الروح واملادة، الفكر األخالقي والفكر العلمي والتكنولوچـي في نسيٍج رائٍع ومترابط األوصال.

٥( الترويج للتفكير العلمي: ُتعدُّ تنمية التفكير العلمي وإطالق القدرات العقلية واإلبداعية 
لدى األطفال، أحد العوامل املؤثرة واإليجابية القادرة على تنشئة جيل قادر على حتمل مسئوليات 

البناء والتنمية وحترير املجتمع من التبعية القتصادية والجتماعية. ومن هنا ل ميكننا احلديث 

عن مضمون الثقافة دون اللتفات ألهمية احلديث عن الدور األساس إلطالق قدرات الطفل العقلية 

واإلبداعية، وتنمية قدرته على التفكير العلمي مبا يعني من قدرة على الرؤية املوضوعية لألشياء، 

والقدرة على حتليل األشياء لعناصرها البسيطة بغرض تفسيرها وفهمها، والقدرة على إعادة 

تركيبها وبالتالي القدرة على النقد ومعرفة املختلف واملتشابه واملتماثل، وامتالك املنهج السليم 

وغيرها من أدوات التفكير العلمي، إذ ُيعدُّ هذا أكثر أهميًة وثراًء من تقدمي فيض من املعلومات 

اجلامدة، التي حتتاج لتحريكها إلى تسلسل منطقي عقلي قد يكون مفقوًدا أوغير متوافر.

محددات عامة لثقافة املستقبل
قد ل يكون هناك شيء أكثر أهميًة فيما نتوسمه في املستقبل القريب أو البعيد من هذا 

اإلحلاح الشديد على ضرورة مواجهة العالم اجلديد بفكر جديد... إذ إن علينا في مواجهة هذا 

الضاربة،  العميقة وجذورها  إلى أصولها  باألشياء  يعود  وعًيا أصياًل شاماًل  أن نستنهض  كله 
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في الوقت الذي ميتد بها إلى مستقبلها البعيد واحتمالته البعيدة، وتلك هي املهمة الصعبة التي 

تنتظرنا ونحن في مستهل القرن اجلديد، إدراًكا ألن الوعى األصيل املُعاَفى هو وحده القادر على 

ق. أن يسبك معطيات املاضي ورؤى املستقبل في دائرة فعله اخلالَّ

إلى  تتطلع  تتأسس وفق رؤى  التي  الطفل  لثقافة  العامة  السمات  لتحديد  ومن هنا يصبح 

املستقبل مبا يحمله من متغيرات وحتديات ضرورة قصوى، استناًدا إلى أن تلك السمات املقترحة 

دات واأُلُطر العامة للمضامني املختلفة التي يحتويها أي عمل ثقافي، أو أية وسيلة  ستمثل احمُلدِّ

هذه احملددات ميكن  أن  وأتصور  للطفل.  تقدميها  كلية، ميكن  أو  كانت  ثقافية، جزئية  اتصال 

إيجازها في التالي:

١- إن وسائل التنمية الثقافية كثيرة، ولكنها مطالبة جميعها بأن تصبَّ في مجرى التنمية الشاملة 

للمجتمع، باعتبار الثقافة إحدى املكونات الرئيسة لسياسة إمنائية ذاتية ومستدامة. وعليه... 

ينبغي تنفيذها بالتنسيق مع املجالت الجتماعية األخرى في إطار منهج متكامل، وعلى أن 

تراعي كل سياسة - من أجل التنمية - الثقافة بقدر كبير.

2 - ل يستهدف التصال الثقافي )نقل( الثقافة، بل النتقاء اإليجابي لعناصرها املؤثرة وإثراؤها، 

والنعطاف بالقيم واملعايير واملعانى حتقيًقا لهدٍف أسَمى وهو السعي لتشكيل ثقافة تتوافق 

بالذات  أصيل  وعي  ترسيخ  على  وتتأسس  املستقبل،  تطلعات  مع  وتتالَءم  العصر،  وروح 

الثقافية. وهي رؤية تطرح تساؤًل ُملًحا يتعلق بسمات إنسان املستقبل في مجتمعنا، والذي 

ميثل بدوره طفل اليوم الذي نغرس فيه هذه السمات ونساهم في تشكيل طبيعته، وأظن - 

دون جتاوز - أن هذه السمات تتمثل في:

-   إنسان متفرد، غير منطي، معتز بذاته وبرؤيته اخلاصة، وباختالفه عن اآلخرين، 

-    قادر على التكيُّف املتواصل، منفتًحا على متغيرات العالم املتالحقة ولديه القدرة على التكيف 

املستمر والتواصل الدائم والتأثير فيها،

على  القدرة  ولديه  الدائم،  ل  للتشكُّ قاباًل  مفتوًحا،  املستقبل  يرى  النقدى،  للتفكير  -   ممارس 

والختيارات،  البدائل  وطرح  املتعددة،  عناصره  وفق  الواقع  وفهم  والتركيب،  التحليل 

الذاتي  التعلُّم  على  قادر  والفعل،  واملبادرة  والبتكار،  الكتشاف  على  القدرة  لديه  مبدع،    -

إلى  يضطره  بأسلوب  العالم  في  الكتشافات  وتتسارع  املعلومات  تتالحق  إذ  واملتواصل، 

القدرة  السبب ميتلك  لهذا  وهو  متواصل،  نفسه ملالحقتها، في جهٍد  على  اعتماده  ضرورة 
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على استخدام التقنيات احلديثة من وسائل التصال واملعلومات، مثل: الكمـپيوتر، واإلنترنت 

لعقائد  ُمحتِرم  بعقيدته،  معتز  السليم،  العلمي  التفكير  ممارسة  على  القدرة  لديه  وغيرها، 

دية، وتقبل النقد، واحترام الرأي اآلخر، مثلما هو  اآلخرين، قادر على تقبُّل الختالف والتعدُّ

قادر على النقد والتعبير عن رأيه.
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الكويت- 8891.

-  فلسفة الفن... رؤية جديدة:  حسني علي- التنوير للطباعة والنشر والتوزيع- 9002- بيروت- لبنان.

-  التعليم واإلعالم وتشكيل الوعى الثقافى: د.فؤادة عبد املنعم البكرى-مؤمتر ثقافة الطفل بني التعليم واإلعالم 

كلية رياض األطفال – القاهرة –6991-

-  الثقافة العربية وعصر املعلومات: د. نبيل راغب- عالم املعرفة ؛عدد 562 – املجلس الوطنى للثقافة والفنون 

واآلداب – الكويت – 1002

-  اخلطة الشاملة للثقافة العربية: املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم – تونس –6991.

-  حتضير الطفل العربى لعام 0002: د. محمد عماد زكى – الهيئة املصرية العامة للكتاب – القاهرة – 0991.

-  الرأسمالية جتدد نفسها: د.فؤادمرسى – عالم املعرفة – عدد 741 – املجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلداب– 

الكويت – 0991.

-  أدب األطفال وأساليب تربيتهم وتعليمهم وتثقيفهم: عبد الفتاح أبو معال- دار الشروق للنشر والتوزيع- ط1- 

5002 – فلسطني.

-  في التربية اجلمالية لإلنسان: فريدريش شيللر - ترجمة د. وفاء محمد إبراهيم – الهيئة املصرية العامة 

للكتاب-القاهرة1991.
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الحقوق الثقافية للطفل
يف قوانني الطفل لدول مجلس التعاون

محمد عبده الزغير محمد   *

مقدمة:
ناقشت في العدد )38( من مجلة خطوة التي يصدرها املجلس العربي للطفولة والتنمية، 

موضوع "ثقافة حقوق الطفل وقانون الطفل في سلطنة ُعمان"، وخُلصت من تلك املناقشة بأن 

متكاملة  سياسات  إلى  أحكامها  بترجمة  البدء  يقتضي  الطفل  حقوق  التفاقية  السليم  "التطبيق 

ُيسهم في وضعها خبراء في تخصصات متعددة، ثم يأتي بعد ذلك دور القانون - باعتباره أداة 

تشريعية وتنظيمية - لتقرير ومساندة السياسات املستحدثة، ولضمان تطبيقها في إطار الواقع 

االجتماعي. ولكي يأخذ املجتمع بحقوق الطفل، يترتب أن يكون لتلك احلقوق ثقافة بداًل من أن تظل 

مجرد نصوص تشريعية. ومن هنا ميكن النظر إلى تداعيات الوثائق واالتفاقيات الدولية حلقوق 

الطفل، باعتبارها جزًءا أساسًيا من عموميات ثقافات األطفال في البيئات املختلفة.

كما أن ثقافة الطفل ونيل حقوقه هي واحدة من التحديات التي تواجه األطفال في العالم 

بعض  في  اختالفات  بوجود  أخرى  إلى  عربية  دولة  من  بها  االرتقاء  مستوى  ويرتبط  العربي، 

املراحل".)١(  بعض  في  تطوًرا  والتعليمية  الثقافية  ُبناها  شهدت  التي  املجتمعات، 

ويأتي موضوعنا هذا متصاًل مبا سبق عرضه، مع التركيز على احلقوق الثقافية للطفل في 

ًرا في العقد  دول مجلس التعاون)٢(، وهي الدول التي أصدرت - أغلبها أو في طريقها - مؤخَّ

الثاني من القرن احلالي، قوانني للطفل، وحازت احلقوق الثقافية للطفل نصيًبا من حقوق الطفل 

بشكل عام في قوانني هذه الدول. كما أن أغلبها حققت مستوياٍت متقدمًة في مؤشر تنمية الطفل؛ 

وبالتالي في حقوقه الصحية والتعليمية والنمائية.   

* خبير حقوق الطفل- اليمن.
١- محمد عبده الزغير، ثقافة حقوق الطفل وقانون الطفل في سلطنة عمان، في مجلة خطوة، العدد )38(، ٢0٢0، ص ص ١٢ - ١4.

٢- يضم مجلس التعاون لدول اخلليج العربية في عضويته كاًل من: اإلمارات، البحرين، السعودية، سلطنة ُعمان، قطر، والكويت، 

واليمن مراقًبا.
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وجتدر اإلشارة بأن اتفاقية حقوق الطفل ضمت عدًدا واسًعا من احلقوق، وعليه مت تقسيم 

هذه احلقوق إلى أربعة مجاالت رئيسة، هي: حقوق الطفل في البقاء في قيد احلياة؛ حق الطفل 

في التنمية؛ حق الطفل في احلماية، وحقوق الطفل في املشاركة. وتدخل حقوق الطفل الثقافية 

وفًقا لهذا التقسيم في حقوق الطفل في التنمية التي تشمل؛ حق الطفل في التعليم واللعب وأوقات 

الفراغ واألنشطة الثقافية والوصول إلى املعلومات. ونظًرا للنهج الشمولي التفاقية حقوق الطفل، 

فليس من الواضح أّي من مواد االتفاقية یجب أن ُینظر إليها على أنها تندرج ضمن مجموعة 

احلقوق الثقافية. غير أن املواد التي تناولتها جلنة حقوق الطفل ضمن املبادئ التوجيهية إلعداد 

بتلك  ذات صلة  حتًما  الثقافية"، هي  واألنشطة  الفراغ  وأوقات  "التعليم  عنوان:  التقارير، حتت 

احلقوق؛ وخاصة ما يتعلق باملادة )3١( التي تتناول حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ واللعب؛ 

وتنص على حقه في املشاركة الكاملة في احلياة الثقافيَّة والفنيَّة. وعلى احلكومات أن "تشجع على 

توفير فرص مالئمة ومتساویة للنشاط الثقافي والفني واالستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ." 

وهناك مادة أخرى ذات صلة، وهي املادة )30( التي تتناول حق الطفل املنتمي إلى أقليَّة أو 

إلى السكان األصليني في التمتع بثقافته )3(. وكذلك ما يتعلق باملادة )١۷( والتي كفلت "للطفل 

احلق في احلصول على املعلومات واملواد من شتى املصادر الوطنية والدولية؛ وبخاصة تلك التي 

تستهدف تعزيز رفاهيته االجتماعية والروحية واملعنوية وصحته اجلسدية والعقلية، وحتقيًقا لهذه 

الغاية تقوم الدول بتشجيع وسائط اإلعالم على نشر املعلومات واملواد ذات املنفعة االجتماعية 

والثقافية، وتشجيع إنتاج كتب األطفال ونشرها، املعلومات التي يحتاجونها وفهمها" )4(.  

وعليه، فقد استمدت أغلب قوانني حقوق الطفل في الدول العربية، ومنها دول مجلس التعاون، 

كثيًرا من عناصرها من اتفاقية حقوق الطفل، ومن التصنيف أعاله ملوادها، وحتديًدا املواد التي 

تناولت بعض احلقوق الثقافية، وكيَّفتها مع املجاالت التي ُتركز العمل بها في خططها الوطنية. 

وهذا األمر مت اعتماده أيًضا في دول مجلس التعاون عند إعداد قوانينها.

1( ملحة موجزة عن قوانني الطفل واللوائح التنفيذية لها يف دول مجلس التعاون
الثاني من  العقد  للطفل في  التعاون اهتماًما متزايًدا بإصدار قوانني  شهدت دول مجلس 

3- انظر للمقارنة، جامعة منيســوتا، مكتبة حقوق اإلنســان، دائرة احلقوق، دليـــل تدريـــبي لدعـــاة احلقـــوق االقتصـــادية واالجتمـــاعية 
والثقـــافية، تومــاس هامربــرغ، الوحــدة رقــم )5( احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة لألطفــال، ص ص ١١3 - ١١۷.

https://www.ohchr.org/AR/ الطفــل؛  حقــوق  اتفاقيــة  املتحــدة،  بــاألمم  اإلنســان  حلقــوق  الســامية  املفوضيــة   -4
  ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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األلفية الثالثة، عدا اليمن التي سبق أن أعدت القانون في العقد األول من هذا القرن. علًما بأن 

العقد األول، إال أنها  الدول بدأت مبكًرا منذ نهاية  القوانني في بعض  جهود إعداد مشروعات 

تأخرت في اإلقرار. ولم تكتِف بعض الدول بإصدار القوانني، وإمنا عملت على إعداد لوائح تنفيذية 

لها؛ حرًصا منها على إدراج تفاصيل ضامنة للحقوق التي كفلتها القوانني. وفيما يلي جدول يبني 

أسماء القوانني واللوائح التنفيذية في كل دولة، ومعلومات موجزة عنها.   

اجلدول رقم )1(
يبني القوانني واللوائح التنفيذية اخلاصة بقوانني الطفل

الالئحة وتاريخ صدورهااسم القانون وتاريخ صدورهالدولة

اإلمارات

قانون حقوق الطفل "ودمية"، رقم 3 

لسنة 2016، ونرُش بالجريدة الرسمية 

بالعدد 593، السنة السادسة واألربعون 

بتاريخ 15/ 3 /2016 

قرار مجلس الوزراء رقم )5٢( لسنة ٢0١8 بشأن 

الالئحة التنفيذية للقانون لالحتادي رقم )3( لسنة 

٢0١6 في شأن حقوق الطفل "ودمية"

البحرين

قانون الطفل، قانون رقم )37( للعام 

2012، ونرُش يف الجريدة الرسمية رقم 

3064، بتاريخ 2012/08/09.

مع أن املادة )٢( من ديباجة القانون نصت بأن 

ُتصدر الوزارات املعنية بتطبيق أحكام القانون 

اللوائح التنفيذية والقرارات اإلدارية املشار إليها 

خالل ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في 

اجلريدة الرسمية، إال أنه يالحظ عدم صدور الئحة 

تنفيذية للقانون خالل األشهر الستة التالية.

السعودية

نظام حامية الطفل يف السعودية، 

قرار مجلس الوزارة رقم )50( بتاريخ 

1436/1/24، 11/25/ 2014. وصدر 

مبرسوم مليك رقم )م/14( بتاريخ 3 / 2 

1436 /

قرار وزير العمل والتنمية االجتماعية رقم 

)56386( بتاريخ ١436/6/١6ه، بشأن الالئحة 

التنفيذية لنظام حماية الطفل

سلطنة عمان

قانون الطفل، صدر باملرسوم السلطاين 

رقم )22( للعام 2014، ونرُش يف الجريدة 

الرسمية بالعدد )1058( بتاريخ 5/19/ 

2014

قرار وزاري رقم ١٢5 / ٢0١9، بإصدار الالئحة 

التنفيذية لقانون الطفل. ونشر في اجلريدة الرسمية 

بالعدد )١305( بتاريخ ٢0١9/8/۷

قطر

هناك جهود مبذولة يف إعداد ُمسوَّدة 

القانون خالل السنوات األخرية ويتوقع 

صدوره قريبًا
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الكويت

قانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 

2015، صدر يف: 15 رجب 1436 ه، 

املوافق: 4 مايو 2015م

قرار مجلس الوزراء رقم ١6 لسنة ٢0١6، بإصدار 

الالئحة التنفيذية للقانون رقم ٢١ لسنة ٢0١5 في 

شأن حقوق الطفل. صدر في ١/١١/٢0١6

اليمن

قانون حقـوق الطفـل رقم )45( لسنة 

2002م، ونرُش يف الجريدة الرسمية 

بتاريخ 11/19 /2002م

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )١80( لسنة 

٢005م بشأن الالئحة التنفيذية، صدر في 

٢005/9/١8

ومن اجلدول أعاله ُيالحظ بدايًة اختالف مسميات القوانني، فهناك ثالث دول أشارت إلى 

مسمى "قانون حقوق الطفل"، وهي: اإلمارات والكويت واليمن، بينما أسمته البحرين وسلطنة 

عمان "قانون الطفل". وانفردت السعودية بتسميته "نظام حماية الطفل"، علًما بأن السعودية تطلق 

تسمية النظام بداًل عن القانون. كما ُيالحظ بأن اليمن أصدرت القانون مبكًرا في عام ٢00٢، 

تلتها البحرين في عام ٢0١٢، ومن َثمَّ كل من السعودية وسلطنة عمان في عام ٢0١4، وبعدهما 

الكويت في عام ٢0١5. وعملت عدد من الدول بإصدار لوائح تنفيذية معززة للقوانني كاإلمارات، 

والسعودية، وسلطنة عمان، والكويت واليمن. ولم ُتصدر البحرين الئحة تنفيذية خاصة بالقانون.

2(  مضامني القوانني واللوائح التنفيذية الخاصة بالطفل
الطفل  حقوق  اتفاقية  مواءمة  على  التعاون  مجلس  دول  ومنها  العربية  الدول  حرصت 

اخلاصة  القوانني  ومنها  املختلفة  الوطنية  قوانينها  مع  بها،  امللحقني  االختياريني  والبروتوكولني 

التنفيذية اخلاصة بالطفل اختلفت من دولٍة ألخرى؛  بالطفل، إال أن مضامني القوانني واللوائح 

نظًرا الختالف النُّظم القانونية في تلك الدول؛ وبالتالي االختيارات الفكرية التي تنطلق فيها كل 

واملعاجلات  املضامني  في  التفاوت  هذا  وانعكس  الطفل.  وحقوق  اإلنسان  حقوق  لتطبيق  دولة 

في  تفاوًتا  جند  بالطفل،  اخلاصة  التنفيذية  واللوائح  القوانني  ومبراجعة  قانون.  لكل  التطبيقية 

مضامني القوانني  وعدد موادها من دولة وأخرى. واجلدول التالي يبني االختالفات في مضامني 

التنفيذية. واللوائح  القوانني 
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عدد األبواب أو القانون
عناوين األبواب والفصولالفصول واملواد

قانون حقوق الطفل 

"ودمية"، في اإلمارات 

والالئحة التنفيذية 

للقانون

تضمن القانون )١٢( 

فصاًل  و )۷5( مادة. 

وخصص فصاًل للحقوق 

الثقافية.

تضمنت الالئحة التنفيذية 

)23( مادة.

الفصول كالتالي: أحكام عامة، احلقوق األساسية، 

احلقوق األسرية، احلقوق الصحية، احلقوق 

االجتماعية، احلقوق الثقافية، احلقوق التعليمية، 

احلق في احلماية، آليات احلماية، تدابير احلماية، 

العقوبات، األحكام اخلتامية.

واشتملت الالئحة على مادتني تتعلقان بثقافة الطفل.

قانون الطفل في 

البحرين 

تضمن القانون )8( 

أبواب،     و )9( فصول، 

و )69( مادة. واشتمل 

القانون على باب خاص 

بتعليم الطفل وتثقيفه.

األبواب كالتالي: أحكام عامة، صحة الطفل، الرعاية 

االجتماعية، احلماية االجتماعية، رعاية الطفل املُعاق 

وتعليمه وتأهيله، تعليم الطفل وتثقيفه، حماية الطفل 

من سوء املعاملة، العقوبات.

نظام حماية الطفل في 

السعودية

والالئحة التنفيذية لنظام 

حماية الطفل

تضمن النظام )5( فصول 

و)25( مادة. واشتمل 

النظام على مواد تناولت 

احلقوق الثقافية للطفل

تضمنت الالئحة التنفيذية 

على )5( فصول و )28( 

مادة

تركزت فصول النظام ومواده على حماية الطفل. 

وجاءت الفصول كالتالي: التعريفات واألهداف 

وحاالت اإليذاء واإلهمال، حق الطفل في احلماية، 

احملظورات املتصلة بحماية الطفل، حق الطفل في 

الرعاية واملسئولية جتاهه، اإلبالغ في مخالفة النظام 

والئحته ووقت العمل به.

واشتملت الالئحة على مواد تخص بعض جوانب 

ثقافة الطفل.

قانون الطفل في سلطنة 

عمان

والالئحة التنفيذية لقانون 

الطفل

تضمن القانون )١3( 

فصاًل و)۷9( مادة. 

وتضمن فصاًل خاًصا 

باحلقوق الثقافية.

تضمنت الالئحة )6( 

فصول و)١3١( مادة.

جاءت فصول القانون كالتالي: تعريفات وأحكام عامة، 

احلقوق املدنية، احلقوق الصحية، احلقوق االجتماعية، 

احلقوق التعليمية، احلقوق الثقافية، احلقوق 

االقتصادية، حقوق الطفل املُعاق، املساءلة اجلزائية، 

تدابير احلماية، آليات احلماية، العقوبات والتعويضات 

املدنية، وأحكام ختامية.

واشتملت الالئحة على مواد تخص بعض جوانب 

ثقافة الطفل.

اجلدول رقم )٢(
يبني عدد األبواب أو الفصول واملواد يف القوانني، وعناوين األبواب والفصول
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قانون حقوق الطفل في 

الكويت

والالئحة التنفيذية 

للقانون

تضمن القانون )9( 

أبواب، و)13( فصاًل، 

و )97( مادة، وأحكاًما 

ختامية. وتضمن باًبا 

خاًصا بثقافة الطفل.

تضمنت الالئحة )47( 

مادة.

األبواب كالتالي: أحكام متهيدية وعامة، الرعاية 

الصحية للطفل، الرعاية االجتماعية، تعليم الطفل، 

رعاية الطفل العامل واألم العاملة، حماية وتأهيل 

الطفل ذي اإلعاقة، ثقافة الطفل، احلماية اجلزائية 

للطفل، املعاملة اجلزائية للمعتدي على الطفل.

واشتملت الالئحة على خمس مواد لها عالقة بثقافة 

الطفل.

قانون حقوق الطفل في 

اليمن

والالئحة التنفيذية 

للقانون

تضمن القانون )12( باًبا، 

و)26( فصاًل، و )171( 

مادة.

واشتمل النظام على باب 

خاص بالثقافة واإلعالم.

تضمنت الالئحة )7( 

أبواب، و )11( فصاًل و 

)92( مادة

األبواب كالتالي: التسمية والتعاريف واألهداف 

واألحكام العامة، في احلقوق الشرعية للطفل، احلقوق 

املدنية، الرعاية الصحية، التعليم، الثقافة واإلعالم، 

الرعاية االجتماعية، رعاية الطفل العامل واملرأة 

العاملة، حماية األطفال، نوادي األطفال، العقوبات، 

أحكام ختامية.

واشتملت الالئحة في الباب الرابع اخلاص بالثقافة 

واإلعالم على فصل خاص بثقافة الطفل، تضمن )5( 

مواد. ولوحظ أنه ُحدد فصٌل خاصٌّ بنادي األطفال، 

تضمن )6( مواد، في الباب السادس اخلاص برعاية 

الطفل.

أو  األبواب  تتضمن  التي  القوانني  أنساق  في  سواًء  التفاوت  ُيالحظ  أعاله،  اجلدول  ومن 

الفصول واملواد اخلاصة باحلقوق، حيث جند ان القانون اليمني تضمن )١٢( بابا و )٢6( فصاًل، 

و )١۷١( مادة. يليه قانون حقوق الطفل في الكويت، الذي تضمن )9( أبواب، و )١3( فصاًل، و 

)9۷( مادة، وأحكام ختامية. ويليهما قانون الطفل في البحرين الذي تضمن )8( أبواب، و )9( 

ن قانون الطفل في سلطنة عمان )١3( فصاًل و )۷9( مادة. يليه  فصول، و )69( مادة. بينما تضمَّ

قانون حقوق الطفل في اإلمارات الذي تضمن )١٢( فصاًل و )۷5( مادة. وجاء نظام حماية الطفل 

في السعودية، متضمًنا )5( فصول و )٢5( مادة. وترتبط تلك االختالفات باألولويات احلقوقية 

لألطفال في كل دولة. 

وهذا احلال ارتبط أيًضا باللوائح التنفيذية للقوانني، فالالئحة التنفيذية لقانون حقوق الطفل 

في اليمن، تضمنت )۷( أبواب، و )١١( فصاًل و )9٢( مادة، تليها الالئحة التنفيذية لقانون الطفل 

لقانون  التنفيذية  في سلطنة عمان، حيث تضمنت )6( فصول و )١3١( مادة. وتليهما الالئحة 
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حقوق الطفل في الكويت، حيث اشتملت على )4۷( مادة، والالئحة التنفيذية لنظام حماية الطفل 

في السعودية، حيث تضمنت )5( فصول و )٢8( مادة. وأخيًرا الالئحة التنفيذية لقانون حقوق 

الطفل في اإلمارات التي تضمنت )٢3( مادة.

وارتبطت بتلك االختالفات أيًضا عناوين األبواب أو الفصول واملواد املعنية باحلقوق الثقافية 

للطفل. فقانون حقوق الطفل في اإلمارات حدد فصاًل للحقوق الثقافية تضمن )6( مواد إلعمالها 

)املواد ٢5 - 30(، وخصص قانون الطفل في البحرين في الباب السادس فصاًل بعنوان: تثقيف 

الطفل، واشتمل على خمس مواد ذات عالقة به )املواد 3۷ - 4١(. وبينما تركزت مواد نظام 

حماية الطفل في السعودية على حماية الطفل إجمااًل، إال أنه اشتمل على )3( مواد تتصل بحماية 

الطفل في املسائل املرتبطة باحلقوق الثقافية )املادتان ١٢ و١3، واملادة ٢0(. وخصص قانون 

الطفل في سلطنة ُعمان، فصله السادس للحقوق الثقافية، حيث تضمن )4( مواد )املواد 39 - 

4٢(. وخصص قانون حقوق الطفل في الكويت، الباب السابع لثقافة الطفل، وتضمن )5( مواد 

معنية بها )املواد 65 - 69(. وتضمن قانون حقوق الطفل في اليمن في الباب السادس الذي 

حمل عنوان: الثقافــة واإلعـالم، فصاًل خاًصا لثقافة الطفل، واشتمل هذا الفصل على )8( مواد 

)املواد 9٢ - 99(. 

وُيالحظ من هذه العناوين تفاوت مجاالتها بني احلقوق الثقافية وتثقيف الطفل، وثقافة الطفل. 

وهناك قوانني جمعت بني مجالني كتعليم الطفل وتثقيفه كما في قانون البحرين، أو الثقافة واإلعالم 

كما في قانون اليمن. وكذلك احلال بشأن عدد املواد املعنية باحلقوق الثقافية، حيث تفاوتت بني 

)8 مواد( في أعالها في قانون اليمن، وأدناها )3 مواد( في نظام حماية الطفل في السعودية.

وُيالحظ هذا التفاوت كذلك أيًضا في اللوائح التنفيذية للقوانني، فالالئحة التنفيذية لقانون 

حقوق الطفل في اإلمارات تضمنت )مادتني(، وهما املادة )3( واملادة )4( خاصة بثقافة الطفل. 

واشتملت الالئحة التنفيذية لنظام حماية الطفل في السعودية على )5(، وهي املواد )8( و)١٢( 

كفالة  أهمية  إلى  أيًضا  وأشارت  الطفل.  ثقافة  جوانب  بعض  تخص  و)٢0(   )١8( و  و)١3( 

الثقافية. احلاجة  ومنها:  الطفل،  احتياجات 

وتناولت الالئحة التنفيذية لقانون الطفل في سلطنة عمان في الفصل الثاني اخلاص بحماية 

الطفل، ثالث مواد تتعلق بثقافة الطفل )املواد ۷ - 9(. كما تناولت الالئحة التنفيذية لقانون حقوق 

الطفل في الكويت، أربع مواد تتعلق بثقافة الطفل )املادة ١۷ واملواد 44 - 46(، واشتملت الالئحة 

التنفيذية لقانون حقوق الطفل في اليمن في الباب الرابع اخلاص بالثقافة واإلعالم على فصل 
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خاص بثقافة الطفل، تضمن )5( مواد )املواد ٢١ - ٢5(؛ وكذلك فصاًل خاًصا بنادي األطفال، 

في الباب السادس اخلاص برعاية الطفل، وتضمن )6( مواد )املواد ۷9 - 84(، على الرغم من 

ارتباطها باحلقوق الثقافية للطفل.

 ومن العرض العام ُيالحظ أن كل القوانني واللوائح املَعنيَّة بحقوق الطفل في دول مجلس 

التعاون، تضمنت مواد خاصة باحلقوق الثقافية للطفل، وهذا يدل على اهتمام هذه الدول بثقافة 

الطفل في خططها وبرامجها، وفي إنشاء مؤسسات خاصة لثقافة الطفل. وهذا املوضوع، أي 

املؤسسات املعنية بثقافة الطفل، ميكن تناوله في موضوع آخر. 

3( عرض مضمون املواد الخاصة بالحقوق الثقافية يف القوانني واللوائح التنفيذية 
لدول مجلس التعاون

ارتباًطا مبا سبق اإلشارة إليه جند أن قانون حقوق الطفل في اإلمارات والالئحة التنفيذية له، 

أشارا إلى احلقوق الثقافية في املواد التالية:

املادة )٢5(: "للطفل احلق في امتالك املعرفة ووسائل االبتكار واإلبداع، وله في سبيل ذلك   -

."... والعلمية  والفنية  والثقافية  الترفيهية  البرامج  تنفيذ  في  املشاركة 

املادة )٢6(: "ُيحظر نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أو إنتاج أية ُمصنَّفات مرئية أو مسموعة   -

له السلوكيات  أو مطبوعة أو ألعاب موجهة للطفل تخاطب غرائز الطفل اجلنسية، أو تزين 

املخالفة للنظام العام واآلداب العامة ...".

املادة )٢7(: "حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون األماكن التي ُيحظر دخول األطفال إليها،   -

التنفيذية في املادة )3( األماكن  وضوابط دخول غيرها من األماكن". وهنا حددت الالئحة 

وغيرها. للبالغني...  املخصصة  واللهو  السهر  كأماكن  األطفال،  على  احملظورة 

-  املادة )٢8(: "على مديري ُدور العرض التي تعرض أفالًما سينمائية وقنوات البث التلفزيوني 

وغيرها من األماكن املماثلة املشار إليها في املادة السابقة وضع ضوابط ...". وهنا حددت 

املادة )4( من الالئحة ضرورة اإلعالن وفي مكان ظاهر ومرئي وبلغة مفهومة سن األطفال 

املسموح لهم باملشاهدة.

دي خدمات شبكة املعلومات اإللكترونية، إبالغ  املادة )٢9(: "يجب على شركات االتصاالت وُمزوِّ  -

السلطات املختصة أو اجلهات املعنية عن أيَّة مواد إلباحية األطفال يتم تداولها عبر مواقع 

وشبكة املعلومات اإللكترونية ....". 
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املادة )30(: "تعمل الدولة على تكوين مجالس وجمعيات وأندية ومراكز خاصة بالطفل، تختص   -

بتنمية اجلوانب الثقافية والفنية والعلمية والبدنية وغيرها لألطفال".

وتضمن قانون الطفل في البحرين، على خمس مواد في الفصل الثالث، وهي كالتالي:

املعرفية  املجاالت  الثقافية في شتى  تلبية حاجاته  الطفل في  الدولة حق  "تكفل  املادة )37(:   -

العلمي". والتقدم  اإلنساني  التراث  على  الع  واالطِّ التواصل  فرص  له  وتتيح  والفنية، 

املادة )38(: "تتكفل الدولة بإنشاء مكتبات للطفل في كل محافظات اململكة، كما ُتنشأ أندية   -

اإلعاقة...". ذوي  من  األطفال  احتياجات  فيها  ُيراعى  للطفل 

املادة )39(: "ُيحظر نشر أو عرض أو تداول مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة أو   -
مقروءة خاصة بالطفل، مثيرة للغرائز اجلنسية أو مشجعة على اجلرمية واالنحراف األخالقي".

املادة )40(: "يكون حظر ما ُيعرض على األطفال في ُدور السينما واألماكن العامة املماثلة طبقا   -

للشروط والقواعد...". 

املادة )41(: "يجب على مديري ُدور السينما وغيرها من األماكن العامة املماثلة أن يعلنوا في   -

مكان العرض وفي كافة وسائل الدعاية اخلاصة بالعرض، ما يفيد بحظر مشاهدة العرض على 

األطفال...".

وتركزت مواد نظام حماية الطفل في السعودية والالئحة التنفيذية له، في املواد التالية: 

أو  مرئي  أو  مطبوع  ُمصنَّف  أي  وحيازة  وتداول  وعرض  ونشر  إنتاج  "ُيحظر  املادة )1٢(:   -

مسموع موجه للطفل، يخاطب غريزته أو يثيرها مبا يزين له سلوًكا مخالًفا ألحكام الشريعة 

اإلسالمية...". 

التي  الترفيهية  الرياضية أو  املادة )13(: "حُتظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات   -

للخطر". صحته  أو  سالمته  تعرض 

املادة )٢0(: "وضع معايير جودة شاملة أللعاب األطفال املَُصنعة محلًيا أو املستوردة، بحيث   -

والثقافية...". والبيئية  الصحية  واملعايير  للمواصفات  مطابقة  تكون 

وأشارت الالئحة التنفيذية للنظام إلى أهمية كفالة احتياجات الطفل، ومنها: احلاجة الثقافية: 

كفالة حق الطفل في إشباع حاجاته الثقافية من آداب وفنون ومعارف ومعلومات مستمدة من 

ف إلى التراث اإلنساني والتقدم العلمي والتقني  عقيدته ومجتمعه، وتوسيع مداركه من خالل التعرُّ

املعاصر. كما تضمنت عدًدا من املواد حلماية الطفل من املواد الضارة به، وهي:

املادة )8(: "احملظورات املتصلة بحماية الطفل ملزاولة حقه في الراحة ووقت الفراغ، واأللعاب   -



120
مجلة الطفولة والتنمية -ع 41 / 2021

وأنشطة االستجمام املناسبة لسنِّه واملشاركة بحرية في احلياة العامة". 

املادة )1٢(: "احملظورات في املصنفات الثقافية التي تخاطب غريزته أو تثير ما يزين له سلوًكا   -

مخالًفا".

التي  الترفيهية  أو  الرياضية  والنشاطات  السباقات  في  الطفل  مشاركة  "حظر   :)13( املادة   -

للخطر". صحته  أو  سالمته  تعرض 

الرعاية  توفير  تكفل  نواٍد ومراكز لألطفال  إنشاء  العالقة  "تشجع اجلهات ذات  املادة )18(:   -

االجتماعية والتربوية والتعليمية لألطفال، عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل واألساليب 

السليمة...". التربوية 

املادة )٢0(: "على اجلهات ذات العالقة وضع معايير وجودة شاملة أللعاب األطفال املُصنَّعة   -

محلًيا أو املستوردة، بحيث تكون مطابقة للمواصفات واملعايير الصحية والبيئية والثقافية، 

ذلك. لتحقيق  اشتراطات   )8( الشرعية". وحددت  للضوابط  مخالفة  وغير  السالمة،  ووسائل 

ن قانون الطفل في سلطنة عمان في الفصل السادس على )4( مواد، هي كالتالي: وتضمَّ

املادة )39(: "تكفــل الدولــة بكل السبـل املتاحة إشبـاع حاجــات الطفل الثقافيــة فـي شتــى   -

مجاالتها من أدب، وفنون، ومعرفة، وتراث إنساني، وتقدم علمي حديث، وربطها بقيم املجتمع، 

وتنشئ الدولة فـي سبيل ذلك مكتبات وأندية خاصة للطفل فـي كل محافظات السلطنة بهـــدف 

تنميـــــة قــــدرات الطفــــل الفكريـــة، واالجتماعية، والنفسيـــة، والثقافيــــة، وذلك على النحو 

الذي تبينه الالئحة".

املادة )40(: "يكون حتديد ما ُيعرض على األطفال فـي ُدور السينما واألماكن العامة املماثلة   -

 ."  ... الالئحة،  التي حددتها  للشروط واألوضاع  طبًقا 

املادة )41(: "على مديري ُدور السينما وغيرها من األماكن العامة املماثلة اإلعالن فـي مكان   -

."... العرض على األطفال،  يفيد حظر مشاهدة  الوسائل وبصورة واضحة، ما  بكافة  العرض 

املادة )4٢(: "لكـــل طفـــل احلـــق فـي الراحـــة ووقــت الفــراغ ومزاولــة األلعــاب واالستمتاع   -

واملشاركة فـي األنشطة االجتماعية والثقافية والرياضية. وتعمـل الدولة على تعزيز هـذا احلق 

وممارسة الطفل لــه بحرية...". 

وجتدر اإلشارة بأن الالئحة التنفيذية لقانون الطفل في السلطنة تناولت في الفصل الثاني 

اخلاص بحماية الطفل ثالث مواد تتعلق بثقافة الطفل، وهي كالتالي: 

املادة )7(: "يجب أن ُيراعى في املُصنَّفات السمعية واملرئية واملقروءة - سواء كانت مادية أو   -
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معنوية - التي ُتعرض أو تقدم للطفل، بحيث تتالءم مع شخصية الطفل وقدراته العقلية ويتوافق 

مع الشريعة اإلسالمية، والقيم اإلنسانية العليا، وتنمية وتعزيز اجلانب الثقافي، وقيم اإلبداع 

في مرحلة الطفولة، واعتزاز الطفل بُهويَّته الثقافية العمانية، وتعزيز انتمائه لها".

املادة )8(: "تلتزم املكتبات واألندية واملراكز الثقافية عند عرض أو بيع الكتب أو املطبوعات   -

لألطفال بالضوابط احملددة، بحيث ال تخاطب الغرائز الدنيا لألطفال أو تزين لهم السلوكيات 

املخالفة للشريعة اإلسالمية والقيم اإلنسانية العليا، أو أن يكون من شأنها تشجيعهم على 

اآلخر،  ونبذ  الطائفية،  ترسخ  التي  املرئيات  أو  للسمعيات  الطفل  تعريض  وعدم  االنحراف، 

والتعصب لرأي معني أو فئة أو مذهب أو طائفة... إلخ.

املادة )9(: "يجب احلصول على موافقة وزارة اإلعالم قبل عرض األفالم املخصصة لألطفال،   -

للفيلم، وذلك من خالل وضع لوحات إعالنية...". وتلتزم ُدور السينما بالتصنيف احملدد 

ن قانون حقوق الطفل في الكويت في الباب السابع بشأن ثقافة الطفل )5( مواد،  وتضمَّ

وهي كالتالي:

املادة )65(: "تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل للثقافة في شتى مجاالتها من أدب وفنون   -

ومعرفة، وربطها بقيم املجتمع في إطار التراث اإلنساني والتقدم العلمي احلديث، كما تقوم 

الدولة على وضع اخلطط والبرامج الالزمة لتنمية انتمائه لوطنه والوفاء له واحترامه للحقوق 

واحلريات العامة لإلنسان، وتنمية احترامه لذويه وهويته الثقافية ولغته وللقيم الوطنية والعمل 

للتقنيات  استخدامه  وإتاحة  واالتصال  املعرفة  وسائل  توفير  خالل  من  وذلك  تنفيذها،  على 

احلديثة؛ وبث البرامج التعليمية الهادفة ونشر املعلومات التي تساعد على تنمية قدرات الطفل 

وتوسيع مداركه؛ وتشجيع البحث العلمي بالتعامل مع املؤسسات الثقافية والبحثية وُدور النشر 

واملكتبات العامة والنوادي الثقافية... ورعاية املوهوبني وتشجيعهم على االبتكار كاإلبداع".

- املادة )66(: "يتم إنشاء مكتبات للطفل في املناطق السكنية كما ُتنشأ نواٍد ثقافة الطفل...".
- املادة )67(: "وضع ضوابط حلظر ما ُيعرض على األطفال في ُدور السينما واألماكن العامة 
العامة  األماكن  من  وغيرها  واملسرح  السينما  دور  مديري  على  وُيحظر  واملسرح،  املماثلة 

ور أو مشاهدة ما ُيعرض فيها إذا كان العرض  املماثلة...، السماح لألطفال بدخول هذه الدُّ

عليهم". محظورا 

- املادة )68(: "على مديري دور السينما واملسرح وغيرها من األماكن العامة املماثلة أن يعلنوا في 
مكان العرض ... ما يفيد حظر مشاهدة العرض على األطفال...".
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لهم حق مراقبة تطبيق هذا  ل  املُخوَّ املوظفني  بتعيني  قراًرا  "ُيصدر وزير اإلعالم  املادة )69(:   -
."... القانون 

وجتدر اإلشارة بأن الالئحة التنفيذية لقانون حقوق الطفل في الكويت تناولت خمس مواد تتعلق 

بثقافة الطفل، وهي كالتالي:

نوادي  على  واإلشراف  إنشاء  مهامَّ  والعمل  االجتماعية  الشئون  وزارة  "تتولى   :)17( املادة   -
األطفال...". 

املادة )43(: "يتم إعداد خطة متكاملة إلنشاء مكتبات للطفل في كل منطقة، ويجب أن تتوافر   -

ي  الكتب على اختالف أشكالها وغيرها من املطبوعات، كالصحف واملجالت واأللعاب التي تنمِّ

القدرات االبتكارية لألطفال،.... وُيحظر أن توجد كتب أو مطبوعات تخاطب الغرائز الدنيا 

لألطفال أو تزين لهم السلوكيات املخالفة للقيم السامية...".

ًعا إلشعاع مجموعة من العلوم والثقافة والفنون،  املادة )44(: "يكون نادي ثقافة الطفل جتمُّ  -
والروحية...". والوجدانية  العقلية  الطفل  حاجات  إشباع  في  متكاماًل  دوًرا  تؤدي 

املادة )45(: "ُيحظر على دور السينما وما مياثلها من أماكن عامة أن تعرض على األطفال أية   -
مصنفات مرئية أو مسموعة... تنطوي بشكل صريح أو ضمني على ما يخالف القيم الوطنية 

واإلنسانية...".

األطفال  على  أي مصنف محظور  عند عرض  العرض  ُدور  مديري  على  "يجب  املادة )46(:   -
أو محظور مشاهدته على من كان منهم دون سن معينة، وضع الفتات ظاهرة،  مشاهدته 

احلظر...". بنوع  بياناٍت  تتضمن 

واشتمل قانون حقوق الطفل في اليمن في الباب السادس اخلاص بالثقافــة واإلعـالم، وفي 

الفصل األول منه بشأن ثقافــــة الطفل، على )8( مواد، وهي كالتالي:

والفنون  األدب  مجاالت  في شتى  الثقافية  األطفال  تلبية حاجات  الدولة  "تكفل  املادة )9٢(:   -
واملعرفة، واملعلومات واالستفادة من التطورات العلمية والثقافية احلديثة، في إطار احترام قيم 

الدينية". املجتمع 

املادة )93(: "للطفل حق في الراحة واللعب وقضاء وقت الفراغ في مزاولة األنشطة االجتماعية   -
واملشاركة في احلياة الرياضية والثقافية والفنية مبا يتناسب مع عمره، وعلى الدولة واملجتمع 

واألسرة كفالة هذا احلق وتشجيعه على ممارسته".

املادة )94(: "يتم إنشاء مكتبات عامة ونواٍد لثقافة الطفل، وحُتدد شروط وإجراءات إنشائها   -
بها...". العمل  وتنظيم 
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املادة )95(: "ُيحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو ملصقات فنية مرئية أو مسموعة   -
خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا، أو تزين له السلوكيات املخالفة للعقيدة اإلسالمية ولقيم 

املجتمع وتقاليده...".

املادة )96(: يحظر على مرتادي دور السينما واألماكن العامة املماثلة لها اصطحاب األطفال   -
عند دخولهم ملشاهدة العروض التي تقدمها وال تتناسب مع أعمارهم، وعلى مديريها أن يعلنوا 

ما يفيد احلظر ...".

املادة )97(: يكون للموظفني الذين يصدر بتحديدهم قرار وزاري صفة الضبطية القضائية في   -
إثبات ما يقع من مخالفات لألحكام...".

املادة )98(: "تعمل املؤسسات الثقافية وُدور النشر واملكتبات على توفير الكتب والوسائل التي   -
ترفع من مستوى وعي األطفال وتنمية معارفهم ومهاراتهم، ...".

املادة )99(: "على الدولة االهتمام بإقامة معارض خاصة باألطفال؛ لعرض رسومهم ونتائج   -
اإلبداعية". ومواهبهم  اهتماماتهم 

واشتملت الالئحة التنفيذية لقانون حقوق الطفل في اليمن في الباب الرابع اخلاص بالثقافة 

واالعالم على فصل خاص بثقافة الطفل، تضمن )5( مواد، وهي كالتالي:

املادة )٢1(: "يعمل املجلس األعلى لألمومة والطفولة بالتنسيق مع كافة اجلهات املختصة على   -
توفير املواد املتخصصة في ثقافة الطفل ووسائلها املختلفة، ودعوة املبدعني من الشعراء وُكتاب 

القصة والرواية والفنانني".

املادة )٢٢( "يتم تخصيص عناصر املعرفة وفروعها ومبا يتناسب مع أعمار األطفال، وأهمها:   -
اآلداب، وتشمل القصة القصيرة والطويلة والشعر بأشكاله وأنواعه واملقاالت اخلاصة باألطفال 

والبحوث األدبية ومجاالت األطفال. والفنون، وتتضمن الرسم والنحت واملوسيقى واألناشيد 

والعاملية.  العربية  الفلكلورية  والعروض  واملسلسالت  الشعبي  والرقص  واملسرح  والسينما 

واملعارف والعلوم، وتتوزع ما بني: الكتب املتنوعة املعارف، واملوسوعات العلمية، والكمـپيوتر، 

وُدور  واملتاحف  اآلثار  ملواقع  امليدانية  والزيارات  واحملاضرات  والندوات  اإلنترنت  وشبكة 

السينما وبرامج اإلذاعة والتلفزيون".

املادة )٢3(: "ال يجوز تزويد مكتبات األطفال إال بالكتب املقررة من اجلهة املختصة، وفي حالة   -
التبرع ال يجوز طرحها في مكتبة الطفل إال بعد إقرارها من اجلهة املختصة."

املادة )٢4(: "يجب على من يوكل إليه اختيار املواد الثقافية التي ُتقدم للطفل، أن يحرص على   -
اختيار ما يرسخ قيم املجتمع العليا وتبلور في نفس الطفل الشعور القوي مبعاني املعرفة 

السامية...". األخالق  أو  العميقة 
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املادة )٢5(: "ُيحظر السماح بدخول، أو طباعة، كتب األطفال التي تخاطب الغرائز الدنيا للطفل   -
أو تزين له السلوك املخالف ملبادئ الدين وقيم املجتمع، أو تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى 

تشجيع السلوك املنحرف أو جتعل موضوعاتها لإلثارة اجلنسية أو إشهار أصحاب اجلرمية...".

برعاية  السادس اخلاص  الباب  في  األطفال،  بنادي  أيًضا فصاًل خاًصا  الالئحة  نت  وتضّمً

كالتالي: مواد، وهي   )6( واشتملت على  الطفل، 

-  املادة )79(: "يضمن نظام الرعاية بنوادي الطفل توفير الرعاية االجتماعية للطفل؛ لضمان 
تكيُّفه في املجتمع ووقايته من األخطار وتنمية عالقاته باآلخرين، كما تتضمن توفير الرعاية 

الصحية والبدنية والنفسية للطفل، والرعاية الثقافية إلمداده باملعارف واملعلومات التي تثقف 

مسلكه في التعامل مع البيئة...".

املادة )80(: "يكون لكل ناٍد جلنة تتولى اإلشراف على شئونه وجهاز وظيفي يباشر العمل فيه   -
ويقدم ألعضاء النادي أوجه الرعاية، ويكون من بينهم اختصاصيون اجتماعيون ونفسانيون، 

ورياضيون، وأطباء لإلشراف الصحي...".

الثقافية  النوادي  في  العضوية  لشروط  العامة  القواعد  املختصة  اجلهة  "تضع   :)81( املادة   -
والعملية. واإلسالمية  الثقافية  األطفال  ومتطلبات  احتياجات  مع  يتواكب  مبا  لألطفال 

املادة )8٢(: "تعني اجلهة املختصة أو مكتبها باحملافظة مديًرا مؤهاًل للنادي وعدًدا كافًيا من   -
املوظفني".

املادة )83(: "يلتزم نادي ثقافة األطفال بجميع الشروط اخلاصة مبكتبة الطفل في كل ما يتعلق   -
باملواد التثقيفية املقدمة للطفل".

املادة )84(: "تلتزم ُدور السينما واألماكن العامة املماثلة بعدم عرض أية أشرطة سينمائية أو   -
مسرحيات وأغاني مسموعة أو مرئية تنطوي على ما يخالف األخالق العامة...".

الخاتمة
مختصة  مواد  التنفيذية،  ولوائحها  قوانينها  تضمني  على  التعاون،  مجلس  دول  حرصت 

على: التأكيد  بني  املضامني  دت  وتعدَّ للطفل،  الثقافية  باحلقوق 

-  عدد من احلقوق كاحلق فـي الراحـــة ووقــت الفــراغ ومزاولــة األلعــاب واالستمتاع واملشاركة 

فـي األنشطة االجتماعية والثقافية والرياضية مبا يتناسب مع عمره، واحلق في امتالك املعرفة 

ووسائل االبتكار واإلبداع، وحق الطفل في تلبية حاجاته الثقافية في شتى املجاالت املعرفية 

والفنية؛ وأوجبت تنفيذ برامج خاصة للطفل كإنشاء مكتبات عامة ونواٍد لثقافة الطفل؛ وتكوين 
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فيها احتياجات األطفال من ذوي  ُيراعى  بالطفل،  وأندية ومراكز خاصة  مجالس وجمعيات 

اإلعاقة،

-  أو اتخاذ تدابير وإجراءات كوضع اخلطط والبرامج الالزمة لتنمية انتمائه لوطنه واحترامه 

استخدامه  وإتاحة  واالتصال  املعرفة  وسائل  توفير  أو  لإلنسان؛  العامة  واحلريات  للحقوق 

للتقنيات احلديثة؛ وبث البرامج التعليمية الهادفة ونشر املعلومات التي تساعد على تنمية قدرات 

الطفل وتوسيع مداركه؛ وتشجيع البحث العلمي بالتعامل مع املؤسسات الثقافية والبحثية وُدور 

النشر، ووضع معايير جودة شاملة أللعاب األطفال املُصنَّعة محلًيا أو املستوردة، بحيث تكون 

مطابقة للمواصفات واملعايير الصحية والبيئية والثقافية، واالهتمام بإقامة معارض خاصة 

شركات  على  وأوجبت  اإلبداعية.  ومواهبهم  اهتماماتهم  ونتائج  رسومهم  لعرض  باألطفال 

دي خدمات شبكة املعلومات اإللكترونية، إبالغ السلطات املختصة أو اجلهات  االتصاالت وُمزوِّ

املعنية عن أية مواد إلباحية األطفال يتم تداولها عبر مواقع وشبكة املعلومات اإللكترونية...".

 -  أو على عدد من احملظورات، مثل: حظر نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أو إنتاج أية 

ُمصنَّفات مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو ألعاب موجهة للطفل تخاطب غرائز الطفل اجلنسية 

تلك  تتالءم  أن  وأوجبت  العامة..."،  واآلداب  العام  للنظام  املخالفة  السلوكيات  له  تزين  أو 

املصنفات مع شخصية الطفل وقدراته العقلية، وحظرت دخول األطفال أماكن السهر واللهو 

التلفزيوني  البث  وقنوات  سينمائية  أفالًما  تعرض  التي  العرض  وُدور  للبالغني،  املخصصة 

األماكن  وغيرها من  السينما  دور  أوجبت على مديري  وعليه  املماثلة،  األماكن  وغيرها من 

بالعرض  اخلاصة  الدعاية  وسائل  جميع  وفي  العرض  مكان  في  يعلنوا  أن  املماثلة  العامة 

كما حظرت  إليها.  األطفال  دخول  منع  أو  األطفال،  على  العرض  بحظر مشاهدة  يفيد  ما 

أو  تعرِّض سالمته  التي  الترفيهية  أو  الرياضية  والنشاطات  السباقات  في  الطفل  مشاركة 

صحته للخطر. وبهذا احلظر األخير حظرت القوانني مشاركة األطفال في سباقات ورياضات 

"الِهْجن" التي كانت تنتشر في أغلب دول مجلس التعاون.

وُيالحظ إجمااًل منطية عدد من املواد في أغلب قوانني ولوائح دول مجلس التعاون، وغياب 

الطفل  يتعلق مبسرح وسينما  ما  الطفل؛ وخاصة  في حياة  مهمة  ثقافية  إلى مجاالت  اإلشارة 

ومتحف الطفل، واملهرجانات واملُلتَقيات الثقافية اخلاصة باألطفال، سواًء التي تنفذها الوزارات 

ة والتفاهم  واجلهات املعنية بالدول أم املنظمات الدولية واإلقليمية، والتي تعمل على تعزيز قيم األخوَّ

لْم والتسامح والصداقة واالنفتاح على اآلخر والثقافات املتعددة.  والتضامن والسِّ
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كما ُيالحظ أن عدًدا من احملظورات قد جتاوزتها التطورات التكنولوچية واملعلوماتية، وصار 

مبقدور الطفل بفعل هذه التطورات والسماوات املفتوحة، أن يتلقى سياًل من املعلومات والبرامج 

واألنشطة املرغوبة أو احملظورة؛ وعليه فإنه ينبغي إعادة النظر في الرقابة املفروضة، بالرقابة 

الذاتية للطفل التي تعتمد على التنشئة العلمية لألطفال؛ أي التربية على التفكير العلمي، وإتاحة 

الفرصة له في ممارسة التفكير الناقد، ومواجهة مواقف احلياة مواجهة سليمة، والربط بني األفكار 

واملعلومات، ووضع احللول للمشكالت وفق ضوابط محددة، وإشاعة مفاهيم التجريب، وتوضيح 

دوره في احلياة وتشجيعه في التعبير عن آرائه واحتياجاته ومواقفه مبسئولية.

املراجع:
https://www.ohchr.org/ الطفل،  اتفاقية حقوق  املتحدة،  السامية حلقوق اإلنسان باألمم  املفوضية    -

AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
توماس هامربرغ، في الوحدة رقم )5(، احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألطفال، دائرة احلقوق،   -

اإلنسان.  حقوق  مكتبة  منيسوتا،  جامعة  والثقـافية،  واالجتمـاعية  االقتصـادية  احلقـوق  لدعـاة  تدريـبي  دليـل 

 ،)38( العدد  الطفل في سلطنة عمان، في مجلة خطوة،  وقانون  الطفل  ثقافة حقوق  الزغير،  عبده  محمد   -

.٢0٢0

القانون رقم 3 لسنة ٢0١6 بشأن قانون حقوق الطفل "ودمية"، منشور باجلريدة الرسمية، العدد 593، السنة   -

السادسة واألربعون بتاريخ ١5 / 3 / ٢0١6، وقرار مجلس الوزراء رقم )5٢( لسنة ٢0١8 بشأن الالئحة 

التنفيذية للقانون لالحتادي رقم )3( لسنة ٢0١6 في شأن حقوق الطفل "ودمية".

قانون الطفل في البحرين، القانون رقم )3۷( للعام ٢0١٢.  -

قانون الطفل في سلطنة عمان، املرسوم السلطاني - رقم )٢٢( للعام ٢0١4 - بشأن قانون الطفل، والقرار   -

الوزاري رقم ١٢5 / ٢0١9، بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون الطفل.

القانون رقم ٢١ لسنة ٢0١5، في شأن حقوق الطفل لدولة الكويت، صدر بقصر السيف في: 4 مايو ٢0١5   -

م، وقرار مجلس الوزراء رقم ١6 لسنة ٢0١6 بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم ٢١ لسنة ٢0١5 في 

شأن حقوق الطفل.

-  القانون رقم )45( لسنة ٢00٢م بشأن حقـوق الطفـل في اليمن. وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم )١80( 

.٢005/9/١8 في  التنفيذية، صدر  الالئحة  بشأن  ٢005م  لسنة 

نظام حماية الطفل في السعودية، قرار مجلس الوزارة رقم )50( بتاريخ ١436/١/٢4، والالئحة التنفيذية   -

الطفل. لنظام حماية 
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أدب الطفل واستلهام الرتاث
"ثالث صياغات لحكاية واحدة"

يعقوب الشاروني  *

ُكنت في العاشرة من عمري، عندما بدأت أقرأ، للمرة األولى، ذلك الكنز اخلالد من احلكايات 

الشعبية العربية "ألف ليلة وليلة". وقبل أن تقع بني يدي النسخة الكاملة بأجزائها األربعة، كنت قد 

سمعت ثم قرأت، قصص "عالء الدين" و "علي بابا" و "السندباد" لكن ال أزال أنهل منه إلى اآلن. 

ل، وعندما ُكنت أعاود قراءة الكتاب للمرة الثالثة أو الرابعة، بدأ يتكشف  وبعد كثيٍر من التأمُّ

بني  يجلس  الراوي  كان  لقد  األصلي.  النّص  قصص  عليه  انطوت  الذي  السحر  ذلك  سر  لي 

ُمستمعيه، ليلًة بعد أخرى، يشد انتباههم، وُيسيطر على مشاعرهم، وُيغيِّر في النص أو ُيضيف 

يوم، وحتى  يوًما بعد  إلى أقصى درجٍة من درجات السيطرة على ُمستمعيه،  إليه؛ حتى يصل 

املُستمعني وعاداتهم.  قيم  تنسجم احلكايات مع 

* كاتب أطفال - مصر.
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م لنا سجاّلً زاخًرا للعادات، والتقاليد، وأساليب احلياة، والقيم، في  وإذا كانت ألف ليلة تقدِّ

م لنا أيًضا  كثيٍر من املُجتمعات العربية، وفي املُجتمع املصري على وجه اخلصوص، فإنها تقدِّ

درًسا ثميًنا في عالقة الفنان بجمهوره. 

اخ، جلمهور كُلّه من الراشدين، فهو ميتلئ مبا  وكتاب ألف ليلة رواه الرواة، ونسخه النسَّ

تزخر به حياة البالغني من ُحب وحقد، وواقع وخيال، وعالقات عاطفية سويَّة أو غريبة شاذة. إنه 

م صورة زاخرة باحلياة للبشر واملُجتمع، وما يدور أيًضا في اخليال والنفوس. لهذا أقبل  كتاب ُيقدِّ

عليه الكبار في كل أنحاء العالم العربي، وفي كل بلد ُترجم إلى لغته، فعاشت قصصه في وجدان 

اصون.  ُمعظم شعوب األرض، شرقها وغربها، وتأثر به الُكتَّاب واملؤلِّفون، والشعراء والقصَّ

هة  * ومثلما تنبَّه من بدُءوا الكتابة لألطفال في الغرب، إلى أسلوب إعادة صياغة الروائع املوجَّ

فأعادوا  وليلة"  ليلة  "ألف  إلى قصص  أيًضا  تنبَّهوا  فقد  الصغار،  تناسب  بحيث  للكبار،  أصاًل 

صياغة عدد كبير منها لتناسب األطفال. 

ما  منها  فيأخذون  الكبار،  إلى  هة  املوجَّ القصص  هذه  إلى  يستمعون  الصغار  كان  لقد 

هة إليهم أصاًل، ويتأثرون  يستطيعون فهمه. وهم في أثناء ذلك ُيعايشون قيًما وتعبيرات ليست موجَّ

اًل إلى قبولهم ورضاهم،  مبواقف وصور جلأ إليها القاّص لالستحواذ على اهتمام الكبار، وتوصُّ

ولم ُيقصد بها األطفال أبًدا. لذلك ال نستطيع أن نحاسب نص كتاب "ألف ليلة" األصلي بنفس 

ه إلى األطفال، فألف ليلة لم تكتب أصاًل للصغار.  املعيار الذي نحاسب به الَقَصص املوجَّ

لكن عندما تنبَّه َمن يكتبون لألطفال إلى إمكانات هذا الكنز العظيم من احلكايات، أصبح 

هون إليها كتاباتهم.  لزاًما عليهم ُمراعاة ُمختلف ُمتطلَّبات واحتياجات مراحل الطفولة، التي يوجِّ

بالقيم  أيًضا  تأثروا هم  ليلة لألطفال، قد  ألف  أعادوا صياغة حكايات  * وال شك أن من 

هون إلى أطفاله ما يكتبون. كذلك تأثرت كتاباتهم مبدى  السائدة في الزمان واملكان الذي يوجِّ

ُمتابعتهم للحقائق التربوية والنفسية التي أخذ علماء التربية وعلم النفس يكتشفونها ببطء خالل 

القرن األخير، لتؤثر في ُمختلف أساليب تربية األطفال. 

وكانت أهم قضية تواجه َمن أعادوا كتابة حكايات ألف ليلة لألطفال، هي التوفيق بني سحر 

الذين  األطفال  مع  التعامل  عند  والنفسية،  التربوية  األصول  ُمتطلَّبات  وبني  الشعبية،  احلكاية 

ُيخاطبونهم. فال جدوى من نزع ُعنصر التشويق وسحر اخليال عن القصة لتصبح ُموافقة للقواعد 

التربوية؛ ذلك أن األطفال في هذه احلالة لن ُيقبلوا على قراءة القصة وال االستماع إليها. 
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ا باألطفال أن يهتم الكاتب بعناصر التشويق واجلذب؛  كما أنه، في ُمقابل هذا يكون ُمضّرً

خاصة مبشاهد الرعب والقسوة، فيقرأ األطفال القصة أو يستمعون إليها في شغف، لكنها تترك 

في النهاية أثرها السلبي على نفوس األطفال وعقولهم. 

* ولعلَّنا، إذا تناولنا أحد النماذج البارزة للَقَصص الذي استمده املؤلِّفون من حكايات ألف 

ليلة وليلة، لُيعيدوا تقدميه إلى األطفال، وهي قصة "عالء الدين"، أن نستطيع إبراز بعض جوانب 

الشعبي، الستخدامها موضوًعا ألدب  التراث  ة، في مجال استلهام حكايات  املهَمّ القضية  هذه 

األطفال..

"عالء الدين واملصباح السحري" 
متثل قصة "عالء الدين واملصباح السحري" واحدًة من ثالث قصص، القت أكبر انتشار في 

أدب األطفال من بني قصص ألف ليلة وليلة، هي: "عالء الدين"  و "علي بابا" و "السندباد". فنحن 

جند النصوص واملسرحيات واألفالم والبرامج التليفزيونية واإلذاعية املُستمدة من هذه القصص، 

ُمنتشرة في ُمعظم لغات العالم. 

وتبدأ الصياغة التقليدية لقصة "عالء الدين"، بأنه كان يوجد في بالد الصني خيَّاط، له ابن 

اسمه "عالء الدين". وتقول تلك الصياغة، والتي ميثلها الكتاب الذي كتبه بقلمه "كامل كيالني"، أن 

عالء الدين كان: "يقضي يومه ُكلَّه خارج البيت ويلعب مع أشباهه من األوالد، الذين ألفوا البطالة 

واللعب، حتى ساء ُخلقه، وصار أسوأ مثال لألطفال". 

ثم يقول: "وحاول - أبوه - أن ُيعلِّمه صناعة تنفعه إذا كبر، فلم يقبل له نصًحا، وضاعت 

جهود أبيه بال فائدة، فاضطر أبوه إلى ُمعاقبته وزجره، واتخذ معه وسائل الُعنف بعد أن أخفقت 

ته، حتى  في إصالحه وسائل اللني، ولكن عالء الدين لم ُيباِل بعقاب أبيه، ولم ُيؤثر فيه زجره وشدَّ

يئس أبوه من إصالحه". 

د أسلوب العقاب والعنف في التربية،  إن هذه الصورة التي تبدأ بها القصة - والتي تؤِكّ

التربية احلديثة - تعطينا أسوأ مثال لسلوك طفل. فهو يرفض  ُتدينه كل أساليب  وهو أسلوب 

التعليم، وهو سيئ اخُللق، وهو ال ُيبالي بعقاب أبيه. وال شك أن مثل هذه املُقّدمة ال مُيِكن أن 

تهيئ صاحبها للفوز بحظ عظيم في احلياة. ومع ذلك، فإن هذه الشخصية هى التي تفتحت لها 

ج في النهاية ابنة اإلمبراطور !! إنها صورة  أبواب الثراء على اتساعها، وصاحبها هو الذي تزوَّ
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ع الصغار على عدم االكتراث بالعلم أو السلوك السليم، ما دام احلظ ال عالقة له بقيمة  قد تشجِّ

العلم أو جمال السلوك. 

وقد أحسَّ كامل كيالني بهذا األثر السلبي على نفوس الُقّراء، فانتهز فرصة في صفحة 

ه ونفسه،  35 ليقول: "وكان عالء الدين حينئٍذ قد كره ُمصاحبة األشرار، وشعر بواجبه نحو أمِّ

فعاشر أخيار الرجال وُسراة الناس، وأفاد من آرائهم وخبرتهم". - لكنه لم يُقل ذلك إال بعد 

مه جنِّي املصباح  أن كان عالء الدين قد حصل فعاًل على امِلصباح السحري، واستفاد مبا قدَّ

من ذهب وثروة. 

* وفي صياغة عربية ُأخرى للقصة نفسها، هي التي صاغها "سليمان عيسى"، ونشرها في 

سلسلة "أساطير وحكايات شعبية"، ضمن منشورات  "ليدبيرد"، جند الكاتب ال يتوقَّف كثيًرا عند 

حب عالء الدين للعب، فكل الصغار يحبون اللعب، بل إن القواعد التربوية تفرض على الوالدين 

واملُدرِّسني واملُربِّني، أن ُيتيحوا للصغار كل إمكانات اللعب، وأالَّ يضيقوا أبًدا بلعب األطفال. 

مة التقليدية لقصة "عالء الدين" في عبارة سريعة  وفي هذا النص، تأتي اإلشارة إلى املُقدِّ

فيقول: "وقد رغب مصطفى والد عالء الدين أن يتعلَّم ابنه أصول اخلياطة وُصنع املالبس، حتى 

ُيعاونه في مهنته، ولكن عالء الدين لم يتعلَّم إال اللعب فقط". ثم ُيضيف النص عبارة واحدة أخرى، 

بعد وفاة والد عالء الدين، فيقول إن األم قالت البنها: "أمتنى لو أنك تساعدني قلياًل من حني إلى 

آخر، ولكنه لم ُيِعر كالمها أدنى اهتمام". وعلى هذا النحو، ابتعد هذا النص عن تضخيم صورة 

الطفل السيئ؛ حتى ال تتعارض تربوّيًا مع ما سُيصيب هذا الطفل من حظ عظيم في ُمستقبل 

األيام. 

* أما النص الذي قدمته دار املعارف - لبنان، عن مؤسسة "والت ديزني"، فقد أغفل متاًما 

بقوله  القصة  فيبدأ  والديه،  غضب  واستثارته  باللعب،  واهتمامه  الدين"،  "عالء  كسل  موضوع 

ه الطيِّبة الفقيرة.  ُمباشرة: "في قدمي الزمان، وفي مدينة بعيدة.. بعيدة، عاش عالء الدين مع ُأمِّ

كان عالء الدين يذهب كل يوم إلى السوق يبحث عن عمل، ولكنه كان يعود إلى بيته كما جاء منه. 

كان الكل يخاف أن ُيعطيه عماًل لضعفه وِصَغر سنه". 

* وإذا كانت القصة في أصولها األولى، تواجه ُمجتمًعا كان الطفل فيه يبدأ حياته صبّيًا 

في ِحرفة، وعندما يبُلغ اخلامسة عشرة يكون قد أصبح ماهًرا في عمل أو صناعة، وهذا أمر 

م فيه القوانني أن  يتطلَّب اهتمام الطفل بحرفته وامتناعه عن اللعب، فإننا اآلن في ُمجتمع حترِّ
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د ُعلماء التربية ضرورة ترك الطفل يلعب في  رة، بل ويؤِكّ يعمل األطفال في مثل هذه السن املُبكِّ

مثل هذه السن. 

وهكذا نرى أن صياغة دار املعارف لبنان، قد تكون أقرب الصياغات إلى ما يتطلَّبه ُمجتمعنا 

كانت  وإن  القانونية.  والتشريعية  بل  التربوية،  األصول  به  تشير  ما  وإلى  الطفل،  من  احلالي 

الصياغة األصلية للقصة تتناسب مع املسئوليات والواجبات التي كانت تلقيها املُجتمعات السابقة 

على كاهل الصغار. 

رق االحتيالية التي جلأ إليها الساحر؛ إليهام عالء الدين  * وفي القصة نفسها، تواجهنا الطُّ

مها كامل كيالني، أن الساحر يتظاهر بالشفقة  بأنه عمه. ونرى مثاًل لها في الصياغة التي ُيقدِّ

والعطف على عالء الدين وأمه، بل يصل بنا األمر أن نقرأ في )ص18(. أن الساحر "ما إن رأى 

أمَّ عالء الدين حتى بكى، ُمتظاهًرا باحُلزن على زوجها وسألها: خبِّرينى يا زوج أخي العزيز : 

في أي مكان كان يجلس أخي املرحوم؟ فأشارت إلى أريكة في زاوية احُلجرة، وهي أريكة طال 

عليها القَدم، فاشتد ُبكاء الساحر وجزعه، فطلبت إليه السيِّدة أن يجلس في مكان أخيه، فقال 

لها ُمتأمّلًا: ال أستطيع أن أجلس مكانه، فإنني ألتخيله اآلن جالًسا معنا، وقد أشرف علينا روحه 

الطاهر، رحمة الله عليه. لقد كان ُيحبُّني كما ُأحبَّه أشدَّ احُلب، ولكن الله لم يشأ أن ألقاه وأنعم 

بحديثه قبل أن ميوت". 

إن هذا اإلطناب في شرح تظاهر الساحر بُحب عالء الدين واالهتمام بأمه، وفاء لذكرى والد 

ك األطفال في كل من ُيبدي  قت هذا االدعاء، قد يؤدي إلى تشكُّ عالء الدين؛ خاصة وأن األم قد صدَّ

نحوهم مثل هذا احُلب، فيتزعزع إحساسهم باألمان، ويفتقدون الشعور بالطمأنينة. 

* وقد جتنبت الصياغة التي كتبها "سليمان العيسىي"، ما ُيثيره هذا املوقف من سلبيات، 

عيه الساحر،  مت لنا األم غير ُمقتنعة مبا يدَّ ث عن عواطف خادعة أو حب ُمصطنع، بل قدَّ فلم تتحدَّ

ثني عنك في يوم من األيام.. ".  فتقول في )ص7(: "لم أكن أعلم أن لزوجي أًخا، وال أذكر أنه حدَّ

أما نص كامل كيالني، فيقول إن األم: "أيقنت أن الله سبحانه قد أجاب دعاءها لولدها، 

غًنى".  وفقره  ل شقاوته سعادة،  لُيبدِّ الكرمي،  السماوي  امللك  إليه هذا  فأرسل 

الذي ترجمته دار املعارف عن مؤسسة ديزني، جنده قد أغفل  النص  إلى  * وإذا رجعنا 

ادعاءات الساحر وحيله ُكلَّها، فيقول في عبارات قليلة: "وفي أحد األيام، قابله رجل غريب، وشعر 

بحاجة عالء الدين إلى العمل، فسأله: ما رأيك لو أعطيتك عماًل نظير ُعملة ذهبية، فلديَّ عمل يتطلّب 
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واحًدا في مثل حجمك الصغير ؟ فرح عالء الدين، وتبعه في احلال". 

* وتواجهنا في القصة التقليدية صورة ثالثة، تبرز قسوة الساحر على عالء الدين، وهي 

صورة تثير فزع األطفال ورعبهم. ولنقرأ منوذًجا لها في صياغة كامل كيالني )ص23(، وعندما 

طلب الساحر من عالء الدين دخول الكنز: "فزع عالء الدين مما رأى، ومتلَّكه اخلوف، وهمَّ بالفرار 

وجهه( صفعة  على  مبسوطة  بيده  الساحر )ضربه  اخلوف( فصفعه  )من شدة  الذعر  فرط  من 

شديدة، فارجتف عالء الدين وعجب من قسوته، ويقول النص إن الساحر عاد ُيالطف عالء الدين: 

"ففرح عالء الدين ... وقبَّل يد الساحر شاكًرا له ذلكم الصنيع". 

ر في أكثر من موضوع من  وإذا استطعنا أن نتحّمل مشهد "تقبيل اليد" - وهو مشهد يتكرَّ

ف القاسي من الساحر ال أثر له في  هذه الصياغة، أيًضا )ص92(، فإننا نالحظ أن هذا التصرُّ

ر أحداث القصة أو حبكتها. لهذا؛ فإن النص الذي صاغه "سليمان العيسى" قد حذف متاًما  تطوُّ

كل مظاهر قسوة الساحر على عالء الدين. 

والشيء نفسه فعلته صياغة "مؤسسة والت ديزني". ولكنها حرصت على التشويق وجذب 

القارئ، فتقول إنه عندما ظهرت فتحة مدخل الكنز الصغيرة، فقد "سأل عالء الدين وصوته يرتعد 

من اخلوف: أأدخل في هذا املكان؟ أجابه الرجل: نعم .. نعم. إن هذه الفتحة هي املدخل الوحيد.. 

أسرع.. أسرع، فالفتحة ال تبقى مفتوحة لفترة طويلة". 

* وعندما ُيغِلق الساحر باب الكنز، ويترك عالء الدين حبيًسا داخله، فإن كامل كيالني ينتهز 

هذه الفرصة لُيعطي القارئ درًسا في جزاء عدم طاعة نصائح األم واألب، فيقول في )ص29(، 

إن عالء الدين: "أيقن أنه سُيهلك، وعلم أن هذا الكنز سيكون قبره، فأسلم أمره لله، وظل في هذا 

الضيق يومني كاملني، وكان يذكر في كل حلظة ما كان يجلبه على أبيه وأمه من الكدر، لكثرة 

عصيانه وعناده، فيندم على ذلك أشد الندم، ويعلم أن الله سبحانه لم يوقعه في هذا املأزق احلرج 

إال ُمعاقبًة له على سوء عمله". 

اء كوسيلة  * وُيقابلنا أيًضا في هذه القصة، موقف آخر، يتعلَّق بإثارة الرعب في نفوس الُقرَّ

للجذب والتشويق. فعندما يتعرَّض نص كامل كيالني جلنِّي امِلصباح، يقول إنه ظهر أمام والدة 

عالء الدين: "جنِّي هائل اجلسم، وصرخ بصوٍت عاٍل كالرعد.. فامتأل قلبها ُرعًبا، وارمتت على 

ة الفزع" )ص32( وفي )ص34( يقول إن األم: "طلبت من ولدها أن يبيع امِلصباح  األرض من شدَّ

في السوق، أو يخِبّئه في مكان بعيد، حتى ال ترى اجلني أمامها مرة أخرى". 
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* أما النص الذي كتبه "سليمان العيسى"، فلم يذكر كلمة واحدة تثير الرعب بسبب خصائص 

اجلني أو شكله، بل يجعل األم تفزع فزع اإلنسان العادي عندما يواجه ما لم يكن يتوقعه - فيقول 

الدخان األسود،  انطلقت سحابة من  تدعكه حتى  تكد  ولم   .. امِلصباح  "وتناولت  في )ص24(: 

أمُّ  وقفزت  امِلصباح.  أنا خادم  قائاًل:  انحنى وخاطبها  ثم  الهيئة،  أمامها رجل غريب  وانتصب 

عالء الدين مذعورة، وسقط امِلصباح من يدها، فقال لها ابنها وهو يلتقط امِلصباح من األرض: ال 

تخافي يا أمى. ليس هناك ما ُيفزع". وهكذا اكتفى هذا النص بأن يصف اجلني بأنه رجل غريب 

الهيئة، وهكذا يكفي إلثارة شغف األطفال، بغير إثارة مخاوفهم. 

مته دار معارف لبنان عن والت ديزني، فقد احتفظ بقدٍر من مظهر  ا النص الذي قدَّ * أمَّ

ر في مكانه،  اخلوف الذي أصاب عالء الدين عندما رأى املارد. فيقول: "ذهل عالء الدين وتسمَّ

وزاد ذهوله عندما ظهر مارد كبير وسط الدخان قائاًل في صوت هادر كالرعد: ُشبِّيك .. ُلبِّيك .. 

خادم امِلصباح بني يديك، ُيلبي لك ما تريد. أجاب عالء الدين في صوت ُمرتعش: أريد أن أعود 

إلى البيت". وهكذا لم ُيسرف هذا النص في إثارة خوف األطفال من املارد. 

م  * وفي )ص91( من كتاب الكيالني، وصف تفصيلي آخر ُيثير ُرعب الصغار والكبار، ُيقدِّ

ه: "حسبت أنه يشكر لها  فيه الكاتب مشهد قيام شقيق الساحر بقتل فاطمة الزاهدة، هذا نصُّ

فعلها، ويبر بقسمه لها، ولكن خاب ظنها فيه، فقد أمسك رقبتها بيديه، وضغط ُعنقها ضغًطا 

البئر،  شديًدا، ولم يرحم ضعفها وشيخوختها، ولم يتركها إال جثة هامدة ثم ألقى بجثتها في 

وقد آثر الساحر أن ُيخنقها، ولم يشأ قتلها بخنجره، حتى ال ُيلوِّث مالبسه بدمها. وملا انتهى من 

جرميته الشنعاء نام في صومعتها نوًما عميًقا إلى الصباح !". 

إن اخلوف هو إحدى القوى التي تعمل على البناء أو الهدم بالنسبة إلى تكوين شخصية 

األطفال، وقد يؤدي اخلوف إلى تشتيت الطاقة العقلية، بداًل من توجيهها إلى األهداف النافعة. 

وأكثر مخاوف األطفال تثور بسبب أنواع اخِلبرة التي يتعرَّضون لها في سنواتهم األولى، ومن 

أكثر هذه اخِلبرات تأثيًرا، ما يسمعونه وما يقرُءونه من ِقصص. 

إن أكثر املخاوف التي ُيعاني منها الطفل، يغلب أن تكون تقليًدا ملواقف رآها في أهله، أو 

سمعها في قصص، واقعي أو خيالي، قرأها، أو سمعها فإذا استخدمت الِقصص ُعنصر إثارة 

الرهبة واخلوف كوسيلة للتشويق وجذب االنتباه، فإن الطفل قد ينتشي عند سماع القصة نهاًرا، 

وهو في ِحمى الكبار، لكنها متلؤه خشية وُرعًبا عندما ُيصبح وحيًدا في هدأة فراشه أو ُغرفته، 
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فنجد حياته وقد أصبح ُيسيطر عليها اخلوف من الظالم أو احليوانات أو اللصوص أو رجال 

د اخلروج إلى الطريق العام، أو من ُمواجهة الناس  الشرطة أو العفاريت، أو حتى اخلوف من ُمجرَّ

ته، أصبح سبًبا لعجز الطفل وإعاقة نشاطه.  واحلياة وهذا اخلوف إذا اتسع مداه، أو زادت شَدّ

ج من ابنة اإلمبراطور، فإن الصياغة التقليديَّة القدمية،  * وعندما أراد عالء الدين أن يتزوَّ

د سمو مركز اإلمبراطور، وعدم جواز تطلُّع الفرد العادي إلى أي نوع  تنتهز هذه الفرصة لتؤكِّ

من العالقات االجتماعية مع اإلمبراطور أو أسرته، تأكيًدا لتميُّز شخص وُسلطان احلاكم املُطلق، 

الذي يستند ُسلطانه إلى ما كان الغرب ُيسميه "حق امللوك اإللهي في احُلكم". 

ه:  د هذه الصورة، النص الذي كتبه كامل كيالني )ص38(، فعندما يقول عالء الدين ألمِّ يؤكِّ

"قد رأيت في هذا اليوم ابنة إمبراطور الصني، وما إن أبصرتها حتى طمحت نفسي إلى الزواج 

بة حائرة، ابنة إمبراطور الصني العظيم، يتطلَّع  بها، صرخت أمه مدهوشة ثائرة، وقالت ُمتعجِّ

إلى الزواج بها عالء الدين الصغير، ابن مصطفى اخليَّاط الفقير !! ال شك في أنك ُجننت يا 

ولدي!!". 

لكن، ملا كان انتشار الدميقراطية قد قضى على هذه الذات املَُصونة للحاكم، فإن الصياغات 

املُتالئمة مع العصر كان ال بد أن تراعي هذه احلقيقة. فنجد في )ص30( من النص الذي أعاد 

ج األميرة". أجابت األم: "لكن  ه: "أريد أن أتزوَّ حكايته سليمان العيسى، عندما قال عالء الدين ألمِّ

مها هدية لهذه املُناسبة". فنحن لم  ال بد من موافقة امللك، إن اجلواهر التي لديك مُيِكن أن تقدِّ

خ في أذهان األطفال أن احلاكم من طبقة ال يجوز أن تتطلَّع إليها بقيَّة  نُعد نوافق على أن نرسِّ

الطبقات، وأنه بالتالي فوق اخلطأ وفوق النقد. 

مه دار معارف لبنان عن والت ديزني، فإن عالء الدين لم يجد  * أّما في النص الذي تقدِّ

ه في هذا الزواج، وجعلت هذه الصياغة عالء الدين يتولَّى بنفسه مسئولية طلب  حاجة لوساطة أمِّ

الزواج. فيقول هذا النص: "إن عالء الدين، بعد أن شاهد بنت السلطان داخل هودج، سار حتى 

وصل إلى قصر السلطان، فاعترضه حارسان قويَّان، فبادرهما عالء الدين بقوله في لهفة: "أريد 

اس للسلطان لُيخبره بأن هناك ولًدا فقيًرا ُيريد ُمقابلته،  ُمقابلة السلطان ألمر مهم. ذهب أحد احُلرَّ

فوافق السلطان، وأمر بإدخال الضيف الصغير إليه". 

وهذه الصياغة األخيرة، هي أقرب الصياغات لروح العصر، وللصورة التي يجب أن نعطيها 

للطفل عن عالقة احلاكم باحملكوم. 



137
مجلة الطفولة والتنمية -ع 41 / 2021

* وفي صفحات النص الذي كتبه كامل كيالني بقلمه، تشيع بإحلاح فكرة االنتقام والثأر. 

ففي )ص47(، يقول إن عالء الدين، بعد أن سمع أن األميرة ستتزّوج ابن كبير الوزراء: 

"اهتدى إلى خطة حاسمة، يثأر بها لنفسه وينتقم" . وفي )ص68(، وجد الساحر أن عالء الدين قد 

خرج من قصره للصيد، فرأى:  "أن الفرصة سانحة لالنتقام" . وفي )ص70(، وجد أن الساحر 

: "صبر حتى جاء املساء، وقد عزم على االنتقام من َخْصمه عالء الدين" . وفي )ص72(، وعندما 

الدين" .  للكيد ملُنافسه عالء  الوزراء: "رأى الفرصة سانحة  الدين فإن كبير  اختفى قصر عالء 

ر من انتقامه  وفي )ص75(: "رأى اإلمبراطور من احلكمة أن يعدل عن قتل عالء الدين، وأن يؤخِّ

منه حتى تهدأ خوار الناس". وعنوان الفصل السادس في )ص78( "انتقام عالء الدين" . وفي 

)ص82(، "عزم عالء الدين على االنتقام من الساحر ... ودبَّر مع زوجته الوسيلة التي يسلكها 

ر قوله: "خرج عالء الدين، وقد أضمر االنتقام  إلهالكه". وبعد سطرين في الصفحة نفسها، ُيكرِّ

ت عليه  ه الساحر " . وفي )ص86(، عندما عادت األميرة إلى والدها اإلمبراطور: " قصَّ من عدوِّ

كل ما وقع لها، وكيف انتقم عالء الدين من الساحر، وألقى بجثته إلى النسور ". وفي )ص88(، 

فإن شقيق الساحر: "بنى عزمه على االنتقام ألخيه من عالء الدين، كلَّفه ما كلَّفه من عناء وأهوال 

ه واخلالص منه".  وأخطار". وأنه "دبَّر خطة خبيثة لقتل عدوِّ

ر على فكرة االنتقام، يسبغ على الثأر ، في وجدان القارئ الصغير نوًعا  إن هذا التأكيد املُتكرِّ

من الشرعية والتبرير. ولعل أخطر ما في موضوع االنتقام هنا، هو هذا التحيُّز والقبول لفكرة 

انتقام عالء الدين من الساحر؛ خاصة عندما جند أنفسنا أمام صورة بشعة من صور االنتقام. 

ة طود شاهق إلى  فهذا عالء الدين يقول للجني: "آمرك أن حتمل هذا الرجل، فتلقي به من قَمّ

األرض، لتأكله الوحوش وجوارح الطير " )ص84(.

وتبدو القسوة في هذا االنتقام، عندما نقارنه بعفو اإلمبراطور عن عالء الدين، "بعد أن كاد 

السيَّاف يهوي بالسيف على رقبة عالء الدين" عند احُلكم بإعدامه )ص 75(. 

* أّما في النص الذي صاغه "سليمان العيسى"، فهو ال يذكر شيًئا عن احلقد أو الثأر أو 

االنتقام، بل يقول في )ص39(: "وفي ذات يوم، عاد الساحر. وملا وجد أن عالء الدين ال يزال على 

قيد احلياة، وأنه قد أصبح أميًرا، امتأل صدره غيًظا". وبالنسبة إلى مشهد موت الساحر، ال يقول 

عالء الدين إال أنه يواجه سحر ساحر شرير، ويطُلب من األميرة أن تضع شيًئا في كأس الساحر 

.. "ونَفّذت األميرة ما قاله لها عالء الدين. وملَّا شرب الساحر من كأسه، سقط ميًِّتا" )ص46( .
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 وأّما النص الذي نقلته إلى العربية دار معارف لبنان عن والت ديزني، فقد جتنب متاًمــا أيَّة 

إشارة إلـى القتل أو احلقد أو االنتقام أو الُعنف؛ ألثرها السلبي على األطفال. 

ومُيِكن أن نتابع، في هذه الصياغات الثالث لنفس القصة املأخوذة عن إحدى حكايات ألف 

ليلة، كثيًرا من االختالفات التي تعود إلى اختالف النظرة التربويَّة ملن أعادوا صياغة هذه احلكاية. 

سنجد مثاًل في صياغة الكيالني إشارة إلى االنتحار كوسيلة للهروب من اليأس، وإن كانت 

ْوح اللِه إالَّ القوُم الكاِفُروَن". وكانت تكفي اإلشارة  العبارات التي بعدها تؤّكد أنه "ال َييأُس ِمن رَّ

إلى اليأس، بغير اإليحاء إلى األطفال بفكرة االنتحار وُمناقشتها. 

)ص6(  كل شيء"  الرمل  من  "فعرف  مثل  وعبارات  الرمل،  استخبار  إلى  اللجوء  وسنجد 

ن  و)ص87( وفي هذا نوع من تأكيد اللجوء إلى اخُلرافة في حياتنا؛ خاصة وأن الكتاب ال يتضمَّ

أيَّة إشارة ُيدين بها اللجوء إلى هذا السبيل. 

لكننا سنجد أيًضا التأكيد على أن احلظ وحده ال يكفي للنجاح، فإن اإلمبراطور لم يوافق 

على زواج عالء الدين بابنته إال ألنه ُأعجب "بذكاء عالء الدين، وُبعد نظره، وأصالة رأيه، وُحسن 

أدبه" )ص58(. 

* وهكذا جند أن كل صفحة من صفحات القصص املأخوذ عن ألف ليلة، متتلئ مبا يجب أن 

نقوله لألطفال، أو مبا يجب أالَّ نقوله لألطفال، أو مبا نقوله بعد تعديله ليتالَءم مع ما يجب أن نقوله 

لألطفال. وليس املسئول عن ذلك النص األصلي، بل هو الكاتب الذي يأخذ على عاتقه مسئولية 

ُمخاطبة الصغار ، والوصول إلى عقولهم وسلوكهم، عن طريق احلكاية واخليال. 
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مــالمــح مــن
أدب ومــســرح الــخــيــال الــعــلــمــي

د. هيثم يحيى الخواجة  *

يؤكد الدارسون والباحثون أنه باعتبار اخليال العلمي وسيلة لفهم العالم من خالل التفكير 

والتأمل والتصوير وفن احلكي، فإن ذلك يقرب أصوله من علم امليثولوچيا أو علم األساطير، ومع 

ذلك فإن املشتغلني في مجال اخليال العلمي، سواء أكان ذلك في العالم أم في الوطن العربي، 

ينحازون إلميانهم بضرورة توظيف اخليال العلمي في األجناس األدبية؛ خاصة وأن عصرنا عصر 

تطور العلوم وظهور املخترعات الباهرة.

فما الخيال العلمي؟
ع أو تنبُّؤ ما ميكن أن يحدث في  وعلى الرغم من أن التعريف البسيط للخيال العلمي هو توقُّ

املستقبل عبر الفن واإلبداع، فال بد من أن نورد التعريفات املهمة، فقد جاء في معجم أكسفورد 

بينية  تغيرات  أو  علمية  اكتشافات  على  يقوم  باخليال  أدب مملوء  العلمي  اخليال  "أدب  الوجيز 

مفترضة، ويعالج عادة رحالت الفضاء واحلياة على الكواكب األخرى" )1(.

ف الدكتور مجدي وهبة اخليال العلمي في معجم املصطلحات العربية في اللغة واآلداب  وُيعرِّ

فيقول: "إنه يعالج بطريقة خيالية استجابة اإلنسان لكل تقدم في العلوم والتكنولوچيا")2(.

وجاء في تعريف دائرة املعارف األمريكية "أدب اخليال العلمي أدب خيالي يشكل فيه أحد 

املنظورات العلمية عنصًرا من احلبكة أواخللفية" )3(.

وتشير دائرة املعارف البريطانية الصغيرة "إلى أن أدب اخليال العلمي يعالج اكتشاًفا أو 

* كاتب وناقد سوري.
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تطوًرا علمّيًا يكون - سواء ُوضع في املستقبل أم في احلاضر اخليالي أم في املاضي املفترض 

- متفوًقا على ما هو موجود أو ببساطة مختلًفا عنه")4(.

ويعود ظهور إبداع اخليال العلمي إلى فترة تاريخية قدمية اختلف الباحثون في اإلجماع 

على البداية، وكل ما ميكن قوله: إن أدب اخليال العلمي واَكب بقية األجناس األدبية وتطورها مع 

الزمن، سواء أكان ذلك في العالم الغربي أم في الوطن العربي، باعتباره االبن الشرعي لعصر 

التطوير والتقدم واملخترعات احلديثة، وميكن أن يتحدث عن كتاب ألف ليلة وليلة الذي ُيعد من 

ا التي تطرقت إلى اخليال العلمي، كما ميكن أن نتحدث عن الذين أعطوا وألَّفوا  الكتب القدمية جّدً

في اخليال العلمي في الوطن العربي. 

ومن الذين ُعرفوا يف هذا املجال:
لوقيان السميساطي أو لوقيانوس السوري الذي ُيعد رائًدا في هذا املجال، حيث أبدع في 

القرن الثاني عشر أعمااًل تنتسب إلى اخليال العلمي، من مثل )احلرب بني سكان األرض وسكان 

القمر(، وتعد حياة اخليزران في الفلكلور الياباني في القرن العاشر للميالد وبعض كتابات ابن 

النفيس في القرن الثالث عشر للميالد، من اخليال العلمي.

ومع مرور الزمن والتطور  في العصر احلديث، بدأ ينضج هذا األدب ويرى النور في القرن 

التاسع عشر، باعتباره قرن االكتشافات العلمية والصناعية.

فظهر توفيق احلكيم )رحلة إلى الغد - الطعام لكل فم(، والكاتب نهاد الشريف والكاتب طالب 

عمران، وغير هؤالء الذين أثبتوا تفوقهم في هذا املجال. 

كتبه  إلى حد وصلت  النرويجي هو چوستني جاردر  العلمي  الغرب في اخليال  وكتب عند 

رواية  السابع عشر، ظهرت  القرن  وفي  الثاني.  القرن  في  لوشيان  كتب  كما  كتب،  إلى عشرة 

ميكروميجاس للكاتب الفرنسي ڤولتير، وفي الوقت نفسه ظهرت روايتا مغامرات جاليـڤر للكاتب 

چوناثان سويفت وصومنيوم  للكاتب يوهانس كبلر، ثم ظهرت ماري شيلي )روايتا فرانكشتاين 

- الرجل األخير(، وظهر املؤلف األمريكي إدغار آالن پو، وچول ِڤْرن وغيرهم كثر. 

وهنا ال بد أن نذكر أنه في مطلع القرن العشرين ظهر ُكتاب اهتموا باخليال العلمي، من مثل 

إيزاك أزميوڤ، ودميون نايت، ودونالد إيه، وولهامي فريدرك بول، وچميس يلش، وچوديث ميريك، 

وروبرت هينلني، وآرثر كالرك، وڤان ڤوجت، وستانيلومي... إلخ 

وتعدُّ قصة رحالت جاليـڤر املنشورة في عام )1726م( للكاتب اإلنكليزي چوناثان سويفت 
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للكاتب  )1752م(  ميكروميجاس  قصة  بجانب  العلمي،  اخليال  أدب  أعمال  أوائل  من  واحدة 

 -1620( عاَمْي  بني  كبلر  يوهانس  كتبها  التي  وقصة صومنيوم  ڤولتير،  الفرنسي  والفيلسوف 

1630م(، واعتبر كل من إسحاق أزميوڤ وكارل ساغان هذه القصة كأول قصة خيال علمي، وهي 

تصور رحلة إلى القمر وكيفية مشاهدة حركة األرض من هناك، ومثال آخر هو قصة )نيلز كليم 

الذي يسافر إلى جوف األرض ( للكاتب النرويجي لودڤيج هولبيرج؛ وكذلك رواية فرانكنشتاين 

برايان  اإلنكليزي  العلمي  اخليال  كاتب  َيعتِبر  حيث  شيلي،  ماري  اإلجنليزية  للكاتبة  )1818م( 

ألديس بدوره هذه الرواية كأول عمل في اخليال العلمي.

وبعد تطور الرواية في القرن الثامن عشر كشكل أدبي، ظهرت كتابات ماري شيلي في أوائل 

التاسع عشر، مثل فرانكنشتاين والرجل األخير والتي ساعدت على حتديد شكل رواية  القرن 

اخليال العلمي، وفي وقٍت الحٍق كتب إدغار آالن پو قصة عن رحلة القمر، فظهرت املزيد من األمثلة 

طوال سنوات القرن التاسع عشر )5(. 

ضرورة وأهمية الخيال العلمي 
الرتباطه مبواضيع  األهمية؛  بسبب  اإلبداع  بوابات  العلمي  اخليال  فن  ولوج  البديهي  من 

ومآالت وضرورات العصر احلديث، وألنه يعكس قدرة اإلنسان على االختراع من جهة وتطلعه 

ورؤيته ملا سيفعله، وما سيحدث في املستقبل، باعتبار أن اخليال العلمي وسيلة لفهم العالم من 

القصص وعرض املسرحيات.  ن ورواية  التكهُّ خالل 

وإذا كانت جذور أدب اخليال العلمي )القصص اخلاصة( تقود إلى علم األساطير وامليثولوچيا، 

فإن أدب اخليال العلمي تطور كثيًرا عبر الزمن، ووصل إلى مستًوى مهم في اإلبداع، ودليلنا على 

ني في العالم، وما يتركه من أثر في النفوس إضافة إلى حالة التحريض على  ذلك وجود ُكتاب ُمهمِّ

االختراع واإلبداع واإلجناز من أجل املستقبل. 

أذكر من هذه املسرحيات على سبيل املثال ال احلصر: 
مسرحية: "إنسان رسوم اآللي"، للكاتب كارل تشابك 1920. 

ومسرحية: "اآللة احلاسبة"، ألملرايس 1923.

ومسرحية: "آه لو عرف الشباب"، توفيق احلكيم. 

ومسرحية: "رحلة إلى الغد"، توفيق احلكيم. 
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ومسرحية: "الطعام لكل فم"، توفيق احلكيم. 

ورواية: لقاءات في قمة العالم فونيتل )القرن الثامن عشر(. 

وقصة: رحالت جاليڤر لـچوثان سويفت )1726(. 

وقصة: ميكرو ميجاس للكاتب الفرنسي ڤولتير )1752(. 

وقصة: صومنيوم، للكاتب هانس كبلر بني عاَمْي )1620 - 1630(. 

ومسرحية: شاعر على القمر، للكاتب أسعد مكاوي. 

الذي  اإلبداعي  العمل  وإن جتويد  األطفال،  نفس  في  السحري  تأثيره  العلمي  للخيال  إن 

الطفل.  وخيال وشخصية  فكر  في  تأثير  من  له  ملا  الكثير  يعني  العلمي  اخليال  يتضمن 

غاتها الكثيرة،  وبناء على ما تقدم، فإن الدعوة للنهوض بأدب اخليال العلمي للطفل لها ُمسوِّ

ومن أهم هذه املسوغات مواكبة الطفل لواقعه ومستقبله بثقة وقوة. 

سمات اإلبداع بالخيال العلمي: 
1- اإلطار الزمني مختلف، فهو ليس ماضًيا وال حاضًرا.. هو املستقبل بالذات. 

2- بعض الشخصيات خيالية أو روبوتات أو آالت أو مسوخ... إلخ. 

ة - الليزر وغير ذلك(.  3- تتضمن تكنولوچيا متوقع االعتماد عليها، مثل )الذرَّ

4- بعض القوانني والفرضيات تتجاوز املتداولة أو املعروفة. 

5- السفر عبر األزمان.

6- االهتمام بسرعة الضوء.

7- الدوران في فلك سمات وفاعلية العالم ماضًيا وحاضًرا ومستقباًل.

8- التخاطر.

9- التحكم باألشياء.

10- العصف الذهني.

11- القدرات اخلارقة.

12- قصر املسافات.

13- القرية عالم صغير.

14- تنوع األمكنة واختالفها. 
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15- تنوع واختالف غذاء املستقبل.

16- ازدياد األنانية.

ة الصراع بني البشر. 17- ارتفاع حدَّ

18- اتساع وكثرة الدمار.

19- املعاناة من الِبطالة. 

20- ارتفاع قيمة العقل.

21- نظرات تفاؤلية وأخرى تشاؤمية. 

22- البحث عن العيش خارج إطار العصر.

23- االستناد إلى املُخيِّلة اإلبداعية باعتبارها املجال اخلصب إلجناز النص.

24- نص اخليال العلمي ُيراوح بني اخليال اإلبداعي واخليال التوقعي. 

25- معرفة أن اخليال الفنتازي واخليال األسطوري يختلفان عن اخليال العلمي مع أنه ميكن 

منهما. االستفادة 

26- األخذ بعني االعتبار التقدم التكنولوچـي. 

27- اإلدراك الدقيق لثقافة الطفل وقدرته على الفهم واالستيعاب.

د وال بد من اإلحاطة به والعلم بحيثياته.  28- عالم األطفال عالم ُمعقَّ

29- توظيف اخليال بأسلوب بعيد عن الفجاجة. 

30- أن تكون احللول االفتراضية ذات رؤية مستقبلية لصالح املجال العام. 

31- ُيعد اخليال االسترجاعي مرجًعا للكاتب بغاية التوظيف وحتقيق الهدف األعلى من النص 

اإلبداعي.

32- أن تكون مغامرات اخليال العلمي ممتعة ومدهشة ومثيرة.

33- تداخل العاملني: املرئي والالمرئي من دعامات نص اخليال العلمي.

34- أن نحاذر تقدمي بعض القصص املشوهة، أو التفسيرات اخليالية السلبية أو احلقائق العلمية 

اخلطأ؛ ألن ذلك يضر بالطفل فيعيش في دائرة من األوهام. 

35- االبتعاد عن كل ما فيه إجرام وقتل ودم وأمناط سلوكية مضرة. 

36- مقاربة القيم واخلصائص األخالقية والسلوكية التي تالئم األهداف التربوية. 

37- االلتصاق باحلقائق العلمية. 
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والتأملي  النقدي  التفكيرين:  على  عقله  وتعويد  التخيُّل  على  الطفل  قدرة  بتنمية  نهتم  أن   -38

وحلها.  املشكالت  ومواجهة  والتدريب 

39- االبتعاد عن اخليال املستحيل. 

ر خلدمة اإلنسانية خدمة حقيقة.  40- االهتمام باخليال العلمي الذي ُيسخَّ

41- يبدأ اخليال العلمي من حيث ينتهي العلم. 

42- هناك فرق بني اخليال العلمي واخليال األدبي. 

احلقيقة  على  يتكئ  العلمي  اخليال  ألن  واخلرافات؛  العلمي  اخليال  بني  التفريق  ضرورة   -43

العلمية. 

مسرح األطفال وأدب الخيال العلمي
عندما نتحدث عن مسرح الطفل وأدب اخليال العلمي ال بد أن ننطلق من مفهوم دقيق لهذا 

على  وبناء  املصطلحات،  تعددت  ومهما  املصطلح،  حول  اآلراء  اختلفت  مهما  األدب  من  النوع 

ذلك فنحن نتحدث عن مسرح يأخذ الطفل إلى عوالم ميتزج فيها الواقع باخليال، والعلم بالقوى 

واإلثارة وطرح األسئلة  والدهشة  املتعة  املألوف؛ بهدف حتقيق  بغير  واملعقول  لإلنسان،  اخلفية 

االستفزازية والتفكير النقدي والتأملي والتحليق في فضاءات وعوالم مبهرة، وطرح توقعات مبنية 

على املنطق العلمي الذي قد يطال البشرية في زمٍن ما قد يكون قريًبا وقد يكون بعيًدا. 

من املفيد - هنا - اإلشارة إلى ضرورة أن يكون احملور اإلنساني هو السائد في إبداعات 

فعله  ما  هذا  واملُتكلِّس،  التقليدي  التجريب وجتاوز  فلك  في  األعمال  تدور  وأن  العلمي،  اخليال 

ستنيواف ليم أهم املسرحيني الـپولنديني في مجال اخليال العلمي، الذي حاول - أيًضا - ومن 

خالل أعماله اإلبداعية اإلجابة عن األسئلة القلقة واملستفزة لإلنسان، من مثل فهم سر الوجود 

وما وراء الطبيعة، وكيفية الوصول إلى احلقيقة النهائية... 

وملا كانت - في بعض األحيان - شخصيات العمل اإلبداعي ليست إنسانية، فال بد من 

عاملًا  يظهر  العلمي  اخليال  أدب  أن  باعتبار  اإلنساني،  اللبوس  األطفال...  في مسرح  إلباسها 

ومتوقًعا.  ُمتخيَّاًل  األحيان  من  كثير  وفي  خالًصا، 

ر ضمن حدود  وهذا ال يعني أن املسرح أو أدب اخليال العلمي منغلٌق على نفسه أو يتأطَّ

معينة.. إنه أدب ال يعرف االنغالق... أدب يتخطى احلدود املرسومة ليعانق اآلتي مبخترعاته وما 

يتفتق عنه من أمور. 
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وهذا الرأي يبدو مشجًعا مع اإلبداع العلمي، الذي يرسم عوالم متخيلة ميكن أن تصير 

واقًعا في املستقبل؛ أي أنه ليس أدًبا شائًعا وإمنا أدب يتبنى ظواهر لها فضاءاتها، وتثير اهتماًما 

كبيًرا سواء أكان ذلك للكاتب أم للمتلقي.

وعندما ُنبرز من خالل اخليال العلمي دور الشر وما له ونبرز فوائد اخلير، فإننا بذلك نقترب 

من مالمسة قضايا املجتمع مهما كان اإلبداع مغرًيا. 

وعلى الرغم من أن نتاجات اخليال العلمي عند الغرب أوسع وأجنز وأخصب من النتاجات 

العربية في هذا الفن نقول: إن هذا األدب - على حد تعبير ستنيواف ليم - "لم يصل بعد إلى 

يتصف  اجلديد، حيث  اآللي  العالم  وتظاهر  تهددنا  التي  اخلطيرة  الظواهر  تلك  أهمية  مستوى 

ته بالتناقض، فنرى هذا النوع الروائي واملسرحي اجلديد ميتص قدرات ُمؤلِّفيه،  املوقف األدبي بُرمَّ

ُكتاب ال  يؤلفها  التي  الكبرى  فترتفع قيمة هذه األعمال وأهميتها على مستوى األعمال األدبية 

أنهم ميثلون...")6(. يدركون 

وال بد أن نعترف بصعوبة الكتابة في مجال اخليال العلمي؛ ألن أدب اخليال العلمي يحتاج 

ر والنظر إلى املستقبل من خالل  إلى احلذر وإلى املعرفة العلمية وإلى الكثير من التبصير والتبصُّ

احلاضر، عبر رؤية حتديد ُأُطر التصور والتحكم بعناصره ومفاصله. 

تسجيلية  وثيقة  لتغدو  األدبي،  جنسها  تتجاوز  العلمية  الروايات  أن  ذلك  إلى  أضفنا  وإذا 

وممثاًل للعصر، أدركنا حجم املهام التي تقع على عاتق مؤلف مسرح أو قصة أو رواية اخليال 

العلمي.

ق ُيقيِّم مراحل الظواهر احلياتية  مبعنى آخر إن أدب اخليال العلمي يحتاج إلى كاتب خالَّ

التي تستدعي وقوف اإلنسان في وجه الشر أو حرصه على دعم اخلير بأنواعه، وما دام العالم 

يعيش تهديدات متنوعة ومختلفة بسبب مخترعات تدميرية واَكبت النهضة في العصر احلديث الذي 

رًدا للتكنولوچيا، فقد صار لزاًما على ُكتاب اخليال العلمي أن يتحدثوا من خالل  شهد تقدًما ُمطَّ

ا ميكن أن ُيخترع في سبيل إنسانية اإلنسان.  اخليال العلمي عمَّ

إن احلضارة احلديثة على الرغم من اإليجابيات التي ال تعد وال حتصى حملت معها متغيرات 

كثيرة وفساًدا أخالقّيًا، فإن من واجب الكاتب املسرحي أو القاّص أن يتعرض إلى ذلك في إبداعه؛ 

خاصة إذا أكدنا أن الواقع االفتراضي أو الفعلي يتحمل الكثير والكثير. 

ومع أن بعض الُكتاب الذين خاضوا جتربة اإلبداع باخليال العلمي فقدوا البوصلة فضاعوا 
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بني التقدم العلمي السريع الالهث الذي يدمر جوانب مهمة من عاملنا وبني اإلميان بثقافتنا الروحية 

وتراثنا اإلنساني وعقائدنا، ومع ذلك ميكن القول في هذا املجال عندما يتحدد هدف التكنولوچيا 

ة التي تستخدم  من قبل املخترع، فإن ذلك يوضح خيرها من شرها وأكبر مثال على ذلك الذرَّ

للخير وللشر. 

إن املكتشفات احلديثة مثيرة للغاية، ومن هذا املنطلق ميكن االعتماد عليها من أجل التنبُّؤ 

باملستقبل الذي ال يعرف أحٌد ماذا يخبِّئ للبشرية

وإذا كان تراثنا العربي مليًئا باألساطير واخلرافات واحلكايات الفنتازية، فإن هذا املوروث 

بابا  )علي  وهي حكاية  واحًدا  مثااًل  أن أضرب  أخرى، وميكن  أو  بصورة  العلمي  للخيال  د  مهَّ

واألربعني حرامي(، حني يخاطب علي بابا الصخرة بلفظة "افتح يا سمسم" فتفتح الصخرة.

نخُلص إلى ما يلي: 
1- مسرح اخليال العلمي ضرورة الزمة في حياتنا وكذلك أدب اخليال العلمي بشكل عام. 

خطوة  باملستقبل،  التنبؤ  أجل  من  منطلًقا  لتكون  احلالية  العلمية  املكتشفات  إلى  االستناد   -2

ناهص.  علمي  خيال  أدب  إلى  للوصول  ودقيقة  صحيحة 

3- مسرح اخليال العلمي يهدف إلى أمرين اثنني: 

أ - فهم الصراع اإلنساني مع اآللة. 

ب - طرح القضايا اإلنسانية في مواجهة استكشافات اإلنسان. 

4- ضرورة النظر إلى احلاضر دون إهمال املاضي واملستقبل. 

5- روح األمل في األجيال. 

6- الدفاع عن مستقبل اإلنسانية بالوسائل املتاحة. 

7- من الضروري التشجيع والتحفيز على أدب ومسرح اخليال العلمي. 

8- املزيد من الندوات واحملاضرات واالستراتيـچيات واخلطط لدعم أدب ومسرح اخليال العلمي. 

بأهمية أدب ومسرح اخليال  والتثقيف  للتعريف  املختلفة  الوسائل اإلعالمية  9 - االعتماد على 

العلمي. 

10- اعتماد مهرجانات خاصة بأدب ومسرح اخليال العلمي. 

11- اعتماد جوائز تشجيعية لدعم أدب ومسرح اخليال العلمي. 
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املراجع والهوامش 
 ،48 رقم  املعرفة،  عالم  اإلنسان، سلسلة  ومستقبل  العلمي  التنبؤ  عبد احملسن صالح،  د.   -1

1981م.  ديسمبر  الكويت، 

2- السابق نفسه. 

3- السابق نفسه. 

4- السابق نفسه. 

5- أدب اخليال العلمي، املوسوعة العربية. 

6- ستنيواف ليم، مسرح اخليال العلمي، ترجمة د. هناء عبد الفتاح، املهرجان القرائي، مكتبة 

األسرة ص 11، العام 2000م. 

املصادر 
العربية  اللغة  الوسيط،  املعجم  اجلامع،  املعاني  معجم  في  بالعربي  خيال  ومعنى  تعريف   -1

 .1 صفحة   - عربي  عربي  معجم  املعاصرة، 

2 - منظمة املجتمع العلمي العربي، أدب اخليال العاملي، تعريفه وسماته. 

3 - أدب اخليال العلمي / املوسوعة العربية. 

4- د. عصام بهي، التفكير العلمي في مسرح توفيق احلكيم. 

5- صالح معاطي، اخليال العلمي بني العلم واخلرافة. 

الهيئة  للجميع،  القراءة  الفتاح،  د. هناء عبد  العلمي، ترجمة  ليم، مسرح اخليال  6- ستنيواف 

2000م.  للكتاب  العامة  املصرية 

7- د. طالب عمران، البحث عن عوالم أخرى، سلسلة اخليال العلمي، دار الفكر 2004م. 
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الحكايات الشعبيـّة يف قصص كامل كيالني الطفلية

د. هانم العيسوي *

ازدادت في عصرنا الراهن معرفة الصغار بأنفسهم، واتسعت اهتماماتهم باآلخر، واختلفت 

طبيعة عالقاتهم مع الوجود عن الكبار، فالصغار ينهلون معارفهم وقَيمهم من وسائل تكنولوچيا 

املعلومات واالتصاالت الرقمية املليئة بتجارب عاملية، وليست محلية فحسب، أما الكبار فكانوا 

يتلقون أدبهم وسردياتهم من ثقافات محلية، حتى أضحوا ناضجني وفق قيم ومعارف مما نهلوه، 

وألنَّه من الصعب التغيير في شروط حياتهم السابقة ومن الصعوبة اللحاق بركب ثورة املعلومات 

الرقيمة؛ فقد اتسعت الفجوة اجليلية مع أبناء اجليل اجلديد.

يستقبلون  كما  متسارع،  بشكٍل  يصلهم  مبا  يتأثرون  النمو،  دروب  في  كائنون  واألطفال 

خبراتهم اللغوية بشكٍل مغايٍر لألجيال التي سبقتهم، وعلى الرغم من أنَّ استقبال اللغة واحَلَكايا 

: "كلَّ خبرة لغوية لها شكل فنِّّي، ممتعة وسارة،  وكل السرديات مشتركة بني الصغار والكبار، فإنَّ

ه  الفني، والسموِّ بذوقه األدبي ومنوِّ ه  الطفل ويتفاعل معها، تساعده على إرهاف حسِّ بها  مير 

املتكامل، فتسهم بذلك في بناء شخصيته وحتديد ُهويَّته وتعليمه فن احلياة")١(، وغالًبا ما تكون 

طبيعة استقبال الكبار ِللُّغة ثابتة نسبًيا على عكس الصغار، الذين يستقبلون اللغة وموضوعاتها 

بشكل متغيِّر تناسًبا مع تغير أفكارهم ومنو أجسادهم واضطراب عواطفهم.

ن معرفة اإلنسان مبحيطه الناجتة عن منو َملَكة اخليال لديه، بدأ يبني تاريخه  مع بداية تكوُّ

الذي عبَّر عنه بوعي سلوكه وتقوميه مبا ينسجم مع قيم اجلماعة، ووصف حتدياته مع الطبيعة، 

املتباينة في  الوجود، وحني شرعت الشعوب  لغة تطورت مع تطور عالقاته مع  وذلك عن طريق 

وشكلها،  وحدود صراعاتها  ومناخها  وتضاريسها  طبيعتها  وفق جغرافية  ن  التكوُّ في  جتاربها 

اخترعت سرد حكاياتها ومن َثمَّ تدوينها، حتَّى بات لكل شعب حكاياته املروية غير املكتملة؛ ألنَّها 

* رئيسة مجلس إدارة شركة ليفانت لتنمية املوارد البشرية - مصر.
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من صنع املخيلة اجلمعية، وهكذا تطورت احلكاية شكاًل ومضموًنا وفق التغيرات الطارئة على 

املجتمعات اإلنسانية، إلى أن كانت الكتابة فأصبح بإمكان اإلنسان االحتفاظ بقصصه مكتوبًة 

على ألواح طينية بداية إلى أن حلَّت الثورة الرقمية، فأمسى يحفظ سردياته في احلواسب والشبكة 

العنكبوتية.

وكوارث  الشر  قوى  مع  البشر  صراعات  عن  تتحدث  فهي  متشابهة،  الشعوب  وحكايات 

الطبيعة والغيبيات... إلخ، هذا من جهة، ومن جهٍة أخرى صراعاتهم مع أنفسهم، وبني بعضهم 

وهذه  أفعالهما...  تتساوى  َخْصمني،  تستخدم  القصص  من  كثيرًة  كثرًة  "إن  وبالتالي  البعض؛ 

الثنائية مهمة، السيَّما أنَّها تقرب القصة من بنية األلعاب التي فيها خصمان متعادالن يرغبان في 

شيء")٢(. استحواذ 

لًة عبر األجيال املتعاقبة لشعٍب ما، وبني حضارات  تنتقل احلكايات بني الشعوب وُتتواَرث معَدّ

الشعوب قاطبة، فأساطير ممالك الشرق القدمي منذ السومريني واملصريني القدماء انتقلت إلى 

احلضارة اإلغريقية، واألخيرة إلى الرومانية وتأثرت احلضارة العربية بها أيًضا، وهكذا فاحلكايات 

ح أنَّ في بنيانها أدًبا مخصًصا لألطفال،  الشعبية كانت معبرة عن ثقافة الشعوب التي لم يصرَّ

بل ظهرت قصائد شعرية أو وصايا ونصائح لألطفال، فضاًل عن األغاني واألناشيد التي ُتغنى 

لألطفال... وكانت منطوقة إللهائهم وترفيههم وتأديبهم وتعليمهم.

مون بظواهر  نت األساطير اليونانية القدمية، التي قدمت أبطااًل مبرتبة اآللهة، حيث يتحكَّ ودوَّ

ة لهوميروس، أما  الطبيعة ومصير البشر، واملالحم عن أبطال أسطوريني ومثالها اإللياذة واألوديسَّ

في الدين اإلسالمّي فقد أصابت ِهَبة محمد حني انتصرت ألدب األطفال الذي: "يجعل اإلله وحده 

ك األول لألحداث، وليست القوى اخلارقة أو املخلوقات العجائبية أو  هو صانع املعجزات وامُلرِّ

السحر")٣(. ولعل األَخَوْين غرمي األملانيَّنْي أول من قام بحفظ القصص اخليالية التقليدية األملانية) 

( منذ عام ١8١٢م ومنها ليلى والذئب، وقد فاق عدد احلكايات املستمدة من التراث األملاني التي 

ات لألطفال،  حفظاها املائَتْي حكاية شعبية، وهي ما وصال إليها من حكايات شفاهية حتكيها اجَلدَّ

قت قصصهم على واقعية أدب األطفال التي كانت سائدة حتى ذلك الوقت، ثَمّ جمع هانس  وقد تفوَّ

كريستيان أندرُسن الدامنركي احلكايات الشعبية اخليالية، وأرسى صنف القصص اخليالية في 

أوروبا، وفي عام ١8١6م نشر چـوان ديڤـيد كتاًبا عن روبنسون السويسري وعائلته، وهو عبارة 

عن قصص قصيرة فانتازية موجهة لألطفال، ثم أصدر لويس كارول )َأِليْس في بالد العجائب( في 
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١865م وحتكي عن فتاة ُمغاِمرة في عوالم غرائبية، وقد أظهر في الفتاة خيالها الواسع وعواطفها 

نون قصصهم املوجهة لألطفال أساليَب  ادة، ومنذ نهاية القرن التاسع عشر بدأ الُكتَّاب ُيضمِّ الوقَّ

الواقعية وموضوعاتها. 

ولعلَّ ما قابل األساطير الغربية التي انتقلت إلى الغرب من مصر القدمية وبالد الرافدين 

وممالك الشرق القدمي، ما قابلها في احلضارة العربية اإلسالمية أيام العرب واحلكايات الشعبية، 

التي ظهرت على شكل ِسَير ومقامات وحواديت ومسامرات ونوادر وأمثوالت... إلخ: وهي "ُتطرح 

على شكل حكاية بهدف قول حقيقة بشكٍل غير مباشر، وقد اسُتخدمت لغاية تعليمية")٤( وُنقلت 

ال الذي يحكي قصص األبطال شعًرا على  بطرق متعددة، فمنها ما ُروي شعًرا كالشاعر اجلوَّ

ات واألمهات التي يروينها للصغار، وهي طريقة يعرفها اجلميع،  أنغام ربابته، وأخرى قصص اجَلدَّ

استهالاًل،  اأُلّم  برحيل  والعدم  املوت  مفهوم  عاجلت  التي  حسن  الشاطر  حكاية  مناذجها  ومن 

نت حبكة وكان احلل  تكَوّ الغزالة  وبذبح  تالًيا،  الشاطر حسن  لقتل أخت  ثم سعي أخته متنطر 

بانتظار اخلير، ومن القصص الطفلية املصرية: حكاية املعيز الثالثة، علي بابا، جحا واحلمار... 

إلخ، وارتبط مفهوم احَلْكي والرواية في: "املوروث العربي مبستويات متعددة، منذ أن كان هناك 

وموجًها  راوًيا  بصفته  احلكواتي  ثم  الدينية،  والنصوص  الشعبية  للقصص  ورواة  للشعر  ُرواة 

َير  للسلوك ومعلًما للحضور في املقاهي الشعبية")5(. وأكثر ما ظهر األدب الشعبّي من خالل السِّ

الشعبية، الزير سالم وأبي زيد الهاللي وعنترة والظاهر بيبرس وسيف بن ذي يزن، ومختصر 

مت على لسان احلكواتي مازًجا بني السرد والشعر في  العجائب والغرائب للمسعودّي... إلخ، وُقِدّ

مقاهي املدن وهي مفعمة مبعاني البطولة ووصف املعارك والكوارث الطبيعية وتفسيرها، فيها 

القصص  كما ظهرت  األخالقية،  بالقيم  لة  محَمّ وهي  والطرائف،  واألحالم  اخلرافات  الكثير من 

ار واللصوص، وفيها املكائد والنصب واخلديعة كحكايات  واحلكايات الشعبية على ألسنة الشطَّ

دليلة والزيبق، ومن األساليب التي اتُّبعت لسرد احلكايات استنطاق احليوانات كحكايات إيسوپ 

اإلغريقي، وكليلة ودمنة لبيدبا الهندي، وهما حتمالن الفطرة البشرية السليمة واحلَكم األخالقية، 

وتقوم هذه القصص على َأْنَسنة احليوانات التي تعيش في بيئة بشرية في واقع افتراضي خيالّي، 

كما يعيشها الطفل، وأكثر ما كان مؤثًرا في تاريخ السرد العاملي ألف ليلة وليلة، ففيها حكايات 

هجينة من ثقافات عديدة، وقد هيمن على شخوصها السحر واخُلرافات واألَْسَطرة، بحيث كانت 

شخصياتها مُتسخ طيوًرا أو عفاريت... إلخ، وفي كلِّ األحوال تساعد اإلنسان وال تؤذيه.
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ن بهدف حفظها من االندثار، وكان يرويها  ظلت احلكاية الشعبية تنتقل شفاهًيا قبل أن تدوَّ

الراوي بأسلوبه ولغته املختصة بخطابه من دون أن يتقيَّد بترتيب أحداثها، ورمبا يحذف منها أو 

يضيف إليها وفق مقتضياِت حلظِة َحْكِيها، ولم يكن الصوت وحده كافًيا؛ حيث كان يستخدم الرواي 

فت احلكاية الشعبية:  يديه وحركات جسدية وإمياءات تظهر في سيماء وجهه وعينيه... إلخ، وقد ُعرِّ

"نوع قصصي ليس له مؤلف؛ ألنه حاصل ضرب عدد كبير من ألوان السرد القصصي الشفهي، 

رون فيه أو يقتطعون منه، وهو يعِبّر عن جوانب من شخصية  الذي يضفي عليه الرواة أو يحوِّ

اجلماعة، لذا يعدُّ نسبه إلى مؤلف معنيِّ نوًعا من االنتحال، ولكن يظلُّ في طبيعته شعبًيا")6(، كما 

بقدر  التصنيفاُت  وُوِضعت في مجموعات، ورمبا طالتها هذه  عديدة  ُصنِّفت احلكاية تصنيفات 

باحلكايات صنِّف في قسمني؛  املتعلق  الشعبي  فاألدب  العموم  والتعسف، وعلى  الدقة  من عدم 

تقترب  واآلخر: حكايات شعبيَّة  األساطير،  من  تستمد موضوعاتها  أسطورية  األول: حكايات 
بالتداول،  واملستمرة  باملخيلة اجلمعية  اخُلرافات املفوظة  الوجود من خالل  تفسير  مواقع  من 

ى باألدب الشعبّي الذي: "ينزع دائًما إلى إحقاق احلق ومجازاة اخلير  التي أفضت إلى ما يسمَّ

باخلير والشر بالشر")٧(. وقد استفاد ُكتَّاب أدب األطفال كثيًرا من األدب الشعبّي، و: "كثيًرا من 

وا من احلكايات الشعبية أفكار قصصهم، والقت تلك القصص هًوى في  اصي األطفال استمُدّ قصَّ

كون من دون حواجز أو قيود، وَأنُسوا باحليوانات  نفوس األطفال، وُسعدوا بأبطالها الذين يتحَرّ

ك وتطير وتضحك وتذرف  ًفا إنسانًيا، وبالنباتات التي تتحَرّ التي تتصَرّف - في الغالب - تصُرّ

الدمع، وتقرأ الشعر، وباألدوات اجلامدة التي تروح وجتيء وتقرع الطبول وتغنِّي.. وأثارت هذه 

احلكايات مشاعر األطفال وسط أجواء التضحية أو البطولة أو الصدق أو العدل، حيث ينتصر 

فوا  اخلير واألخيار، ويخذل الشر واألشرار")8( وهذا ما جنده في كتابات معظم الُكتاب، الذين وظَّ

هة لألطفال؛ بقصد تعليمهم وتهذيب سلوكهم وغرس  األدب الشعبّي وسَير التاريخ وقصصه املوجَّ

القيم السامية في نفوسهم وإماتة روح الرذائل والقسوة منذ الطفولة، وقد ذكر)٩( أن أدب األطفال: 

"يساعد في توفير أسباب النمو السليم املتكامل لألطفال وإعدادهم؛ لتحمل املسئولية مستقباًل 

وتعويدهم على النقد الهادف البنَّاء، وزيادة معرفتهم وتكوين الذوق األدبي والفني ومتكينهم في 

تقييم اجلمال، واملساهمة في كشف هواياتهم وتنميتها". 

إنَّ أهمية األدب الشعبّي تنبع من أصالته وفعله القوي لدى متلقيه؛ خاصة األطفال، إضافة 

إلى أنَّه مليء باألحداث الدراماتيكية املوضوعة على مسار درامّي متناسق، وفي املواقف االنفعالية 
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العاطفية التي تظهر على سلوك الشخصيات ما يثير حفيظة الطفل، وجتعله منسجًما بل متفاعاًل 

مع ما يستقبله، وليس جديًدا إن استلهم األدباء تراث األمة، ولكن ال ُبدَّ لهم من احلذر الشديد، 

حيث  يجب احلرص على تساوق قيم التراث مع القيم املعاصرة وثقافة الواقع املألوفة، فإذا كان 

في مضامني التراث ما يؤثِّر سلًبا على تربية الطفل، فالبدَّ من إهمال مضامينه، واالبتعاد عما هو 

مقبول مبنطق العصر الذي يعيش فيه الكاتب.

وبذلك.. ال ُبدَّ من البحث اجليد عن املوضوعات التربوية، التي تؤدي مبتلقيها من األطفال 

إلى سلوك حسن، وذائقة جمالية راقية، ومتعة كبيرة إلى جانب املعرفة املفيدة، وحتى يصل أديب 

األطفال إلى هذه األهداف السلوكية والتربوية يجب عليه اختيار األسلوب امُلَبّب للطفل في سرد 

ف التقنيات السردية احلديثة، بل أن يخلق التقنيات املناسبة لَسْردَنة  حكاياته املستلهمة، وأن يوظِّ

ارتياد  في  التجريب  طريق  عن  وذلك  التاريخ،  سيرورة  وفي  احلاضر  وقائع  سياق  في  الواقع 

املجهول والكشف عن العيوب املجتمعية، وهذا ال يتنافى مع قدرات الصغار فهم: "يتمَتّعون مبيزة 

ق اجلمال، إنَّ في داخلهم نداًء عميًقا يجذبهم نحو اجلميل؛ كذلك لديهم َتوٌق للتسامي والبطولة،  تذوُّ

وإلى املعرفة واملغامرة واالنطالق")١٠(، كما ثبتت صحة وظيفة املوروثات التراثية التربوية لألطفال، 

التي جتاوزت املعطيات الدينية؛ حيث)١١(: "نسج حولها الفلسفة واألخالق والفن واألمثال العامية 

وسَير األبطال واملالحم الشعبية، فالتراث نتاج إنسانّي خالص ليس له صفة القداسة أو األلوهية".

على الرغم من شيوع توظيف األساطير والُفلْكُلور واألدب الشعبّي في أدب األطفال، فإنَّ 

هناك من اعترض على هذه املناهل لهذا األد؛ب ملا فيها من ُخرافات وسحر وعوالم املجاهيل من 

ع األطفال، وُيخيفهم ويدفعهم إلى  ا من األحداث ما يروِّ أشباح وجنِّيات وشياطني... إلخ، ورمبَّ

حالة اخلوف والضعف، وتسليم أنفسهم للقَدر ومكائد الزمن، فتضعف لديه طاقة الواجب والشعور 

غات لتجعله متواكاًل، ومؤمًنا بالشعوذة والسحر والطالسم، إضافة  باملسئولية، ويستتر حول مسوِّ

القدرية  في  اإلغراق  من  حتمله  ما  جانب  إلى  والشرطة  اللصوص  لشطارة  الطفل  تقليد  إلى 

والقسمة والنصيب وأفعال الزمن ومكائده والهروب من املسئولية، ونزعة التبرير، كما أَنّ أصحاب 

ون علوم العصر جتاوزت مفاهيم اخُلرافة واجلنِّيات، فما كان ُحلًما في املاضي  هذا الرأي يعدُّ

لدى  واآلن  والطائرات،  املُجنَّحة  بالصواريخ  حقيقة  أضحى  بجناحني،  واإلنسان  الريح  كبساط 

البشرية الروبوت والعقل اإللكتروني، ولم يُعد البشر بحاجٍة إلى خامت سحرّي أو بساط الريح.

ولكن آخرون ال يجدون تعارًضا بني العلم واخُلرافة، وأنَّ لكلٍّ منهما فعله في تلبية رغبات 
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النفس البشرية وإشباعها، ورمبا شحذ ملكة اخليال لدى الطفل تستدعي تشجيعه للدخول في 

رؤية مشكالته من موقع  الطفل على  يعتاد  إذ  واخُلرافة،  وامليتافيزيقيا  واملجهول  السحر  عوالم 

التنامي الدرامّي بعوالم موازية لواقعه املَِعيش، وإضافة إلى أَنّ أحداث الفانتازيا وغرائبيتها هي 

مصدر دهشة الطفل واستغرابه، التي جتعله على استعداٍد القتحام املستحيل، ورمبا إخضاع 

ع  احلكايات الشعبية واألساطير  ملقتضيات العلوم املعاصرة، ومحاولة االستفادة منها مبا يوسِّ

خيال الطفل وتوجيهه نحو فروع العلم، وليس نحو ترسيخ اخُلرافة، هو الشكل األمثل لتعامل أدب 

األطفال مع مفاهيم امليتافيزيقا، باألخصِّ أنَّ األساطير والسَير واحلكايات الشعبية لم توضع في 

األصل للصغار، بل كان املستهدف بها الكبار، على الرغم من سماع األطفال لها.

في أيامنا احلاليَّة، أصبح لدى اإلنسان قدرٌة لقياس الذكاء والوجدان لدى الطفل، بحيث 

فاعاًل  ليكون  الطفل،  بناء شخصية  يناسب  ما  املربي  أو  األطفال  أدب  كاتب  يختار  أن  يشجع 

ب القيم املنحطة والصور املفزعة من مواد  حقيقًيا؛ مما يسلتزم من مؤسسات الطفولة أن تشذِّ

مها، ولعلَّ الكيالني خير من مثَّل التوجه الثالث، وإذا تتبعنا مصادر  بها وتقوِّ األدب الشعبي وتهذِّ

قصصه جندها في حكايات ألف ليلة وليلة، وقد أضاف إليها مسرحيات شكسـپير وموليير ودانتي 

ي... إلخ، ولم يعتمد كيالني على طبعة ألف ليلة ليلة العربية بل اطلع عليها  وڤولتير وهوجو واملعرِّ

في لغات أخرى ومخطوطات خاصة، كما استقى حكايات قصصه من كتاب كليلة ودمنة، وسيرة 

ة، وسيف بن ذي يزن، ومن األساطير اليونانية والعاملية.  األميرة ذات الهمَّ

ُوِلد كامل الكيالني )١8٩٧- ١٩5٩م( في القاهرة، أبوه كيالني بك، مهندس مثقف أورث 

مكتبة ثرية، نشأ في بيئة شعبية )١٢( على الرغم من انتماء أبيه إلى الفئات املدينية، كما كانت أمه 

مثقفة شاركت نساء بيئتها حياتهن وتطلعاتهن، تلقَّى تربيته على يد خاله الضرير املتديِّن احلافظ 

القرآن الكرمي، الذي كان يقطن معهم في منزل والده، إضافة إلى سِيّدة يونانية وابنتيها املثقفات 

اللواتي ُكنَّ يتلقني إعالة من أسرة كامل؛ مما أكسبه ثقافة ممزوجة من الشرق والغرب؛ حيث 

سمع أساطير اليونان وُخرافات الشرق.. نشأ كامل كيالنّي في حي القلعة املفعم باملآذن العتيقة 

واملنازل املشيدة في بطن اجلبل، وعاشر سكان احلي الذين يبُدون كأنهم خرجوا من بني قصص 

ألف ليلة وليلة.

من  القريب  البارود  مخزن  انفجار  عمره، حدث  من  اخلامسة  في  كيالني  كامل  كان  حني 

حارته، حيث سقطت مآذن ومنازل، وكان حلظتئٍذ في مكتب الدراسة، فأخرجوه منه، ليعود إليه، 
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بعد نحو ثالث سنوات حافًظا للقرآن الكرمي)١٣(، ولعله لم ينسجم مع نظام الدراسة، بل مالت نفسه 

جتاه اخُلرافات واألساطير والسَير الشعبيَّة.

احلكايات  من  والكثير  والسَير  التاريخ  كتب  كيالني  وحفظ  ١٩٠8م،  عام  التعليم  ب  وُعرِّ

د مبوهبته بعد أن: "زار مدرسة  والقصائد الشعرية، وقد ُكتب عنه تقرير إلى وزارة املعارف ميِجّ

أم عباس، وارجتل شعًرا ومنها ألفية ابن مالك في النحو...")١٤(.. اشتغل مدرًسا للترجمة والتحق 

باجلامعة األهلية ١٩١٧م، وعمل رئيس نادي التمثيل املسرحّي عام ١٩١8م، واشترك في ثورة 

١٩١٩م بإلقاء األناشيد واخلطب احلماسية في حي القلعة، ونقل في إثر ذلك إلى دمنهور، إلى أن 

م الكيالني الكثير من الكتابات واألنشطة في  عاد موظًفا بوزارة األوقاف بالقاهرة ١٩٢٢م.. قدَّ

املجال الثقافّي، فُعدَّ أحد قادة النهضة في مصر، ولعل دوره في الندوة التي ضمت رجاَل فكٍر 

عرًبا عام ١٩١8م، وإدارته لقاءاتها خير شاهد على فاعليته، حيث التقى فيها بشوقي والهلباوي 

الندوة  هذه  زار  إلخ،  شهبندر...  الرحمن  وعبد  أرسالن  وشكيب  مطران  وخليل  زكي  وأحمد 

كارلوناللينو اإليطالي وچـرمانوس املجري، وقيل أن كامل كيالني أدارها بذكاٍء ولباقة.

كما حقق كيالني كتب أبي العالء املعري، وأشعار ابن الرومي وابن زيدون، ثم أخرج نوادر 

جحا على سبيل النقد االجتماعي، وترجم شكسـپير وسرڤـانتس وترجم عن املستشرق دوزي، 

كما ترجم أوبرا كارمن، وخاض جتربة الكتابة في الشعر للكبار والصغار وغير ذلك من العطاءات 

املهمة... إلخ.

كانت كتابات كيالني تفصح عن مكنوناتها من خالل الرموز األسطورية واحلكايات الشعبية 

هة لألطفال توجهه نحو القيم الدينية النبيلة، ولعلَّه  والقصص التاريخية، وبرهنت قصصه املوجَّ

َغ ألدب األطفال - تقريًبا - في بعض ِسِني حياته اإلبداعية، فاشتهر به، حتى ترجمت قصصه  تفرَّ

والروسية  والفرنسية  اإلجنليزية  منها  لغة،  عشرة  أربع  بلغت  وقد  األخرى،  اللغات  من  للعديد 

والصينية واملالوية... إلخ، عمل عام ١٩٢٩م سكرتيًرا لرابطة األدب اجلديد، ثمَّ أسهم في تأسيس 

جماعة أپـولُّو، كتب كيالني نحو ألف قصة ومسرحية وقصيدة لألطفال، تأليًفا واقتباًسا وترجمة، 

باخليال  مفعمة  وهي  العشرين،  القرن  خمسينيات  أواخر  حتى  وخمسني  مائتني  نحو  وأصدر 

ه علي احلديدي األَب الشرعيَّ ألدب األطفال في اللغة  بأسلوب ممتع وفيها تهذيب للسلوك، عدَّ

العربية )١5(، وقد بدأ بتأليف أول قصة طفلية عام ١٩٢8م عن: السندباد البحرّي، التي أهداها 

البنه مصطفى كونه رواها له منذ كان في السابعة من عمره، وتبعها بقصتني؛ أوالهما عالء الدين 
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والثانية تاجر بغداد، وهما مقتبستان من ألف ليلة وليلة، ولم يتوقف كيالني عن كتابة قصص 

التسلية  "إنَّ كتبك قد جمعت إلى براعة  األطفال منذ عام ١٩٢8م، حتى قال عنه كارلوناللينو: 

حسن األسلوب ووفرة املعلومات مًعا، ولست أرى لها مثياًل إاَلّ تلك الكتب التي تدرَّس في مدارس 

أوروبا")١6(.  كتب كيالني قصًصا واقعية، ولكنَّه جلأ إلى حكايات السحر والشعوذة والشياطني 

أعمال شكســپير  املوضوعات، واستمد قصصه من  فأنتج قصصه جذابة متعددة  واألساطير، 

وسرڤـانتس وابن طفيل.

ولعلَّ كامل الكيالني الذي كتب لألطفال الصغار والكهول والشيوخ، يعدُّ رائد القصة الطفلية 

العربية، فقد كتب ست عشرة حكاية لألطفال الذين لم يتجاوزوا الثالثة من عمرهم، كليلى والذئب، 

الطفل  د أن تكون واقعية من غير مجاز، ومتضمنة عبارات مكررة؛ ألنَّ  تعَمّ ،... وقد  وسندريالَّ

يسمعها وال يقرؤها، ثم كتب قصص رياض األطفال، فأكثر من صورها، وكتب في مقدمة قصة 

حكاية الدجاجة الصغيرة احلمراء: "تدرجنا بالطفل في هذه السلسلة حتى يكون آخر جزء منها 

ممهًدا لقراءة أول جزء من أجزاء السلسلة األخرى...")١٧(، كما كتب مجموعة مكونة من نحو خمس 

عشرة قصة، منها شمشون اجلبار، وعدو املعيز،...، وأضفى عليها أخيلًة وأسلوًبا بحيث ُيخرج 

الفكاهة، وفي قصص  بيئته ومينحه قدراٍت على تخيل عوالم أخرى، وفيها قدر من  الطفل من 

الفكاهة كتب عفاريت اللصوص والعرندس واألرنب الذكي...، وتوسع فيها باملعلومات وتوصيف 

أمكنة خارج مدركات املكان، الذي يعيش فيه الطفل كالصحراء والغابة، وفي مجموعة خامسة 

ن قصصه  وجهها إلى أطفال املدرسة، الذين بدُءوا بتكوين عالقات اجتماعية مع زمالئهم، فيضمِّ

إبعاد الطفل عن ميول الشرور في نفسه، مثل التعالي والتفاخر واألنانية واحلقد والكراهية...، 

اب يصيح كاذًبا أن الشمس ال تبزغ سوى إذا صاح، إلى أن أدركت دجاجة ذكية كذبه،  فالديك الكذَّ

فأثبتت لزميالتها كذب الديك.. ثم كتب قصص جحا، ومنها احلمار الذكي وغراب الطائر وسوق 

الشطار،... إلخ، وفيها خيال واسع وتوجيه الطفل للتعاون مع اجلماعة وفهم األمور واملشكالت 

التي يقع فيها، كما أصدر سلسلة حكايات استقاها من ألف ليلة وليلة، وفي هذه املجموعة يبدأ 

العفاريت، شهرزاد  كأمير  املجموعة تسع عشرة قصة  "قالت شهرزاد"...، ووصل عدد هذه  بـ 

ويدفعه  وعربية،  عاملية  أساطير  الطفل  لتقبُّل  أسلوب سهل  وفيها   ،... الريح،  بساط  وشهريار، 

ف األساطير واحلكايات الشعبية في  للدخول في مغامرة املعرفة، وبذلك يكون أيًضا أول من وظَّ

أدب األطفال، رابًطا بني أفعال شخصيات قصصه برغبات الطفل الواقعية مرتكًزا على ما تعرفه 
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املخيلة اجلمعية وما تألفه، ثم أصدر عشر قصص من ألف ليلة وليلة، منها علي بابا، وأبو صير 

وأبو قير، وخسرو شاه، وعالء الدين، والسندباد البحري،... كما أصدر قصًصا من امليثولوچيا 

الهندية، كالوزير السجني، واألميرة القاسية وشبكة املوت وغابة الشياطني، وبلغت سبع قصص، 

وُوّجِهت لألطفال ما قبل الثامنة، ولألطفال الذين حصلوا على جتارب في سن العاشرة أو التاسعة 

أشبع ميولهم مبعلومات علمية وما يشبع ميولهم األدبية والفلسفية كحي بن يقظان، وابن بطوطة 

ورحالت ابن جبير وروبنُسن كروز، وقدم قصًصا مشهورة لشكسـپير، كما صور حياة الرسول 

اعتماًدا على السيرة النبوية الشريفة، وأصدر سلسلة مفعمة بالفيوض العاطفية على شكِل حكايٍة 

من دون أن يدخل الطفل باألوهام أو املواعظ، بل كانت سيرة النبي مواقف هائلة تثير الطفل 

وجتعله متشوًقا لالستمرار بالقراءة، كما صاغ قصة النبي يوسف وقصة قابيل وهابيل وقصة 

غ  ترجمته قصة جلڤـر لسويفت بأنها تسبح في قصة حي بن يقظان البن طفيل، بل  موسى، ثم سوَّ

لم يشكَّ باطالع سويفت على قصة ابن طفيل)١8(، التي ألهمت أيًضا مؤلف طرزان باختياره قرًدا 

يحاكي حي بن يقظان، وباملجمل فإنَّ أسلوب كامل كيالني في نتاجه اإلبداعي لألطفال يكشف عن 

نفور شخصه من الشدة والعنف، وميله للطيبة والعطف واللني، كما يتميز أسلوبه بتقنية الباروديا 

وهو اجلمع بني موقف مأساوي يثير متلقيه للضحك نتيجة مفارقات في املوقف.

واحلق أنَّ كامل كيالني أكثر معاصريه اطالًعا على السَير الشعبية واحلكايات والقصص 

الشعبي، وكان يسمعها من بائع البسبوسة واحلوذّي وخاله الضرير، كما سمع أساطير اإلغريق 

نة من ُأّم وابنتيها كما أسلفنا، فجمع بني أساطير الغرب وحكايات  والغرب من أسرة يونانية مكَوّ

زيد  وأبي  يزن  بن ذي  ا، وسمع عن سيف  واألوديسَّ اإللياذة  مبكًرا عن  الشرق، سمع  ومالحم 

الهاللي، وحفظ القرآن الكرمي، ثم حفظ الشعر اجلاهلّي واإلسالمّي، عالوة على إجادته اإلجنليزية 

من  الرغم  على  الفصيحة،  بالعربية  احتفل  كيالني  كامل  أن  إلى  إضافًة  واإليطالية،  والفرنسية 

اهتمامه باألدب الشعبّي املكتوب واملنطوق باللهجة العامية.

ه أدباء األطفال العرب نحو الُفلْكُلور العربّي واإلسالمّي، فنجد نوادر جحا،  وأخيًرا.. لقد توجَّ

عت وسائط الثقافة الطفلية، فلم يبَق األمر محصوًرا في املسرح والقصة والشعر، بل  وقد توَسّ

َمى والسينما والتلفزيون والڤـيديو ووسائط التواصل االجتماعي اإللكتروني  أضحى االهتمام بالدُّ

من خالل شبكة اإلنترنت، األكثر رواًجا على املستوى العاملّي. 
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مصادر الرتاث وعالقتها بأدب األطفال

أ. د. أمير إبراهيم القرشي  *

مقدمة:
الكتاب في معظم  عندما تزور األقسام اخلاصة بقصص األطفال في املكتبات، ومعارض 

ًبا، وموضوعات كثير من القصص مشتقة من التراث الغربي،  الدول العربية، جتد الكثير منها ُمعرَّ

وأسماء أبطال القصص أسماء أجنبية ال مُتتُّ للبيئة العربية بِصلَة؛ وبالتالي فمعظم موضوعات 

تلك القصص تدور أحداثها في بيئة مغايرة لبيئة الطفل العربي، وتتناول في املجمل موضوعات ال 

تتمشى مع عاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا؛ ونتيجًة إلقبال الطفل العربي على قراءة تلك القصص فيبدأ 

ب ثقافة مغايرة لثقافة بلده وبيئته التي نشأ فيها، وتصبح الشخصيات الغربية هي القدوة  في تشرُّ

والنموذج الذي يحتذي به، ويتوحد معهم كأبطال ميلكون عليه خياله، ويردد أسماَءهم ليل نهار ؛ 

مما قد يؤدى في النهاية إلى اغترابه وتغريبه - ومع تسليمنا بأهمية االنفتاح على تراث وثقافة 

اآلخرين - ولكن ال ُبدَّ أن تكون نقطة االنطالق مع الطفل من حيث يعيش في مجتمعه احمللي، من 

ب تراثه احمللي والوطني ونطمئن أنه بات  القرية واملدينة واحملافظة والوطن اأُلّم، وعندما يتشرَّ

له جذور ضربت في أعماق تربته الثقافية وأن ُعوَده التراثي قد اشتد واستوى، عندئٍذ ُيسمح له 

باالطالع على تراث وثقافة اآلخرين؛ لالستفادة من التجارب واخلبرات اإلنسانية التي تؤكد قَيَم 

اخلير واحلب والعدل والسالم والتعاون.

هات  لذا؛ بات من الضروري التأكيد على حتديد مصادر التراث، التي ينبغي أن تكون ُموجِّ

فكرية لكل صاحب فكر، وكل أديب يعمل في مجال أدب األطفال، لكي يستنير بها وينهل منها، وله 

كل احلرية في أن يعيد قراءة هذا التراث ومعاجلته وتناوله من منظور عصري، يجمع بني األصالة 

واملُعاَصرة، فالطفل ابن عصره، والبد أن ميتلك األديب األدوات التي تساعده على تقدمي التراث 

* أستاذ املناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة حلوان - مصر.
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وتبسيطه بأنواعه كافًة إلى الطفل، مبا يتناسب مع إيقاع عصره وروحه وُمستحَدثاته ولغته؛ حتى 

ُيقبل األطفال على قراءة األدب املستلهم من التراث بكل حب وشغف.

 وتتلخص املصادر التراثية ألدب الطفل فيما يلي:

أوًل: الرتاث الديني:
تسعى جميع املجتمعات إلى تنشئة الطفل على اكتساب القيم الدينية واألخالقية، التي تؤهله 

لكي يصبح مواطًنا صاحًلا قادًرا على حتمل مسئولياته جتاه نفسه وأسرته ووطنه في املستقبل، 

وهذه التنشئة تتطلب أن يهتم أدب األطفال باجلانب الديني والقيمي، من خالل تقدمي القصص 

التي وردت في القرآن الكرمي سواء قصص األنبياء، مثل: قصة سيدنا نوح وإبراهيم وموسى 

ورد  التي  والطيور  احليوانات  أم قصص  الكهف،  أهل  وقصة  السالم،  عليهم  وعيسى  ويوسف 

يونس،  أبرهة، وحوت سيدنا  وفيل  مثل: قصة هدد سليمان  واآليات،  السور  في بعض  ذكرها 

بحيث يتم التركيز على الدروس املستفادة من وراء تلك القصص بلغٍة بسيطة تتناسب مع النمو 

النبوية، والقصص التي وردت في  العقلي واللغوي للطفل؛ وكذلك القصص التي تؤرخ السيرة 

بعض األحاديث القدسية والنبوية الشريفة، مثل: قصة أصحاب األخدود، وأحداث قصة الغالم 

مع الساحر والعابد وامللك، وكيف ضحى الغالم بنفسه في سبيل إعالء كلمة احلق، وقصة املرأة 

ة... إلخ. التي حبست الِهرَّ

عليه الصالة والسالم، وكيف ضحوا في سبيل  الله  أيًضا قصص صحابة رسول  وهناك 

والتابعني. الصاحلني  قصص  وكذلك  الدين؛  نصرة 

الديني الذي يزخر بالعديد من القصص ميكننا تنمية اجلانب  التراث  ومن خالل كل هذا 

الوجداني للطفل؛ حيث تتضمن القصص الدينية العديد من املضامني التربوية والقيم األخالقية 

واالجتاهات اإليجابية، التي ميكننا تنميتها لدى الطفل بطريقة غير مباشرة في ثنايا القصة، بعيًدا 

عن النصح واإلرشاد املباشر في صورة أوامر وَنَواٍه؛ مما قد يزيد من تعنُّت الطفل.

ثانيًا: الرتاث التاريخي:
أن  يرى  البعض  إن  العصر، حتى  مرآة  فاألدب  وثيقة،  عالقة  واألدب  التاريخ  بني  العالقة 

التاريخ نوع من األدب؛ حيث تتطلب صياغته من ِقبل املؤرخ ملسة أدبية ليتمكن من تسجيل الوقائع 



161
مجلة الطفولة والتنمية -ع 41 / 2021

التاريخية وصياغة اإلطار العام للموضوع وإثارة انتباه القارئ ليستوعب ما ُيقدم له.

واستخدام املدخل القصصي من املداخل الفعالة في تدريس التاريخ، فالتاريخ عبارة عن 

قصة متعددة الفصول واألحداث واألبطال، وهذه األحداث ال بد من تبسيطها وتقدميها للطفل في 

قة نابضة باحلركة؛ لكي يستوعب تاريخ بالده، ويتعايش مع القادة واحلكام،  صورة قصص ُمشوِّ

ويتعرَّف كفاح الشعوب من أجل نيل احلرية والعيش بكرامه وعزة.

واملشتغل بكتابة أدب األطفال سيجد في التاريخ على مر العصور مادة شائقة لكتابة العديد 

من القصص التي تلقى الضوء على تراثنا التاريخي، سواء في عصور القوة والنصر أم عصور 

العظة  واستخالص  املستفادة،  الدروس  استيعاب  من  األطفال  يتمكن  والهزمية؛ حتى  الضعف 

واالعتبار، واتخاذ أبطال التاريخ منوذًجا وقدوًة لهم في مستقبل أيامهم.

التي  الشخصيات  أمثلة عديدة على بعض  إعطاء  التاريخ ميكننا  وإذا استعرضنا مراحل 

ت بحياتها في سبيل رفعة أوطانها. مثل قصة كفاح  سطرت أسماءها في سجالت التاريخ، وضحَّ

"ُسْقُن َرْع" وكيف ضحى بحياته في سبيل تخليص مصر من احتالل الهكسوس، وقصة حترير 

مصر على يد أحمس قاهر الهكسوس، وقصة أعمال امللكة حتشبسوت التي نعمت في عهدها 

البالد بسالم واستقرار وقوة اقتصادية، وقصة امللك احملارب الشجاع "حتتمس الثالث" صاحب 

اخلطط العسكرية املبتكرة التي تعتمد على عنصر املفاجأة، وقصة امللك "إخناتون" وكيف عمل 

القدمية  في مصر  األول  املستكشف  قصة  أيًضا  وهناك  القدمية،  في مصر  اآللهة  توحيد  على 

"حرخوف" من عهد األسرة السادسة، الذي قام بعدة رحالت على ظهور احلمير في الصحراء 

الغربية ووصل إلى وسط أفريقيا في رحالت جتارية شهيرة، جعلت منه مادة خصبة دعت كاتبة 

إجنليزية متخصصة في أدب األطفال إلى دراسة سيرته ورحالته، ونشرت قصته لألطفال باللغة 

اإلجنليزية وثَّقت فيها بطوالته واكتشافاته.

وإذا انتقلنا إلى التاريخ اإلسالمي جند أن هناك شخصيات عديدة تصلح لكي ُينسج حولها 

العديد من القصص التاريخية التي توثق بطوالتهم وشجاعتهم، مثل: خالد بن الوليد،    وُعقبة بن 

نافع، وطارق بن زياد، وصالح الدين األيوبي، وسيف الدين قطز، ومحمد الفاحت .. وغيرهم من 

األبطال الذين حققوا انتصارات مهمة غيرت وجه التاريخ اإلنساني. 

إلى  لتقدم  التي تصلح  العديد من القصص واملواقف والطرائف  التاريخ على  كما يشتمل 

بها. التي ميرون  العمرية  تتناسب مع املرحلة  األطفال على صورة قصص، بطريقة جذابة 
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الطب  مجال  في  سينا"  "ابن  أمثال  واملسلمني،  العرب  علماء  حياة  قصص  أيًضا  وهناك 

والفلسفة، و"ابن النفيس" مكتشف الدورة الدموية، و"جابر بن حيَّان" في مجال الكيمياء والهندسة 

والفلك، و"ابن الهيثم" في مجال علم البصريات و"ابن البيطار" في علم النبات.. وغيرهم من العلماء 

الذين ينبغي أن يتم تقدميهم لألطفال من خالل قصص مبسطة حتكي مجمل حياتهم، وكفاحهم 

من أجل الوصول إلى اكتشافاتهم؛ لكي يقتدي بهم األطفال ويحرصوا في املستقبل على استكمال 

جهود هؤالء العلماء في مسيرة التقدم العلمي العاملي. 

كما أن إحياء التراث التاريخي يتطلب من مؤلفي قصص األطفال احلرص على اختيار بعض 

األماكن التاريخية؛ لتشكل الُبعد املكاني الذي تدور عليه أحداث القصة، وإعطاء الطفل نبذة عن 

نات املكان وتاريخه، بطريقة غير مباشرة في ثنايا أحداث القصة. طبيعة ُمكوِّ

ثالـًثا: الرتاث األدبي:
بأدب  التي تصلح لكي يستلهم منها املشتغلون  التراثية األدبية  العديد من املصادر  هناك 

القصص  تلك  تناول  إعادة  تتم  بحيث  املتنوعة؛  املوضوعات  ذات  القصص  من  العديد  األطفال 

التراثية بطريقة إبداعية جديدة مبا يتناسب مع الهدف التربوي واألخالقي والتعليمي من وراء 

ع"، التي ترجمها ونقلها  القصة، ومنها على سبيل املثال: "كليلة ودمنة" للكاتب "عبد الله بن املُقفَّ

ألسنة  على  تدور  قصص  وهي  اخلاص،  بأسلوبه  إليها  وأضاف  بتصرف  العربية  اللغة  إلى 

احليوانات والطيور، وتتمحور حول العالقة بني احلاكم واحملكوم، وبعض احِلَكم واملواعظ، وهناك 

البخالء  تربوية تكشف عن طبيعة  الذي يتضمن مواقف هزلية فكاهية  للجاحظ  "البخالء"  كتاب 

وسلوكياتهم.

ويأتي كتاب "ألف ليلة وليله" كأحد أهم كتب التراث العربي، بصرف النظر عن اجلدل حول 

مصدره األصلي، إال أن الثابت أنه نتاج عدة ثقافات مشتركة، ومنها العربية التي أْسَهمت بجزء 

كبير فيه، والكتاب يتضمن العديد من القصص التي تعلق بها الصغار والكبار على حدٍّ سواء، 

 " البحري السبع" وقصة  الدين واملصباح السحري" وقصة "رحالت السندباد  مثل قصة "عالء 

علي بابا واألربعني حرامي"، وهناك قصص ارتبطت بأماكن تاريخية مثل قصة "َأَنس الوجود" 

ومحبوبته "الورد في األكمام"، التي حدثت وقائعها في جزيرة فيلة جنوب أسوان، والتي ُسميت 

أيًضا جزيرة أنس الوجود.
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اخليال  وهو  الطفل،  اهتمام  على  يستحوذ  الذي  باخليال  وليلة  ليلة  ألف  قصص  وتتميز 

الذي يقود الطفل إلى ما ُيعرف باخليال العلمي الذي يقوده في املستقبل إلى اإلبداع واالبتكار، 

فاملعروف أن بعض األشياء اخليالية التي وردت في تلك القصص، أصبحت واقًعا اآلن، فمعظم 

االكتشافات العلمية اعتمدت في البداية على فكرة خيالية أصبحت واقًعا ملموًسا مبرور الوقت.

وجتدر اإلشارة إلى أن قصة "ألف ليلة وليلة" قد أصبحت مصدَر إلهاٍم للكثير من األدباء 

على املستوى العاملي؛ حيث استلهم منها "طه حسني" و"جنيب محفوظ" و"توفيق احلكيم" بعض 

القصص واملسرحيات، بعد قيامهم بعملية إعادة معاجلة لألحداث مبا يتناسب مع طبيعة العصر 

الكيالني"  "كامل  وأبرزهم  األطفال،  ُكتاب  لكل  دسمة  مادة  القصص  تلك  كانت  كما  واملتلقي، 

كاتب األطفال املعروف، الذي متكن من تبسيط قصص ألف ليلة وليلة وقدمها لألطفال بأسلوٍب 

شائق، كما ُأنتجت اآلالف من أفالم الكارتون على مستوى العالم كله التي جسدت تلك القصص 

والشخصيات؛ نظًرا لتنوع املوضوعات وتوافر عنصر اإلبهار والتشويق واملغامرات الذي مييز 

تلك القصص التي نالت شهرة عاملية.

وهناك مصدر آخر من التراث األدبى الذي ظهر في العصور القدمية، مثل األساطير التي 

والبعث  والشر  اخلير  بني  والصراع  الوجود  عن  وفكرته  القدمي  اإلنسان  معتقدات  عن  عبرت 

واخللود، والقيم األخالقية املختلفة، وأبرز مثال على ذلك "أسطورة إيزيس وأوزوريس" في مصر 

العراق  في  التي ظهرت  "جلجامش"  وملحمة  والشر،  اخلير  بني  الصراع  التي جسدت  القدمية 

القدمي التي صورت سعي اإلنسان الدائم عن اخللود والهرب من املوت؛ حيث سعى "جلجامش" 

بطل امللحمة إلى اخللود حتى ال يلقى مصير صديقه "أنكيدو".

وهناك قصة "رادوبيس" التي حتكي قصة تلك الفتاة اجلميلة التي نشأت في مصر القدمية، 

وماتت أمها وتزوج أبوها زوجة أخرى ولها بنتان، أقل جمااًل من رادوبيس؛ لذا تعاملت زوجة 

أبيها معها بقسوة، إلى أن ُيعلن عن حفلة للربيع ُدعي إليها األمير ابن امللك؛ ليتمكن من اختيار 

باسم  عاملًيا  املعروفة  القصة  وهي  القصة،  آخر  إلى  "منف"...  مدينة  فتيات  من  جميلة  عروسة 

" وتنسب لألسف إلى التراث الغربي، وهي في األصل قصة مصرية ُعثر عليها مكتوبة  "سندريالَّ

املتحف  في  اآلن  ومحفوظة  التاسعة عشرة،  األسرة  عهد  إلى  تعود  التي  البرديات  إحدى  على 

البريطاني، ومتت ترجمتها وتقدميها على أنها قصة مصدرها الغرب، وال منلك إال أن نقول، وكم 

من فضل ال ُيعرف صاحبه! 
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َرر النفيسة للعالم، وردها  وهو ما يؤكد لنا أهمية دراسة تراثنا األدبي القدمي وإظهار تلك الدُّ

إلى أصولها وأصحابها، وتقدميها إلى أطفالنا الستيعابها واحلفاظ عليها من السرقة واالنتحال 

والضياع.

التي كان من  "أوپرا عايدة"،  التي يتم جتسيدها من خالل  "عايدة" الشهيرة  وهناك قصة 

املقرر أن تعرض تزامًنا مع افتتاح قناة السويس بأوامر من اخلديِو "إسماعيل" وهي قصة مصرية 

حتكي، قصة حب نشأت بني قائد اجليش املصري "راداميس" واألميرة احلبشية "عايدة" التي 

وقعت في األَْسر، ومحاولة قائد اجليش الهروب مع حبيبته عايدة إلى احلبشة.

وهناك أيًضا قصة "إيزادورا" أو هبة إيزيس، رمز احلب الطاهر الذي نشأ على شاطئ نهر 

النيل منذ نحو ٢١٣٥ عاًما، وحتكي قصة بنت احلاكم التي أحبت ضابًطا باجليش املصرى ُيسمى 

"حاپـي" الذي هام بها حًبا، وُأسر بجمالها الفتان؛ حتى اكتشف والدها هذه العالقة، فمنعها 

من مقابلة "حاپـي"، وأمر حراسه مبراقبتها حتى ال تقابل حبيبها، وعندما شعرت أن السعادة 

قد تخلت عنها، وأنه ال أمل في لقاء احلبيب مرة أخرى، ألقت بنفسها في منتصف النهر املقدس 

لتكون آخر حلظاتها في احلياة هي لقاء احلبيب، وغاصت به لتكون أول شهيدة ألسَمى قصة حب 

في التاريخ القدمي.

املصري  "الفالح  وقصة  َحرة(  والسَّ )خوفو  وقصة  الغريق(  )البحار  قصة  إلينا  وصل  كما 

الفصيح"، وهي من القصص الشهيرة التي متثل أمنوذًجا للمثابرة لنيل احلقوق، واملجاهرة في 

قول احلق أمام احلكام، وعدم اخلوف، وغيرها الكثير والكثير من القصص واملالحم التي نقلها 

عنا اليونانيون القدماء، ووردت في بعض قصص ملحمة "اإللياذة واألوديسا"، وهو ما يدعونا 

إلى االعتزاز بتراثنا األدبي من خالل دراسته بطريقة منهجية منظمة؛ لنقله إلى األجيال احلالية 

والقادمة في صورة أدبية مناسبة لروح العصر.

رابعـًا: الرتاث الشعبي:
ويتمثل التراث الشعبي في كل ما وصل إلينا من احلكايات الشعبية وسَير األبطال، واحلَكم 

واألمثال التي تناقلها الناس عبر مختلف العصور من خالل الروايات الشفهية، وأصبحت جزًءا 

من الذاكرة اجلمعية للمجتمع، ومصدر فخرهم واعتزازهم. 

ومن أبرز القصص التي يزخر بها التراث الشعبي، قصة بطولة "عنترة بن شداد العبسي" 
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قبيلته،  كثيرة مع  معارك  والذي خاض  العصر اجلاهلى،  في  العرب  والشعراء  الفرسان  أشهر 

وشهد حرب داحس والغبراء، وقصة حبه املعروفة البنة عمه "عبلة". 

وقصة "سيف بن ذي يزن" وهو أحد ملوك اليمن في عصر ما قبل اإلسالم، والذي يعود إليه 

الفضل في طرد األحباش من اليمن مبساعدة كسرى ملك الفرس، وقد أخذت سيرته ُبعًدا آخر 

بعد موته جعلت منه ملًكا متوًجا على اإلنس واجلن.

وسيرة "الظاهر بيبرس" أو السيرة الظاهرية، وهي قصة شعبية ارتبطت بالسلطان اململوكي 

"بيبرس البندقداري" نظًرا ألعماله البطولية في االنتصار على املغول والصليبيني، فتحول عقب 

وفاته في الوجدان الشعبي املصرى من حاكٍم إلى بطٍل شعبي أسطوري، ُتروى قصصه وبطوالته 

على ألسنة الرواة في مقاهى مصر.

وقصة "أبو زيد الهاللي" وهو أحد أمراء بني هالل بن عامر من قبيلة هوازن، وهو شخصية 

مشهورة في التراث الشعبي، ونسجت حوله خالل صراعه مع الزناتي خليفة الكثير من القصص 

واألساطير، وأصبح لدى العامة منوذًجا للشخص الذي يجد لكل مشكلة حاًل؛ لذا أطلقوا َمثل 

"سكة أبو زيد كلها مسالك".

"سنقر  املقدم  من  كل  من  أبيه  ملقتل  انتقم  الذي  الشعبي  البطل  ذلك  الزيبق"  "علي  وقصة 

الكلبي" واملقدمة "دليلة" باستخدام احليلة والذكاء، وكان حينما يشتد الكرب وتسوء األمور معه 

للمظلومني. لذا أصبح رمًزا ونصيًرا  الوقت املناسب؛  لتنقذه في  تظهر أمه 

وهذه السَير والقصص يجمع بينها جميًعا البطل الشعبي الذي يهبُّ ملواجهة األعداء والدفاع 

عن الوطن، والتصدي للظاملني من أجل نصرة املظلوم؛ لذا فقد حفظ لهم الشعب هذا الصنيع 

واحتفظ بسيرتهم وأصبحت تترد على ألسنة العامة، يستلهمون منها املدد والعون عند الشدائد 

واحملن، وهي سير وقصص غنيه باألحداث والبطوالت والقيم األخالقية التي تصلح لكي تقدم 

لألطفال؛  قالب قصصي  في  لتوضع  املُتلقي،  وطبيعة  والزمان،  املكان  تغير  مع  يتناسب  بشكٍل 

ليتعايشوا مع هؤالء األبطال ويتخذونهم قدوة ومثاًل في الدفاع عن األوطان، وعن احلق والعدل.

ويضم التراث الشعبي العربي أيًضا قصَص ونوادَر "ُجَحا" الذي ُيضرب به املثل في احلمق 

والغفلة والظرف. والقصص التي تدور على لسان "األراجوز".

ويزخر العالم العربي بالكثير من القصص واحلكايات الشعبية الشفهية التي تواتر سماعها 

ونقلها عبر األجداد على مر العصور، مثل قصص "الشاطر حسن وست احُلْسن واجلمال"، وهي 
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قصص وحكايات تلخص التجارب الشعبية واخلبرات املكتسبة لتنقل إلى األجيال اجلديدة على 

شكل قصصي محبب إليهم؛ ليتمكنوا من استيعاب مضمونها واالستفادة منها في املستقبل.

ومن التجارب الرائدة التي هدفت إلى احلفاظ على هذا التراث الشعبي الشفهي، ما قام 

به مركز توثيق التراث احلضاري التابع ملكتبة اإلسكندرية، من العمل على احلفاظ على التراث 

ن حكايات وحواديت اجلدة "زينب كوتود" رائدة السرد النوبي،  النوبي، بإصدار كتاب مطبوع تضمَّ

والتي كانت تقوم بجمع األحفاد وحتكي لهم القصص التي ورثتها عن جدتها، وهذه السيدة ُتعد 

رمًزا لكل اجلدات النوبيات الالئي حرصن على رواية القصص واحلواديت التي تعبر عن التراث 

النوبي لألطفال الصغار، واجلدير بالذكر أن هناك جتربة ناجحة قام بها الفنان النوبي "محيي 

املصرية  النوبية  املالمح  ذو  العربي  النوبي  الطفل  ذلك  ار"،  "بكَّ مبتكر شخصية  شريف"  الدين 

األصيلة، وقامت املخرجة "منى أبو النصر" بتحريك هذه الشخصية من خالل عرض املسلسل 

إقبااًل كبيًرا على  الذي يضم مغامراته وبطوالته وشجاعته، وقد القى هذا املسلسل  الكارتوني 

مشاهدته، وأصبح "بكار" رمًزا وأيقونة لكل طفل في مصر.

ار  والفخَّ والكليم  اد  السجَّ اليدوية، كصناعة  الشعبية  احلَرف  الشعبي  التراث  يتضمن  كما 

والبردي، واملشغوالت اليدوية، واملنتجات املرتبطة بجريد النخل، وغيرها من احلرف اليدوية، وهو 

محور مهم جًدا ينبغي وضعه في االعتبار عند تأليف قصص األطفال، بحيث يتم إلقاء الضوء 

حول طبيعة تلك احلرف، وأهمية احملافظة عليها، وتشجيع أصحابها على نقل خبراتهم لألجيال 

اجلديدة حلمايتها من االندثار.  

خامسـًا: الرتاث الطبيعي:
وبعد أن استعرضنا التراث غير املادي كمصدر من مصادر استلهام أدب األطفال، فإننا ميكن 

أن نضيف التراث الطبيعي كمصدر مهم ميكن االعتماد عليه في أدب األطفال، وُيقصد بالتراث 

الطبيعي تلك املعالم الطبيعية التي تضم التكوينات الـچيولوچية أو الفيزيوجرافية، واملناطق التي 

تضم األجناس احليوانية أو النباتية املهددة، واملواقع الطبيعية التي لها قيمة استثنائية عاملية، 

والتي تعرف اآلن باحملميَّات الطبيعية، والتي تبلغ قرابة ١٥% من مساحة مصر، وهي محميات 

ضمن مواقع التراث الطبيعي التي ينبغي احملافظة عليها وتنميتها وإدارتها، في ضوء ما يعرف 

بالتنمية املستدامة للحفاظ عليها لألجيال القادمة، ومبا يحقق التوازن البيئي، ومبا يضمن احلفاظ 
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على احلياة البرية والتنوع البيولوچـي.

وهذه احملميات تضم تكوينات چيولوچية وحفائر وشعاًبا مرجانية نادرة، ويعيش فيها أنواع 

كثيرة من الثدييات والطيور والسالحف والكائنات البحرية املهددة باألنقراض؛ األمر الذي يتطلب 

تضمينها كجزء من التراث الذي يجب أن يشغل اهتمام ُكتاب قصص األطفال، لتوعية الطفل 

وتشجيعهم  املختلفة،  احليوانات  على  واحلفاظ  التلوث،  من  الطبيعية  البيئة  على  بأهمية احلفاظ 

على زيارة احملميات الطبيعية على الطبيعة، كمحمية وادي احليتان، ووادي الريَّان، كل ذلك من 

خالل تأليف سلسلة من القصص التي تستهدف توعية الطفل مبكونات تلك احملميات، ودوره في 

احلفاظ عليها؛ ألن هذا الطفل هو الذي سيتولى مسئولية احلفاظ على تلك احملميات، وهذا التراث 

الطبيعي في املستقبل القريب، ومما ال شك فيه فإن هذه القصص - التي ستدور غالًبا على ألسنة 

احليوانات والطيور وبعض الكائنات املنقرضة كالديناصورات - سوف تلَقى قبواًل لدى األطفال 

بصفة عامة؛ حيث يهتم الطفل في تلك املرحلة العمرية باحليوانات والطيور، ويكون لديه الشغف 

ليعرف عنها الكثير من املعلومات، التي ميكننا تضمينها بطريقة سلسة ومبسطة في شكل قصص 

ورقية أو إلكترونية، وأفالم كارتون توظف التقنيات احلديثة حالًيا التي تعتمد على الصور ثالثية 

األبعاد.

كثيرة  عليها  االعتماد  األطفال  قصص  ملؤلفي  ميكن  التي  التراث  مصادر  فإن  ذلك  وعلى 

الدرر  تلك  لنا  لُيخرج  التراث  بحر  قاع  في  يغوص  الذي  املبدع  القلم  وتنتظر صاحب  متنوعة، 

الكامنة؛ لترى النور من خالل إبداع قصص تلقي الضوء على هذا التراث؛ حتى نسلمه لألجيال 

على  اعتماًدا  اإلنسانية  احلضارة  لتستمر شعلة  بعدهم؛  ملن سيأتي  بدورهم  ليسلموه  القادمة، 

كافة. وأشكاله  بصوره  التراث  على  احملافظة 

"حافظ  النيل  شاعر  قاله  ما  األطفال  بأدب  للمشتغلني  يقول  التراث  حال  لسان  أن  ويبدو 

إبراهيم":

اَص عن صدفاتي؟ رُّ كاِمٌن  ***   فهل َساَءُلوا الغوَّ أنا البحُر في أحشائه الدٌّ
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تنوع املوروث الشعبي وتمظهراته يف أدب األطفال العربي

د. أدهم مسعود القاق *

ُيعنى هذا البحث باملوروث الشعبّي لشعوبنا العربية وعالقته بأدب األطفال العربّي، الذي 

الثالثة،  بأجياله  احلديث  العربي  األدب  تاريخ  في  كائن  ولكنَّه  أخرى،  ر ظهوره عن شعوب  تأخَّ

وإذا كان جيل ما قبل األلفية الذي انتهت فعالياته في منتصف سبعينيات القرن املاضي شهد 

النشأة، ترجمًة وتعريًبا وتأليًفا ارتكاًزا على احلكاية الشعبية العربية، فإنَّ جيل األلفية الذي امتد 

ر طاقاتها السردية في قوالب  حتى نهاية األلفية الثانية اكتشف طاقات احلكاية واألسطورة وفجَّ

فنية وموضوعاتية تساوًقا مع مفاهيم املا بعديات، إن لم يكن متاهًيا مع الغرب، أما جيل ما بعد 

األلفيَّة، وهو اجليل الذي ُوِلد منذ مطلع األلفيَّة الثالثة، فيعمل على اكتشاف األسطورة واحلكاية 

الشعبية واملوروث الشعبّي من جديد، ويقدمها بطرق ابتكارية، قد تصل إلى الفانتازيا املستمدة 

األجيال  أزمنة  تداخل  إلى  وننوه  أو من مستقبل األرض وخارجها،  املرعبة  السلف  من كهوف 

الثالثة بشكل نسبّي، ولكنَّ هذا التقسيم يقوم على أكثرية الفاعلني في كلِّ جيل باملرحلة التاريخية 

التي ميثِّلها.

إذ              والكتابة؛  التدوين  عصور  قبل  اإلنسانيَّة  املجتمعات  في  الشعبية  احلكايات  نت  تكوَّ

ب وفق رغبة الكبار، إلى أن بدأت الكتابة التي عدها  تناقلتها األجيال شفاهة، وكانت هي املؤدِّ

چـاك دريدا "رداء الكالم، ولَدى دوسوسير رداء فسق وانحراف، لباس إفساد وتنكر، قناع من 

أقنعة األعياد ينبغي فك سحرها، فالكتابة تضرب حجاًبا أمام بصيرة اللغة")١( واحلكايات الشعبية 

ل اللغة، التي استحالت كالًما أفضى إلى كتابة، ولعل احلكاية الشعبية هي األكثر  نشأت منذ تشكُّ

ن املعاني لوجود اإلنسان  تعبيًرا عن العالقات الطبيعية بني الكالم واللغة؛ إذ بدأت مع بدايات تكوُّ

* دكتوراه في الدراسات الثقافية واألدبية - سوريا.
١- چـاك دريدا، في علم الكتابة، ترجمة: أنور مغيث، منى طلبة )املركز القومي للترجمة: القاهرة، 2018، ط3(، ص109.
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املعبِّرة عن احتياجاته، واستمرت ُتروى وحتيا في البيئة االجتماعية للغة األم، التي عرف البشُر 

األشياَء والقيم واألفكار والعواطف عن طريقها، كما أضحى للغة كياٌن معقٌد، وحولت البشر إلى 

كائنات لغوية.. هذه اللغة هي التي وصلت شفاهة بداية عن طريق احلكاية، حّتى باتت حكايات 

ن األساس إلى جانب اللغة ألدب األطفال، الذي  البشر وموضوعاتها من املواد األولية، بل املكوِّ

يطمح لتربية طفلية تتحقق من خاللها وظائفه التربوية واملعرفية واجلمالية والسلوكية.

والزمانّي  املكانّي  انتقالها  في  ومرونتها  وعراقتها  عامليتها  الشعبية  احلكاية  سمات  ومن 

وقابليتها للتغيير، وهي تلبي رغبات الذات اإلنسانية الفردية وحاجاتها وتفّسر الوجود، كما تضبط 

ب النفس وحتميها من األمراض  سلوك األنساق الثقافية، وحتارب العيوب النمطية الضارة، وتهذِّ

النفسيَّة، وتفتح آفاق اخليال اخلصب.

اإلنسان صفات  عليها  ، كما أسبغ  الوعَي اجلمعيَّ َبت احلكايات  َشَذّ التاريخ،  في سيرورة 

ق بأي مكان، وهي  وطاقات حتى بدت متكاملة، وأصبحت مناسبة ألي زمن حُتكى فيه، بل تصدَّ

متخيَّلة،  عوالم  احلكاية  وميادين  ثقافة،  تكوين  في  تسهم  التي  والقيم  باملعاني  ومفعمة  مقنعة 

وتطمح لتصوير األكثر جمااًل وخيًرا وحًبا، ولعلَّ احلكاية هي التي جعلت جلجامش واجًدا لعشبة 

لياليها  تروي  وهي  السهر  مواصلة  شهرزاد  وأبقت  اجلحيم،  القتحام  ي  املعرِّ وحفَّزت  اخللود، 

له")٢(، بل حرصت الشعوب  ر شعب ال حكايات شعبية  لشهريار... إلخ، و: "ليس بالوسع تصوُّ

على بناء حكاياتها الشعبية وتناقلتها بلغتها األم من جيٍل إلى جيل، وراكمت عبر تاريخ القهر 

اإلنسانّي أخباًرا ومعرفة عن آالف احلروب، التي خربت حضارات وقتلت الشهداء وسبت النساء، 

رت تطور الطباعة والبارود والكهرباء واقتحام املجهول في بحار الظلمات وغزو الفضاء  كما صوَّ

إذ  باخليال،  الواقع  تداخل  على  احلكايات  قامت  وقد  إلخ،  واالتصاالت...  احلواسيب  واختراع 

موقف  واتخاذ  حوله  ما  إدراك  على  املتلقي  لتساعد  شخوصها؛  م  ويقدِّ أحداثها  راويها  يسبك 

مناسب من األحداث، التي يتأثر بها، بل حتدد احلكاية معاني األشياء، وتشير إلى دالالت األفعال، 

وتتخيل عوالم الغيب.

دينية  الثقافية،  الُهويَّات  تعدد  ناجت عن  العربّي شكاًل ومضموًنا  الشعبّي  املوروث  ثراء  إنَّ 

وإثنية وقبلية ومناطقية، السيَّما املوروث اإلسالمّي الثري مبوضوعاته واملتنوع بأساليب تناوله 

والراسخ في أصالته املمتدة منذ أكثر من ألف وخمسمائة ألف عام، ويندرج ما يتعلق بالفنون منه 

٢- هادي نعمان الهيتي، ثقافة األطفال )عالم املعرفة: الكويت، ع123، آذار، مارس 1988(، ص 175.
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د أجناسه من أشعار وقصص ونشاطات مسرحية وأغاٍن ورقص  في األدب الشعبّي، الذي تتعَدّ

وأفالم... إلخ، ولعلَّ أكثرها انتشاًرا هي احلكايات الشعبية التي تتغلغل في بنية كل أجناس األدب 

والفنون، وتسهم في إعادة تنظيم احلياة مادًيا وروحًيا ومعنوًيا.

تصنَّف احلكاية الشعبية بخمسة أصناف: األساطير Mythos وتعني: "محاولة لفهم الكون 

بظواهره املتعددة، أو هي تفسير له، إنها نتاج اخليال، ولكنَّها ال تخلو من منطق معني ومن فلسفة 

والشياطني  اجلانِّ  وحكايات  َير،  السِّ أو  واملالحم  بعد")٣(،  فيما  والفلسفة  العلم  عنها  تطور  آلية 

األلغاز  وحكايات  اخُلرافية،  احليوانات  وحكايات  الفانتازيا،  إلى  أفضت  التي  اخلارقة  والقوى 

والنوادر، كما تتنوع احلكايات الشعبية تبًعا الختالف عادات الشعوب وثقافتها وقيمها، وتختلف 

مسمياتها؛ إذ يطلق عليها في مصر حدوته، وفي سوريا حكاية، وفي السودان حجوة، وفي اخلليج 

العربّي ُخروفة... إلخ.

والسؤال: هل تصلح احلكايات الشعبية جليل ما بعد األلفية اجلديدة؟ وهل تستجيب إليقاعات 

حياة األطفال املعاصرة؟ أم أن أطفال اليوم ليسوا بحاجة إليها أمام تقنيات العصر التكنولوچية؟ 

وما وسائلهم في أثناء سعيهم لتكوين قيمهم اإلنسانية انسجاًما من سمات العصر، الذي يعيشون 

ف احلكايات الشعبية في هذا الزمن املضطرب واملتسارع؛ ليقبلها جيل ما  في أكنافه؟ كيف توظَّ

بعد األلفية، في زمن بات فيه الطفل أكثر قدرة من أوليائه على الوصول إلى ما يحتاجه من معارف 

الطفل من موضوعات  بال  على  ما يخطر  على كل  التي حتتوي  العنكبوتية،  الشبكة  عن طريق 

ترفيهية أو تعليمية بلغات العالم قاطبًة؟ 

إنَّ أطفال اليوم ال يجهدون أنفسهم كثيًرا في أثناء بحثهم عما يريدونه، بل يستخدم أبناء 

جيل ما بعد األلفّية احلاسوب واإلنترنت كما يستخدم الكبار ثالجاتهم ومالعقهم في األكل أو 

كؤوسهم في الشرب، إنَّهم ليسوا بحاجة الكبار؛ ليصلوا إلى تفعيل األساطير واحلكايات الشعبيَّة، 

ة ميارسون القراءة من خاللها،  التي تصلهم عن طريق ألعاب رقمية حتمل مسارات سردَيّة مستجدَّ

واملتنوع  الهائل  الَكمَّ  أضفنا  وإذا  معها..  التعامل  على  أمرهم  أولياء  قدرة  أو  معرفة  دون  من 

لكتب األطفال والقصص املتقنة في البيوت واملدارس واألندية ومعارض الكتب واأللعاب املتاحة 

لألطفال، فإننا نصاب بالدهشة لدرجة الفزع من حقيقة هامشية جيلَي األلفية وما قبله في حياة 

جيل ما بعد األلفية. 

٣- نبيلة إبراهيم، أشكال التعبير في األدب الشعبّي )دار نهضة مصر: القاهرة، 1985(، ص9.
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الزمن، مختصرة املاضي،  والتعليم عبر  التربية  الشعبية شأٌو عظيٌم في  للحكاية  وإذا كان 

خة قيًما سامية تعارفت عليها البشرية، فإنَّها بدأت تأخذ مناحَي  ومتغلغلة في الواقع احلالي، مرِسّ

م بوسائل مختلفة من حيث الشكل واملضمون، متجاوزًة الكثير  مغايرة لدى جيل ما بعد األلفية، إذ تقدَّ

من سلوك الناس من األجيال السابقة وقيمهم، التي تقوم على صراعات عبثية من أجل السلطة والقوة 

واالستحواذ على املال واملوارد، لقد طرأ تعديالت على مفاهيم القيم اإلنسانية وعلى طرق جتسيدها 

في سلوك الفرد، ولعلَّ تطور البشرية املتسارع، قلَّل من أفعال الشرور التي الزمت تاريخ القهر 

اإلنسانّي؛ إذ مع التقدم العلمّي والتكنولوچـي الهائل، الذي زاد من طاقات البشرية إلنتاج احتياجات 

م لم يُعد البشر معه  البشر من غذاء ودواء وتعليم وسكن وبقية االحتياجات الضرورية، هذا التقدُّ

محتاجني للكذب والنميمية واإلجرام، وهذا ما يتجلى في سلوك جيل ما بعد األلفية، فأبناؤه صادقون 

بأقوالهم وعواطفهم وأعمالهم وسلوكهم، ينظرون بعيون الدهشة، ورمبا االزدراء لسلوك والديهم 

ومعلميهم وُمربِّيهم وأفكارهم التي ال تتناسب مع ما يعرفونه بأنفسهم عن العالم.

واحلكاية تعلِّم الطفل طبيعة احليِّز املكانّي الذي تقع فيه األحداث، فقد تكون في أعماق البحار 

أو على ضفاف األنهار أو في الصحارى أو في املدن... إلخ، وتعلِّمه بنية الزمن نفسًيا وسردًيا 

وواقعًيا، ماضًيا وحاضًرا ومستقباًل، ويبدأ إحساسه بالزمن عن طريق اللغة األم وتوظيف الفعل 

املاضي، بصيغه احلكائية: )كان يا ما كان،... إلخ( والطفل يتعلم الزمن بالتزامن مع تعلُّمه طبيعة 

املوجودات داخل املكان، الذي حتدده السردية بدقة، فعالء الدين أمام مغارة، وامللوك في القصور 

تقدمي  فإنَّ طرق  الشعبّي  املوروث  في  آنًفا مشترًكا  ذكر  ما  كان  وإذا  إلخ،  الغنَّاء...  واحلدائق 

سردياته تختلف من عصر إلى عصر ومن شعب إلى شعب.

إنَّ تشذيب احلكاية الشعبية أو األسطورة أو السيرة الشعبية وتهذيب ُكلٍّ منها ضرورة من 

ضرورات أدب األطفال املعاصر، بحيث ال بدَّ أن يأخذ الكاتب واقع احلال، والبدَّ أن يوصل رسائل 

راقية حول مخاطر اندثار البشرية أو تلويث األرض ونقص األوكسـچين، وأن يأخذ بعني االعتبار 

وسائل التواُصل الرقمية املعاصرة ومناهل املعرفة التكنولوچية املتعددة واملتناولة بسهولة، وأن 

تسرد بلغة فصيحة سهلة ومتداولة في خطاب حوارّي مع املتلقي، مبعنى أن يشعر املتلقي أنَّه 

شريٌك في صنع أحداث احلكاية، وهذا يتطلب تدفًقا في تقدمي أحداث احلكاية وتنظيًما ألفكارها؛ 

لتكون قادرة على تنمية طاقات الطفل على املهارات اللغوية والسلوكية واملعرفية واجلمالية؛ مما 

يجعله أكثر قدرة على التخيُّل والتأمل ومن َثمَّ الفعل، ولعلَّ املثال األوضح في هذا الصدد برامج 
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األطفال املعاصرة، حيث تندرج حكايات البشر، وهم يهيمون في شوارع موحشة مرتدين أقنعة 

ر باألسلحة النووية نتيجة الطمع والكراهية، أو بحياة  للحصول على أوكسـچين، أو في عالم مدَمّ

أخرى على كوكب آخر، أو ألفة بني الكائنات ال عهد للبشر بها... إلخ.

كانت  فإذا  بها،  م  يقَدّ التي  الوسائط  االعتبار  بعني  األطفال  أدب  يأخذ  شيء،  كل  وقبل   

مت شفاهة وتدويًنا عبر تاريخ اإلنسان على األرض على ألسنة بيدبا وإيسوپ  احلكاية الشعبية قدِّ

م اليوم على شكل صورة متحركة في التلفاز  وهوميروس ولقمان وحي بن يقظان... إلخ، فإنَّها تقدَّ

وشاشات السينما وأجهزة الكمـپيوتر وشاشات الـپـالي ستيشن وعن طريق شبكات التواصل 

االجتماعي والشبكة العنكبوتية... إلخ، ولعلَّ جيل ما بعد األلفية يعرف كيف يتفاعل مع حكايات 

عصور املاموث والديناصورات على صورتها األمثل، فهي تقدم بصفتها حكايات املستقبل املرتكزة 

على العلوم النانوية والنظرية الُكَوانتيَّة، وعلى مفهوم الزمن الالمتناهي للكون الذي ال زال يزداد 

اتساًعا، والذي تسود فيه االحتمالية عوًضا عن احلتمية.

إذا تتبَّعنا أدب األطفال العربي سنجد أنَّ كامل كيالني من ُكتَّاب قصص األطفال العرب؛ 

نها تهذيًبا لسلوك األطفال،  إذ ارتكز في كتاباته على السَير واحلكايات الشعبية واألساطير، وضمَّ

الذي عقَّ والديه سجنه الساحر في كهف مخيف وانقطع رجاؤه  الدين  ق، فعالء  بأسلوب مشوِّ

بحياته،  والبحري صادًقا؛ فنجح  نهايته بشعة،  البري كذاًبا؛ فكانت  الله  ر عبد  باخلروج، وصوَّ

إلخ، ولعلَّه جعل من  إلى املوت...  به املصائب، ومن يطمع قد يصل  وخسرو شاه غبًيا؛ فحلت 

سمات شخصيات قصصه عالمات يلتقطها الطفل؛ ليزداد ذكاًء كما في قصة تاجر بغداد، أو 

يصبح حسن اخللق كما في شخصية علي كوجيا في قصة علي بابا، والكفاح في قصة السندباد 

البحري،... إلخ، وعلى الرغم من املشقات التي تعاني منها شخصيات قصص كيالني مبواجهة 

الشرور، فإنَّها تنتصر في النهاية، ولم يكن كيالني يصور شخصيات قصصه خيًرا مطلًقا أو شًرا 

مطلًقا، إن كانت بشًرا أو أغوااًل أو جًنا أو جماًدا أو حيواًنا، ولم يكن مينحها الفعل الدرامي 

كاماًل، بل كان ثانوًيا، فهو ال ُيخرج مسارات سرده عن مألوف البشر، وحني يستدعي القوى 

اخلارقة، يجعلها معيًنا لكفاح البشر، وليسوا صانعني لألحداث. 

شعبية  حكاية  بصفتها  رادوبيس،  أسطورة  ف  وظَّ فقد   ))١)٤9٣١( الشاروني  يعقوب  أما 

٤- يعقوب الشاروني، البئر العجيبة، )احلكواتي: املؤسسة العربية للثقافة(، موقع إلكتروني: 

http://al-hakawati.net/Stories/StoryDetails/21/ اطلع عليه في 2021/2/5
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مصرية، حتكي عن فتاة جميلة ترعرعت بظل اآللهة وباتت أميرة بعد أن تخلَّصت من الفقر، والتي 

، وأبرز عدالة السماء بإنقاذ حورس - إله السماء - الفتاة الفقيرة  ُعرفت في الغرب باسم سندريالَّ

رادوبيس، حني أرسل لها الصقر؛ فخطف حذاءها، وأسقطه من فوق قصر امللك، فالتقطه وأمر 

بإحضار صاحبة احلذاء، وأضحت زوجة مللك البالد، ومن احلكايات الشعبية اختار الشاروني 

- أيًضا - حكاية سلسيال وخنيفسة؛ إذ تعيش سلسيال مع زوجة أبيها السيئة التي ترسلها إلى 

الغولة فأطاعت الفتاة أوامرها، وأرجعتها بعد أن ازدادت جمااًل، وحني أرسلت ابنتها خنيفسة؛ 

لتكتسب جمااًل من الغولة، رجعت وشكلها أكثر قبًحا نتيجة عدم إطاعة الغولة، أما الشاروني فقد 

أعاد تشكيل قصته البئر العجيبة  على نفس بنية احلكاية الشعبية، ولكنه غيَّر أسماء الشخصيات؛ 

لتصبح أمينة املجتهدة وجميلة اخلاملة، أختني ألم، وقابل الغولة بامرأة عجوز سمحاء، ولعله سعى 

ألن تكون األسماء واألعمال، التي قامت بها أمينة محببة لألطفال، وال تثير قلقهم، ومن ألف ليلة 

وليلة اختار الشاروني حكاية معروف في بالد الفلوس، وهو إسكافي مطرود من بيت الزوجية؛ 

ف الشاروني هذه احلكاية في  فلجأ إلى خربة، ونقله جنِّي إلى مكان بعيد عن زوجته، وقد وظَّ

االنتصار للفقراء وكشف أساليب السلطة في نهب الشعب الفقراء وإجهاض أحالمه، ولكنَّه لم 

يتركها من دون إشارات لدرب احلرية حني قالت الزوجة األميرة: "... والشعب ليس طفاًل يعجز 

ر  إذا اختفى عنه والده، بل حتى األطفال يعرفون كيف يشقون طريقهم بعيًدا عن آبائهم، وتذكَّ

أنَّنى شاركتك كل خطوة، واألم تستطيع أن جتمع بني دورها ودور األب إذا اضطرتها األحداث 

إلى ذلك")٥(. 

يطلَق على احلكايات الشعبية في السودان األحاجي، ويقول األطفال جلدتهم: "حبوبة حجينا"، 

فتشرع في احلكي: "حجيتكم.. ما بجيتكم، خيًرا جانا وجاكم، أكل عشاكم، وجرى خالكم...")٦(، 

وهي عبارة استهالل تقابل: كان يا ما كان، في قدمي الزمان، أو: Once upon a time، ومن 

حكايات السودان الشهيرة حكاية فاطمة السمحة، وهي حتكي عن فتاة جميلة يتسابق الشباب 

ها، وتصبح محبوبة وجميلة؛ فتكتسب كراهية الفتيات، وتغوص في أحداث مع األشرار،  خلطب ودِّ

حتى أضحى اسم فاطمة أو فاطنة رمًزا وطنًيا وعاطفًيا في أرجاء السودان كافة، وقد استلهم 

٥- يعقوب الشاروني، معروف في بالد الفلوس ) دار املعارف: القاهرة، 2004(، ص60.

6- أحمد نور وعثامن جامل، توظيف القصص والحكايات الشعبية يف مرسح الطفل بالسودان )مجلة العلوم اإلنسانية: املجلد 

18 )3( 2017(، ص 353.
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أبو زيد حكاية فاطمة، وكتب مسرحية )فاطمة قصب السكر( عالج فيها نفس مضمون  قاسم 

فت منى عبد الرحيم حكاية )أخضر عزاز في قزاز( الشعبية في مسرحيتها الطفلية  احلكاية، ووظَّ

يت أمها  التي حملت عني العنوان، وتقع األحداث على )عازة( وهي فتاة خيِّرة، أخالقها حميدة، ُتوفِّ

ف الهادي سراج النور حكاية تراثية ثانية في مسرحية  وعاشت مع زوجة أبيها وأختيها، ووظَّ

)حكاية صدفة(؛ إذ استهلها على لسان الراوي: "كان يا ما كان، راجل طيِّب اسمو عم سلمان، 

يحب األهل واجليران، ويجب اخلير لكلِّ إنسان، وكان بيقول البعمل اخلير، ال بد يجد اخلير في 

أي مكان")٧( واكتفى بهذا القدر من االستهالل املعروف لألطفال في أحاجي السودان، ليشرك 

ف - من حيث الشكل - السجع مجاراة  املتلقي في بناء املوقف أو املشهد الدرامي التالي، وقد وظَّ

لتقنيات احلكايات الشعبية املتداولة في بيئة السودان املجتمعية.

وفي السعودية تعددت مشارب القصة، ففيها: "قصص دينية تهذيبية وقصص تراثية وحكايات 

شعبية ُخرافية وأسطورية وقصص حيوانية رمزية وقصص تاريخية إسالمية وقصص اجتماعية 

توجيهية وقصص فانتازيكية خارقة...")٨(. وتناول ُكتَّاب أدب األطفال السعوديون القصص، ومنهم 

يعقوب إسحاق )١9٤٢ -( الذي كتب الكثير لألطفال باللغتني: العربية واإلجنليزية، وما يختص 

باحلكايات الشعبية اختار أربعة عناوين من كليلة ودمنة، وهي الغراب يهزم الثعبان، أصبح القرد 

بيدبا  الفيلسوف  تقمَّص دور  أرنب، وقد  به  رت  السمكات، وأسد غرَّ التي خدعت  املكاء  جناًرا، 

وروى احلكايات الشعبية بأسلوب سهل ومحبب لألطفال، و: "أعار القصة غير البشرية الكثير من 

االهتمام، أكانت على لسان احليوان أم على لسان اجلماد...")9(، كما استقى قصصه املكتوبة 

من: "القرآن واألحاديث النبوية الصحيحة والكتب التراثية والعصرية...")١٠(، واستطاع أن ُيظهر 

ر معاني حضور الله في السر والعلن؛ هادًفا إلى مساعدة الطفل لالعتدال  الروح اإلسالمية ويكرِّ

في أفعاله وانفعاالته النفسية، وفي هذا الصدد أصدر يعقوب إسحاق سلسلة: ديننا يأمر بالرحمة 

ها اإلسالم، كما  وينهى عن اإلرهاب، ومنها قصة إيهاب واإلرهاب، إذ عدَّ اإلرهاب جرمية ال يقرُّ

٧- الهادي سراج النور، حكاية صدفة، 2007م، ص2. 

      نقاًل عن مجلة العلوم اإلنسانية، http://repository.sustech.edu  اطلع عليه في 2021/2/5

٨- نورة بنت أحمد بن معيض الغامدي، قصص األطفال لدى يعقوب إسحاق )رسالة ماچستير: السعودية، 

جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية(، ص43. 

9- نورة بنت أحمد بن معيض الغامدي، م. س، ص 70.  

١٠ نورة بنت أحمد بن معيض الغامدي، م. س، ص 73.
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اهتم بأزياء الشعوب العربية عن طريق إصداره املخصص لهذا الغرض.

وشهدت اإلمارات العربية نهضة بعد قيام االحتاد، ومنها أدب األطفال؛ الذي ُيعنى بشكل 

في  الطفل  أدب  "بدأ  ولكن:  األلفية،  جيل  مع  متاشًيا  املستقبل،  وآالت  العلمّي  باخليال  رئيس 

اإلمارات خاصة، من املوروث الشعبي، حكايا اجلدات، "من اخلراريف" من التقاليد والعادات، 

من التراث الشعبي، من القيم التي يغرسها اآلباء واألجداد في نفس الطفل، وغالًبا ما تغرس 

اإلثارة، حتى  من  تخلو  ال  أو مخلوق خرافي،  أو حيوان  إنسان  لسان  على  بحكاية  القيم  هذه 

تصل احلكاية إلى غايتها في تعليم الطفل حكمة معينة أو غرس قيمة تعزز االحتفاظ بالعادات 

القادر احلمادي وعائشة  الله وعبد  كالزرعوني وعايشة عبد  أدباء  والتقاليد")١١(، وبرزت أسماء 

بطة،  التي حكت عن شراهة  البطة شهرمان،  منها:  أطفال عديدة،  التي كتبت قصص  الغيص 

لها  تتراقص  بطة شهرمان جميلة  ورأت  البحيرة  ُخطاها صوب  "وذات صباح حملتها  وكتبت: 

األسماك فرًحا")١٢(.. وفي البحرين ظهر أدباء كتبوا في أدب األطفال، ومنهم خلف العصفور الذي 

م مسرحيات مستعيًنا بالتراث البحريني، ومنها مسرحية العفريت املأخوذة من ألف ليلة وليلة  قدَّ

املاضي. القرن  ثمانينيات  منذ 

بُحلَّة  فكتب  مختلفة،  بطرق  احلكائي  اإلرث  على  السورّي  القاصُّ  تامر  زكريا  اشتغل  كما 

ف السرد شكاًل  تراثية جديدة ناقاًل هموم األطفال وسلبيات الواقع بأسلوب حكائي بارع، ولعلَّه وظَّ

ملوضوعات تتجاوز الزمن احملدد، كما فعل بقصته: )ملاذا سكت النهر(؛ إذ منحه صفات بشرية 

مبحادثته ومحبته لألطفال، ولكنَّه سكت بعد أن جاء الرجل العابس وأمر أن يدفعوا ضريبة شربهم 

من النهر، وأيًضا في قصته )آذان صاغية( التي عالج فيه موضوعة الفقر التي جتعل صاحبه 

م من دون أن يدفع ثمنها، وحني يلجأ تامر  ع السُّ أقرب من املوت جوًعا، فيعرض عليه األثرياء جترُّ

إلى اإلرث كاستدعائه املتنبي يظهر بطولته، ولكنَّ اإلخشيدّي بصفته سلطاًنا يعاقب املتنبي شر 

عقاب حًيا وميًتا، ولعل زكريا تامر أكثر كاتب عربي لألطفال عالج موضوعة القهر السلطوي، إن 

كان سلطة سياسة أو سلطة رجال الدين أو أب أو مدير أو معلم مدرسة، كما حصل ملعلٍم قاٍس 

مع تالمذته في قصة )األغصان(؛ إذ قتلوه، وتوحدت أصواتهم وخرجت من نوافذ املدرسة ليتحول 

١١- ذكرى لعيبي، ما أدب الطفل؟  https://www.alkhaleej.ae موقع اخلليج، اطلع عليه في 2021/2/4 

١٢- عائشة علي الغيص الزعابي، البطة شهرمان )مركز ليفانت للدراسات الثقافية والنشر: اإلسكندرية، ط1، 

2020(، ص21.
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واإلجنليزية  والروسية  الفرنسية  باللغات:  كتب  في  ونشرت  ترجمت قصصه  وقد  إلخ،  موًجا... 

واألملانية واإليطالية والبلغارية واإلسـپـانية والصربية.

هذه مناذج لتوظيف أدباء األطفال العرب للحكايات والسَير الشعبية، ولكن هل جنحوا في 

إجناز أهدافهم السلوكية واجلمالية؟

د احلكايات  لم تولد حكايات طفلية تستشرف املستقبل العربّي حتى وقتنا احلالّي.. ولم جتدَّ

الشعبيَّة ال شكاًل وال مضموًنا بالقدر الكافي، ولم تكن جادة لتجاوز العيوب النسقية في املجتمع، 

بل غلب على أدب األطفال العرب لدى جيلَي ما قبل األلفية واأللفية -  مبعظمه - ترسيخ القيم 

السائدة، على الرغم من التغيرات التي طرأت على املجتمع اإلنسانّي؛ إذ غلبت عليه نزعات إنسانية 

بعيًدا عن الوالءات اجلمعية املاضوية، ولعلَّ تتبُّع أدب األطفال العاملّي، يكشف عن موضوعات 

الصراصير  تستنطق  حكايات  املعاصرة  األطفال  فقصص  مستجدة،  بتقنيات  وتقدم  جديدة 

والنمل والكالب، ويجعلها النصُّ تستشرف مستقباًل كارثًيا بعد امتالك اإلنسان للسالح النووي، 

ه يتحاورون باحلكمة والعقل من دون أن ميلي شروطه عليها، وكثر  ويترك املؤِلّف شخصيات نصِّ

الُكتَّاب الذين يستحضرون حيوانات وحكايات من عصور اجلليد والديناصورات، حيث يلبسونها 

فون التقنيات الرقمية واملعاصرة وتكنولوچيا املعلومات  أثواب املعاصرة من حيث الشكل؛ ويوظِّ

ا يعبرون بأخيلتهم نحو  واالتصاالت في إظهار طقوس احلكايات املرتبطة بالسحر واخُلرافة، ورمبَّ

مليارات السنني الضوئية، وهذا ما نفتقده في أدب األطفال العربّي سوى من بعض األعمال التي 

بدأت بالظهور في ِسِني األلفية الثالثة. 

بعد  بالكتابة، وهم من جيل ما  النظر في أدب األطفال احلالّي إسهام األطفال  يلفت  وما 

األلفيَّة، ولعلهم يكتبون قصصهم بتقنيات فنية تصلح ألدب الكبار أيًضا، يوظفونها بروح جديدة 

على الصعيد اجلمالّي، ومبعاجلة موضوعات حتمل خطاًبا مختلًفا عن كتابات اجليلني السابقني. 

سنة،   ١٦ العمر  من  البالغ  جراية،  السالم  عبد  حملمد  ذهب()١٣(  منجم  )في  رواية  ففي 

العار املشني أن يكون  العار.. من  "إنه من  الرواية، كتب على صفحتها األخيرة:  حني صدرت 

اخلائفون نحن.. فقط، انظروا حولكم واسألوا أنفسكم سؤااًل واحًدا فقط.. هل هذه هي احلياة 

التي حكوا لنا عنها في قصص األطفال حينما كّنا صغاًرا؟" وفي االستهالل يقتبس من أغنيات 

للدراسات  ليفانت  ١١- محمد عبد السالم جراية، في منجم ذهب )احلسناء: اإلسكندرية، 2018، توزيع مركز 

والنشر(.  الثقافية 
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لفرقة Skillet، "سحري، صامد، ناِدني باملتعصب.. إنَّه عاملنا ال ميكنهم احلصول عليه: أغنية 

م الذي  د عزَمه أالَّ يبعد نظره عن هذا األلم في العالم احملطَّ املقاومة")١٤(، ومن أغنية انهض يؤِكّ

صنعوه، ثم تتحدث الرواية عن خمسة عمال في منجم ذهب ينغلق بابه عليهم بعد انهيار صخري، 

وفتاة صغيرة يعتدي عليها وكيل الزعيم الَهِرم، وعن فافا دوشو زوجة السارد، التي خاضت غمار 

البحث عن زوجها وسط دروب األثرياء والسلطة والعهر، وعن رجاالت السلطة املنحطني، الزعيم 

والضباط والوكالء والفاسدين؛ إذ: "قام الوكيل من سريره ودهس رأس الفتاة التي توقَّفت عن 

ف اسم مناحيم بيجني ملساعدة ضباط سلطة  االرتعاش وقال للحراس: لم تُعد تعمل..." )١٥(، ويوظِّ

ات السلطة، ومع: "مئات األجساد النسائية في ثالجة  الزعيم، ويرينا كيف يتعامل الزعيم مع إَمعَّ

اجلثث أسفل منزل الـچنرال...")١٦(، وبعد أحداث مليئة باملرارة، وتصفيات مفعمة بالغدر والقهر، 

وأمام مشهد إعدام ضابط حاول الثورة صمت اجلميع: "حتى تكلم طفل في الثالثة عشرة من عمره 

في منتصف اجلموع، وقال بصوت مضطرب: املوت للزعيم" وكرر عبارته، لتنتهي الرواية بتردد 

أصداء جملته "في أركان املكان الصامت من حوله.. املوت....... للزعيم")١٧(.

في رواية أخرى لسلمى زقزوق التي لم يتجاوز عمرها السادسة عشرة، بعنوان: وانتهى! 

حتكي الساردة عن جتربة طفلة اسمها جميلة مع أبيها عامر الساحر وأمها اجلاهلة واخلانعة 

سارة، في أسرة تضم - أيًضا - أًخا وكلًبا، وتغوص بعالقات متشعبة مع صديقاتها. 

مضطربة،  حياة  تعيش  جعلها  أبيها  سحر  ولكنَّ  صغرها،  منذ  الرسم  في  جميلة  برعت 

على الرغم من أنها أنسنت الكلب، ثم تقودنا حلكاية صديقها الطفل كرمي، الذي رسمته فمات، 

نتيجة سحر أبيها، حيث: "عقدة املوت التي تعيش في داخلها، لم تنتِه، وظلت لديها الرغبة في 

فاز  بنفسه  بدأ  بنفسها ألن من  "بدأت  إذ  السحر؛  أن تخِلّص نفسها من  رسمه")١٨(، وحاولت: 

بالنهاية السعيدة... هي فتاة تدفع ثمن أخطاء أبيها")١9(، وبالفعل تتنصر الفتاة التي تلتقي مع 

كرمي الذي عرف أنه كان مختطًفا، بعدما مات األب الساحر املعيق لفعل طفلته اإلبداعّي، لقد 

١٤- محمد عبد السالم، م. س، ص 5.

١٥- محمد عبد السالم، م. س، ص 19.

١٦- محمد عبد السالم، م. س، ص 81.

١٧- محمد عبد السالم، م. س، ص138.

١٨- سلمى زقزوق، وانتهى! )مركز ليفانت للدراسات الثقافية والنشر: اإلسكندرية، ط1، 2021(، ص 56.

١9- سلمى زقزوق، وانتهى! م. س، ص 86.    
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نهلت سلمى التي لم يتعدَّ عمرها الستة عشر عاًما من جماليات التجاوز والتداخل من أماكن في 

اإلسكندرية، واكتنفت نصها أحداث مفعمة بالكآبة واليأس والشك واخلوف نتيجة ذكورية األب 

املؤمن باخُلرافة والسحر الطامح للسيطرة والهيمنة على حساب ابنته وأصدقائه، كما عاجلت تيمة 

ته شرط جناح أفراد جيل ما بعد األلفية في  مسكوًتا عنها، فانتصرت لقتل األب داخل النفس، وعدَّ

نشاطهم اإلنسانّي، وجسدت جناحها حني: "وقف كرمي وجميلة في قمة سعادتهما وسط أهلهما 

في الفندق... ولم يتخلَّيا عن حلمهما، وأدركا قربهما. منه...")٢٠(.

عمر  يتعدَّ  لم  الذين  الثالثة،  األلفية  أبناء  ينتجها  التي  اإلبداعية  األعمال  من  الكثير  هناك 

مغامرة،  رواية  تأصيل  دروب  في  مثالني  ان  تعَدّ الروايتني  هاتني  ولعل  عاًما،  العشرين  كبيرهم 

اختارت محاربة التسلط وطغيان اجلماعة على تطلعات الذات الفاعلة، ففي الرواية األولى )في 

منجم ذهب( اختار محمد عبد السالم سلطة السياسة واملال ليجعلها هدًفا ألبناء جيله، وفي رواية 

سلمى زقزوق )وانتهى!( اختارت السلطة األبوية البطريركية، التي تعيق فعل حرية فتاة موهوبة، 

وجعلتها تنتصر بالنهاية إلرادتها بعيًدا عن خنوع أمها وجهلها، أما محمد عبد السالم فقد أظهر 

سكوت جموع الكبار، الشهود على املوت احلاصل سوى من صوت ابن الثالثة عشرة من عمره 

حني صرخ: املوت للزعيم، منتصًرا ألبناء جيله، جيل ما بعد األلفية، وفي الروايتني نزوع نحو 

االنتصار لألنوثة املغتالة. 

ه الصغار في أثناء مراحل تكوين شخصياتهم؛ ومن َثَمّ يسهم في بناء  -إنَّ أدب األطفال يوجِّ

املستقبل، بل يتوقَّف على هذا التكوين مستقبل األمم والشعوب؛ لذلك على املؤسسات التربوية 

ر مواهبهم، والتدقيق باملواد الورقية  ا يعدُّ األطفال ويضعهم في دروب تفجُّ والتعليمية أن تبحث عمَّ

واإللكترونية على املستويات: الفنية واجلمالية والنفسية واللغوية والسلوكية واملعرفية والوجدانية 

وبأساليب تقدميها من ناحية الشكل، واألخذ بعني االعتبار قبل كلِّ شيء تطور الوعي وتساُرع 

التغيُّرات اجلسدية والروحية تسارًعا مذهاًل لدى األطفال، أكثر مما يحصل عند الكبار، أو ما 

يحصل من التغيرات الدراماتيكية، ولعَلّ من يراقب فاعليات أبناء جيل ما بعد األلفية يدرك َكْم 

ر  هو الواقع احلالي يحمل في أجنَّته املزيد من الوعي الواعد بالتغيير نحو الفعالية في التحُضّ

اإلنسانّي.

٢٠-  سلمى زقزوق، وانتهى! م. س، ص 136.
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الحكاية الشعبية لألطفال..
مصدرًا للقيم..!!

عبده الزرَّاع  *

مقدمة:
تعدُّ الثقافة الشعبية أحد أهم الروافد التي تعتني بالطفل، وحتتفي به وتنمي قدراته اجلسمانية 

والعقلية، وتبثُّ فيه مفاهيم تربوية، تعمل على تقوميه سلوكًيا وأخالقًيا )...( فاحلكاية الشعبية 

واحدة من أثَرى العناصر الفلكلورية التي حتقق املتعة والتسلية لألطفال )1(.

كانت  ألنها  الِقدم؛  منذ  وثيًقا  ارتباًطا  الشعبية  باحلكايات  األطفال  قصص  ارتبطت  وقد 

املصدر الرئيس الذي نهل منه ُكتاب األطفال على مر التاريخ، قبل أن يكون هناك تأليٌف خاصٌّ 

ل منها  لقصص األطفال بعشرات السنني، فهي "املادة اخلام" - إن جاز لنا أن نسميها - التي شكَّ

ُكتاب األطفال معظم قصصهم وحكاياتهم حسب رؤية كل منهم وثقافته، وقدرته على صياغة قصة 

مات جناح القصة لغناها  قة وجاذبة لعقل ووجدان الطفل، حيث توافر في هذه احلكايات ُمقوِّ مشوِّ

بعناصر التشويق، واإلثارة، وتأججها بالصراع، والبطوالت، وتغليب اخلير دائًما على الشر في 

النهاية، وما حتمل من قَيم سامية مثل قيم البطولة والشجاعة واإلقدام، وقيم احلفاظ على الُهويَّة، 

وقيم العدل، والرحمة، ونصرة املظلوم، وغيرها من القيم اإليجابية التي تتفق وعاداتنا وتقاليدنا 

ومعتقداتنا.

وكان كتاب "ألف ليلة وليلة" باعتباره أقدم كتاب قصصي في العالم، أفاد منه ُكتاب األطفال، 

وأعادوا صياغة قصصة مبا يتناسب وأفكارهم اجلديدة والتي تناسب الطفل الذي ُكتبت له، فرأينا 

احلكايات اخلرافية للفرنسي "الفونتني" التي استفاد في كتابتها من "ألف ليلة وليلة"، التي أخذت 

شهرة كبيرة، وكانت مصدًرا لُكتاب الطفل العربى؛ إذ تأثر بها الشاعر املصري محمد عثمان 

* شاعر وكاتب وباحث في ثقافة الطفل - مصر.
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ها كتابه األشهر "العيون  جالل في القرن التاسع عشر، وصاغ منها مائَتْي قصة شعرية، ضمَّ

اليواقظ في األمثال واملواعظ"، ثم جاء من بعده أمير الشعراء أحمد شوقي، الذي تأثر أيًضا 

بحكايات "الفونتني" وكتب على غرارها حكاياته الشعرية لألطفال، والتي كانت مبثابة فتٍح جديٍد 

في مجال الكتابة الشعرية والقصصية لألطفال.

من  النهل  على  بدايته  في  أيضا  اعتمد  الذي  كيالني  كامل  األطفال  أدب  رائد  ننسى  وال 

حكايات كتاب "ألف ليلة وليلة" قبل أن يؤلف خصيًصا لهم، فكتب قصص "السندباد البحري" 

الكثير. وغيرها  حرامي"،  واألربعني  بابا  و"علي  البحري"  الله  و"عبد  البري"  الله  و"عبد 

ودمنة"،  "كليلة  كتاب  مثل  الشعبية،  احلكايات  كتب  من  األطفال  ُكتاب  أيًضا  استفاد  ثم 

وغيرها.  العربية،  الكتب  بطون  في  املتواترة  واحلكايات 

- الحكاية الشعبية:
"هذا العنصر الشعبي، أو املأثور الشعبي، يعدُّ من املأثورات الشعبية التي لها وضع خاص 

في املجتمعات املصرية، وبالذات املجتمع الريفي أو القروي، ممثاًل في عاداته وفنونه وخبراته 

اليومية واملتوارثة.. والبيت هو املكان الذي يكاد يكون ملتًقى رسمًيا للحكي أو القص كما كان في 

املاضى القريب والبعيد، حينما كانت احلكاية هي الوسيلة الوحيدة التي جتمع األسرة كل ليلة قبل 

النوم وبخاصٍة األطفال والصبية، لقد كادت أن تكون احلكاية مبثابة املادة العلمية التي يتعلمها 

ة أو األب وهو املعلم أو املدرس واملُربِّي،  أو يتلقاها األطفال وهم في سن مبكرة، واألم أو اجَلدَّ

والبيت هو املدرسة واملعهد والكلية واجلامعة.

النفسي  مزاجه  فيها  ألن  املصرية؛  للشخصية  حقيقًيا  تأصياًل  هي  الشعبية  احلكاية  تعدُّ 

التي اكتسبها من خبرة اآلباء واألمهات  يبرز من خاللها عاداته وسلوكه  والفكري والعقائدي، 

نتيجة أفعال أجيال سابقة، امتدت إلى جيله احلالي )...(. واحلكايات الشعبية تكاد أيًضا أن 

متثل كل طموحات ورغبات الراوي تأكيًدا على إبراز التشابه وتربيته وعشقه لألرض التي وجد 

نفسه يحيا عليها، ويطَعم من خيراتها، ويشرب من مائها؛ وبالتالي اكتسب صفات هذا العشق 

واحلب، فكانت فيه صفات الكرم والشهامة، وحب الوطن واألرض والتديُّن حيث اإلميان املتعمق 

منذ الِقدم" )2(.

واحلكايات الشعبية كثيرة ومتنوعة تنوًعا ثرًيا، "ذلك التنوع الذي ميتد عبر احلكي عن الظواهر 
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الطبيعية وما خلفها من قًوى غيبية عرفها اإلنسان القدمي بعالم اآللهة الذي متتلئ به األساطير، ثم 

لها  احلكي عن بطوالت ومغامرات الشعوب، تلك البطوالت واملغامرات التي حاولت الشعوب أن حتمِّ

كل أحالمها وآمالها ومعاناتها في دروس حتمل بني طيَّاتها معاني اإلصرار واإلرادة أو الصمود، 

أمام تقلُّبات الطبيعة والنفس البشرية؛ مما يخلق املُثل العليا للمجتمعات املتجاورة، أو رحلتهم مع 

احلياة ذاتها وإشكالياتها املتعاقبة، وهكذا جاءت سَير الشعوب ومالحمها.

تلك  اخلوارق،  وحكايات  احليوان،  حكايات  األدبي  تراثها  في  أيًضا  الشعوب  عرفت  كما 

احلكايات التي كانت األصل في تفسير الظواهر حتى قبل أن تعرف املجتمعات األساطير، بل هي 

أصل األساطير إن صح القول.

كما أفرزت روح املرح التي تفاعلت مع مخيلة الشعوب ذلك احلكي القصير الَفِكه اجلزل من 

رون بها على أصحاب القيم  ألغاز ونوادر، يتفاكهون بها على أنفسهم في معظم األحيان، ويتندَّ

التي يرفضها عرف اجلماعة، ثم حتولت في النهاية إلى وسيلة من وسائل تزجية أوقات الفراغ 

واختبار القدرات العقلية في بعض األحيان.

هذه األشكال من السرد القصصي والتي عرفتها الشعوب هي أشكال متتاز بالعراقة، فهي 

إرث عبر األجيال ال تنتسب للحظة تاريخية معينة ميكن إرجاع إبداعها إلى هذه اللحظة، كما 

أنها في تواترها الشفاهي عبر األجيال واألشخاص تنتقل بُحريَّة دون قيود إال احملافظة على 

جوهر ما تتضمنه من قَيم ومعارف، وخاضعة في الوقت نفسه لعوامل التطور باحلذف أو اإلضافة 

التي حافظت على  املرونة  تلك  باملرونة،  الَقّص، وهكذا ما يسمونه  تبًعا ملتطلبات اجلماعة وقت 

استمراريتها وبقائها عبر رحلة اإلنسان على األرض )3(.

-  الحكاية الشعبية كمصدر لقصص األطفال:
ظلت احلكاية الشعبية مصدًرا أساسًيا وُمهًما من مصادر قصص األطفال، وألهمت معظم 

ُكتاب األطفال على مستوى العالم، فكتب أندرسون الدمناركي حكاياته اخلرافية لألطفال مستلمة 

والده صانع  له  يحكيها  كان  التي  وليلة،  ليلة  ألف  وحكايات  الدمناركية  الشعبية  احلكايات  من 

َمى، واستفاد ُكتَّاب األطفال أيًضا من كتاب "حكايات البيت األملانية"، وهي احلكايات الشعبية  الدُّ

ات لألطفال الصغار داخل البيوت جمعها وصنفها األخوان جرمي،  األملانية التي كانت حتكيها اجلدَّ

وُترجمت إلى العديد من لغات العالم؛ لذا فإن "احلكايات الشعبية رافقت الشعوب في نشأتها 
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األولى، حيث جند أن أدب األطفال يرافق اإلنسان أيًضا في أولى مراحل منوه، وهناك عوامل 

تخاطب  الشعبية  احلكاية  أن  أهمها:  من  األطفال،  وأدب  الشعبية  احلكاية  بني  مشتركة  أخرى 

العقل الباطن لدى اإلنسان، وهذا ما يسعى إليه أدب األطفال إذ يحاول دائًما أن ينفذ إلى عقل 

الطفل الباطن، ويخلص الطفل ويحرره من ضغوطاته الداخلية التي يصعب عليه التخلص منها 

نات احلكاية الشعبية جتذب األطفال؛ ملا  بسبب مرحلته العمرية، كما أن اخلوارق التي تعدُّ من ُمكوِّ

يجدون فيها من تعبير عن طموحاتهم وأحالمهم؛ خاصة وأنها تنفذ إلى أعماقهم وعقلهم الباطن 

لتلعب دوًرا فاعاًل في إثارة ما يخزنه في هذا العقل" )4(.

توظيف عناصرها  لألديب مجااًل خًصبا من مجاالت  تعطى  الشعبية  "احلكايات  وذلك ألن 

الشعبية على  تعتمد احلكايات  القدرات اإلدراكية لألطفال، كما  يتوافق مع  بناء فني جديد  في 

قدرة راويتها على تركيب حكايات جديدة من عناصر حكايات قدمية أو سابقة في شكل متناسق 

مترابط العناصر، وفى بناء فني كامل التكوين، وإن إمكانية تكوين حكايات جديدة تعتمد أساًسا 

على مهارة األديب في القدرة على تركيب حكايات جديدة لألطفال تتوافق فيها عناصر احلاضر 

اإلدراكية  والقدرات  الفنية  املَلَكات  يعي  فني  بناء  وفي  املستقبل،  رؤية  يغفل  ال  فني  في سياق 

لألطفال")5(، وألن احلكاية الشعبية لديها القدرة الكبيرة على جذب الطفل إلى ما حتتويه من مادة 

ومضمون فإن علماء التربية قد اهتموا بها ولذلك؛ فإن التقدم الذي أحرزه املُربُّون املتخصصون 

إمنا اعتمد في املقام األول على انتخاب احلكايات الشعبية، واستغاللها وتشذيبها، وأقبل العلماء 

عليها يعدونها ملراحل الطفولة ألشكال التعبير املختلفة، ومن أهم وأفضل هذه األشكال قصص 

األطفال باعتبارها األقرب إلى عقل وخيال ووجدان الطفل.

"وُيعدُّ رافد احلكايات التي تراكمت عبر السنني عن األنبياء واألولياء، من أهم الروافد التي 

تغذي احلكايات الشعبية املعاصرة بحيث أن هذا النوع من احلكايات أصبح ميثل منًطا مستقاًل 

النمط  هذا  حكايات  رواية  على  احلرص  وليس  واألخالقي،  الديني  الطَابع  ذات  احلكايات  من 

تسجياًل ملعجزات األنبياء واألولياء بقدر اتخاذ وسيلة لَبثِّ القيم األخالقية الثابتة التي يخاف أن 

 )6( ُتنسى في زحمة املتغيرات احلادة التي أصبحت تهدد املجتمعات ذات احلضارات العريقة" 

ويستلهمها ُكتاب األطفال لصياغة قصص تتخذ املنحى الديني واألخالقي؛ كى ُتْسهم في تنشأة 

الطفل تنشأة دينية سليمة. 
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- الحكايات الشعبية والقيم اإليجابية: 
احلكايات الشعبية غنية بقيم الشجاعة واإلقدام وُنصرة احلق. تقول الدكتورة فاطمة القليني: 

"إن احلكاية الشعبية تخلق لدى األطفال ارتباًطا بتاريخ الوطن وأحداثه وقَيمه األساسية، هذا 

إلى جانب أنها تساعد الصغار على استيعاب قيم الشجاعة والفداء والتضحية من أجل اآلخرين، 

على  قادرين  مواطنني  منهم  يجعل  الذي  األمر  فهو  لذلك  املضادة؛  السلبية  القيم  عن  وتبعدهم 

املشاركة اإليجابية الواعية")7(، باإلضافة إلى أنها "ُتثري تلك األعماق الروحانية والوجدانية لديهم، 

والتي تنبع منها املُثل واألماني، إن املاليني من األرواح البشرية، تتشرب عناصر هذه احلكايات، 

نها وتساعد على خلق االجتاهات التي تؤثر على شخصياتهم بشكل عام". خالل مراحل تكوُّ

ويقول الدكتور حسن شحاتة: "إن حكي القصة لألطفال في مرحلة ما قبل املدرسة تساعد 

ده االنتباه الذي ُيعينه على حسن الفهم  في توسيع خيال الطفل وتربي وجدانه، وتنمي ذاكرته وتعوِّ

وحتصيل املعرفة؛ حيث إن االنتباه أول خطوة من خطوات التفكير العلمي، كما أنها تطبعه على 

حسن االستماع، وحسن االستماع أساس الفهم، وحسن الفهم أساس حلسن الكالم والتعبير 

عما يجول في النفس من اإلحساس واألفكار، كما أن احلكاية وقصتها تساعد في استمالة الطفل 

العامة،  معارفه  وتنمي  خبراته،  من  وتزيد  بعد،  فيما  والقراءة  الع  االطِّ في  وحتببه  التعليم  إلى 

وتساعده في حل مشكالته، كما أن فيها متعة وتسلية للطفل، مبا تشتمل عليه من جمال الفكرة، 

وروعة اخليال، وُحسن العرض واألداء")8(.

الكفاح  بأنه ال مفرَّ من  أبطالها،  ومن هذه االجتاهات ما تؤكده هذه احلكايات من خالل 

وبذل اجلهد حلل مشاكل احلياة، فعادة ما تضع الطفل في مواجهة املشكالت األساسية لإلنسان، 

املجهول، ومن  والعجز، واخلوف من  الشيخوخة،  املوت، رهبة احلياة، واخلوف من  اخلوف من 

االنفصال عن األبوين أو أحدهما؛ خاصة األمر، كل هذه املخاوف تقدمها احلكايات للطفل وتضع 

له احللول فيتجاوزها، ويتجنبها، وتزرع هذه احللول داخله األمل في حياة سعيدة")9(.

"هناك أيًضا الوظيفة االجتماعية للحكاية الشعبية، فاإلنسان منذ أن هبط على سطح األرض 

وهو يتمنى حياة يسودها العدل واحلب، ومن هنا جاء األدب الشعبي واحلكاية الشعبية جاءت 

تستطلع - من خالل العقلية اإلنسانية الشعبية املبدعة - اإلجابة على تساؤل اإلنسان عن كيفية 

حتقيق هذه احلياة، وإن عجز اإلنسان عن حتقيقها في الواقع فلماذا ال يحققها في اخليال؟. ويتم 

ذلك في حدود منطق احلكاية الشعبية اخلاضع للتأويل، فاحُللْم ليس إذن ثورة على الواقع بقدر ما 
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هو محاولة تغييره إلى األفضل، وفي حدود ما كتب على اإلنسان، وأيًضا في حدود قواعد دستور 

ه في احلكاية الشعبية، ويجازي كل من يخطئ")10(. الشعب الذي يعطى كل ذي حقٍّ حقَّ

- القيم السلبية يف الحكايات الشعبية:
"إن رصًدا دقيًقا ملكامن اخلطورة في األساطير وُجلِّ احلكايات إن لم يكن كلها - حتديًدا 

والنصيب  والقسمة  القَدريَّة  في  اإلغراق  إلى  بأصابعنا  يجعلنا نشير  لألطفال -  تقدمها  عندما 

وأفعال الزمن ومكائده، والهروب من املسؤلية، ونزعة التبرير، ورد األمور إلى إرادات مستترة، 

والتواكل عندما تدق ساعة  التروي واحلذر ضروريني، واجلنب  يكون  واالندفاع والطيش عندما 

اللفظي،  اجلد، والتقليد، والتقيد والقوالب، والشكليات اجلاهزة، واإلميان باخلوارق، واحلماس 

إلخ. القدمية، ظاهرة العني والتشاؤم...  وإميان باملشعوزين والدجالني، واملعتقدات الشعبية 

لنأخذ حكاية "علي بابا" مثاًل على بعض احلكايات الشعبية التي حتمل قيًما سلبية تؤثر على 

األطفال، حيث جند في القصة التي أعدها "كامل كيالني" أن "علي بابا" يسرق اللصوص، وهو 

ا إذا كان  منطق احلكاية الشعبية في "ألف ليلة وليلة"، ولكن منطق األطفال يجعلهم يتساءلون عمَّ

من اجلائز سرقة اللص، فالقانون يعاقب الشخص الذي يلجأ إلى السرقة، ليسترد حًقا له، فكيف 

و"علي بابا" يسرق ما ال ليس له؟!.. وفى مكاٍن آخر من القصة جند "مرجانة"، خادمة "علي بابا" 

متأل وعاًء كبيًرا بالزيت، وتضعه على النار حتى يشتد غليانه، ثم تفتح كل خابية وتصبُّ فيها 

شيًئا من الزيت، حتى قتلت اللصوص جميعا أشنع قتلة، وهو ما تقوله احلكاية الشعبية أيًضا، 

وهنا ميكن للقارئ الصغير أن يتساءل، عما إذا كان ميكن للمسروق أن يقتل السارق، في حني 

أن التشريع ال يسمح بذلك إال في حالة الدفاع عن النفس )11(.

وهناك آراء كثيرة تقوم على رفض تلك األساطير واحلكايات الشعبية مبا حتمل من جوانب 

سلبية قد تؤثر على سلوك الطفل على املدى الطويل، "ومن املعلوم أن الرفض ال يطال األساطير 

واحلكايات الشعبية وغيرها من أنواع األدب الشعبى لذاتها. وال ينتقص من قيمتها التاريخية 

واملعرفية بوجه من الوجوه، إمنا األمر يتصل بتعاطي الطفل معها، والتعامل معها بقداسة، أو 

على أقل تقدير كُمسلَّمات اجتماعية، بل إن الواجب يقتضي - الدعوة إلى االهتمام بكل األساطير 

واملوروثات الشعبية من خالل جمعها وتنقيحها ودراستها وتعميقها، باعتباره إرًثا قومًيا وتاريخًيا 

ال غًنى عنه )12(.
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الخالصة:
التي  القيم  هذه  اإليجابية،  بالقيم  مليئة  الشعبية  احلكايات  فإن  ما سبق عرضه  على  بناء 

يحرص عليها املجتمع بشتى شرائحه، بل ويتمسك بها باعتبارها قيمة أخالقية عظمى، وحترص 

األسرة واملدرسة على أن تربي الطفل على هذه القيم وتزرعها بداخله؛ حتى تتحول إلى سلوك 

يومي حميد ُيسهم في االرتقاء باملجتمع.

القيم اإليجابية املتمثلة في الصدق، واألمانة، والتسامح، واحملبة، باإلضافة إلى قيم  هذه 

والوطن. األرض  والتضحية في سبيل  واإلقدام،  الشجاعة، 

ومتتلئ أيًضا هذه احلكايات الشعبية بالكثير من القَيم السلبية التي حتتاج منَّا، نحن ُكتاب 

احلكايات  هذه  ننقي  أن  لألطفال،  قصص  إلى  ونحولها  احلكايات  هذه  نتناول  الذين  األطفال 

تتناسب مع أخالقياتنا، وعاداتنا، وتقاليدنا املجتمعية،  البالية والتي ال  الشوائب، واألفكار  من 

إليها اخليال الذي يضفي عليها جمااًل وروعة. الدينية، ونهذبها، ونضيف  ومعتقداتنا 
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حديث عن الرتاث يف أدب األطفال

د. بهون علي سعيد   *

ر املجتمع وازدهاره، ويبدو  يعدُّ االهتمام بالطفولة من أهّم املعايير التي ُيقاس عليها تطوُّ

أنَّ احملافظة عليها أصبحت مرهونة بتوطيد احلاضر باملاضي؛ أي بتوظيف التراث في اإلبداع 

ة، ثريُّ الفكر والفّن، ال غنى لُكتَّاب األطفال عنه. األدبي، فالتراث ينبوع غزير املادَّ

اآلباء  ِقبل  من  واملتوارث  ع  املتنوِّ الثقافي  للمخزون  استحضار  هو  التراث  عن  واحلديث 

عادات  من  فيها  مبا  والشعبيَّة  واحلضاريَّة  والتاريخيَّة  الدينيَّة  "القَيم  على  واملشتمل  واألجداد، 

نة في كتب التراث العتيقة أو مبثوثة بني سطورها، أو متوارثة  وتقاليد، سواء كانت هذه القيم مدوَّ

الزمن")١(. مكتسبة مبرور  أو 

د ميادين املعرفة اإلنسانَيّة، ومن بني التصنيفات العديدة  د التراث إلى أنواع تبًعا لتعُدّ يتعدَّ

د التراث إلى)٢(: واملختلفة ما ذكره الناقد زايد علي العشري، إذ عدَّ

األنبياء،  لشخصيات  أدبيَّة  وصور  وموضوعات  مناذج  منه  ُيستمدُّ  حيث  الديني:  التراث  أ- 

املنبوذة. والشخصيات  سة،  املقدَّ والشخصيات 

ى في الشخصيات واألصوات تعريًفا لها، أو تعبيًرا عن جتربة،  ب- التراث الصويف: كما يتبدَّ

أو إشارة لوظيفة.

ج- التراث التاريخي: مبا يحتويه من أحداث وشخصيات تدُلّ دالالٍت باقيًة على وجودها التاريخي، 

وقابلة للتأويل أو التفسير مثل أبطال الثورات والدعوات النبيلة والشهداء، وشخصيات احلكام 

*   محاضر في آدب الطفل وثقافته - جامعة بومرداس/اجلزائر.
والتوزيع، . ١ والنشر  للطباعة  قباء  دار  العام،  املصري  املسرح  في  العربي  التراث  أثر  إسماعيل،  علي  سّيد 

ص40. القاهرة،2007، 

انظر زايد علي عشري، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي املعاصر، منشورات الشركة العامة . ٢

للنشر والتوزيع واإلعالن، طرابلس، ليبيا، 1978م، ص 52.
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واألمراء والقواد الظاملني واخللفاء واألمراء والقواد الذين ميثلون الوجه املضيء »سواء مبا 

حققوه من انتصارات وفتوحات، أو مبا أرسوه من دعائم العدل والدميقراطية«.

ن كانوا رمزا لقضية كبرى،  د- التراث األدبي: وهو مجموع الشخصيات األدبيَّة أو املبتدعة، مَمّ

سياسية أو اجتماعيَّة أو حضاريَّة أو فِنّية أو فكريَّة... إلخ.

ليلة وليلة، والسَير الشعبيَّة، واحلكايات  هـ- التراث الشعبي: مبصادره املختلفة، أيًضا كألف 

والنوادر وكليلة ودمنة، وسواها من قصص حيوان مماثلة.

ة  البشرَيّة األولى على نحو فكري خصيب، وثمَّ للتجربة  باعتباره وعاء  التراث األسطوري:  و- 

أدبيَّة كبرى. أساطير كثيرة كانت أساسا ألعمال 

ع  ًزا عندما يتعلَّق األمر بأدب األطفال، وذلك لتنوُّ وتوظيف التراث يصبح ذا مكانة أكثر متيُّ

أشكال التوظيف واالستثمار فيه، وقد اعتمد التوظيف مع بدايات ظهور أدب األطفال، وقد عدَّ من 

و"، و"فرانسيس  بني أهمِّ املصادر لرواد ُكتَّاب األطفال في العالم؛ أمثال "الفونتني"، و"تشارلز پيرُّ

نهضة  حتقيق  من  بفعله  األطفال  أدب  ن  متكَّ أندرسون"،  و"هانز  سامـپر"،  و"روبرت  أوزبور"، 

متكاملة في تاريخه احلديث.

ه إلى األطفال من شأنه تعزيز شعور الطفل بانتمائه إلى أرض  إنَّ توظيف التراث فيما يوجَّ

فإَنّه سيبثُّ في ذاته طمأنينة  وأمجاد، ولغة وتاريخ، فإذا ما حتقَّق ذلك وبتأُثّر وإمتاع عميقني 

دها، والتضحية والفداء في  ا يهدِّ وسعادة، تدفعانه إلى االعتزاز بهذه املآثر، بل والدفاع عنها مَمّ

سبيل ذلك.

للتعامل مع  أَنّ هذه العمليَّة حتتاج إلى شروط معيَّنة لتحقِّق أهدافها، وأهمُّ عنصرين  إال 

اجلديدة؛  واللُّغة  اجلديدة  الرؤية  هما:  العيسى"  "سليمان  الطفولة  شاعر  دهما  يحدِّ كما  التراث 

واللغة  شرايينه،  في  جديًدا  دوًما  وجتعله  فيه،  احلياة  وتبعث  احلاضر،  تعني  اجلديدة  فالرؤية 

اجلديدة هي الوسيلة التي جتعل من هذا املاضي البعيد شيًئا قريًبا إلينا ومألوًفا منَّا. إًذا ال ُبدَّ 

لنجاح عملية التوظيف من قراءة التراث قراءة جيِّدة، وفهمه فهًما سليًما، وتقدميه برؤى وعاطفة 

جديدة؛ يستطيع التأثير في املستقبل وتغييره نحو األفضل؛ أي قراءة معاصرة للتاريخ ضمن 

معادلة دقيقة، ومزج ساحر بني األصالة واملعاَصرة في وعاء رائع وجميل، وهذا ال يعني التغيير 

اجلمود  اعتماد  يعني  ال  عينه  الوقت  في  أنَّه  كما  حقيقته،  عن  أو حتويله  املوضوع،  في صلب 

مة ومدروسة، ُيستوحى منها ما يخدم  والتكرار، واالكتفاء بالتقليد واجترار املاضي؛ بل عملَيّة منظَّ
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احلاضر واملستقبل دون اإلساءة للماضي، كما ال بدَّ أن يحقِّق هذا التوظيف األهداف التربويَّة 

معا)٣(. الفنِّية  واألهداف 

ة تراثها الثقافي الذي تختزنه في ذاكرتها اجلماعيَّة، وتستمدُّ منه  واجلدير بالذكر أَنّ لكلِّ أمَّ

املنظومة القيمَيّة التي تعيش على ضوئها، وترَبّي عليها ناشئتها، وليس في هذا األمر مفاضلة بني 

رة وأخرى بدائيَّة على حِدّ قول أحد الدارسني: "فليس هناك شعوب طفلة، كلُّها بالغة  أمم متحضِّ

مبا في ذلك التي لم تقرأ بعد يوميات طفولتها")٤(، ومع ذلك فإَنّ ُكتَّاب أدب األطفال في بلداننا ال 

يزالون يتَّجهون إلى اآلداب العاملّية فيقتبسون من تراثها، تاركني هذا املخزون الثقافي ينتظر من 

يستلهم منه قصًصا لألطفال)٥(.

هة إلى األطفال من موروث ثقافي، لكنَّها تتفاوت من حیث رسم األبعاد  ة موجَّ ال تكاد تخلو قَصّ

احلقیقیَّة من استلهام التراث، "فطبيعة احلياة القاسية في الصحراء العربيَّة في العصر اجلاهلي 

كانت سبًبا في ظهور القصص واألساطير واخلرافات واملغامرات، وعند مجيء الدين اإلسالمي 

ز على قصص األمم التي أوردها القرآن الكرمي")٦(، ويسعى  أخذ أدب الطفل يأخذ لوًنا جديًدا يركِّ

صاحبها إلى إيصال وجهة نظره بطريقة فنِّية تأسر قلب املتلِقّي، فيراعي مستواه اإلدراكي، كما 

يراعي حاجاته وميوله النفسية والعقليَّة، مثل ميله إلى اللَّعب والضحك؛ وكذا قدرته على قراءة 

النصِّ التراثي بلغة العصر؛ ومن ّثَمّ يصل إلى حتقيق التوازن بني الفنِّ والتربية.

هة لطفولتنا عبر مختلف األقطار العربيَّة أن ترتكز  ألجل هذا يتعنيَّ على األعمال األدبَيّة املوجَّ

وتستمدُّ  بالهويَّة،  يتَّصل  ثابت أصيل  ما هو  كِلّ  إحداهما من  تستمُدّ  دعامتني،  إلى  تألُّقها  في 

األخرى من فتوحات العلم املعاصر وثمراته)٧(.

له القيم،  ة التراثيَّة السرد بأسلوب فَنّي، وغالًبا ما حترص على املضمون وحتمِّ تراعي القصَّ

3- عبد املجيـد إبراهيـم قاسـم، توظيف التراث في أدب األطفال )مقال(، موقع ديوان العرب، اخلميس 23 نوفمبر، 

.2006

4- ُينظر كلود ليڨي ستراوس، اإلناسة البنيانية، ترجمة: حسن قبيسي، مركز اإلمناء القومي، بيروت، لبنان، 

)د. ت.(، ص 305.

5- ُينظر العيد جلولي، النّص األدبي لألطفال في اجلزائر، دار هومة، اجلزائر، 2001، ص 100.

6 - أحمد جنيب، أدب األطفال علم وفّن، ص28.

٧- نهى محمد الدخان، "جتربتي في مجلّة العربي الصغير"، )مقال(، كتاب العربي، العدد 82، أكتوبر 2010، ص٢
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االجتماعَيّة،  رات  والتصوُّ الدينيَّة،  املعتقدات  "من  بجوانب  نة  ملوَّ معايير خلقيَّة  تكشف عن  التي 

واآلخرين،  ذاتها  مع  وانسجامها  لتفاعالتها  ك  كمحرِّ وتبنَّته  زمانها،  في  اجلماعة  وعته  حسبما 

استلهام  أنَّ  مبعنى  مصادر"؛  من  توافر  ملا  وباستقراء  ي،  املاِدّ محيطها  إلى  بنظرتها  مشمواًل 

احلكاية الشعبيِّة يعني إعادة كتابتها مبا يناسب األطفال، مع مراعاة البعد التربوّي القائم على 

ية املصدر املعرفّي واالجتماعّي للحكاية، الذي نشتُمّ  الطيبة والنبل اإلنسانّي، من دون أن تغفل أهمِّ

منه رائحة البيئة من دون الدخول في التفاصيل واجلزئيَّات، ونالحظ فيها سلوك اإلنسان العربّي 

وتفكيره، وثقافته خالل املاضي الذي طواه الزمن، وفق تقنية تعمل على)٨(:

- تخليص السرد من شوائب االستطراد اجلانبّي والوصف الزائد.

- التقليل من اجلزئَيّات بقصد تقصير احلكاية.

- التقليل من الوعظ أو االبتعاد عنه كِلًّيا.

أعمال  في  واضح  وهذا  النقل،  عن  ابتعاًدا  التأليف  أو  الوضع  أساليب  من  االقتراب   -

"املخيِّلة"، ومعاجلة "املُصاَدفة" أو )الفعل اخلارق( أو "النادرة" لتكون في سياق منطقّي خاّص.

- اإلحلاح على موضوعة القَيم في سياق السرد.

ومن خالل معاينة عديد القصص التي حتمل مضامني تراثيَّة استوقفتنا براعة بعض الُكتَّاب 

في متُثّل هذه التقنيات أثناء سردهم القصصّي، أين ظهر جلًيا تدقيق العبارة، وجتُنّب التفاصيل 

في  التاريخ  من  ة  املستمدَّ األحداث  تبدو  بحيث  الوعظي،  األسلوب  وجتنُّب  الهامشّية،  احلكائية 

انسياب منطقّي مقنع.

ترتيب  ة  مهمَّ عاتقه  على  السارد  يأخذ  التراثيَّة،  احلكايات  في  الزمنّي  النظام  وبخصوص 

األحداث في اخلطاب السردّي بنظام ترتيبها في احلكاية، أي ترتيب األحداث بطريقة قد تختلف 

ة،  عن ترتيبها األصلّي، من هنا يبرز االختالف بني توزيع فترات احلكاية وبني ترتيب فترات القصَّ

وبدراسة هذا التباين يتجلَّى جهد السارد في تعديل الزمن انطالًقا من منظور قصصّي.

هة إلى األطفال أمكننا رصد املالحظات اآلتية: ومن خالل معاينة عديد القصص التراثيَّة املوجَّ

- معظم القصص املستوحاة من احلكايات الشعبيَّة واخلرافيَّة حتافظ على استخدام الصَيغ 

القدمية الدالة على الزمن املاضي، دون حتديد دقيق لُهويَّة ذلك املاضي، ولكَنّه يبقى زمن احلكاية 

ة في هذا النوع من القصص على غرار عبارة: "كان يا  أو زمن املغامرة، وجند لذلك صيًغا عَدّ

٨- عبد الله أبو هيف، أدب األطفال نظرًيّا وتطبيقًيّا، ص 125. 
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ما كان في قدمي الزمان.. كان هناك صديقان حميمان.."، "ُيحكى في قدمي الزمان"، وغيرها من 

الصيغ الشائعة في احلكايات الشعبيَّة.

هة لألطفال اعتمادها على أصول مترجمة،  ل على بعض األعمال اإلبداعيَّة املوجَّ ا ُيسجَّ - ممَّ

وال يعدُّ هذا إشكااًل إال لكون ما متَّت ترجمته يتَّصل مبوادَّ تشبه قصص ألف ليلة وليلة، مع أنَّ 

هة  لدينا األصل العربّي الذي أخذ منه املترجم، وفي اجلانب اآلخر جند بعض األعمال الفِنّية املوجَّ

ل بهذا  لألطفال تنشر مواد تراثيَّة ذات قيمة عالية دون محاولة إلعادة الصياغة أو التنقيح، فتتحوَّ

إلى متاحف ألعمال محَنّطة قدمية ُتفسد ذوق الطفل وال تضيف له؛ ألنَّها جتعله يعيش في املاضي 

دون أّي كالم عن احلاضر.

وُيشترط في الفكرة املستلهمة من التراث أالَّ تكون أمًرا غائًما ضبابًيّا؛ بل يجب أن تكون 

مناسبة ملستوى الطفل وما يتعلَّق به "مع عدم إقحام املوضوع واألفكار بشكل مفتعل، أو استخدام 

ي إلى الغموض")٩(. طريقة التلميح التي تؤدِّ

قصصًيا  سرًدا  باعتبارها  القصصيَّة،  احلكايات  القصص  من  النمط  هذا  ضمن  تـندرج 

مكتنًزا بعوالم تراثيَّة وخيالَيّة ساحرة، ِصيغت في رًؤى جديدة وعاطفة حيَّة، فاحلكايات باملعنى 

العام تعني "السرد القصصّي الذي يتناقله الناس، وتغلب عليه سمة البساطة في األسلوب واللُّغة 

والقيم  باملعاني  ويزخر  التناول،  وقرب  بالوضوح  ويَتّسم  اللُّغوَيّة،  التعقيدات  من  فيخلو  والبناء، 

اإلنسانّية")١٠(.

وقد استغلَّ عدد من ُكتَّاب القَصة معطيات احلكاية الشعبيَّة، فاشتغلوا عليها، واتَّخذ بعضهم 

اجلديدة،  واحلكايات  القصص  إيحاءاتها  من  تتناسل  طفليَّة،  قّصة  إلبداع  وسيلة  توظيفها  من 

فكانت ملهمة لعدد منهم، في استلهام حكايات وقصص أخذت من احلكايات القدمية أجواءها، 

وشخصياتها امللكيَّة والشعبَيّة والسحريَّة، كما أخذت من احلداثة واملعاصرة شكلها وأفكارها، 

وأسقطت على احلاضر رمزَيّتها)١١(.

هم احلكائيَّة، فهو  ويعدُّ التراث الديني من أهِمّ املنابع التي استلهم منها ُكتَّاب األطفال موادَّ

فونه بطريقة فنِّية؛ لذلك جند معظم قصصهم ال تخلو من الرموز  املنبع الذي يلجئون إليه ويوِظّ

٩ محمد حسن بريغش، أدب األطفال أهدافه وسماته، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط3، 1998، ص: 217. 

١٠ - محمد رياض وتار، توظيف التراث في الرواية العربية، احتاد الكتاب العرب، دمشق، 2002. 

١١- انظر محمد قرانيا، جتلّيات قّصة األطفال، التجربة السورية، ص 49.
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واإلشارات الدينيَّة والشخصيات الدينَيّة.

ة  لذا يعدُّ املوروث الديني من أهمِّ املصادر التي استخلص األطفال من خاللها أبعاًدا خاَصّ

الشّر،  على  اخلير  انتصار  لهم  د  وتؤِكّ واإلميان،  والثقة  والفضيلة،  اخلير  إلى جانب  بهم  "حتلُّ 

تعامله معها -  الطفل - من خالل  اليأس، ويستخلص منها  الكفر، واألمل على  واإلميان على 

قيمتها وفكرتها التي تنفعه في حياته، وتثبت في نفسه اآلداب املنبثقة من دينه وعقيدته")١٢(.

ل التراث الشعبي للطفل تاريخه وانتماءه وُهويَّته الثقافَيّة، فالقصص الشعبَيّة هي روح  يشِكّ

ن والذي يصل للطفل عن طريق والديه  الشعوب ووجدانها، وهي ناقلة اإلرث االجتماعي غير املدَوّ

وأجداده، وهي إحدى وسائل التربية التي تستخدمها األهالي في بثِّ رسائل معيَّنة ألطفالهم، 

ع. فتحثُّهم على عمل اخلير واملساعدة وحبِّ اآلخرين والتطوُّ

ية كبيرة؛ إذ تعينهم  ومن ناحية أخرى، فإنَّ احلكاية الشعبيَّة بالنسبة إلى األطفال لها أهِمّ

هم العاطفي، بل وحلِّ هذه املشاكل متهيًدا الستقالليتهم واعتمادهم على  على مواجهة مشاكل منوِّ

أنفسهم.. فتمنحهم اإلحساس باألمان؛ إذ املشاكل عادة ما تنتهي في ذلك العالم بنهایة سعیدة، 

وذلك ما یمنحهم األمل في املستقبل واحلیاة)١٣(.

كما أنَّ احلكايات الشعبيَّة وفنون التراث قادرة أن حتلَّ عقول األطفال وقلوبهم رغم ما قد 

حتويه من خوارق، فعالم املستحيالت هو العالم احملبَّب لدى األطفال؛ ألنها ال تعرف مكاًنا وال 

زماًنا، وتسبح في فضاءات اخليال اإلنساني مدفوعة بعاطفة جيَّاشة ضَدّ كلِّ ما هو مألوف.

التراثيَّة  املصادر  أهمِّ  من  فهي  اء،  القرَّ أمتعت  التي  الكتب  بعديد  حافل  األدبي  تراثنا  إّن 

من  العديد  فوا  وظَّ الذين  األطفال  ُكتَّاب  من  الكثير  ألهمت  وقد  األطفال،  نفوس  إلى  وأقربها 

املصادر  أكثر  هو  األدبي  املوروث  يكون  أن  الطبيعي  و"من  األدبيَّة،  والشخصيات  النصوص 

التراث األدبي  أنَّ  القول  املعاصرين")١٤(، وميكننا  ُكتَّابنا وشعرائنا  إلى نفوس  التراثَيّة وأقربها 

ر لهم مسرح احلياة، سواء أكانت سعيدة  قريب من نفوس األدباء ألنَّه ميثِّل الواقع املَِعيش، ويصوِّ

أنَّه يعِبّر فيها الكاتب عن ذاته ويعكس له حياته الطويلة. أم حزينة، كما 

١٢- عواطف إبراهيم، قصص األطفال ُدور احلضانة، ُأسسها، أهدافها، أنواعها، الطرق اخلاصة بها، ص08.

١٣- انظر عبد التواب يوسف، الطفل العربي واألدب الشعبي، دار املصرية اللبنانية، القاهرة، 1992، ص40.

١٤- علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي املعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة، 

1997، ص138.
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لقصص  تبسيًطا  األدبي،  التراث  استحضار  في  الُكتَّاب  انتهجها  التي  الطريقة  أنَّ  ويبدو 

العرب ومآثرها قلَّما يكتـفي الكاتب بالتوظيف اجلزئي لها، أو استدعاء شخصيَّة أدبيَّة لتعيش زمن 

ة األطفال بأحداث احلاضر، وهي أقرب القصص إلى اإلبداع؛ ألنَّها تتفاعل مع شخصيات  قَصّ

حديثة، وحتدث التالحم بني الَعْصرَنة والتراث، وتعكس أبعاًدا فكرَيّة واجتماعيَّة وسياسيَّة مبا 

يتيح التواصل بني القدمي واحلديث.

ل مع الزمن من نصٍّ يخضع لقوانني نوع أدبّي  قليلٌة هي النصوص الفِنّية أو األدبيَّة التي تتحوَّ

د إلى نصٍّ ثقافي شامل، تتولَّد عنه نصوص في مختلف األنواع األدبيَّة والفنِّية وفي مختلف  محدَّ

العصور واألمكنة، ولعلَّ واحًدا من بني هذه النصوص القليلة نّص "ألف ليلة وليلة"، الذي تولَّدت 

وتتولَّد عنه نصوص عديدة في الثقافة العربيَّة وغيرها")١٥(.

ن من عادات الناس وتقاليدهم وما  ُيعرف الشقُّ املعنوّي للتراث باسم "التراث الشعبي"، ويتكَوّ

يعبِّرون عنه من آراء وأفكار ومشاعر يتناقلونها جياًل عن جيل، وهو استمرار للفلكلور الشعبي؛ 

كاحلكايات الشعبيَّة، واألشعار والقصائد املُتغنَّى بها، وقصص اجلِنّ الشعبيَّة، والقصص البطوليَّة 

واألساطير، ويشتمل على الفنون واحلرف، وأنواع الرقص واللَّعب، واألغاني واحلكايات الشعبّية 

لألطفال.. وهذا الشّق من التراث ال يقّل أهّمية عن التراث الثقافي والطبيعي، فهو ُيخِلّد ذاكرة 

الوطن وُهويَّته؛ ألنَّه يرتبط باملأثورات الشعبيَّة، واملعارف واملمارسات املتعِلّقة بالطبيعة والكون؛ 

وكذلك املهارات املرتبطة بالفنون واحلَرف التقليدية وفنون األداء، حيث يتجلَّى واضًحا ضرورة 

ها جزًءا من التراث)١٦(. تثمني القيم املعنوَيّة التي حتملها العلوم املختلفة النافعة، وعدُّ

ر طفاًل يعيش في مجتمٍع ما  إنَّ عالقة التراث بأدب الطفل عالقة وطيدة، ال ميكن أن تتصوَّ

ال يقتدي بأسالفه وال يحمل شيًئا من تراثهم، فالطفل ِمْطواع سهل االنقياد يتأثَّر مبا يحيط به؛ 

ألنَّ اإلنسان بطبعه اجتماعّي يتأثر بغيره ويؤِثّر فيهم. ولقد استفاد أدب األطفال إلى حدٍّ كبير من 

هت أساًسا للكبار، لكن ما حملته  التراث، فالقصص في بداية نشأتها كانت حكايات شعبيَّة وجِّ

مونها في أبهى صورة لألطفال،  بعض هذه احلكايات من قيم جمالَيّة وتربويَّة، جعلت املؤلِّفني يقدِّ

طوها. لوها وبسَّ بعدما عدَّ

١٥- سعيد يقطني، الرواية والتراث السردي )من أجل وعي جديد بالتراث(، مكتبة األدب العربي، بيروت، لبنان، 

ط1 ،1992، ص34.

١٦- املرجع نفسه، نقاًل عن محمد دباغ، التراث الفقهي بني الثبات والتطور، مجلة آفاق الثقافة والتراث.
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ة أو قصيدة أو مسرحية أو مقالة، ومن صوره  وميكن تبسيط املادة التراثيَّة على شكل قصَّ

مولدها  وعن  نفسها،  عن  ث  تتحدَّ وجنعلها  ة،  مهمَّ تاريخيَّة  بشخصية  األطفال  نعرِّف  أن  مثاًل: 

ط ومناسب،  لنماذج من إبداعاتها وأعمالها بأسلوب مبسَّ ونشأتها وإجنازاتها، مع استعراض 

ويعدُّ الشعر أكثر األجناس األدبية طواعيًة الستثمار التراث، وأكثرها مقدرًة على استلهامه)١٧(.

وكما سبق ذكره فإن التراث ميثِّل اللَّوحة األكثر وضوًحا في التعبير عن أصالة الشعوب، 

من  املهم  اجلانب  هذا  توظيف  الضروري  من  فإنَّه  لذلك  وبقائها؛  وجودها  مقّومات  أهمِّ  وأحد 

لع على الفترات املشرقة من ماضي  ف إلى تراثه كما يجب، ويطَّ حياتها، توظيًفا يتيح للنشء التعرُّ

أسالفه .

باإلضافة إلى استغالل األدب الشعبي، كلُّ ذلك بصياغتها في موضوعات تتناسب مع مدارك 

العقلي واالنفعالي واللغوي - بعد أن تتناسب فيها  األطفال، وتنسجم مع مستوى نضجهم - 

احلوادث املنطقية، وبشكٍل ال ُيغفل فيها معطيات العصر الذي يعيشه الطفل، ثم ُتعرض بأساليب 

ز خيال الطفل وتستثير عواطفه، وتعمل على تعميق انتمائه اإلنساني، وإلى  قة ومثيرة حتفِّ مشوِّ

غرس قيم جميلة في أعماقه، وتنمية ذائقته اجلمالية، وليكتمل عنصرا "املوضوعية والتشويق" في 

املادة املستلهمة، وتتحقق بالتالي الغايات التربوية والترفيهية.

األطفال،  أدب  في  التراث  استخدام  مفاهيم  بني  بيًِّنا  تداخاًل  هناك  أنَّ  بالذكر  واجلدير 

في  التعميم  إلى  الُكتَّاب  وركون  جهة،  من  النقدي  املصطلح  ضبط  في  حاصل  لبس  عن  ينمُّ 

التعامل مع قضية التراث من جهة أخرى، من َقبيل االستلهام، واالقتباس، والتحويل، والتقدمي، 

إجراءات  وتأسيس  الفروق،  لضبط  مستفيضة  دراسات  يتطلَّب  ا  مَمّ والتضمني،  واالستدعاء، 

وسياقاته. التداول 

١٧- عبد املجيـد إبراهيـم قاسـم، توظيف التراث في أدب األطفال )مقال(، موقع ديوان العرب، اخلميس 23 

.2006 نوفمبر، 
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تجارب وعروض كتب ودراسات

البيئة كمعلم ثالث يف مدارس ريجـيو إمييليا اإليطالية
ملرحلة رياض األطفال 

روان سعد عاتق الحربي

االهتمام بالطفل العربي ذي اإلعاقة
مشروع رائد ومتميز للمجلس العربي للطفولة والتنمية

عرض : علي حامد
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البيئة كمعلم ثالث يف مدارس ريجـيو إيميليا اإليطالية

ملرحلة رياض األطفال 

روان سعد عاتق الحربي  *

مقدمة:
الطفولة هي أولى مراحل حياة اإلنسان والتي ُتعدُّ مرحلة التأسيس للمراحل الالحقة من 

ى  حياته وما يحدث خاللها يبقى أثره لباقي حياته، ففيها توضع الركائز األساسية لشخصيته وُتنمَّ

جميع جوانبها، كما تبدأ ميوله بالتكوين في هذه املرحلة ويتم حتديد مبادئ السلوك التي سوف 

يسير عليها، ويبدأ فيها تكوين القَيم واالجتاهات التي تسهم بشكٍل كبيٍر في بناء شخصية الفرد 

وتوجيهها للمسار الصحيح.

وُتعد مؤسسات رياض األطفال الركيزة األساسية التي يعتمد عليها التربويون في تنشئة 

إمكاناته  تنمية  بهدف  للطفل  التربية  الطفولة  مؤسسات  وتقدم  أظفارهم،  نعومة  منذ  األطفال 

وقدراته ومهاراته في مختلف جوانب النمو، وهي الوسيط األساس الرتباط الطفل باملؤسسات 

التعليمية في مرحلة النمو التالية، كما أنها تعد حلقة الوصل بني الطفل واملجتمع اخلارجي )1(.

وألهمية هذه املرحلة أكد املربُّون ضرورَة العناية بها، وتوفير بيئة مالئمة وسويَّة للطفل تسهم 

في تنشيط قدراته، وتنميتها إلى أقصى حد ممكن، ومن هذا املنطلق تتأكد أهمية ُدور احلضانة، 

حيث تقوم برعاية األطفال، وتقدم لهم اخلدمات التربوية والتعليمية، وفق أساليب علمية منظمة 

تساعدهم على النمو السوّي املتكامل )2(.

مدارس ريجيو إيميليا:
ونشأت مدارس ريـچـيو  إمييليا في مدينة "ريـچـيو  إمييليا"  Reggio Emilia التي تقع 

* باحثة في أصول التربية الدولية املقارنة - جامعة جدة - السعودية.
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في منطقة "إمييليا رومانيا" حتديًدا في شمال إيطاليا، وتبلغ نسبة سكانها 130 ألف نسمة والتي 

يت املدارس نسبًة إليها. ويعود تاريخ هذه املدارس الى عام 1945 بعد انتهاء احلرب العاملية  ُسمِّ

الثانية، وكما يشير لوريس ماالجوزي - مؤسس املدارس - أن البداية كانت بعد احلرب العاملية 

الثانية بستة أيام )3(.

وتعرف مدارس ريـچـيو  إمييليا على أنها مجموعة من املدارس لألطفال صغار السن يتم 

فيها إرشاد وتطوير اجلوانب العقلية والعاطفية واإلجتماعية واألخالقية لديهم، ونظام التعليم في 

هذا النمط ُيشِرك األطفال صغار السن في مجاالت بحثية طويلة األمد، يتم تطبيقها في بيئة جميلة 

صحيحة متلؤها مشاعر احلب" )4(.

وبدأ جنم هذه التجربة يسطع في عالم التربية منذ عقدين من الزمان، وحتديـًدا بعد صدور 

عدد ديسمبر 1991 في مجلة نيوزويك، وعلى غالفه "أفضل عشر مدارس بالعالم"، بعدها بعامني 

صدر الكتاب الذي عرض التجربة وبات من كالسيكيات الكتب التربوية، بعنوان: "اللغات املائة 

لألطفال"، وهو العنوان نفسه للمعرض املتجول الذي ُأقيم في العام نفسه وتضمن عرضـًا مرئًيا 

لألطفال وأعمالهم وعمليات تعلُّمهم، وتوالت بعدها املُؤلَّفات والزيارات إلى مدينة ريـچـيو  إمييليا 

للتعرف إلى هذه التجربة عن كثب )5(.

البيئة يف مدارس ريجـيو إيميليا:
التعليمية)6(،  العملية  في  املدرسة  لبيئة  املهم  الدور  على  إمييليا  ريـچـيو  مدارس  تركز 

اهتماماتهم،  باستكشاف  لألطفال  تسمح  ألنها  ذلك  ثالث"؛  "معلم  أنها  على  البيئة  تعريف  ويتم 

صور توضيحية للفصول الدراسية في مدارس ريـچيو إمييليا ]Sakhomais@[ صورة من تويتر
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والتعلم من التجارب داخل الفصل الدراسي 

في  الدراسي  الفصل  أن  حيث  وخارجه، 

الناحية  من  وممتع  للغاية  ب  ُمرحِّ ريـچـيو  

من  اإللهام  املعلمون  يستمد  حيث  اجلمالية، 

املجتمع اإليطالي وثقافات طالبهم والطبيعة، 

كما مت تصميم الفصول الدراسية في ريـچـيو  

من  والتعاون  والتواصل  العالقات  لتشجيع 

.)7( اللعب  خالل 

عرض  فيها  يتم  لالستقبال  صالة  من  بدايًة  إمييليا  ريـچـيو   مدارس  في  البيئة  وتتكون 

املعلومات والوثائق، والتي تعطي الزائر للمدرسة توقعـًا عن شكل املدرسة ونظامها، وتؤدي هذه 

الصالة إلى صالة الطعام، كما تؤدي إلى الساحة املركزية )Piazza(، وهي املكان الذي تتم فيه 

اللقاءات واأللعاب واألنشطة األخرى املكملة لألنشطة في الفصول الدراسية. وقد ُوضعت الفصول 

الدراسية وحجرات اخلدمات على ُبعد مسافة من الساحة، وينقسم كل فصل دراسي إلى حجرتني 

متالصقتني، أيًضا ما مييز مدارس ريـچـيو  إمييليا وجود مرسم )atelier( وستوديو ومعمل)4(، 

وُتعد املعامل في ريـچـيو  إمييليا أماكن تتيح لألطفال الفرصة ألن يصبحوا ماهرين في كل أنواع 

التقنيات، مثل الرسم، والطالء والعمل بالطهي؛ أي كل اللغات الرمزية )3(.

باإلضافة إلى األتيلييه أو املرسم الصغير بجوار كل فصل دراسي، وهو املكان الذي يسمح 

للموسيقى ولألرشيف، حيث مت وضع أشياء عديدة  للمشروع. كما يوجد حجرة  املمتد  بالعمل 

ومفيدة قام بعملها املعلمون واآلباء. وقد اسُتخدمت احلوائط في جميع أقسام املدرسة لعرض 

أعمال األطفال واملعلمني عليها )4(.

ويحتوي الفصل الدراسي على أثاث مالئم للغاية جلعل األطفال يشعرون وكأنهم في املنزل، 

ويوجد مكان خاص بكل فصل دراسي مخصص للنوم ملن أراد من األطفال أخذ قيلولة، ونصف 

الفصل الدراسي مغطى بالرفوف، التي تزود األطفال مبواد غنية مثل الطني، والتماثيل، واأللوان، 

واملجهر، والعدسة املكبِّرة، واألدوات الهندسية، والنباتات، وأدوات الزخرفة، والدهانات، واألزهار 

األدوات  فيه. جميع  أغراضه  ليضع  له  مكان مخصص  كل طفل  إعطاء  ويتم  اجلافة.  والفواكه 

السابق ذكرها منظمه بشكل جيد؛ مما يساعد الطفل على احلصول على ما يريد دون مساعدة من 

صور توضيحية للبيئة الخارجية يف مدارس ريـچيو إمييليا

]@Sakhomais[ صورة من تويرت



202
مجلة الطفولة والتنمية -ع 41 / 2021

أحد. املرايا جزٌء أساٌس من فلسفة ريـچـيو إمييليا حيث بحسب الفلسفة أنها تساعد األطفال على 

فهم ذاتهم بشكل أكبر؛ لذلك فهي توجد بكل فصل دراسي. ويوجد في كل فصل دراسي طاولة 

ضوئية وجهاز عرض ضوئي لتساعد األطفال على القيام بتجارب الضوء والظل، توجد أيًضا 

في مدارس ريـچـيو  إمييليا بيئة متعددة احلواس تساعد األطفال على التعرف إلى حاسة الشم 

واللمس والتذوق من خالل تعدد املواد، كما تكون النوافذ في الفصول كبيرة لتتيح إدخال أكبر 

قدر ممكن من الضوء وتسمح لألطفال برؤية البيئة اخلارجية، باإلضافة إلى أن الفصول مزودة 

بالعديد من األجهزة التكنولوچـية مثل: الكاميرات الرقمية، أجهزة IPad، وأجهزة الكمبيوتر )8(.

أما بالنسبة إلى البيئة اخلارجية فيتم تصميمها هي والبيئة الداخلية على أساس مترابط 

يشجع على التفاعل واالستقاللية واالكتشاف والفضول، وتتفاعل البيئة وتتغير بحسب املشاريع 

وجتارب التعلُّم اخلاصة باألطفال والكبار )9(.

ُيالحظ مما سبق أن تصميم البيئة الداخلية واخلارجية في مدارس ريـچـيو  إمييليا، تدعم 

إلى آخر، في إطار  بأدوات ميكن تغييرها من حنٍي  واجهة تربوية قوية تدعم عالقات االتصال 

مشروعات ترتبط باحلياة االجتماعية وتقترب من حياة األطفال وخبراتهم؛ مبا يعطي لهم الفرصة 

للتعلم، ويسهم في عقدهم لعالقة إيجابية مع ما يتعلمونه، هذا فضاًل عن أن البيئة تدفع األطفال 

ي احلس لديهم للتعلم في محيط آمن )10(. إلى الدافعية واالبتكار، وتنمِّ

خريطة ملدرسة ديانا وهي إحدى مدارس ريـچيو إمييليا

يف إيطاليا

خريطة ألحد الفصول الدراسية يف مدرسة ديانا،

وهي إحدى مدارس ريـچيو  إمييليا يف إيطاليا
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الخاتمة:
نستنتج مما سبق مجموعة من التوصيات التي ميكن االستفادة منها يف بيئات رياض 

األطفال:
وضع َمَرايا بكل فصل دراسي في رياض األطفال.  -

وضع بعني االعتبار عند بناء الروضات مساحات واسعة، وتصميم النوافذ بشكل كبير   -

اخلارجية. البيئة  ورؤية  الضوء،  بدخول  يسمح 

تخصيص مكان لوضع أعمال األطفال الفنية )اإلتلييه(.  -

تخصيص مكان لكل طفل لوضع أدواته به، ويسهل على الطفل الوصول إليه دون مساعدة   -

من اآلخرين.

توفير جميع اخلامات الطبيعية في بيئة الصف، مثل األحجار، والطني، واألزارير، والورق،   -

وغيرها.

إثراء الفصول الدراسية في رياض األطفال بجهاز املجهر، واألجهزة الرقمية، وإضاءات   -

واالكتشاف. البحث  على  األطفال  لتشجيع  مختلفة؛ 

إثراء بيئة الفصول الدراسية، مبختلف اخلامات؛ لتعزيز حواس األطفال اخلمس.  -
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االهتمام بالطفل العربي ذي اإلعاقة
مشروع رائد ومتميز للمجلس العربي للطفولة والتنمية

عرض : علي حامد  *

مقدمة:
العربي بقضايا  العام  الرأي  توعية  والتنمية في  للطفولة  العربي  املجلس  جتسيًدا ألهداف 

الطفولة وما يتعلق بها، واقتراح مشروعات رائدة وُمتميزة لتنمية الطفل العربي، وحتقيًقا ملقولة 

رئيس املجلس األمير طالل بن عبد العزيز من أجل "توفير بيئة آمنة داعمة حلقوق األطفال ذوي 

اإلعاقة في الرعاية، وإعادة التأهيل واالندماج، ومتكينهم من املشاركة الفاعلة في ُصنع غٍد واعد 

ترنو إليه أمتنا العربية" وهي جهود يواصلها الرئيس احلالي للمجلس األمير عبد العزيز بن 

طالل بن عبد العزيز؛ حيث َتَبنَّى املجلس مشروًعا لدمج الطفل العربي ذي اإلعاقة في التعليم 
واملجتمع، ُمستهدًفا ُقدرات املعلمني وأولياء األمور وكل املتعاملني مع األطفال ذوي اإلعاقة في 

عاملنا العربي؛ وذلك ملساعدة هؤالء األطفال على االندماج بأنفسهم في التعليم واملجتمع، ومتكينهم 

الة في جوانب احلياة كاّفًة. ولتحقيق هذا الهدف النبيل مت العمل على دمج أفكار  من املشاركة الفعَّ

لوا فريًقا واحًدا، داخل إطار عمل عربي  وجهود العديد من اخلبراء والباحثني العرب الذين َشكَّ

مشترك )فكًرا ومتوياًل(، وبدعم مخلص من هيئاٍت عربية ودولية.

اإلعاقة  ذي  العربي  الطفل  لدمج  االسترشادية  األَِدلَِّة  من  مجموعة  كله  ذلك  ثمرة  وكانت 

في التعليم واملجتمع؛ فكانت إضافة جديدة لسلسلة مخرجات مشروع املجلس العربي للطفولة 

رة لألطفال ذوي اإلعاقة وغيرهم، وفيلًما تسجيلّيًا  والتنمية والتي ضمت من بينها قصًصا ُمَصوَّ

ِبني من بني العاملني في  عن دمج هؤالء األطفال، وبرنامج تدريب متكامل إلعداد فريق من املَُدرِّ

العربية. الدول  والتعليم في  التربية  وزارات 

* كاتب وصحفي.
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وقد انطلق كل دليل فكري استرشادي من منظور حقوقي استناًدا إلى حق األطفال ذوي 

اإلعاقة في احلصول على ُفَرٍص ُمتكافئة في التعليم والصحة والثقافة، وغيرها من احلقوق التي 

أكدتها االتفاقيات الدولية.

ولكي ُينجز املجلس ذلك، عقد مائدًة مستديرًة في )أكتوبر 2010م(، لطرح األفكار والرؤى 

َم مجموعٌة من اخلبراء والباحثني من الدول العربية أوراَق  املختلفة حول هذا املوضوع؛ وفيها َقدَّ

عمٍل َمثَّلَْت مراجَع أساسية في حترير وتشكيل محاور الدليل األول )واألَِدلَّة األخرى التالية(. 

نحو بيئة آمنة
دليل اسرتشادي لحماية الطفل العربي ذي اإلعاقة من اإلساءة 

ة، وجرى إعداده وإخراجه ُمرتًبا وُمبوًبا وإصداره في ثالثة كتيبات،  وقد مت بدعم جهاٍت ِعدَّ

ُنِشَرْت في 2012، إدراكًا حلاجة املتعاملني مع األطفال ذوي اإلعاقة إليه؛ فجاء كالتالي:

ن األول - األطفال ذوو اإلعاقة: فئات مستهدفة لإلساءة. املَُكوِّ

ن الثاني - حماية األطفال ذوي اإلعاقة: تشريعات وأدوار. املَُكوِّ

ن الثالث - الدمج واستخدام الفنون في حماية األطفال ذوي اإلعاقة. املَُكوِّ

ل  يتشكَّ فاألول  احملاور؛  من  عدٍد  من  ن  ُمَكوِّ كل  يتكون 

اإلعاقة،  ذوي  األطفال  بفئات  ُيعنى  أحدهما  محورين:  من 

اإلساءة  مفهوم  يتناول  والثاني  واحتياجاتهم؛  وخصائصهم، 

وأشكالها  عواملها  حيث  من  األطفال  هؤالء  إلى  هة  املُوجَّ

وآثارها.

وسوف نعرف أنَّ األطفاَل ذوو اإلعاقة ُيَصنَُّفون تبًعا للجانب 

املَُضار من الشخصية؛ فهناك:

)1(  اإلعاقة العقلية التي هي عبارة عن قصور في الوظائف 

عن  املنخفض  العقلي  األداء  في  ُمَتمثِّاًل  للفرد،  العقلية 

جوهرية. بدرجٍة  العام  املتوسط 

)2( اإلعاقة البصرية وتعني ُفقدان بصر ُكلِّي )كف بصر( أو جزئي )ضعف إبصار(؛ مما يحد 

من ُقدرة الطفل على استخدامه حاسة البصر بشكل وظيفي في َتلَقِّي املعلومات واحلصول 
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على املعرفة وفي عمليات التَّعلُّم واألداء في احلياة اليومية.

)3( اإلعاقة السمعية وهي ُفقدان سمعي ُكلِّي )األصم( أو جزئي )ضعف سمع( سواء أكان والدّيًا 

أم قبل اكتساب الكالم واللغة، أم بعد تعلُّم الكالم واللغة مباشرًة لدرجة أن آثار هذا التَّعلُّم 

قد تالشت متاًما.

)4( صعوبات التَّعلُّم؛ وهو مصطلح عام ُيشير إلى مجموعاٍت غير متجانسة من االضطرابات التي 

تظهر على شكل صعوبات واضحة في اكتساب مهارات االستماع واستخدامها، والتَّكلُّم 

والقراءة والكتابة واالستدالل وحل مسائل الرياضيات.

االجتماعي  أو  االنفعالي  السلوك  اختالف  في  وَتَتَمثَّل  والسلوكية،  االنفعالية  االضطرابات   )5(

للفرد من حيث تكراره أو ُمدته أو شكله اختالًفا جوهرّيًا عما ُيَعّد سلوًكا عادّيًا ومتوافًقا 

َدة للسلوك املقبول. وُيبدي األطفال املضطربون انفعالّيًا أمناًطا  مع املعايير االجتماعية احمُلَدِّ

سلوكية قد تبدو غريبة وغير مقبولة نحو اآلخرين، وغير ُمتوافقة مع البيئة احمُليطة بهم ومع 

مجتمعهم؛ كالعدوان والعناد ونقص التركيز و... إلخ.

أنواًعا ُمختلفة من العجز أو إصابات بدنية شديدة  )6( اإلعاقات اجلسمية والصحية، وتشمل 

العظام أو العضالت. أو  وُمزمنة ُتصيب اجلهاز العصبي املركزي 

)7( اضطرابات اللغة والكالم )التواصل(، وتشمل اضطرابات ملحوظة في النطق )إبدال وحذف 

وإضافة وحتريف( أو الصوت أو الطالقة الكالمية )جللجة وتلعثم( والتأخر اللغوي أو عدم 

تطور اللغة التعبيرية أو اللغة االستقبالية.

)8( اإلعاقات النمائية، وهي اضطرابات شديدة وشاملة في مجاالت النمو املختلفة من مثل منو 

اإلعاقات   )9( إلخ.  والذاتوية...  التوحد  واألنشطة؛  االجتماعي  والتفاعل  والتواصل  اللغة 

املتعددة، وتضم أولئك الذين لديهم أكثر من إعاقة في آٍن واحد.

فنا احملور الثاني على مفهوم اإلساءة، وعوامل استهداف األطفال ذوي اإلعاقة لإلساءة،  وُيَعرِّ

وأشكال اإلساءة، واآلثار املترتبة عليها.

ن الثاني في محورين؛ فيعالج سياسات حماية األطفال ذوي اإلعاقة  ويتوزع محتوى امُلَكوِّ

من اإلساءة وتشريعاتها، وتفصيل أدوار ُكلٍّ من األسرة واألخصائيني االجتماعيني والنفسيني 

وُتسهم سياسات حماية  األطفال وحمايتهم.  رعاية هؤالء  املدني في  واملجتمع  اإلعالم  ووسائل 

األطفال ذوي اإلعاقة من إساءة املعاملة وتشريعاتها في احلد منها، وبناء ثقافة جديدة حولها، 
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هذه  تؤكد  إذن  واحملاسبة.  للمتابعة  وُنظًما  تنفيذية  إجراءات  التشريعات  هذه  تفعيل  ويقتضي 

من  حمايتهم  وضرورة  اإلعاقة،  ذوي  األطفال  حقوق  على  العربية  واملواثيق  الدولية  االتفاقيات 

كاّفًة. بأشكاله  اإليذاء 

ن الثالث، جنده  ُيعنى بالكيفية التي ميكن من خاللها قيام املتعاملني  وحني نصل إلى امُلَكوِّ

مع األطفال ذوي اإلعاقة بأدوارهم في حمايتهم، وَتَتَمثَّل هذه الكيفية في استراتيجية الدمج من 

ناحية واستخدام الفنون التعبيرية )املوسيقى، الفنون التشكيلية، األدب، املسرح( عبر الدمج من 

جهٍة أخرى،

دليل اسرتشادي لدمج الطفل العربي ذي اإلعاقة يف التعليم واملجتمع:
نات:  وهذا الدليل يشتمل على ثالثة ُمَكوِّ

األول احتوى على املفاهيم واملواثيق والتجارب؛ 
َم تصوًرا ُمقترًحا للتعليم الدمجي واملعايير واألدوار؛  والثاني َقدَّ

أما الثالث فتناول التعليم الدمجي لألطفال ذوي اإلعاقة.
ن األول هو نقطة البداية في هذا الدليل االسترشادي؛ إذ إنها أساس ملا يترتب وُيْبَنى  وامُلَكوِّ

عليها من ُمعاجلاٍت تالية ملوضوعات وقضايا ذات صلة باملوضوع الرئيس للدليل.

وإذا كان هذا الدليل يهدف إلى إبراز كيفية الدمج التعليمي واملجتمعي لألطفال ذوي اإلعاقة؛ 

فإنَّ إدراك املفاهيم، والوعي باملواثيق، وحتليل التجارب ذات الصلة بالدمج يصير متطلًبا قبليٍّا. 

نني )الثاني  ن الالزمة للبناء عليها في املَُكوِّ ل الطبيعُة النظرية أو املفاهيمية لهذا املَُكوِّ ومن هنا َتَتشكَّ

والثالث( من الدليل.

ْمجّي واملصطلحات املرتبطة به واملُستهدفون به،  ُن األول الضوَء على التعليم الدَّ وُيلقي امُلكوِّ

وينظر في املواثيق الدولية والعربية لدمج الطفل ذي اإلعاقة في التعليم واملجتمع، ثم يتناول واقع 

دمج هؤالء األطفال في الدول األجنبية والعربية من خالل حتليل بعض التجارب والدراسات بها 

ف الدروس املستفادة منها. وَتعرُّ

ن الثاني الذي جاء حتت عنوان: "تصور مقترح للتعليم الدمجي واملعايير واألدوار"؛  أما امُلَكوِّ
ْمجّي ودواعيه وضوابطه  ن األول، ويتمحور حول فلسفة التعليم الدَّ فهو يتأسس على محتوى املَُكوِّ

ح  وُيوضِّ وتضميناتها  ْمجّي  الدَّ التعليم  فلسفة  على  الضوَء  ُيلقي  حيث  به؛  املعنيني  أهم  وأدوار 
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الدواعي األخالقية والقانونية والتربوية واالقتصادية واالجتماعية والتحديات التي ُتواجه التعليم 

ْمجّي ومعايير استرشادية جلودته مدعومة  م مقترًحا للتعليم الدَّ ْمجّي في بالدنا العربية، ثم ُيقدِّ الدَّ

بأمثلٍة لأَلِدلَِّة أو الشواهد على حتققها، وُيولي اهتماًما لألدوار الداعمة من ِقَبِل أصحاب املصلحة 

التعليم  تكنولوجيا  دور  وُيبرز  اإلعالم(  وسائل  املدني،  املجتمع  املساندة،  فريق  األمور،  )أولياء 

والتكنولوجيا املُساندة في هذا الصدد.

ن الثالث الذي مُيثِّل  وعند "التعليم الدمجي لألطفال ذوي اإلعاقة" نكون قد وصلنا إلى امُلَكوِّ

ْمجّي ومتطلباته لألطفال  نقلًة إلى مستوى الفعل، لنتعرف على عناصر عملية التعليم والتَّعلُّم الدَّ

ووسائط  فنيَّات  من  بها  يتعلق  وما  والتَّعلُّم  التعليم  أساليب  ن  املُكوِّ هذا  فيتناول  اإلعاقة؛  ذوي 

إعاقاتهم  تتباين  فئات  التَّعلُّم خلمس  تقييم  وأساليب  واملدرسة  الصف  بيئة  ومتطلبات  وتقنيات 

بطريقة  الوعي  بالتركيز على  وذلك  التوحد(،  )بصرية، سمعية، حركية، ذهنية، اضطراب طيف 

إعاقتهم واحتياجاتهم وخصائصهم العقلية واجلسمية والنفسية... إلخ، ومن هنا فإنَّ التعريف 

بكل إعاقٍة وخصائص األطفال الذين ُيَعانون منها واحتياجاتهم ُيَعّد مدخاًل لبيان كيفية دمجهم 

التعليم. في 

وضمن أهداف املجلس العربي للطفولة والتنمية، في توعية الرأي العام بقضايا الطفولة وما 

يتعلق بها، وإمتاًما ملشروع االهتمام بدمج األطفال ذوي اإلعاقة في التعليم واملجتمع، يستكمل 

املجلس أبحاثه ودراساته؛ فيصدر املجلد الثالث:
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الدليل االسرتشادي الستخدام التكنولوجيا امُلساندة للطفل ذي اإلعاقة
صدر في ثالثة مَكونات، هي: 

)1( اإلطار املفاهيمي والتجارب العربية واألجنبية.

)2( صعوبات التعلم ــ ضعف اإلدراك السمعي ــ التوحد ــ متالزمة إرلن. 

)3( اإلعاقة البصرية ــ اإلعاقة السمعية ــ اإلعاقة احلركية ــ اإلعاقة الذهنية.

وهذا الدليل يتوجه إلى كل املسئولني واملعنيني بذوي اإلعاقة؛ من جهات حكومية ومؤسسات 

أمور  وأولياء  ورعايتهم  اإلعاقة  ذوي  تربية  حقل  في  العاملني  وكذا  أهلية  وجمعيات  اجتماعية 

املَُعاِقني وُأسرهم والباحثني واملعلمني واإلعالميني املعنيني بشئون اإلعاقة وأعضاء املجتمع املدني، 

وذلك لتبصيرهم معرفّيًا بوسائل التكنولوجيا املَُساِندة وأهميتها في دعم ذوي اإلعاقات. 

م تعريفاٍت وافيٍة  نات؛ أولها مفاهيمي ُيَقدِّ وهو يحتوي ــ كما ذكرنا سابًقا ــ على ثالثة ُمَكوِّ

لعدٍد من املفاهيم الرئيسة اخلاصة بحقل استخدام التكنولوجيا املساندة وعرض لالتفاقية الدولية 

استخدام  شأن  في  وأجنبية(  )عربية  الدولية  التجارب  من  لعدٍد  يتعرض  كما  الشأن،  هذا  في 

ُح ماهي التكنولوجيا  هذه التكنولوجيا املَُساِندة في دمج ذوي اإلعاقة في التعليم واحلياة. فُيَوضِّ

املَُساِندة التي ال غنى عنها لكل األفراد مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة، ألنها تكسر احلواجز 

ر الوقَت واجلهد وتساعد على االستقاللية وحتسني جودة احلياة للطالب وُأسرهم، باإلضافة  وُتَوفِّ

لكونها تساعد على حتسني القدرات الوظيفية وتوفير ُفرص َتَعلُّم ُمَساوية لتلك الفرص املتوفرة 

ألقرانهم. والتكنولوجيا املَُساِندة تشمل األدوات واملعدات واألجهزة املَُعّدلة والتأهيلية لألشخاص 
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ذوي اإلعاقة، كما تشمل العمليات املُستخدمة في اختيارها وحتديد أماكن وجودها واستخدامها. 

إذن فمصطلح التكنولوجيا املَُساِندة يهتم بعمليتني أساسيتني هما: توفير األداة أو الوسيلة أو 

عليها،  احملافظة  أو  اإلعاقة  ذوي  لألفراد  الوظيفية  القدرات  أجل حتسني  من  املنتج  أو  النظام 

وتقدمي املَُساَعَدة الالزمة لهؤالء األفراد من أجل اختيار أو اقتناء أو استخدام وسائل التكنولوجيا 

ن في التذكير بحقوق هؤالء األشخاص املنصوص عليها في االتفاقيات  املَُساِعدة. ويستمر هذا املَُكوِّ

الدولية؛ فيعرض للبعض منها، كامليثاق العربي حلقوق اإلنسان )2004(، والعقد العربي لذوي 

االحتياجات اخلاصة )2004 ــ 2013(، واتفاقية حقوق الطفل )1989(، واالتفاقية الدولية حلقوق 

متها اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام  األشخاص ذوي اإلعاقة؛ وهي اتفاقية شاملة ومتكاملة َقدَّ

2007، ووقعت عليها ست عشرة دولة عربية عام 2008، وقد أقرت حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

في احلصول على التكنولوجيا املَُساِندة في عدة مواد.

ثم نعرف بعد ذلك أنواع التكنولوجيا وأهدافها ومجاالت ومعوقات استخدامها، ونتعرف على 

بعض التجارب العربية والدولية في هذا املوضوع.

اللغة  أو استخدام  فهم  في  املَُتَمثِّلة  التَّعلُّم  فتناقش صعوبات  الثاني  ن  امُلَكوِّ أما محتويات 

)املنطوقة واملكتوبة(، والذي يتضح في نقص القدرة على االستماع والتفكير والتحدث والقراءة 

والكتابة والتهجي أو القيام باحلسابات الرياضية.. وكذلك ضعف القدرات السمعية املركزية التي 

هي عدم قدرة املخ على االستفادة مما تسمعه األذن وعدم إمكانية االستفادة من األصوات املدخلة 

عن طريق األذن سواء كانت كلمات أو موسيقى أو خالفه.. والتوحد )الذاتوية( الذي هو اضطراب 

عصبي منائي يؤثر على حياة الطفل وأدائه اليومي.. ومتالزمة إرلن أو اإلجهاد البصري وهي 

اضطراب في معاجلة اإلدراك احلسي أي مشكة في قدرة الدماغ على معاجلة املعلومات البصرية، 

وهي حتدث بناًء على وجود استعداد وراثي في اأُلسر.

من  التخيف  أو  اإلعاقات  تلك  من  التخلص  على  تساعد  املُتطورة  املَُساِندة  والتكنولوجيا 

مثل  نشاطه؛  في  واملشاركة  فيه  واالندماج  باملجتمع  املباشر  االتصال  وعلى  السلبية،  آثارها 

القراءة والكتابة والرسم والترجمة واالتصال بالعالم واحلصول على ما يحتاج إليه ذوو اإلعاقة 

املعلومات.     من 

ن الثالث إلى أربع إعاقات؛ هي البصرية والسمعية واحلركية والذهنية، وُيبنيِّ لنا  ويأخذنا امُلَكوِّ

كيفية استخدام تكنولوجيا املُساندة لذوي الرعاقة بتلك اإلعاقات. وهذا الُكتيب مصحوب بالصور 
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والرسومات التوضيحية عن األدوات واملعدات واألجهزة املستخدمة لتمكني ودمج األشخاص ذوي 

تلك اإلعاقات في مجتمعاتهم، وذلك بتحسني أدائهم للوظائف واألنشطة اإلنسانية املختلفة.

***

وأخيًرا يكتمل مشروع املجلس فيما يخص هذا املجال، لنصل إلى الُكتيبات والقصص 
َهة إلى األطفال ذوي اإلعاقة  رة )بالرسومات التوضيحية والصور الفوتوغرافية( امُلوجَّ امُلَصوَّ
وُأسرهم، والتي تتضمن وحتتوي على تبسيط وتوضيح والتذكير بحقوق هؤالء األطفال 

وأهمية التكنولوجيا امُلَساِندة لهم وضرورتها.

 ،)2018 مارس  )إصدار  الطفل  حقوق  وقوانني  اتفاقيات  على  األول  الُكتيب  ويشتمل 

لزيادة التعريف بها؛ فهي ليست معروفة على نطاق واسع بالرغم من أنها موجودة منذ سنني، 

الواقع كما يجب. الكافي وترجمتها في  بالشكل  بتفعيلها  وللمطالبة 

ومن هذه احلقوق التي يطالب بها هؤالء األطفال، وجاءت على لسان حالهم: " احلق في رعاية 

خاصة تتناسب مع ظروفنا، وتوفير املساعدة عند الطلب"؛ "احلصول على املعلومات واخلدمات 

كافة، مبا فيها اخلدمات اإللكترونية، وعلى الدول تشجيع توفيرها وعرضها بالصورة املناسبة 

لنا"؛ "احلق في التدريب والتعليم والرعاية الصحية"؛ "احلق في استخدام التكنولوجيا اجلديدة 

الكتب  وتوفير  والتعبير،  الرأي  وحرية  والرعاية  احلماية  في  "احلق  مناسبة"؛  بأسعار  وتوفيرها 

والقصص واملعلومات بالطرق البسيطة"؛ "احلق في توفير شخص يرافقنا، ويقوم مبساعدتنا عند 

احلاجة"... إلخ.

وُيرشدنا الُكتيب بعد ذلك إلى أمثلٍة على األجهزة املَُساِندة لألطفال ذوي اإلعاقات املختلفة: 

attention tracker ، ولوحة املفاتيح املعدلة، والفأرة املعدلة، وأجهزة اإلرسال بالذبذبات املعدلة، 

وأجهزة fm ، وقارىء اإلصبع، والعصا البيضاء البسيطة، والبوصلة الناطقة لتحديد االجتاهات، 

اإلعاقة  لذوي  اإلنترنت  عبر  ُمَراِفق  توفير  على  البرنامج  هذا  ويعمل   ، be my eyes وتطبيق 

البصرية.

وقد مت الرجوع إلى بعض بنود االتفاقيات واملواثيق الدولية واحمللية املتعلقة بهذه احلقوق، 

عند إعداد هذا الدليل املهم، في الدول العربية.  
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فارس وليلى
ا وبرسومات بسيطة، نصحب فارس وليلى في  وفي سلسلٍة من ثالث قصص قصيرة جّدً

املنزل واملدرسة وفي ساحة اللعب مع أصدقائهما وزمالئهما؛ حيث يلتقون مع أطفال من ذوي 

اإلعاقة، وتنشأ صداقة بني اجلميع.. ويحدث الدمج عفوّيًا وتلقائّيًا.     

هة لألطفال ذوي اإلعاقة قصة "نور يرسم وردة"، وأبطالها جميًعا  وضمن هذه القصص املوجَّ

أطفال ذوو إعاقات مختلفة، يتعرضون في مواقف حياتية مختلفة ألنواع متعددة اإلساءة، وتبني 

بأسلوب بسيط شكل اإلساءة واألسباب والظروف املؤدية لها وطريقة التعامل معها ثم الوقاية 

منها في املستقبل.
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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
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ملف العدد القادم

الجزء الثاني

أدب الطفل واستلهام الرتاث

يسعد مجلة الطفولة والتنمية تواصلكم بالكتابة يف ملف العدد القادم، 
والذي سيتناول شعر األطفال.

الطفولة  واملهتمني مبجال  للقراء  والتنمية  الطفولة  تؤكد مجلة  كما 
العربية، رغبتها يف تزويدها باقتراحاتكم حول موضوعات أخرى مللفات 

التالية. األعداد 
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