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حتى نحمي أطفالنا..
ماذا علينا أن نفعل؟

الكاتبة السورية
أدونيس غزالة

أ
ت
اللك�ونية
اللعاب إ
المهم يل�ن
مصيدة أطفالنا
َ

ف� صناعــات ت
ال�فيــه ،وصلــت مبيعــات
ي
أ
ف
ت
اللك�ونيــة ي� عــام ،2016
قطــاع اللعــاب إ
بحســب تقريــر «كيــو بوســت» إىل  91مليــار
دوالر ،ومــن المتوقــع أن تصــل ف ي� عــام 2021
إىل  200مليــار دوالر ،وتُظهــر دراســات حديثــة
أن واحــداً مــن كل  10أطفــال مدمــن عــى
ّ
أ
هــذه اللعــاب ،والمشــكلة ال تقتــر عــى
إدمــان الطفــل عليهــا؛ بــل تتعداهــا إىل التأثـ يـر
ش
والســلوك
النفــ� والجســدي
المبــا�؛
ي
ي
واالجتماعــي عليــه؛ حيــث تتمثــل خطورتهــا ف ي�
تحــول الطفــل إىل
خلــق نــوازع عنفيــة ،قــد ّ
شــخصية ســيكوباتية معاديــة للمجتمــع.

أ
ال ت
لك�ونيــة يحفــل
تاريــخ اللعــاب إ
بالعنــف انطالقــاً مــن لعبــة «»space war
ت
الــ� ُص ّممــت عــام 1961؛ إذ تتمحــور حــول
ي
العب ي ن
ــ� يلعــب كالهمــا بمركبــة فضائيــة،
َ
وهدفــه تحطيــم مركبــة الالعــب الخصــم،
أ
ت
تثــر
الــ� ي
وصــوال ً إىل اللعــاب الحاليــة ي
كبــرة ؛عالميــاً وعربيــاً ،وقــد تكــون
ضجــة ي
أ
ت
الــ�
مــن أخطرهــا لعبــة «الحــوت الزرق» ي
اهقــ� ي ن
تســتهدف المر ي ن
بــ�  12و 16عامــاً،
ين
خمســ� تحديــاً
وهــي لعبــة مؤلفــة مــن
أو مهمــة ،تنتهــي بانتحــار الطفــل ،ويتــم
تحديــد الضحايــا بإرســال الرابــط للمشــاركة

«التنظيمات المتطرفة ومن بينها داعش ،تستغل
لك�ونية ف� تجنيد أ
أ
ال ت
الطفال ،واستغاللهم
لعاب
ال
إ
ي
لخدمة أهدافها»
ف ي� اللعبــة ممــا يجعلهــا غـ يـر متاحــة للجميــع،
ت
الــ� تســتخدم مؤثــرات
ولعبــة «مريــم» ي
صوتيــة ومرئيــة إلخافــة وإرعــاب الطفــل ،ممــا
يــؤدي ف ي� النهايــة إىل تدهــور حالتــه النفســية
ت
ـ� تُــو ِكل
فاالنتحــار .ولعبــة «جنيــة النــار» الـ ي
مهمــات كفتــح غــاز موقــد الطبــخ،
للطفــل ّ
أ
ـ� يتحــول إىل مخلــوق نــاري ،المــر الــذي
لـ ي
قــد يتســبب ف ي� إحـراق المـنز ل ومــوت الطفــل
حرقــاً أو اختناقــاً.

ت
ديــو�  »8حيــث
تســتغل لعبــة «كــول إف
ي
تَم ّكــن الدواعــش مــن دخــول هــذه اللعبــة
ومحادثــة مــن يلعبهــا بأمــور تتعلــق بالديــن
وقتــال الك ّفــار ف� نــوع مــن غســل أ
الدمغــة.
ي
أ
ن
ت
و� بالطفــال الــذي
هــذا التغريــر إ
اللكــر ي
ف
تقــوم بــه هــذه التنظيمــات ،نجــح ي� تجنيد
الكث�يــن منهــم مــن فئــة المر ي ن
اهقــ�،
ي
ت
الــ� يتيحهــا
المكانــات
مســتغلة إ
ي
الكبــرة ي
ال تن�نــت ومواقــع التواصــل االجتماعــي.
إ

يكمــن الجانــب أ
الخطــر لهــذا
النــوع مــن أ
اللعــاب ،تلــك ت
الــ� تقــف
ي
إن هــذه
وراءهــا التنظيمــات إ
الرهابيــة؛ إذ ّ
التنظيمــات المتطرفــة ومــن بينهــا داعــش،
أ
ال ت
لك�ونيــة ف ي� تجنيــد
تســتغل اللعــاب إ
أ
الطفــال ،واســتغاللهم لخدمــة أهدافهــا؛
حيــث تجعــل مــن العنــف مصــدراً للمتعــة،
ولتأكيــد الــذات ،واالعـ تـراف الــذي ال يحظــى
بــه أ
الطفــال ف ي� كثـ يـر مــن مجتمعاتنــا .فلعبــة
«نــداء الجهــاد» تغــرس ف ي� الطفــل مشــاعر
البطولــة الوهميــة والقــدرة عــى قهــر آ
الخــر
والتحكــم فيــه ،ولعبــة «صليــل الصــوارم»
الــ� تســتغلها داعــش لتجنيــد أ
ت
الطفــال،
ي
تفجــر
تتيــح لمســتخدمها تنفيــذ عمليــات
ي
ـاك الواقــع ،وأبطــال
وقنــص واقتحامــات تحـ ي
هــذه اللعبــة مقاتلــون مــن داعــش .كمــا

إن الجــزء المســكوت عنــه ف ي� تع ّلــق
ّ
أ
أ
ال ت
لك�ونيــة ،وقضائهــم
الطفــال باللعــاب إ
وقتــاً طويــا ً أمامهــا ،يتعلــق بالوالديــن؛ إذ
إنّهمــا ينظــران إىل النتائــج المقلقــة لهــذه
أ
اللعــاب ،ولكــن مــن دون الوقــوف عــى
أن هنــاك دراســات تشـ يـر إىل
أســبابها -خاصــةً ّ
تعـ ّـرض واحــد مــن كل خمســة أطفــال للتنمــر
إ ت ن
و� يوميـاً ف ي� مجتمعاتنــا العربيــة -وجـ ّـل
اللكــر ي
مــا يفعالنــه هــو طــرح أســئلة حــول هــذه
أ
اللعــاب بعيــدة عــن جــذر المشــكلة :هــل
ســترسق التكنولوجيــا أطفالنــا؟ كيــف لهــذه
أ
وتدمــر
تخــرب عقــول أطفالنــا ّ
اللعــاب أن ّ
ال�امــج
مســتقبلهم؟ كيــف أمكــن لهــذه ب
ف
والرشــاد؟ هــذه
أن تأخــذ دورنــا ي� النصــح إ
أ
تثــر مفارقــة غريبــة فهــي تعيــد
الســئلة ي
أ
أ
ف
ت
الــ�
ي
التفكــر ي� وظيفــة الرسة الساســية ي

ف
«� العام  2009كان حجم إنفاق الطفل السعودي عىل ألعاب
ي
لك� ن
تال�فيه إال ت
و� يصل إىل  400دوالر سنوياً»
ي
تقــوم عــى الحمايــة واالهتمــام ،ولكــن ف ي�
الحيــان بعــد فــوات أ
كثــر مــن أ
الوان.
ي
قبــل أن يطــرح الوالــدان هــذه أ
الســئلة
كان مــن أ
الجــدى أن يســألوا أنفســهم كيــف
أوصلنــا أطفالنــا إىل هــذا؟ وبإلقــاء نظــرة
عــى تمظهــرات التقنيــة ف ي� المــنز ل ،يمكننــا
بدورنــا أن نطــرح مجموعــة مــن أ
الســئلة عــى
الوالديــن :مــن أدخــل هــذه التكنولوجيــا إىل
ـ� يــدي أ
الم ـنز ل ووضعهــا بـ ي ن
الطفــال؟ لمــاذا
الجهــزة أ
تــم ش�اء هــذه أ
وليــة غايــة؟ لمــاذا
َّ
نســمح باســتخدام الطفــل للجهــاز أثنــاء
الطعــام أو ف ي� الجلســات العائليــة؟ ولمــاذا
يلجــأ الطفــل إىل ذلــك؟ لمــاذا يق ـض ي الطفــل
الطــول مــع أ
الوقــت أ
الجهــزة ال مــع العائلــة؟
مــا الــذي تقدمــه أ
الرسة للطفــل ف ي� وقــت
فراغــه ك يبتعــد عــن هــذه أ
الجهــزة؟ ثــم مــن
ي
ت
يشــري ألعــاب الفيديــو للطفــل؟
بحســب صحيفــة «االقتصاديــة
ف
أن حجــم
الســعودية» ي� العــام  ،2009يظهــر ّ
إنفــاق الطفــل الســعودي عــى ألعــاب
ال�فيــه إ ت ن
ت
و� يصــل إىل  400دوالر
اللكــر ي
خــراء الصحــة
أن ب
ســنوياً ،عــى الرغــم مــن ّ
النفســية والعقليــة قــد أجمعــوا عــى ض�ورة
أن يقــض ي الطفــل  %75مــن وقــت فراغــه ف ي�
أنشــطة حركيــة وتمضيــة  %25ف ي� أنشــطة غـ يـر

حركيــة ،فمــا هــي مســاهمة الوالديــن ف ي� هــذا
تذك�هــم
الجانــب؟ ربمــا هنــا تحديــداً يجــب ي
بمقولــة جــورج يب�نــارد شــو «ال نتوقــف عــن
اللعــب ألننــا بك�نــا ،بــل نكـ بـر ألننــا توقفنــا عــن
اللعــب».
النتيجــة الـ ت
أن الوالديــن
ـ� يتــم تعليقهــا ّ
ي
همــا مــن يتيحــان دخــول هــذه أ
الجهــزة،
وتصفّــح المواقــع مــن دون متابعــة الطفــل،
أ
ال ت
ش
لك�ونيــة مــن دون النظــر
و�اء اللعــاب إ
إىل مكامــن الخطــورة فيهــا ،فهــذه المواقــع
والجهــزة أ
أ
واللعــاب تعفيهــم نظريــاً أمــام
تحمــل مســؤوليات ت
ال�بيــة،
أنفســهم مــن ّ
فعاليــة الطفــل ونشــاطه،
وتريحهــم آني ـاً مــن ّ
الـ ت
ـ� يتعامــان معها عــى أنها مصــدر ضوضاء
ي
وعبء .فطبيبة أ
العصاب «فرانســيس جنســن»
ف� كتابهــا «دمــاغ المراهقـ ي ن
ـ� والشــباب :تشـ يـر
ي
ن
اهقــ� يشــتكون مــن
أن العديــد مــن المر ي
إىل ّ
الشــعور بالوحــدة وعــدم وجــود أصدقــاء،
ويتضاعــف أ
المــر بانشــغال الوالديــن عنهــم،
وهــؤالء بالــذات هــم الذيــن يلجــؤون إىل
ت
ـ� ال
موقــع
غوغــل ،وذلــك إلثبــات ذواتهــم الـ ي
يجدونهــا ف ي� أحضــان أرسهــم.
نمــو يحتــاج إىل الحــب،
ّ
إن أي فعــل ٍ
والحــب يفقــد معنــاه مــن دون االهتمــام،
أطفالنــا الــذي يلمســون عــدم اهتمامنــا،

««جنسن»:العديد من المر ي ن
اهق� يشتكون من الوحدة وعدم
وجود أصدقاء وانشغال الوالدين عنهم فيلجؤون إىل غوغل
إلثبات ذواتهم»
ف
و� أماكــن مشــبوهة،
ب
ســيك�ون بمنــأى ع ّنــا ي
ف
ســتعيقهم ي� المســتقبل عــن أن يكونــوا
أســوياء ،فقــد رصحــت منظمــة الصحــة
العالميــة أن االضطرابــات الناتجــة عن ممارســة
ألعــاب الفيديــو ســي ت
ع�ف بهــا كمــرض ف ي� وقت
ُ
الجمــاع
الحــق مــن هــذا العــام ،وذلــك بعــد إ
عــى مخاطــر إدمانهــا ،وربمــا هــذا مــا دفــع
اليابــان إىل إدخــال مــادة «ألعــاب أ
الجــداد»
إىل مناهجهــا الدراســية لمــا لهــذه أ
اللعــاب
الحركيــة مــن أهميــة ف ي� بنــاء ونمــو شــخصية
الطفــل خالفــاً أ
ت
لللعــاب إ ت
الــ�
اللك�ونيــة ي
فعــال ف ي� تخريــب وتشــويش
تســهم بشــكل ّ
وعــي أ
الطفــال؛ حيــث تطغــى ســلبياتها عــى
إيجابياتهــا بشــكل واضــح .نحــن نتــذرع دائم ـاً
أن كل مــا نفعلــه ،نفعلــه ف ي� ســبيل أطفالنــا،
ّ
ولكــن هــل هــذه هــي الحقيقــة؟

زوادة التعصب:
ّ
هدر مشاعر أطفالنا

ت
ـ� تشـكّل المجتمــع ،تضفــي
العنــارص الـ ي
وتتحــدد بالســلوك العــام
عليــه طبيعتــه،
ّ
لمجمــوع أ
الفـراد الذيــن يتشــكل منهــم ،وهــذا
ت
الــ�
الســلوك بــدوره يم ّثــل شــكل العالقــة ي
تربــط أ
الفـراد مــع بعضهــم ومــع مجتمعهــم،
وال ينفصــل الســلوك الفــردي عــن الســلوك
الجماعــي ،فهــو مـرآة تعكــس طبيعــة العالقات
ت
ـ� تُش ـكّل المجتمــع ،ومــن خاللــه نســتطيع
الـ ي
الحكــم عــى مجتمــع مــا ،كأن نقــول :مجتمعـاً
منفتحـاً أو مجتمعـاً منغلقـاً .وهاتــان الســمتان

قبــل تعينهمــا ف� المجتمــع تتعينــان ف� أ
الرسة
ّ
ّ
ي
ي
ت
ت
ـ� ت ّتبعهــا.
وطــرق ال�بيــة الـ ي
تبــدأ رحلــة الفــرد تجــاه الحيــاة
االجتماعيــة والحيــاة العامــة انطالقــاً مــن
الرسة ،ومــا يحملــه الفــرد مــن هــذه أ
أ
الرسة
الــزوادة ت
الــ� يتغــذى عليهــا طــوال
ســيم ّثل ّ
ي
ف
هــذه الرحلــة .ولكــن مــا نلمســه ي� مجتمعاتنــا
مــن انغــاق عــى أفــكار وتصــورات نهائيــة،
ش
بالكــراه ،يؤكــد
�ء خارجهــا ّإل إ
ال تقبــل أي ي

«يتم التعامل مع التعصب بأنه حالة الفرد الطبيعية
وهذا يدل عىل التنشئة المتمثلة ي ن
بتمك� جذور التعصب»
ّأن التعصــب هــو أحــد المــواد الدســمة لهــذه
الــزوادة ،ومــع هــذا التعصــب الــذي ض
يــرب
عــرض الحائــط بالتجربــة إالنســانية القائمــة
ســتتحدد
عــى الثقــة واالنفتــاح والحــوار،
ّ
صــورة آ
والتبعيــة؛
الخــر بقابليتــه للخضــوع
ّ
حيــث ســيغدو التعصــب المجــال الوحيــد
للعالقــة مــع آ
الخــر الــذي ال يمكــن النظــر إليــه
أ
مهمتها
ّإل خشــيةً وحــذراًّ ،
وكأن الرسة تحــد ّدت ّ
ف� ي ن
تلقــ� الفــرد انغالقــه ،متأثــرة وخاضعــة
ي
ت
ـ� تعمــل عــى
ومتآمــرة مــع كل المنظومــات الـ ي
بتعبــر
«قمقمــة طاقــات إالنســان وتفتحــه»
ي
مصطفــى حجــازي.
يتــم التعامــل مــع التعصــب عــى أنــه
حالــة الفــرد الطبيعيــة ،وهــذا إن ّدل فهــو يــدل
عــى وظيفــة التنشــئة الرئيســة ف ي� أرسنــا المتمثلة
ف
ت
ن
وال� ســتجعل منه
ي� تمكـ يـ� جــذور التعصــب ،ي
ت
ـ� تربــط أف ـراد
فيمــا بعــد الرابطــة الرئيســة الـ ي
المجتمــع مــع بعضهــم البعــض .هــذا بــدوره
يحيــل إىل منهــج واضــح ت ّتبعــه تال�بيــة ف ي� أغلــب
مجتمعاتنــا ،فمــن جهــة يتــم قمــع النشــاط
الطبيعــي للطفــل وترويضــه ،لصالــح الســلوك
ت
الــ� تتجاهــل
العــام أو الصــورة النمطيــة ي
عمــم
الخصائــص الفرديــة للطفــل ،ومــن جهــة تُ ّ
ت
ـ�
نمــاذج فجاهــزة لفكــرة (الطفــل الجيــد) ،والـ ي
ـال،
تقــوم ي� أساســها عــى تربيــة الحــس االمتثـ ي
ت
ـ� النقــد والحكــم ،ليتــم اســتالبه
وإقصــاء ملكـ ي
الحقــاً ،فالطفــل الجيــد هــو الطفــل المطيــع

المتمثــل للتصــورات العامــة ت
الــ� يتبناهــا
ي
المجتمــع ،هنــا تنحــر وظيفــة أ
الرسة ف ي� خلــق
ت
ـ� يغذيهــا
فــرد متماثــل مــع البنيــة العامــة الـ ي
والكـراه ،ال شــك ّأن هــذا النشــاط الــذي
القــر إ
ف
ـ�
يتــم تدجينــه ســيؤثر ي� نمــو الطفــل النفـ ي
والجســدي؛ حيــث يتــم استســهال أســاليب
التنشــئة القمعيــة ،مقابــل الجهــل ف ي� كيفيــة
التعامــل مــع مراحــل النمــو الطبيعيــة للطفــل.
كل مرحلــة مــن مراحــل النمو عنــد الطفل
ت
الــ� ي ز
تم�هــا عــن المرحلــة
لهــا خصائصهــا ي
أ
الخــرى كمــا ورد عنــد جــان بياجيــه ،ويتخ ّلــل
هــذه المراحــل مجموعــة مــن الســلوكيات يقوم
بهــا الطفــل؛ أ
كالنانيــة والعنــاد -الــذي يســاعد
عــى اكتشــاف ذاتــه كــذات وإرادة مســتقلة عــن
الكبــار -والخجــل والغضــب والغـ يـرة والخــوف
واالنطــواء واالنعــزال ،وعــدم تقديــره للزمــن
االجتماعــي؛ فالزمــن مــن المفاهيــم المجــردة
ت
الــ� يتأخــر الطفــل ف ي� إدراكهــا ،والكــذب
ي
المرتبــط بالمخيلــة وبإحساســه وليــس بالواقــع،
ومحاولتــه لالســتقالل ومعارضتــه لمــا يقولــه
الكبــار؛ إلثبــات الــذات أو للفــت االنتبــاه ،وهــي
بالطبــع ســلوكيات طبيعيــة ترافــق مراحــل
النمــو ،ولكــن حـ ي ن
ـ� ننظــر لهــا بريبــة عــى أنهــا
خلــل يعــارض البنيــة أ
الخالقيــة للمجتمــع،
ســينصب جـ ّـل اهتمامنــا عــى قمعهــا ال عــى
ت
واالعــراف بهــا ،وقــد يكــون الطريــق
قبولهــا
ت
الــ� تنقصنــا،
الوحيــد للعــاج هــو المعرفــة ي

«ما نفعله هو تأصيل هذه السلوكيات بدل ت
االع�اف بها
مساعدة الطفل ليتجاوزها»
وبغيــاب المعرفــة بنمــو الطفــل ،لــن نتعلــم
قبــول أطفالنــا كمــا هــم ،بــل كمــا يجــب أن
يكونــوا ،وهنــا يبــدأ درس المــاء أ
الول الــذي
إ
ســيعيد إنتــاج رفــض آ
الخــر فيمــا بعــد،
وســتصبح أدوات القمــع والكبــت واالســتهزاء
والتحقـ يـر والتصغـ يـر ال ـرأس المــال االجتماعــي
لهــذا الطفــل ،هنــا تســتح�ض ن ي� مفارقــة
مضحكــة ومؤلمــة ،فالكبــار يفرضــون عــى
الصغــار أمــوراً ليــس باســتطاعتهم تنفيذهــا،
فمثــا ً عندمــا يغضــب الكبــار أو يغــارون أو
يترصفــون بأنانيــة أو يتشــبثون بأفكارهــم،
يطالبــون آ
الخريــن بقبولهــم واحتوائهــم
ت
واالعــراف بمشــاعرهم،
والتعاطــف معهــم
أ
بالمقابــل يتــم إنــكار هــذه المــور عــى الطفل،
ـوي ضمــن
ويُفــرض عليــه أن يتــرف بشــكل سـ ّ
مفهومهــم التقليــدي للتــرف الســوي.
ن
الكتــا� أنــه مــن أهــم
تقــول د.فاطمــة
ي
ت
«االعــراف بمشــاعر
مبــادئ تال�بيــة إاليجابيــة
الطفــل ،ت
وال�كـ ي ز
ـ� عــى دوافــع ســلوكه ،مــن أجــل
تقويمــه دون إالســاءة لشــخصيته ،ويع ـن ي ذلــك
أنــك تقــف ف ي� صفّــه وليــس ضــده ،وهــذا مــا
يجعــل الطفــل يشــعر باالرتيــاح واالطمئنــان
إليــك ،ألنّــه وجــد مــن يفهمــه ويتقبــل مــا يشــعر

بــه» ،ولكــن نحــن جـ ّـل مــا نفعلــه هــو تأصيــل
االعــراف بهــا أ
هــذه الســلوكيات ،بــدل ت
والخــذ
بيــد الطفــل ت
حــى يتجاوزهــا بشــكل طبيعــي،
ـر� ف ي� داخــل الطفــل ،إالحســاس
لذلــك نحــن نـ ب ي
والحبــاط ،اللذيــن يولــدان مشــاعر
بالظلــم إ
أ
الحقــد والكراهيــة والنانيــة .تربيــة الطفــل عــى
هــذا النحــو لــن تنتــج ســوى فــرد يشــعر بالنقص
وعــدم الثقــة والكفــاءة ،وســتعتمل ف ي� داخلــه
أ
النانيــة والعدوانيــة والعنــف ثــم عــدم االعـ تـراف
أ
آ
غــر ت
معــرف بــه أصــاً ،وهــذه
بالخــر؛ لنــه ي
ت
الــ� يتشــكل فيهــا التعصــب.
العنــارص هــي ي
ه�بــارت «إن ت
ال�بيــة لتغــدو
يقــول ي
ظلمــاً وطغيانــاً إذا لــم تــؤد إىل الحريــة»،
أيــن هــي الحريــة الـ ت
ـ� أنتجتهــا تربيتنــا أمــام
ي
مســاحات التعصــب المتوفــرة بكــرث ة ف ي�
مجتمعاتنــا؟ ربمــا علينــا أن نقــف كثـ يـراً ونفكــر
ومنتــج
بمــا صنعنــا .التعصــب هــو ناتــج ِ
للعنــف ،وجــذور العنــف تقــوم عــى إاللغــاء،
نحــن لــن نســتطيع أن نحيــا ف ي� هــذا العالــم
إذا لــم نصــغ ألطفالنــا ،إذا لــم نصــغ لبعضنــا
البعــض ،قــد يكــون هــذا العالــم أصــم،
ولكــن هنــاك فرصــة لتغيـ يـره ،وقــد تكــون هــذه
الفرصــة ي ن
نضيعهــا؟
بــ� أيدينــا ،فلمــاذا ّ

«ه�بارت :إن ت
ال�بية لتغدو ظلماً وطغياناً إذا لم تؤد إىل
ي
الحرية»

كم أديسون خنقه
نظامنا التعليمي؟!
ت
اخــراع طريقــة االمتحــان
يعــود
ين
الصينيــ� ( 0022ق.م)؛ حيــث
التحريــري إىل
ـ� يختـ بـر الموظفـ ي ن
إم�اطــور الصـ ي ن
ـ� مــر ًة
كان ب
ّكل ثالثــة أعــوام ،لقيــاس مســتواهم الفكــري
مــن أجــل تعيينهــم ف ي� المناصــب العليــا ،أو
تل�قيتهــم إىل درجــة أعــى ،أو فصلهــم مــن
ثــم مــا لبــث أن
التكليــف المــوكل إليهــمّ ،
ش
انتــر نظــام االمتحــان الصيــن ي ف ي� الــدول
آ
الســيوية المجــاورة ،لينتقــل فيمــا بعــد
ت
الــ�
إىل العالــم
بي
الغــر� ،ثــم إىل المدرســة ي
ســاهمت النظــم الكولونياليــة ف ي� تعميقــه
ت
الــ� نعرفهــا اليــوم.
وانتشــاره بصورتــه ي
ين
الســن� مــن
ومــا نــزال ،بعــد آالف
ونقيــم
تاريــخ ظهــور االمتحــان ،نقيــس ّ
ن
الصي�؛
ال بم�اطــور
مســتوى أطفالنــا بمســطرة إ
ي
فنعاملهــم كموظفـ ي ن
ـ� يتوقــف مســتقبلهم عىل
ئ
ـا�،
االمتحــان الــذي يقــرر ي
ـكل نهـ ي
مص�هــم بشـ ٍ
لقــد تخلينــا عــن مســاعدة الطفــل ف ي� أن ينمــو
نمــواً صحيحـاً متوازنـاً ،يو ّفــر لــه مناخـاً منفتحاً
عــى المعرفــة والتحصيــل العلمــي ،لصالــح
نظــام تقييــم يخلــو مــن التقويــم ،ويصــدر
بح ّقــه حكم ـاً نهائي ـاً بالنجــاح أو الفشــل.

ئ
ـا�
أديســون؛ صاحــب المصبــاح الكهربـ ي
االخ�اعــات أ
وكثـ يـر مــن ت
الخــرى ،الــذي نعتــه
ـ� ،نجــح بمــا فشــل بــه كثـ يـرون،
معلمــه بالغـ ب ي
بعيــداً عــن ســلطة المدرســة وتقييمهــا،
ويتعــرض لــه
تعــرض
يتعــرض لمــا
ولــم
ّ
ّ
ّ
أطفالنــا ،وبالطبــع هــذه ليســت دعــوة إىل
لنحــ� كــم
«الالمدرســية»؛ إنمــا دعــوة
ي
أديســون خنقنــاه بســلطة التقييــم ،وأوهمنــاه
ت
غــ� بالفعــل.
بأنّــه ب ي
غــ� ،حــى اســتحال إىل ب ي

«لقد تخلينا عن مساعدة الطفل ف ي� أن ينمو نمواً صحيحاً
متوازناً ،لصالح نظام تقييم يحكم عليه بالنجاح أو الفشل»
تتــرب لقامــوس
كلمــة فشــل لــم
ّ
ـ� ،لقــد نجــا مــن هــذا التقييم
أديســون النفـ ي
تب�كــه المدرســة بعمــر  8أعــوام ،وهــذا مــا
جعلــه يمــارس إمكانيــة الخطــأ العظيمــة ف ي�
النســانية ،فقولــه« :أنــا لــم
إنتــاج المعرفــة إ
أفشــل؛ بــل وجــدت  01آالف طريقــة للنجــاح»،
القـرار بالفشــل ،وإنّمــا
ليــس مــن بــاب عــدم إ
التأكيــد عــى أهميــة التجربــة المفتوحــة عــى
كافــة االحتمــاالت.
إن تقســيم أ
الطفــال إىل أذكيــاء
ّ
وأغبيــاء تقييــم مجحــف ،يتــم إق ـراره بنظــام
االمتحانــات ،الــذي ق
ال� نقــداً ورفضــاً مــن
كث�يــن برهنــوا عــى ال أخالقيتــه
مفكّريــن ي
بالــرط إ ن
ت
تخــل ش
الــ� ُّ
نســا� ،أمثــال :باولــو
ال ي
ي
وبيــر بورديــو ،وميشــيل فوكــو،
فريــري،
ي
ومنـ يـر فاشــه ،إضافــة إىل تجــارب القــت نجاحاً
ممـ ي ز
ـ�اً بتخليهــا عــن نظــام االمتحــان ،كتجربــة
فنلنــدا وســنغافورة ،والتجربــة ت
ال�بويــة
ن
ـكاكي� ،لكــن
المبكــرة والمدهشــة لخليــل السـ ي
أ
ـ� عــن أداة تمنحهــا
ـ
بالتخ
ـل
ـ
تقب
ـن
ـ
ل
ـة
ـ
نظم
ال
ي
ش�عيــة مضمــرة وعلنيــة للتحكــم بالفــرد،
وتحديــد أهوائــه وميولــه ،وصياغتــه بالطريقــة
ت
الــ� تخــدم أهدافهــا ،لتجعــل منــه وســيلةً
ي
لغاياتهــا ال أكــرث  ،ولذلــك تشــيح الســلطات

بوجههــا عــن ّكل نقــد يخلخــل هيمنتهــا،
والطعــن بأيــة تجربــة تثبــت بطــان منهجهــا،
وإذا اضطــرت لالنصيــاع «مرغمــةً » ل ُت ش
مــا�
ي
التغيـ يـرات العالميــة ،ســتعمل عــى المظهــر
ال الجوهــر.
بتعبــر
«اللحيــة ال تصنــع فيلســوفاً»،
ي
ابــن رشــد؛ فالمناهــج التعليميــة الجديــدة
والسـ تـراتيجيات المفتعلــة ســتبدو كفقاعــات
إ
ت
الــ� تــزداد بؤســاً
أمــام القاعــة االمتحانيــة ي
صغــرة يلفّهــا
يومــاً بعــد يــوم؛ وجــوه
ي
الخــوف والقلــق والتوتــر ،تُفــرد أمامهــا أوراق
ينكــب عــى أوراقــه
االمتحــان ،البعــض
ّ
محيطـاً إياهــا مــن ّكل الجوانــب لتفــادي رسقة
المعلومــة منــه ،والبعــض يتدفــق الــدم
إىل وجهــه؛ فهنــاك مــا ال يســتطيع معرفتــه،
والبعــض يشــحب وجهــه ،بينمــا تغــور عينــاه
متصلبــ�؛ أ
ين
الســئلة غريبــة
ف ي� محجريــن
عنــه ،إنــه ال يتذكــر شــيئاً ،وهنــاك مــن تبــدأ
عينــاه تــزوغ يمينــاً ويســاراً ،يريــد أن يلتقــط
أيّــة إجابــة قــد تشــكل خالص ـاً مــن التهديــد
المرعــب للدرجــة «صفــر» ،البعــض ت
ســي�ك
القلــم عــى الورقــة ويـ شـرد ف ي� أحــام يقظـ ٍـة
خــارج حــدود ســجن أ
الســئلة ،وحـ ي ن
ـ� ينتهــي
الوقــت المخصــص لالمتحــان ،ستســمع بــكاء

أن
الكب�ة المبذولة قبل امتحان الشهادات تحيل إىل ّ
«الجهود ي
الغش ظاهرة عامة تشبه وبا ًء تجب مكافحته»
أحدهــم ،وسيتمســك آخــر بورقــة إجابــة ال
دون عليهــا ،أو بســبب اســتعصاء
يثــق بمــا ّ
أســئلة عــى الحــل؛ أمــام كل هــذه الوجــوه،
الــ� ال ّ ف
ت
كثــر مــن الصفــوف عــن
تقــل ي� ي
ي
أ
الربعـ ي ن
ـ� ،ســنجد صعوبــة ف ي� أن نع ـرث عــى
وجــه هــادئ مطمــئن .
عــى الضفــة أ
الخــرى لقاعــة االمتحــان؛
الصــر انتهــاء
يقــف المعلــم منتظــراً بفــارغ
ب
الوقــت المخصــص ،متنــازال ً بــا وعــي عــن
وأن مهمتــه تقتــر عــى
كونــه معلمــاًّ ،
توفــر الراحــة واالطمئنــان لتأديــة الطــاب
ي
ت
الــ� تُطلــق
امتحاناتهــمّ ،
ليتلبــس التســمية ي
عليــه ف ي� القاعــة (المراقــب) ،ويلعــب دور
ش
أن هنــاك مــن
ال�طــي الــذي يفـ تـر ُض مســبقاً ّ
ســيغش؛ فنظــام المراقبــة هــو أداة الســلطة
أ
البــرز ف ي� القمــع ،المعلــم (المراقــب) يعيــد
أن الجهــود
إنتــاج الســلطة وهيمنتهــا؛ كمــا ّ
الكبـ يـرة المبذولــة قبــل امتحــان الشــهادات من
الدوائــر المختصــة ف� وزارات ت
ال�بيــة لمكافحــة
ي
ش
أن الغــش ظاهــرة
الغـ ّ
ـش ،تحيــل مبــا� ًة إىل ّ
عامــة ،تشــبه وبــا ًء يجــب مكافحتــه ،دون
أن يتنبــه أحــد إىل أن أ
النظمــة نفســها ت
الــ�
ّ
ي
تعتمــد نظــام االمتحانــات ،تكافــح ظاهــرة
الفعــ� لهــا.
المؤســس
هــي
ّ
ي

ٌ
جمــل مــن نــوع «عينــك
ســتبقى
ن
ـا�ّ :
«وإل»...
بورقتــك» ،مــع حذف قســمها الثـ ي
ت
الــ� تجعــل مــن
للشــيوع ،تحمــل العقليــة ي
المجــردة
المعرفــة هامشــية ،مقابــل صورهــا
ّ
والفارغــة.
إن نظــام االمتحــان ،خاصــة ف ي� المراحــل
ّ
أ
الوىل مــن التعليــم ،ال يحقــق الجــدوى
المطلوبــة ،إذا كانــت هــذه الجــدوى موجــودة
أص ـاً؛ فالعالمــة المتدنيــة للطفــل لــم تغـ يـر
مــن واقــع تع ّلمــه؛ بــل ف� كثــر مــن أ
الحيــان
ي ي
أ
تزيــده ســوءاً ،المعلــم أمــام العــداد الكبـ يـرة
ف ي� غرفتــه الصفيــة ال يمكنــه متابعــة ّكل طفـ ٍـل
عــى حــدة ،وتقويــم الخلــل الــذي كشــفته
العالمــة المتدنيــة ،والطفــل الــذي حصــل
عــى عالمــة متدنيــة سـ تـرافقه هــذه العالمــة
كوصمــة عــار تؤطــر جميــع إمكانياتــه وتشـ ّلها.
يســأل أحــد أ
الطفــال :مــاذا يفعــل
المعلــم بــأوراق االمتحــان بعــد إعطائنــا
العالمــة؟ وعنــد إجابتــه أنــه يحتفــظ بهــا ،عـ ب ّـر
عــن أســفه ألنــه ال يريــد أن يــرى أحــد عالمتــه
ت
عرضتــه
ـ� ّ
المتدنيــة؛ فهــذه العالمــة هــي الـ ي
والغــ�
لتأنيــب معلمــه ،ونعتــه بالكســول
بي
ـال ،وســخرية رفاقــه ،وغضــب أهلــه
وغـ يـر المبـ ي

«الطفل الذي حصل عىل عالمة متدنية ت
س�افقه هذه العالمة
كوصمة عار تؤطر جميع إمكانياته وتش ّلها»
عالمــة يــرون أنّهــا ش
مــؤ� عــى ضيــاع
مــن
ٍ
تعبهــم وعــدم تقديــر الطفــل لمجهودهــم،
خاصــةً إذا كانــوا يســعفونه بــدورات التقويــة
ت
الــ� أصبحــت ظاهــرة
والــدروس الخاصــة ي
ف
كثــر مــن مجتمعاتنــا.
عامــة ي� ي
ّ
لقــد نجــح هذا التقييــم ف ي� جعل الجميع
قلقـ ي ن
ـ�؛ حيــث أصبــح المع ـىن اللغــوي لكلمــة
امتحــان «محنــة وابتــاء» ،واقعــاً معيشــاً،
ت
الــ� تــم توظيفهــا لتعزيــز آليــات
المحنــة ي
النســان ،وللحـ ّـد مــن
القهــر الممارســة عــى إ
ت
ـ�
إمكانــات العقــل بــدال ً مــن إطالقهــا ،فطفلـ ي
ذات الســتة أعــوام بــدأت باالحتجــاج ،بعــد
يومـ ي ن
ـ� مــن بــدء االمتحــان ،قائلــة« :ال أريــد
الذهــاب إىل المدرســة إنهــم يســألون أســئلة
ن
يشــعر� بالملــل»،
أعــرف إجاباتهــا وهــذا
ي
أنظــر إليهــا وأتســاءل :هــل كانــت تنتظــر
الجابــة عنهــا؟! وال أجــرؤ
أســئلة ال تعــرف إ
أن اســتمرار العمليــة االمتحانيــة
أن ب
أخ�هــا ّ
عـ بـر هــذا التاريــخ الطويــل للتطــور البـ شـري،
ومــا يحملــه مــن إقصــاء ،يــدل عــى طبيعــة
ت
ـ� صنعناهــا اليــوم؛ حضــارة لــن
الحضــارة الـ ي
تتخلــص ،عــى مــا يبــدو ،مــن عقــد نشــوئها
تفوقهــا وارتقائهــا ،طالمــا أنّهــا مــا
ي
وأســاط� ّ
تــزال تنتــج القلــق والخــوف والحــرب.

نع ّلم أطفالنا القراءة..
فأين يختفي القارئون؟

علينــا أن نتخــى عــن ال ّتصـ ّـور البســيط
للقـراءة بوصفهــا مســحاً آليـاً وفــك شــيفرة،
إنّهــا عمليــة عاطفيــة وآنيــة وذاتيــة ،تُ َر ّســخ
بهــا النصــوص وتصبــح إشــكالية .ولقــد
الــروا� أ
ئ
مريــ� ،فيليــب روث،
ال
وضــع
ي
ي
يــده عــى المع ـىن العميــق للق ـراءة ،ففــي
مجتمعاتنــا يتعلــم أ
الطفــال الق ـراءة ولكــن
ق ّلــة مــن يصبــح قارئــاً ،بالطبــع هنــاك

أســباب كثـ يـرة ولكــن لــكل خلــل نقطــة يبــدأ
منهــا.
ف� أحــد االختبــارات لطلبــة الصف أ
الول،
ي
أ
ـال :الطفــل صديقتــه الزهــار
ورد الســؤال التـ ي
أم الميــاه؟ مــن اختــار أ
«الزهــار» لــم يحصــل
أ
الجابــة المفروضــة
عــى عالمــة الســؤال؛ ل ّن إ
هــي الميــاه ،بنــا ًء عــى أحــد دروس الكتــاب،

بثمن باهظ
أن أطفالنا
«يش� إلكايند إىل ّ
ي
يتعلمون القراءة ولكن ٍ
فهم ال يشعرون بمتعة القراءة أ
ُ
عليهم
رضت
ف
نها
ل
بالكراه»
إ
أن الطفــل
أن هــذا الخيــار ي
يشــر إىل ّ
مــع ّ
ـكال،
تعامــل مــع الســؤال عــى المســتوى إ
الشـ ي
الجابــة مــن دون أن يقوم
ووضــع ذاتــه داخــل إ
بعمليــة االســتذكار والمســح آ
ال يل كمــا القســم
الخــر مــن أ
آ
الطفــال الذي اختــار «الميــاه» .من
ت
ـ� بحثــت ف ي� مفهــوم
خــال ّ
تتبــع التيــارات الـ ي
تعلــم الق ـراءة ربمــا يمكننــا أن نرصــد الهــوة
الجابتـ ي ن
الـ تـ� تفصــل بـ ي ن
ـ�.
ـ� إ
ي
وبحســب ،فتحــي محمــود إحميــدة ،ف ي�
دراســته التحليليــة «بــزوغ القــراءة والكتابــة
عنــد أ
الطفــال» ،فقــد ذهبــت مســألة تعلــم
القــراءة ف� ثالثــة اتجاهــات؛ أ
الول بــرز ف ي�
ي
ض
ش
الع�ينيــات مــن القــرن
المــا� ،ويرتكــز
ي
أن االســتعداد للقـراءة ناتــج عــن النضــج
عــى ّ
العصــ� ،وأوىص بتأجيــل تعلــم القــراءة إىل
بي
أن يبلــغ الطفــل عمــراً عقليــاً مناســباً ،وهــو
ســتة أعــوام وســتة أشــهر.
ف
و� أواخــر الخمســينيات وبدايــة
ي
ض
الســتينيات مــن القــرن
المــا� ،ظهــر تيــار
ي
عــارض أ
أن االســتعداد للقــراءة
الول
ب
واعتــر ّ
ناتــج عــن الخـ بـرة ،وتــم االعتمــاد عــى برامــج
هدفــت إىل تمكـ ي ن
ـ� الطفــل مــن إتقــان مهــارات
االســتعداد للقــراءة وتجــاوز اختباراتهــا.

ســمي
أمــا التيــار الثالــث ،وهــو مــا ّ
بمرحلــة بــزوغ القـراءة والكتابــة ،إذ يشـ يـر هــذا
المصطلــح إىل ســلوكيات القــراءة والكتابــة
الــ� يظهرهــا أ
ت
الطفــال الصغــار ف ي� المراحــل
ي
المبكــرة مــن حياتهــم؛ كالرســم والخربشــة،
واالســتماع للقصــص والتظاهــر بالقــراءة،
واالهتمــام بالكتــب وتقليبهــا ،ومحاولــة
الكتابــة المبكــرة بمختلــف أنواعهــا ،ت
والــ�
ي
تســبق القــراءة والكتابــة المتعــارف عليهــا،
فتعلــم الطفــل للقــراءة والكتابــة لــم يعــد
مقت ـراً عــى مــا يتلقــاه الطفــل ف ي� الروضــة،
ـال ينبغــي للروضــة أو المدرســة أن تكــون
وبالتـ ي
مســتعدة للطفــل بــدال ً مــن أن يســتعد هــو
لهمــا ،ونتيجــة لذلــك بــات لزام ـاً عــى ريــاض
أ
الطفــال أن تدخــل تعليــم الق ـراءة والكتابــة
ف� مناهجهــا ،مــع توصيــات خاصــة آ
للبــاء
ي
أ
وتوفــر مــواد
بالقــراءة اليوميــة للطفــال،
ي
القــراءة ف ي� البيــت ،واصطحــاب الطفــل إىل
المكتبــة ،والجلــوس مــع أ
الطفــال والكتابــة
معهــم.
بالمقارنــة بـ ي ن
ـ� التيــارات الســابقة نلمــس
تســارعاً تدريجيـاً لجعــل عمليــة تعلــم القـراءة
نجــز بــأرسع وقــت ،فمــن تيــار لـ َـم العجلــة؟
تُ َ
إىل لـ َـم االنتظــار؟ إىل كونــوا مســتعدين .ويبدو

«تركز الروضات الحكومية للدول ذات التجارب التعليمية
الناجحة عىل التعليم التجري� الذي سمح أ
للطفال بالتعلم
بي
بشكل فطري»
أن المناهــج الجديــدة ف ي� مجتمعاتنــا وقعــت
ّ
عــى الخيــار الثالــث ،فالمنهــاج الجديــد
للصــف أ
الول ،كمــا ف ي� ســورية ،عــى ســبيل
المثــالُ ،و ِضــع لطفـ ٍـل قطــع شــوطاً ف ي� تعلــم
ف
ت
الــ�
مبــادئ القــراءة والكتابــة ي� ســنواته ي
أمضاهــا ف ي� الروضــة .والســؤال مــا الدافــع
وراء ذلــك؟ هــل هــو حق ـاً مــن أجــل الطفــل
وتماشــياً مــع رغبتــه وميلــه ونمــوه؟
ف ي� كتــاب الطفــل المســتعجل ،لديفيــد
يشــر
إلكاينــد ،هنــاك مــا يناقــض ذلــك؛ إذ ي
أن أطفالنــا يتعلمــون القــراءة،
إلكاينــد إىل ّ
ولكــن بثمـ ٍـن باهــظ ،فهــم ال يشــعرون بمتعــة
أ
بالكـراه .وهــذا
القـراءة؛ لنهــا فُرضــت عليهــم إ
الكـراه ال يعكــس حاجــة الطفــل أو ميلــه ،إنما
إ
يعكــس العنــف الــذي نمارســه عــى أطفالنــا يك
يتكيفــوا مــع احتياجاتنــا وتطلعاتنــا ،والتكيــف
مــع برامــج حياتنــا بــدل أن نتكيــف نحــن مــع
برامجهــم الطفوليــة ،إنهــا الطريقــة أ
القــل
تطلبـاً ف ي� التعامــل معهــم ،حيــث توفــر الكثـ يـر
مــن الطاقــة والجهــد الالزمـ ي ن
ـ� لمعرفــة الطفــل
ـإن القراءة
واالعـ تـراف بــه .وبحســب إلكاينــد ،فـ ّ
المبكــرة ال تــؤدي بالـ ضـرورة إىل قــارئ متل ّهــف،
عتــر ش
مــؤ�اً عــى النجــاح المهــن ي  ،أن
وال تُ ب

ش
�ء ،وأن يصبــح
يتع ّلــم الطفــل القــراءة ي
ش
�ء آخــر.
قارئ ـاً ي
مــا جــاء بــه إلكاينــد يفــر الهــدف مــن
تشــديد أ
ين
مريكيــ� عــى ض�ورة التعليــم
ال
المبكّــر ،فعندمــا شــعروا بتفــوق الــروس ف ي�
أبحــاث الفضــاء أثنــاء حربهــم البــاردة ،تمــت
إعــادة النظــر ف ي� المناهــج التعليميــة ،وتــم
االتفــاق عــى جعــل المناهــج أكــرث تشــدداً
ورصامــة ،وجعــل التعليــم يبــدأ ف ي� ســن مبكــرة
مــن حيــاة الطفــل ،للوهلــة أ
الوىل يبــدو هــذا
الموقــف إيجابي ـاً؛ فالواليــات المتحــدة أرادت
ألطفالهــا مســتقبال ً أن يبــدأوا بالتعليــم المب ّكــر
وينتهــوا ف ي� الفضــاء .ولكــن هــذا الموقــف
يخفــي وراءه أ
الجنــدات الـ ت
ـ� تعمــل عــى يل
ي
عنــق ت
ال�بيــة ،مــن أجــل تحقيــق مصالحهــا،
نز
تســت�ف
وتواطــؤ يجعــل مــن العلــم غايــة
همــش إنســانيته.
إ
النســان وتُ ّ
بالمقارنــة مــع مجتمعاتنــا يبــدو أننــا
أ
والمريكيـ ي ن
ـ� متفقــون عــى جعــل التعليم يبدأ
ف� ســن مبكــرة ،ولكننــا مختلفــون أ
بالهــداف،
ي
بالتأكيــد عجلتنــا ال عالقــة لهــا بالحصــول عــى
ين
أكاديميــ� لســوق العمــل ،وليــس تســابقاً

عــى ت
االخ�اعــات ،وال مــن أجــل أن نخلــق
قارئـ ي ن
ـ� ،فمـ ش
ـؤ� البطالــة المرتفــع ،وتهميــش
ت
المخ�عـ ي ن
ـ� ف ي� بالدنــا ،ونســبة الجهــل
وطمــس
إن
والتجهيــل ،كل هــذا واضــح للجميــعّ ،
أســبابنا تنتمــي لبيئتنــا االقتصاديــة والسياســية
والدينيــة ،فرغبــة الوالديــن ف ي� تعليــم أطفالهما
الق ـراءة يعكــس طموح ـاً أجــوف يتماهــى مــع
الصــورة االجتماعيــة واالقتصاديــة للواقــع،
ال�نامــج الــذي
وبالنســبة للمدرســة إنّهــا تنفــذ ب
ال�نامــج ال يُعـ تـرف بــه إال
يُمــى عليهــا ،وهــذا ب
ـدي السـ ي ن
ـلطت� السياســية
إذا مـ ّـر مــن تحــت يـ ّ
والدينيــة؛ حيــث تســتعجالن ي ن
تلقــ� الطفــل
مبك ـراً للجمــل المغلقــة ،قبــل أن يـ ب ز
ـ�غ ريشــه
ويبــدأ بإقامــة عالقــة بينــه وبـ ي ن
ـ� الكلمــة.
مــا تب ّنتــه مجتمعاتنــا حديثــاً تجاوزتــه
الــدول المصــدرة لــه ،فالروضــات الحكوميــة
للــدول ذات التجــارب التعليميــة الناجحــة،
ـ� ،الــذي يســمح
تركــز عــى التعليــم التجريـ ب ي
أ
للطفــال بالتعلــم بشــكل فطــري وفــق
ش�وطهــم الخاصــة ،مــن خــال االستكشــاف
والبــداع والتفاعــل مــع العالــم مــن
والتجربــة إ
حولهــم ،بواســطة نشــاطات مثــل؛ اللعــب
والفــن والموســيقا والرقــص ،واستكشــاف
الطبيعــة والبيئــة المحيطــة بالطفــل ،بعيــداً
بالضافــة
عــن بنيــة المنهــاج
المــدرس ،إ
ي
النتشــار مــا يســمى «بمــدارس الغابــات» ،وال
يتــم تعليــم القــراءة إال إذا أظهــر الطفــل
ف
خ�اؤهــم يقولــون «نحــن
رغبــة ي� ذلــك ،ب

لســنا ف� عجلــة مــن أمرنــا ،أ
الطفــال يتعلمــون
ي
بشــكل أفضــل عندمــا يريــدون ذلــك ،فلمــاذا
نقــوم بإجبارهــم ونضــع ضغوطــات نفســية
نحــن وهــم ف ي� غــىن عنهــا؟»
محصلــة الحركــة
إذا كان عالمنــا اليــوم ّ
ت
ش
الــ� تنتــج ،فنحــن مــن حيــث ال
الب�يــة ي
نــدري ســاهمنا ف
تســارع جهنمــي،
خلــق
�
ي
ٍ
عمــا قريــب إىل مــا ال يُحمــد
ســيقذف الكوكــب ّ
تشــر إىل نشــاط
عقبــاه ،هــذه الرسعــة ال ي
جنســنا ش
تشــر إىل
البــري كمــا نتوهــم ،بــل ي
العجلــة الناتجــة عــن أ
العبــاء ت
الم�تبــة عــى
ت
ـ� تدفعنــا لننهــي العمــل بأقــى
الحيــاة ،والـ ي
رسعــة ،يك نقبــض عــى المســتقبل ،ولكــن هذا
بص�تنــا ال عــن رؤيــة مــا
بالضبــط «مــا أعمــى ي
ليــس متوقع ـاً فحســب ،بــل وعــن رؤيــة مــا
هــو متوقــع» بتعبـ يـر إدغــار مــوران.
ال�غــي الــذي نضعــه
لنتخيــل حركــة ب
ف ي� الجــدار ،مــع كل حركــة دورانيــة ســيتقدم
حــى نصــل إىل ثباتــه ،آ
ت
أكــرث
الن نحــن
مطمئنــون ،لوحتنــا لــن تســقط ،هنــاك مــن
ســيحملها بجــدارة .فعندمــا ينغــرس أطفالنــا
تمامــاً ف ي� الجــدار نكــون قــد أنجزنــا المهمــة
ووضعناهــم ف ي� المــكان الــذي نريــد ،وبهــذا
عمــا ت
ســن�كه
نتأكــد أن عالمهــم لــن يختلــف ّ
لهــم ،فازديــاد عــدد المتعلمـ ي ن
ـ� لــم يغـ ي ّـر مــن
الواقــع شــيئاً ،ولمــن يضــع إشــارات اســتفهام
المتعلمــ� ي ن
ين
بــ�
ويســتغرب ارتفــاع نســبة

ين
المتطرفــ� ،هــؤالء تــم تعليمهــم القــراءة
ولكــن لــم يتــم تعليمهــم كيــف يكونــون
قار ي ن
ئــ� ،ليتجنبــوا مــا وصلــوا إليــه .هــل
ت
ـ� نرغــب ف ي�
تخيــل أحدنــا فداحــة اللوحــة الـ ي
ت
ـ� هربــت مــن
تعليقهــا؟ طـ ب
ـو� للفراشــات الـ ي
اللوحــة واختــارت أ
الزهــار مســكناً لهــا.

لماذا نورث أطفالنا ما كان
وباال ً علينا؟

إذا كان العالــم قــد وصــل إىل مــا
وصــل إليــه اليــوم ،فهــذا يعــود إىل حجــم
الجهــد المبــذول لتحقيــق ذلــك ،ولكــن هــل
ســاهمت بالفعــل هــذه الجهــود ف ي� خلــق
ـ� أ
عالقــة صحيحــة مــع العالــم ،أو بـ ي ن
الفـراد
ف ي� المجتمعــات المختلفــة؟

وبتعبــر آخــر؛ هــل مكّ نــت هــذه
ي
الجهــود أ
الفــراد مــن أن يعــرث وا عــى مــا
يجعلهــم أكــرث توازنــاً وصحــةً ووفــرة؟ ف ي�
ـرة رسيعـ ٍـة إىل العالــم مــن حولنــا؛ نجــد
نظـ ٍ
أن الجهــود ش
الب�يــة تُبذَ ل ف ي� المــكان الخاطئ؛
ّ
ف
جــو مشــحون
فالجميــع يعيــش اليــوم ي� ٍّ

«الجهود ش
الب�ية ت َُبذل بالمكان الخاطئ فالجميع
يعيش اليوم ف
جو مشحون بالخوف واالنتظار هناك
�
ي ّ
من يُسهم بتغذية العالم بالعصاب»
بالخــوف والقلــق واالنتظــار ،هناك من يُســهم
باســتمرار ف ي� تغذيــة العالــم بالعصــاب ،وقــد
ت
ـ� تعيــش انقســامات
يكــون لمجتمعاتنــا ،الـ ي
ظ أ
ت
شــى ،الحــ َّ
الوفــر ف ي� إنتاجــه ،وباالعتمــاد
ن
ـور� ،المحللــة النفســية
عــى نظريــة كاريــن هـ ي
أ
تقص
اللمانيــة ،عــام  ،2591ربمــا نتم ّكــن مــن يّ
مــدى تغلغــل هــذا العصــاب ف ي� مجتمعاتنــا.
بتعب� كارين
إذا كان مــا يو ّلــد العصــاب ،ي
ن
هــور�؛ هــو «القلــق الناجــم عــن الشــعور
ي
عالم مشــحون بالعداء وشــعور
بالعجــز تجــاه ٍ
فــإن مجتمعاتنــا تتوفــر
بفقــدان الضمــان»ّ ،
عــى بيئــة مثاليـ ٍـة إلنتاجــه ونمـ ّـوه ،فالعصــاب
ـ� عنيــف
بالمحصلــة؛ هــو عــدم توافــق نفـ ي
ين
بــ� مــا نريــده ومــا نحــن عليــه ،وهــذا مــا
يجعــل مــن الحواضــن ت
ال�بويــة ف ي� مجتمعاتنا،
الواع،
تنتهــج أنماطـاً اجتماعيــة تغــذي بشـ ٍ
ـكل ٍ
ت
ـ� قد يكون
الســلوكيات العصابيــة للطفــل ،الـ ي
أبــرز أشــكالها العنــف؛ فالســعي إىل المكانــة،
الــذي يقــوم عــى إزاحــة آ
الخــر والتنافــس
معــه واســتفزازه والتذمــر منــه وعــدم الثقــة
بــه ،جعــل آ
الخــر عــدواً ،وســاهم بقصـ ٍـد أو
خــرات الطفولــة
غــر قصــد ،بتكويــن ب
مــن ي

بتعبــر
الخــرات العنيفــة
العنيفــة ،هــذه
ي
ب
ن
ـور�؛ هــي ش�ط الزم ض
و�وري للعصــاب،
هـ ي
الــذي ينشــأ عــن الشــعور بالعجــز والعــدوان
والعزلــة.
ن
إن «أكــرث العوامــل
فــرأي
ب
هــور�؛ ّ
ي
حيويــة ف ي� تشــكيل الشــخصية هــي العالقــات
ت
ـ� يعيشــها الفــرد ف ي� طفولتــه»؛
إ
النســانية الـ ي
أ
فهــذه العالقــات بقــدر مــا تفتقــد للمــن
الحســاس
والحمايــة ســتغذّ ي لــدى الطفــل إ
الدائــم بالقلــق ،مــا ســيدفعه إىل تنميــة
مختلــف أ
الســاليب ليواجــه مــا يشــعر بــه مــن
عزلـ ٍـة وق ّلــة حيلــة؛ «فقــد يصبــح عدواني ـاً أو
يكــون لنفســه صــورة
ســافر الخضــوع ،أو ّ
مثاليــة غـ يـر واقعيــة ،ليعـ ّـوض مــا يشــعر بــه
إن انتشــار هــذه الصور
مــن نقـ ٍـص وقصــور»ّ ،
الثــاث ي ن
يشــر إشــارة
بــ� أطفالنــا اليــوم ،ي
للحــب واالهتمــام
فاقعــة إىل افتقادهــم
ّ
أ
والمــان ،ف ي� ظـ ّـل أنظمـ ٍـة تربويــة تعمــل عكــس
مــا هــو منــوط بهــا.
فمــا نحاربــه ف ي� أطفالنــا ،هــو ف ي�
ندربهــم عليــه؛ لــذا فالنتائــج
الحقيقــة ،مــا ّ

ال� تحيط بالفرد ستجعل من آ
«العدائية ت
الخر عدواً إن
ي
كان بمقاومته أو االبتعاد عنه أو التبعية له»
الم�تبــة عــى هــذا الشــكل مــن ت
ت
ال�بيــة تصبــح
إسـ تـراتيجيات ال واعيــة لــدى أطفالنــا ،ومر ّدهــا
ن
ـور� -إىل محاولــة أطفالنــا خفــض
بحســب هـ يالحــب
القلــق لديهــم ،وتعويــض نقــص
ّ
أ
ـيحول فيمــا بعــد الحاجــات
والمــان ،ممــا سـ ّ
ـات ُعصابيــة ،وقــد يكــون
الطبيعيــة إىل حاجـ ٍ
أبرزهــا ف ي� مجتمعاتنــا؛ الحاجــة العصابيــة
ت
الــ� تعمــل عــى تقديــس القــوي
للقــوة ،ي
واحتقــار الضعيــف ،ت
والــ� تو ّلــد حاجــات
ي
عصابيــة أخــرى ،كالحاجــة العصابيــة للتقديــر
االجتماعــي ،باكتســاب مكانــة مرموقــة ،المكانة
ت
تحــرك الحاجــة العصابيــة للطمــوح
الــ�
ّ
ي
والنجــاز الشــخص ،الــذي ي ّ ن
يتعــ� بالشــهرة
إ
ي
آ
والغــىن  ،مــن خــال اســتغالل الخريــن،
ومنافســتهم ،والســيطرة عليهــم ،بــدل
خ�اتهــم.
التعــاون معهــم واالســتفادة مــن ب
ت
هــذه إ ت
ـ� يحــاول الفــرد
الســراتيجيات الـ ي
مــن خاللهــا خفــض منســوب القلــق ،ســتعمل
عــى تحديــد طبيعــة عالقتــه آ
بالخريــن ،مــن
ن
ـور� ،وهــي:
خــال ثــاث نزعــات حددتهــا هـ ي
«التحــرك ضــد آ
الخريــن ،والتحــرك نحــو
ّ
آ
آ
الخريــن ،واالبتعــاد عــن الخريــن» ،وإذا قمنا
أن االبتعــاد
برصــد واقــع مجتمعاتنــا ،ســنجد ّ
ال�عــة أ
عــن آ
الخريــن هــي نز
الضعــف؛ بحكــم

ت
الــ� تنمــو فيهــا
نمــط بيئتنــا االجتماعيــة ي
ضــد
العصبيــات ،بالمقابــل نزعــة «التحــرك ّ
آ
الخريــن» ت
الــ� تتمثــل بالســلطة والســيطرة
ي
آ
والعدوانيــة ،ونزعــة «التحــرك نحــو الخرين»،
ت
والــ� تتمثــل بالتبعيــة والخضــوع ،همــا
ي
نزعتــان تســيطران عــى العالقــات؛ بســبب
الحاجــة المســتمرة لتأكيــد الــذات ،ولكــن
ت
ـ� تحيــط بالفــرد
بمــا يســحقها ،فالعدائيــة الـ ي
ســتجعل مــن آ
الخــر عــدواً ،إن كان بمقاومتــه،
أو االبتعــاد عنــه ،أو التبعيــة لــه ،وســيجد
أن آ
الخــر يتجــذّ ر ف ي� داخلــه أكــرث  ،ليســيطر
ّ
عــى جميــع ســلوكاته وأهدافــه وطموحاتــه،
وهــذا بالطبــع لــن يحقــق الطمأنينــة لــه ،إنّــه
يســاعده فقــط ف ي� الهــرب مــن ألــم القلــق،
الهــرب الــذي ســيبعده عــن ذاتــه أك ـرث .
إن العالــم الــذي
عــوداً عــى بــدء؛ ّ
المحصلــة
النســانية ،هــو
أنتجتــه العالقــات إ
ّ
النهائيــة لجملــة الجهــود المبذولــة نحــوه؛
النســانية ف ي�
ـإن االتجــاه الــذي تتخــذه إ
لهــذا فـ ّ
سـ يـرها؛ هــو المـ ش
ـؤ� عــى صحــة أو خطــأ مــا
ننتهجــه ،قــد ال يشـ يـر الواقــع الــذي نعيشــه
اليــوم إىل مــا يـ ف
ـن الفرصــة
ـر ي� تقدمنــا ،ولكـ ّ
ّ
ف
متاحــة دائمــاً ،فدعــوات «أوشــو» ،ي� كتابــه
«ثــورة ف� ت
ال�بيــة» ،ربمــا تحفزنــا إلدراك
ي

مآزقنــا ،وصنــع الفــارق مــع أطفالنــا« :ال
أدعــوك أن تنجــح ،أدعــوك ألن تكــون إنســاناً،
ال أدعــوك أن تصــل إىل مواقــع القــوة ،لكــن
ـ�؛ حيــث
أدعــوك أن تصــل إىل كيانــك الداخـ ي
ش
�ء جديــر باالهتمــام ،أدعــوك ّأل
يوجــد ي
أي شــخص ،لتتمكــن مــن إيقــاظ
تتنافــس مــع ّ
إمكانــات إنســانيتك».
قــد نتمكــن مــن تجفيــف العصــاب،
أن هنــاك إمكانيــة إلدراكــه ،ولكــن هــذا
طالمــا ّ
الكثــر؛ إنّــه ض
بالــرورة
الدراك يتط ّلــب م ّنــا
إ
ي
ســينمو مــع الحــب واالهتمــام ،وهــذا ّكل مــا
يحتــاج إليــه أطفالنــا والعالــم الــذي نعيــش
يتغــر العالــم قــد
فيــه ،فــإذا انتظرنــا أن
يّ
المكانيــة
يكــون انتظارنــا بــا جــدوى ،بينمــا إ
نتغــر نحــن ،هــذه
متاحــة دائمــاً ف ي� أن
يّ
ت
ـ� ســتتكفل بصنــع
اللحظــة بالــذات هــي الـ ي
الفــارق.

أطفال السوشيال ميديا ..نجومية
أم عمالة من نوع جديد؟

جــاء ف ي� اتفاقيــة حقــوق الطفــل،
الموقّعــة عــام  :9891ض
«�ورة الســعي لحمايــة
الطفــل مــن االســتغالل االقتصــادي ،ومــن
أي عمـ ٍـل يُ ّرجــح أن يكــون خطـراً أو يم ّثــل
أداء ّ
بنمــوه
إعاقــة لتعليمــه ،أو ض�راً بصحتــه ،أو
ّ
ن
ـ� أو الروحــي أو المعنــوي أو
البـ ي
ـد� أو العقـ ي
االجتماعــي» ،قــد ترجــع أهميــة هــذا البنــد إىل

ف
أي عمــل قــد يُعـ ّـد انتهــاكاً
ـموليته ي� إدانــة ّ
شـ ّ
للطفولــة مهمــا كان نوعــه ،لكــن مــاذا لــو ك ّنــا
اليــوم نشــهد نوعـاً جديــداً مــن العمالــة فيمــا
ت ض
ا�؟ ومــاذا لــو كان
ّ
يســمى بالعالــم االفــر ي
ت ف
ت
ـ�
هــذا النــوع يلقــى رواجـاً حــى ي� الــدول الـ ي
االتفاقيــة ،وتُعـ ّـد حقــوق
وقّعــت عــى هــذه
ّ
مقدســة؟
الطفــل فيهــا ّ

«ما نراه من قنوات يتصدرها أ
الطفال عىل منصات التواصل،
ّ
بزي أنيق وحذاء المع»
خاصة اليوتيوب ،عمالة من نوع جديد ّ
مــا نـراه مــن قنــوات يتصدرهــا أ
الطفــال
ّ
ٍ
عــى منصــات التواصــل االجتماعــي ،خاصــةً
نــوع جديــد،
اليوتيــوب ،هــي عمالــة مــن ٍ
ـذاء المــع ،عمالــة تعتمــد عــى
ـزي أنيــق وحـ ٍ
بـ ٍّ
الشــهرة لتحقيــق الربــح؛ حيــث تصبــح شــهرة
الطفــل الــذي يحظــى بمشــاهدات عاليــة
أداة تل�ويــج المنتجــات ،مهمــا كان نوعهــا
ومصدرهــا ،وهــذا بالضبــط مــا يربــط الطفــل
إن هنــاك
بالعمــل ،لكــن بطريقــة ملتفــة؛ إذ ّ
العالنيــة ســتعود
الكثــر مــن العائــدات إ
ي
عــى أرستــه بالمرابــح ،ومــن الالفــت لالنتبــاه
أن أغلــب أ
الرس ت
الــ� تقــوم بتغذيــة عمالــة
ّ
ي
أ
ف
ت ض
ا� ليســت مــن
الطفــال ي� العالــم االفــر ي
الرس الفقــرة ،بخــاف عمالــة أ
أ
الطفــال ف ي�
ي
العالــم الواقعــي.
قــد تكــون هــذه العمالــة دليــا ً عــى
التناقــض ي ن
بــ� حقــوق الطفــل والجشــع
العــام ،الــذي جعــل مــن الشــهرة والربــح
غايتـ ن ف
أن فكــرة
َي
ـ� ي� الواقــع االجتماعــي ،ورغــم ّ
الكســب المــادي مــن خــال السوشــيال ميديــا
فئــات
ف ي� مجتمعاتنــا مــا تــزال تقتــر عــى
ٍ
معينــة ،ولــم تحقــق بعــد انتشــاراً واســعاً،
ٍ
ولكــن هنــاك مــا نقــوم بــه ربمــا هــو أخطــر
فكثــر
بكثــر وأوســع انتشــاراً،
مــن ذلــك
ي
يٌ

مــن الفيديوهــات ت
الــ� يقــوم الوالــدان
ي
بمشــاركتها ،ليــس لهــا هــدف ســوى التســلية،
وقــد ال تبــال ف� كثــر مــن أ
بجعــل
حيــان
ال
ي ي يٍ
ِ
غــر ت
الطفــل أضحوكــةً
ثــة
تنــدر ،ي
ومثــار ّ
مك� ٍ
َ
ف
ـات أخــرى
و� فيديوهـ ٍ
لمشــاعره وأحاسيســه ،ي
ليمــررا مــن
يســتخدم الوالــدان أطفالهمــا
ّ
خاللهــم مواقفهمــا ووجهــات نظرهمــا ،خاصةً
والدينيــة.
السياســية منهــا
ّ
ربمــا ليــس مفاجئ ـاً أن نجعــل أطفالنــا
أضحوكــة آ
االفــر ض
ت
ا�،
العالــم
عــر
خريــن
لل
ب
ي
كأداة للكســب المــادي،
أو نســتخدمهم
ٍ
أو للشــهرة ،أو لتمريــر أيديولوجياتنــا ،أو
لتعويــض عقــد نقصنــا ،فمــا ذلــك ســوى
انعــكاس لعالمنــا الواقعــي ،الــذي نتعامــل
نحركهــا كمــا نشــاء،
فيــه مــع الطفــل كدميــة ّ
ونقولهــا مــا نريــد ،ونختـ ب ئ
ـ� وراء بت�يـرات تزيــد
ّ
مــن الطـ ي ن
كت�يــر الكســب المــادي عـ بـر
ـ� ب ّلــة ،ب
السوشــيال ميديــا ،بحجــة أنّــه مــن المهــم أن
يعـ َ
ـرف الطفــل مبكـراً قيمــة المــال الــذي يجنيه
أن هــذه الفيديوهــات
بجهــده ،أو مــن ّيدعــي ّ
لمشــاركة أفراحــه مــع آ
الخريــن ،وليــس وراءهــا
أن هــذه المواهــب يجــب
أي كســب مــادي ،أو ّ
ّ
أن تــرى النــور عــر منابــر أصبحــت أساســية �ف
ب
ي
أ
حياتنــا ،أو بحجــة التوثيــق والرشــفة.

ن
العقال� للتقنية ع ّزز القلق
«االستخدام الخاطئ ي
وغ� ف ي
والخوف وساهم مساهمة حاسمة � تسطيح الوعي إال ن
نسا�»
ي
ي
ُــدم مــن بت�يــرات ،ســتبقى
ومهمــا ق ِّ
موســومة ت
بنــود ف ي� اتفاقيــة
باخ�اقهــا لثالثــة ٍ
حقــوق الطفــل؛ مــن ناحيــة عمالــة الطفــل،
ت
احــرام خصوصيتــه ،واســتغالله،
وعــدم
أ
ـأي مـ بـر ٍر لــن يكــون
وخاصــةً البنــد الخـ يـر ،فـ ّ
قصد؛
خــارج دائــرة االســتغالل ،وإن كان بغـ يـر ٍ
ف
ـكا� ليقرر
فالطفــل لــم يمتلــك بعــد إ
الدراك الـ ي
المــر أو ســوءه ،أ
إيجابيــة هــذا أ
والهليــة الـ ت
ـ�
ي
يتحصــن بهــا الوالــدان تفقــد ش�عيتهــا طالمــا
ّ
ال يســتطيعان النظــر إىل الطفــل كمــا هــو،
وباســتمرارهما ف ي� التعامــل مــع الموهبــة عــى
أنهــا أهــم مــن الطفــل ،ســينتهي بهمــا أ
المــر
ّ
إىل فقــدان الطفــل وموهبتــه.
وإذا كان هــذا النــوع مــن العمالــة يحظى
بمقبوليــة اجتماعيــة؛ كونــه ال يتطلــب جهــداً
كمــا ف ي� العمالــة التقليديــة؛ فهــذه المقبوليــة ال
تبيــح لنــا ،بــأي شــكل مــن أ
الشــكال ،أن نجعــل
ّ ٍ
أ
فوات�نــا المعيشـ ّـية ،ففــي
الطفــال يسـ ّـددون
ي
النهايــة مهمــا كان نــوع العمــل الــذي يقومــون
غــر ُم ّ
ــذل؛ فهــم يعملــون
بــه ،ومهمــا بــدا ي
مــن أجلنــا بــدل أن نعمــل مــن أجلهــم ،وبهــذا
يتح ّطــم المبــدأ أ
القــوى ف ي� أيّــة تربيــة؛ مبــدأ
أن تحويــل الطفــل إىل
حمايــة الطفــل ،كمــا ّ
لمنتــج مــا،
ممثــل أو أداة ترويــج
مهــرج أو
ٍ
ٍ
ٍ

أو تعريضــه للشــهرة والنجوميــة ،ســيجعل
أطفالنــا يعيشــون خــارج طفولتهــم ،ف ي� عالـ ٍـم
النســان فيــه مهم ـاً فقــط ك ّلمــا ازدادت
يكــون إ
المعجبــ� بــه ،هكــذا نــر� آ
ين
الخريــن
أعــداد
بي
داخــل أطفالنــا ،ليصبــح آ
الخــرون ،منــذ
اللحظــة ،مــن يقــررون وجودهــم.
فالفيديوهــات ت
تــروج لهــؤالء
الــ�
ّ
ي
أ
غــر
الطفــال عــى أنّهــم خارقــون أو ي
ين
طبيعيــ� ،ويتــم تنــاول هــذا التوصيــف
إيجــا� ،تدفعنــا للتســاؤل :هــل
عــى أنّــه
ب ي ٌّ
ف
ين
طبيعيــ�؟
غــر
نحــن ي� حاجــة إىل أطفــال ي
ت
الــ� تدغــدغ المخيلــة
إن فكــرة
ّ
ّ
التفــوق ي
ش
الب�يــة ،جعلــت مــن العالــم حلبــة رصاع،
القصــاء،
ومــن التنافــس الــذي يتغــذى عــى إ
الطريقــة الوحيــدة للوجــود؛ عــى هــذا
الطريــق بالضبــط نحــن نضــع أطفالنــا ،وبينمــا
ين
طبيعي�
نحــن نمنعهم مــن أن يكونــوا أطفــاال ً
يحظــون بطفولتهــم ،نجعــل منهــم مــا
نريــد ،ومــا نريــده هــو مــا ســينتج عنــه العنــف
ت
ـ�
والتطـ ّـرف؛ لذلــك نجــد ّ
أن الفيديوهــات الـ ي
ين�هــا المتطرفــون ألطفالهــم ،والـ ت
ش
ـ� تتضمن
ي
ت
ـ�
عقائدهــم ،ال تختلــف عــن الفيديوهــات الـ ي
نن�هــا ألطفالنــا ،ســوى أن أ
ش
ش
مبــا�ة
الوىل
ّ
وواضحــة ،تضعــك أمــام العنف وجهـاً لوجه،

بينمــا مــا ننـ شـره نحــن عــن أطفالنــا ،أ
ولطفالنا،
وإن كان يبــدو ف ي� االتجــاه المعاكــس المـ شـرق
والمــض ي ء ،لك ّنــه يحمــل ف ي� طياتــه منتجــات
العنــف نفســه.
فمــا خ ّلفتــه وتخ ّلفه الحــروب نز
وال�اعات،
مــن شت�يــد أ
للطفــال وآالم الفقــد لذويهــم،
ٍ
والـ تـردي االقتصــادي الــذي يجـ بـر قســماً كبـ يـراً
بالضافــة لموجــات
منهــم عــى العمــل ،إ
اللجــوء وال ـنز وح ،أ
والم ـراض المنتـ شـرة بفعــل
بــرد
عوامــل ي
كثــرة ،ومــا يتعرضــون لــه مــن ٍ
ث
كار� ،وربمــا ال يمكــن مقارنــة
وجــوع ،لــه وقـ ُـع ي ّ
واقــع طفــل الحــروب ،بطفــل السوشــيال
ميديــا الجالــس ي ن
بــ� أفــراد أرستــه ولــم
يتعــرض لـ ّ
ـكل هــذا الجحيــم ،ولكــن إذا أمع ّنــا
بــأدوات
النظــر بالنتائــج ،ســنجدها واحــدة
ٍ
نز
ٌ ش
وتســت�فه الحــرب،
تــرده
مختلفــة،
فطفــل ّ
نز
ش
ويســت�فه الجهــل ،جهلنــا.
يــرده
وآخــر ّ
ت
ت
الــ�
مــن المفــرض عــى القفــزات ي
ف
تقفزهــا ش
أي مجــال أن تســاهم ف ي�
الب�يــة ي� ّ
ـن مــا يحــدث
اســتقرار إ
النســان وســعادته ،لكـ ّ
واقعيــاً هــو العكــس تمامــاً؛ فاالســتخدام
ن
عــزز
وغــر
الخاطــئ ،ي
العقــا� ،للتقنيــةّ ،
ي
القلــق والخــوف ،وســاهم مســاهمةً حاســمة
ف
ال ن
نســا� ،بالتأكيــد مــا
ي� تســطيح الوعــي إ
ي
ت
نــر عــى
لــم نعــرف بأخطائنــا ،أو طالمــا ّ
المتعمــد
بت�يرهــا ،وسيش ـكّل هــذا التجاهــل
ّ
التهديــد أ
الهــم ف ي� الوجــود؛ إذ ســينتهي بنــا

أ
المــر ألن نبتلــع بعضنــا ،بينمــا تســتمر التقنية
ف� اســتهالكنا؛ حيــث ت
تــر ّدد رصخــة نيتشــه
ي
ف ي� نهايــة المطــاف كنبــوءة« :احــذروا عــر
العدميــة القــادم ال محالــة».

بماذا حشونا وسائد نوم أطفالنا؟

ٌ
يتــم تداولهــا كحقائــق
هنــاك
جمــل ّ
ف ي� مجتمعاتنــا تجــاه أطفــال هــذا الجيــل:
(يــا لهــذا الجيــل! جيـ ٌـل ال يطــاق ،أشــقياء ال
أرض ،صفيقــو الوجــه ،ليــس فيهــم
تســعهم ُ
ت
ش
إن
ال�ء يخيفهــم أو يردعهــم)ّ ،
ذرة احــرام ،ي
أ
الحــكام الســابقة تســتند عــى العنــف الــذي
ينطــوي عليــه ســلوك أطفالنــا ،هــذا الســلوك
الــذي أصبــح يشــكّل قلقــاً إضافيــاً لعالمنــا،
عالــم الكبــار؛ ولكــن مــاذا لــو ذهبنــا لنتقــى
الحقائــق ف ي� مــكان مختلــف؟ مــاذا لــو ذهبنــا

إىل نــوم هــؤالء أ
الطفــال؟ ربمــا نعــرث عــى
صــورة مغايــرة هنــاك؛ أ
فالحــام قــد تمكننــا
مــن العثــور عــى مفاتيــح الواقــع الضائعــة.
غــر علمــي أجرتــه كاتبــة
ف ي�
اســتبيان ي
ٍ
ت
مئــ� طفــل وطفلــة تراوحــت
المقــال شــمل ي
أعمارهــم ي ن
ضــم ثالثــة
بــ� 21و 31عامــاً،
ّ
مــم تخافــون؟ مــا
أســئلة :بمــاذا تحلمــون؟ َّ
أحــام
الــذي يزعجكــم؟ ،حيــث شــغلت
ٌ
مشـ تـركة ليـ َـل أغلــب هــؤالء أ
الطفــال ،متباينــة

ح� أ
«تمتلك الحرب قدرة عىل تعرية كل ش�ء ت
فج ّل
حالم
ال
ُ
ي
أحالم أ
الطفال تمحورت حول رؤية مقتل مقر ي ن
ب� لهم وقطع
ّ
رؤوسهم»
ف
ـب ف ي� ذات المجرى،
ي� التفاصيــلّ ،إل أنّهــا تصـ ّ
عــد
وعــى الرغــم مــن أنّهــم مــن مناطــق تُ ّ
آمنــة نســبياً ،مقارنــة مــع مناطــق نز
ال�اعــات
أن قســماً مــن أحالمهــم كان
المســ ّلحة ،إال ّ
يتعلــق بالحــرب وتداعياتهــا ،وقــد اتســمت
ش
والمبــا�ة والبعــد عــن الرمزيــة
بالوضــوح
الحــام ،أمــا القســم آ
الـ تـ� تغ ّلــف أ
الخــر فقــد
ي
انطــوى عــى دالالت رمزيــة ،كانــت تصــب �ف
ٍ
ّ ي
أ
عالقــة الطفــل بأرستــه ،وعالقــة الرسة بــه.
تمتلــك الحــرب قــدر ًة مذهلــة عــى
أ
ش
فجـ ّـل أحــام
�ء حـ تـى الحــامُ ،
تعريــة كل ي
أ
الطفــال تمحــورت حــول (رؤيــة مقتــل
مقر ي ن
بــ� لهــم وقطــع رؤوســهم والتمثيــل
ّ
بجثثهــم ،أو هجــوم داعــش عــى منطقتهــم
تعرضهــم للخطــف،
وتعذيــب أرسهــم ،أو ّ
أو للتفجـ يـرات ،وكان للمقربـ ي ن
ـ� ممــن هاجــروا
بســبب الحــرب حصــة ف ي� أحالمهــم) ،لهــذا
يقــض مضاجعهــم هــو مــا أفرزتــه
فــإن مــا ّ
ّ
وقتــل
خطــف
الحــرب ف ي� واقعهــمِ ،مــن
ٍ
ٍ
ورسقــة ،يضــاف إىل ذلــك مــا يصلهــم مــن
أخبــار ،ومتابعــة مــا حــدث ويحــدث ف ي� مناطق
التوتــر ،كل هــذا يشــر إىل أ
الثــر العميــق الذي
ي
تركتــه ومــا تــزال تت�كــه الحــرب ف ي� أطفالنــا،

ـوح
فمــا يطفــو عــى وســائدهم يعكــس بوضـ ٍ
حجــم الخــوف والقلــق الــذي ت
يع�يهــم.
ال شــك أن أ
ظــرف كان،
الرسة ف ي� أي
ّ
ٍ
أ
النفــ� لطفالهــا،
تتحمــل مســؤولية النمــو
ّ
ي
وهــذه المســؤولية تح ّتــم عليها تأمـ ي ن
ـ� الحماية
والمــان ،وقــد تســاعد أ
أ
الحــام الـ ت
ـ� تلعــب
ي
دور المـرآة ف� الكشــف عــن أثرنــا ت
ال�بــوي عــى
ي
ف
ســلوكهم ،ممــا يســاعد ي� ِّ
الكثــر مــن
حــل
ي
ن
ـا� مــن
المشــكالت العالقــة بيننــا؛ فالقســم الثـ ي
أحــام أ
الطفــال ف ي� االســتبيان ،تكــررت لــدى
ت
(أرس� ّ
تتخل عـن ي  ،إنهم
أغلبهــم صــور مثــل:
ي
يســافرون وال يقبلــون أخــذي معهــم ،وأبقــى
وحيــداً وخائفــاً ف ي� المــنز ل)( ،هنــاك عجــوز
ـ�،
ـ� أمــام أهـ ي
وأحيانـاً ســاحرة تقــوم بتعذيـ ب ي
وأســتنجد بهــم لكنهــم يطلقــون الضحــكات
ن
ووحيــد ف ي�
ينجــدو�)( ،إنــن ي ضائــع
بــدل أن
ٌ
ي
مــكان مخيــف،
عالــق ف ي�
مــكان مهجــور ،أنــا
ٌ
ٍ
ٍ
ت
أرصخ مناديــاً
عائلــ� ،لكنهــم بعيــدون،
ي
إل ويضحكــون).
وأحيانــاً كانــوا يلتفتــون ي ّ
إن رمزيــة أحــام أ
الطفــال البســيطة
ّ
ش
مبــا�ة إىل المشــكلة ،ومــا
تحيــل إحالــة
يتضــح مــن أحالمهــم ّأن المشــكلة ترتكــز عــى

«نجحنا ف ي� تحويل أحالم أطفالنا إىل كوابيس ،لقد
دسسنا ف ي� نومهم حساء الخوف الذي صنعناه لهم ف ي�
اليقظة»
الطفــال بعــدم أ
بــ� أ
إحســاس عــام ي ن
المــان
ٍ
وبالتخــى وبالخــذالن والعجــز؛
وبالوحــدة
ّي
فحلــم الســاحرة يســميه هانــز هوبــف ،العالــم
أ
ال ن
لمــا� المتخصــص بعلــم نفــس الطفــل،
ي
بـ»حلــم العجــز» ،ومــر ّد ذلــك ّأن الطفــل
يتعــرض ف ي� حياتــه اليوميــة إىل رقابــة شــديدة،
بالضافــة إىل
وتُمــارس عليــه ســطوة زائــدة ،إ
قائمــة طويلــة مــن الممنوعــات ،هــذا الحلــم
أ
يشــر إىل عــدم ت
اكــر ٍاث
وغــره مــن الحــام ي
ي
أ
ت
االكــراث
واضــح بمشــاعر الطفــال ،أو عــدم
بوجودهــم أص ـاً ،وأنّنــا ال نراهــم ســوى زمــرة
فاســدين مــن أ
الشــقياء ال ينصاعــون ش
لــ�ء؛
ي
فهــؤالء الذيــن ال يخيفهــم وال يردعهــم ش�ء �ف
ي ي
النهــار ،مــن أيــن يتــرب إىل أحالمهــم كل هــذا
الخــوف؟ المشــكلة تبــدأ معنــا إذن! منــذ البدايــة
نحــن لــم نو ّفــر لهــم الحمايــة ،لقــد تركناهــم
حملناهــم
يتعرضــون لشـ تـى أنــواع الخــوف ،ثــم ّ
مســؤولية تجاهلنــا لمشــاعرهم كاملــةً .
ربمــا تتضــح الصــورة أكــرث ف ي� معــرض
ن
مــم
الثــا�:
إجاباتهــم عــى الســؤال
َّ
ي
الجابــات متناغمــةً
تخافــون؟ لقــد كانــت إ
مــع أحالمهــم ،فمعظــم المخــاوف تتع ّلــق
(بمــوت أحــد المقربـ ي ن
والرهــاب،
ـ� ،بالحــرب إ

بالغــدر والخيانــة ،باالســتغالل ،بالخــوف مــن
بالحســاس بالفشــل ،بغضــب
االمتحــان ،إ
الوالديــن ،بالســكون ،بالعتمــة ،ويضــاف
إليهــا التنمــر الــذي يتعرضــون لــه مــن أ
القـران
ّ
أ
أن وضــوح
القويــاء جســدياً) ،مــن الالفــت ّ
وضــوح أحالمهــم،
يحــاك
هــذه المخــاوف
َ
ي
فكالهمــا يؤكــد عــى مــا يعانيــه أ
الطفــال ف ي�
هــذه المرحلــة العمريــةّ ،
وأقــل مــا يتطلــب
هــذا الوضــوح أن نحــاول فهم أزمــات أطفالنا،
قبــل أن نطلــق عليهــم أحكامنــا القاتلــة ،هــذه
أ
الحــكام ت
الــ� أنتجــت القهــر ف ي� إجاباتهــم
ي
عــى الســؤال الثالــث .مــا الــذي يزعجكــم؟
الصــورة كانــت واضحــة أمامهــم ،بينمــا
ال اعتقــد أنّهــا كذلــك بالنســبة لنــا نحــن الكبار؛
إن مــا يزعجهــم يــدور حــول( :تدخــل
إذ ّ
آ
الخريــن ف ي� أمــوري الشــخصية ،الكــذب،
التهديــد ،االســتفزاز ،االســتهزاء ،إجبــاري
عــى فعــل مــا ال أريــده ،خالفــات الوالديــن،
بالضافــة لذلــك هنــاك
محــارصة الوالديــن) ،إ
أ
إجابــة ت
النــاث
اشــرك فيهــا الطفــال مــن إ
وهــي( :القيــود الـ تـ� تفرضهــا أ
الرسة والمجتمع
ي
إن مــا يخيــف ويزعــج أطفالنــا
عليهــن)ّ ،
ويجنــح ف ي� أحالمهــم ،ليــس ّإل مــا صنعنــاه

وقدمنــاه لهــم ،فهــم لــم يولــدوا عــى رؤوس
أ
الشــجار ،وإن كانــت إجاباتهــم المتشــابهة
أن مناخ ـاً واحــداً
ـدل ،فسـ ّ
تـ ّ
ـتدل حتم ـاً ،عــى ّ
يخيــم فوقهــم.
ّ
كان تفاعــل أ
صفــوف
الطفــال ف ي� ســتة
ٍ
دراســية مــع االســتبيان كبـ يـراً ،فلــم أرهــم مــن
قبــل بهــذا االنهمــاك واالهتمــام ،لقــد انكبــوا
عــى أ
الوراق يحيطونهــا برسيـ ٍـة تامــة ،وبعــد
بطيهــا جيــداً
أن فرغــوا مــن إ
الجابــة ،قامــوا ّ
قبــل تســليمها ،ي ن
أخ�تهــم ن يّأ� ســأكتب
وحــ� ب
عــن أحالمهــم ومخاوفهــم ،فـ ّـرت الضحــكات
مــن عيونهــم ،وارتفعــت أصواتهــم (نحــن لــم
نحــظ بهــذا االهتمــام مــن قبــل ،لــم يســألنا
أحــد هــذه أ
الســئلة) ،هــذه ت
االع�افــات ال
ٌ
يمكــن ّإل أن تشــعرنا بالخجــل مــن أنفســنا،
فنحــن ف ي� الحقيقــة بــدل أن نســتمع إليهــم،
نُ ْسـ ِـمعهم؛ ألننــا ال نجــرؤ عــى االعـ تـراف أنّنــا
مــن ســبب مشــاكلهم وأزماتهــم؛ أ
فالطفــال ف ي�
ّ
هــذه المرحلــة العمريــة ال يحتاجــون إىل نبــش
ت
ت
ـ� لــم
مــا بدواخلهــم ،وال القــراح الحلــول الـ ي
حــى آ
تنجــح ت
الن ف ي� ش
�ء ،إنّهــم يحتاجــون
ي
ـب،
فقــط إىل مــن يســتمع لهــم باهتمـ ٍ
ـام وحـ ٍّ
وإىل مشــاركتهم هواجســهم ومخاوفهــم.
ولكــن قــد يكــون أ
المــر ف ي� المراحــل
العمريــة أ
ً
ً
ـؤال
ـ
س
ـد
ـ
فعن
،
ا
ـد
ـ
ج
ا
ـ
مختلف
ـر
ـ
صغ
ال
ي
لطفـ ٍـل ف ي� عمــر الثامنــة عــن حلـ ٍـم يتكــرر لديــه
-وهــو طفــل قــادم مــن إحــدى مناطــق التوتــر،

وتشــكو مدرســته مــن ســلوكه العنيــف -ر ّدة
فعلــه كانــت صادمــة ،لقــد أجهــش بالبــكاء وبدأ
يتقيــأ ،وعندمــا حاولــت تهدئتــه ،وضــع يديــه
عــى أذنيــه خوف ـاً مــن أن أعيــد الســؤال عليــه
مـ ّـر ًة أخــرى ،هنــا يمكــن أن نشــاهد فداحــة مــا
يحلــم بــه أطفالنــا كلمــا كانــوا أقــرب إىل مناطــق
ف
نحــول
الــنز اع ،فنحــن والحــرب نجحنــا ي� أن ّ
أحــام أطفالنــا إىل كوابيــس ،لقــد دسســنا ف ي�
نومهــم حســاء الخــوف الــذي صنعنــاه لهــم
ف ي� اليقظــة ،ثــم لــم ننتبــه إىل أنّهــا وجبــة
قاتلــة؛ فالســلوك الــذي يصــدر عــن أطفالنــا
ونصفــه بالعنيــف هــو النتيجــة المنطقيــة
فعــل
فعــل ر ّدة
لقانــون الســببية؛ (لــكل
ٍ
ٍ
بالشــدة وتعاكســه باالتجــاه) ،نحــن
تســاويه
ّ
مــن بــادر بالعنــف ،وليســت ر ّدات أفعالهــم إال
ألننــا نســيناهم ف ي� العتمــة ،ف ي� فائــض خوفنــا
ـ� نراهــم مالئكــة عليهــم
وقلقنــا وعنفنــا ،ولـ ي
ين
أن يغرقــوا بصمــتّ ،
الشــياط�.
وإل فهــم
لطالمــا وقفنــا نحــن الكبــار أمــام
أحالمنــا وحاولنــا فتــح مغاليــق إشــاراتها
ورموزهــا ،بينمــا لــم يكـ تـرث أحـ ٌـد م ّنــا ألحــام
ش
ومبــا�ة
أطفالــه ،وبالرغــم مــن وضــوح
أحــام أ
الطفــالّ ،إل أنّهــا بقيــت عــى هامــش
اهتماماتنــا ،هــذه أ
الحــام ت
الــ� قــد تكــون
ي
طريقــاً إىل فهــم أرحــب ،يُج ّنبهــم الخــوف
ويج ّنبنــا المعانــاة ،ولكــن كيــف لمجتمــع
أن يصغــي ألحــام أطفالــه ،وهــو ال يقيــم
اعتبــاراً لوجودهــم أصــاً؟

من يُغلق أفواه أطفالنا بحلوى
المصاص؟

«مــن كان وعيــه بحجــم كــرة غولــف،
سـ يـرى الكــون بحجمهــا» ،هــذه الجملــة ربمــا
ف
ت
ـ� تحمــل
تجعلنــا نعيــد التفكـ يـر ي� الوفــرة الـ ي
االتســاع إىل المعرفــة ،ومــن بـ ي ن
ـ� مــا ســنفكّر بــه
ت
ـ� حملــت مــع الكاتــب
طويـا ً هــو المكتبــة ،الـ ي
أ
الرجنتيـن ي بورخيــس معـىن (الــا نهايــة) ،إنّهــا
المــكان الــذي تحظــى بــه المعرفــة باالتســاع،
ال ن
نســا� باالنفتــاح والنمــو ،لذلــك
والوعــي إ
ي
لــم يكــن القصــد ف ي� المقــال الســابق تعظيــم

الغربيــة؛ بــل هــو إشــارة
المكتبــة المدرسـ ّـية
ّ
ف
ـر� الــذي تنتجــه مجتمعاتنــا،
إىل الفقــر المعـ ي
تز
ونخــ�ل حوامــل المعرفــة أو
عندمــا نق ّلــص
نزدريهــا ،إنّــه الفقــر الــذي يجعلنــا نــرى الكــون
بحجــم كــرة الغولــف.
ـؤال لطفـ ٍـل ف ي� الصــف
ففــي معــرض سـ ي
الثالــث :هــل يمكــن أن تصــف يل مكتبــة
المدرســة؟ اســتغرق وقتــاً وهــو يفكــر ف ي�

أن المدرسة ت
ال� تو ّقر المعرفة والكتاب وترسف
«من المريب ّ
ي
ف� تمجيد العلم والنور ي ن
ب� د ّفتيه تزدري مكتبتها المدرسية»
ي
ف
و� محاولــة مـن ي لمســاعدته ،ســألته:
إ
الجابــة ،ي
هــل تحتــوي رفوفـاً أم خزانــةً للكتــب ،جــاءت
ضحكــة خجولــة :مكتبتنــا درج
إجابتــه مــع
ٍ
صغـ يـر فيــه مجموعة مــن القصص؛ فــإذا كانت
تقــاس أهميــة المكتبــة المدرســية بمــا تنطــوي
عليــه مــن معــارف مختلفــة ،وبمــا تنعــم
بــه مــن ســبل الراحــة والهــدوء والتنظيــم،
أ
والنشــطة الـ ت
ـ� تقدمهــا ،ودورهــا الفاعــل ف ي�
ي
المناهــج الدراســية الحديثــة ،وعالقــة الطفــل
ـإن درجـاً يحتــوي مجموعــةَ قصــص ،أو
بهــا ،فـ ّ
تمجــد العقائــد
خزانــة صغـ يـرة نصــف كتبهــا ّ
والرمــوز ،يحتمــل ذلــك أي مسـ ّـمى إال مسـ ّـمى
المكتبــة المدرســية.
وإذا قمنــا بالتفتيــش ف ي� قوائــم
ال�ض وريــات والحاجــات والكماليــات ،هــذه
التقســيمات الشــائعة أ
للشــياء ف ي� مجتمعاتنــا
ت
التفقــر ،لــن نجــد
الــ� أنتجتهــا سياســة
ي
ي
المكتبــة المدرســية ف ي� أيــة قائمـ ٍـة منهــا ،فهــي
لــم تحـ َظ حـ تـى أن تكــون ف ي� قائمــة الكماليــات؛
أل ّن الكماليــات رغــم عــدم توفرهــا قــد تشــكل
طموحـاً عامـاً ف ي� الحصول عليهــا ،بينما المكتبة
المدرســية لــم تفقــد أهميتهــا فقــط ،وإنمــا
الحســاس بوجودهــا أيضــاً ،فوجودهــا
فُقــد إ
الــذي لــم يشــكل فارق ـاً ف ي� عمليــة التحصيــل

ف
ف
ـا� ف ي� معظــم مدارســنا ،ودورها
ـر� والثقـ ي
المعـ ي
المــدرس
الــذي يُختــر إىل توزيــع الكتــاب
ي
ف ي� بدايــة العــام واســتالمه ف ي� نهايتــه ،يحمــل
ازدرا ًء فاقع ـاً للمعرفــة والعلــم ،إنّهــا المكتبــة
ت
معرفيــة
ـ� تحولــت مــن ض�ورة
ّ
المدرسـ ّـية الـ ي
ش
�ء؟
وثقافيــة
ّ
وإنســانية إىل ال ي
ت
الــ� توقّــر
مــن المريــب ّ
أن المدرســة ي
المعرفــة والكتــاب ،وتــرف ف ي� تمجيــد العلــم
والنــور بـ ي ن
المدرســية،
ـ� دفّتيــه ،تــزدري مكتبتها ّ
مدرســة مــا فمــا هــو
وإن وجــد اســتثناء ف ي�
ٍ
تأكيــد للقاعــدة ،فالمكتبــة المدرســية ف ي�
ّإل
ٌ
ن
تعــا� هــزاال ً معرفيــاً،
معظــم مجتمعاتنــا
ي
ن
تعــا�
يتبــدى ف ي� فقرهــا وفقــر كتبهــا ،كمــا
ي
ت
ـال
ـال ّ
مــن إهمـ ٍ
متعمـ ٍـد لدورهــا ال�بــوي ،بالتـ ي
ت
ـ� تعتمــد
هــي تؤكــد ّ
أن المناهــج المطــورة الـ ي
ـكلية ال
عــى المعرفــة البحثيــة ،هــي مناهــج شـ ّ
تهــدف حقـاً لتغيـ يـر بنيــة الثقافــة القائمــة عىل
الحفــظ والتلقـ ي ن
ـطحية
ـ� ،وإنمــا إىل ترســيخ السـ ّ
واالنحطــاط ف ي� المعرفــة.
خــر هللا
بحســب رصــد فيصــل
ي
المداينــة وهشــام يعقــوب مريزيــق للمكتبــات
المدرســية ف ي� كتابهمــا «المدرســة المعــارصة»،
أن هنــاك معوقــات كثـ يـرة تحــول بـ ي ن
ـ�
وجــدا ّ

«أم� مكتبة رصخ أ
بالطفال :اذهبوا إىل البوفيه ت
ين
واش�وا
المصاص .هل أصبحت الكتب كالمصاص بالنسبة لكم!»
الطفــل والكتــاب ،مــن أبرزهــا :عــدم توفــر
حصــص خاصــة لزيــارة المكتبــة ،وعــدم توفــر
الوقــت المناســب أ
للطفــال لزيــارة المكتبــة،
يز
والتجهــ� المناســب،
وعــدم توفــر المــكان
وســعة المناهــج وتشــعبها بحيــث ال يُ ت
ــرك
مجــال مناســب أ
للطفــال لتحقيــق رغبتهــم
ٌ
الدارة
ف ي� المطالعــة
الحــرة ،ونــدرة تشــجيع إ
ّ
للقبــال عــى
والهيئــة التدريســية للطلبــة إ
المطالعــة الحــرة وزيــارة المكتبــة.
أن أغلــب مؤسســاتنا
وأضافــا عــى ذلــك ّ
الثقافيــة ال تُع ـىن كمــا يجــب بثقافــة الطفــل
العــر� ،وهــذا
وأدبــه عــى امتــداد الوطــن
بي
ف
الكا� والمناســب
يــؤدي إىل عــدم توفــر العــدد ي
مــن الكتــب تالئــم عــدد الطــاب وفئاتهــم
أن عــدد
العمريــة المختلفــة ،فــإذا علمنــا ّ
الكتــب الموجهــة أ
للطفــال ف ي� ســائر مكتبــات
المملكــة العامــة والخاصــة ال يتجــاوز ثلــث
مليــون كتــاب ،أي بواقــع كتــاب لــكل ســتة
أطفــال ،ف� حـ ي ن
ـ� تتحــدث النســبة الدوليــة عــن
ي
 3كتــب لــكل طفــل ،إذا عرفنــا ذلــك أدركنــا
حجــم المشــكلة.
الحصائيــة
مــا ســبق ســيجعل مــن إ
ت
الــ� أجراهــا الباحثــان ف ي� عــدد مــن مــدارس
ي

الزرقــاء وشــمال عمــان ف� أ
الردن ،مــن الصــف
ي
الثــا� أ
ن
ت
ش
العــا� ،إحصائيــة
وحــى
ســاس
ال
ي
ي
غــر مفاجئــة ،بــل هــي مقدمــة ونتيجــة ف ي�
ي
أن
ٍآن واحــد لتلــك المعوقــات ،فقــد وجــدا ّ
%01مــن عــدد أ
الطفــال شــبه أميـ ي ن
ـوال %02
ـ
وح
ـ�
ي
كبــرة ف ي� القــراءة
منهــم يعانــون صعوبــات ي
أن نســبة  %03مــن عــدد الطــاب
وهــذا يع ـن ي ّ
يعانــون صعوبــات كبـ يـرة ف ي� القراءة تقــف عائقاً
بينهــم وبـ ي ن
ـ� المطالعــة الحـ ّـرة ،وبرأيهمــا هــذا
رقـ ٌـم كبـ يـر يســتدعي إعــادة النظــر ف ي� مجمــل
العمليــة التعليميــة.
ت
توصــل إليهــا الباحثــان
الــ� ّ
النتائــج ي
ف
ـا� ت
وال�بــوي الــذي تنتجــه
تعكــس النمــط الثقـ ي
المدرســة ،بنــا ًء عــى ش
الــروط االجتماعيــة
ت
تحدهــا وتقيدهــا ،فالتفاصــل
ـ� ّ
والسياســية الـ ي
ين
بــ� العلــم والمعرفــة الــذي تحرســه تلــك
الــروط ،هــو ديــدن بقــاء هــذه البــىن
ش
التســلطية وطريقتهــا الوحيــدة للحفــاظ
ّ
عــى نفســها ،وهــي ال تقتــر عــى مجتمــع
أن
بعينــه إنمــا تعـ ّـم أغلــب مجتمعاتنــا ،وبمــا ّ
«الحيــاة ف� التفاصيــل» قــد تكفــي جولــة بـ ي ن
ـ�
ي
المكتبــات المدرســية ،لنشــاهد بوضــوح مــا
الــذي يحــدث هنــاك.

أن الخطــوات ت
الــ� تنتهجهــا
يبــدو ّ
ي
ين
فأمــ�
العامــة مدروســة بعنايــة،
أنظمتنــا ّ
تطــور دوره ف ي�
المكتبــة المدرســية الــذي
ّ
ئ
ـا� المكتبــة،
المدرســة الحديثــة ليصبــح أخصـ ي
ـ� المـ ض
مــازال الوظيفــة الشــاغرة للمعلمـ ي ن
ـر�
الذيــن لــم يعــد بإمكانهــم مزاولــة المهنــة،
فالمكتبــة المدرســية هــي اسـ تـراحة المحــارب
ف
و� ظــل عــدم تفعيلهــم
بالنســبة إليهــم ،ي
لــدور المكتبــة ،غالبــاً مــا ي أ
مــ� جــدول
ُ
اســتعارة الكتــب باســتعارات وهميــة للحفــاظ
ف
ـؤال
عــى ب
و� سـ ٍ
ـكل للعمــل ،ي
ال�يســتيج الشـ ي
ألحــد أمنــاء المكتبــة المدرســية :لمــاذا ال
يعمــل عــى تفعيــل دور المكتبــة المدرســية؟
كانــت إجابتــه :إنــه يخـ شـى أن يتلــف أ
الطفــال
ُِ
يتحمل مســؤولية
الكتــب ،فهــو الوحيــد الــذي ّ
الجابــة تشـ يـر إىل أنّــه
تلــف أي كتــاب .هــذه إ
هنــاك رقابــة عــى الكتــب ،ولكــن مــا شــكل
هــذه الرقابــة؟
فمــن خــال االطــاع عــى سلســلة
قصصيــة مصـ ّـورة بأحــرف مضبوطــة الشــكل،
ف ي� إحــدى المكتبــات المدرســية ،يحــرص عليهــا
ـ� المكتبــة ككـنز ثمـ ي ن
أمـ ي ن
ـ� ف ي� مكتبتــه الفقـ يـرة،
ٍ
نجــد أنهــا ال تناســب الفئــة العمريــة ألطفــال
هــذه المرحلــة وإنمــا تناســب الفئــة العمريــة
أ
الصغــر ،والقصــص ت
غــر
الــ�
تضمهــا ي
ّ
ي
ف
مدروســة تربويــاً ،حيــث تســاهم ي� تشــويه
بالضافــة
ونمــوه
وعــي الطفــل
النفــ� ،إ
ّ
ي
أ
للخطــاء اللغويــة والنحويــة ت
الــ� تشــوه
ي

ذائقتــه ،هــذا يؤكــد أنّــه إن وجــد رقابــة فهــي
ت
ـ�
رقابــة فقــط عــى المحظــور مــن الكتــب الـ ي
فــإن مــا
تهــدد أنظمــة مجتمعاتنــا،
وبالتــال ّ
ي
يدخــل مــن كتــب إىل المكتبــة المدرسـ ّـية ومــا
نظمــة
يُمنــع عنهــا ،هــو سياســة ُم َمنهجــة أل
ٍ
تعمــل عــى تغييــب الوعــي والمعرفــة ف ي�
أ
الماكــن ت
فــإن
الــ� يجــب أن تصنعهــا ،لــذا ّ
ي
ىن
ىن
فقــدان المعــ هــو المعــ الوحيــد مــن
وجــود المكتبــة ف ي� واقعنــا.
ف ي� مقــال ســابق عنوانــه« ،إذا كنــا نع ّلــم
أطفالنــا القـراءة فأيــن يختفــي القارئــون؟» قــد
الجابــة هنــا« :ففــي إحــدى
يكــون جــزءاً مــن إ
الوىل اكتشــف أ
مــدارس المرحلــة أ
الطفــال
أن هنــاك مكتبــة ف ي� مدرســتهم ،فبــدؤوا
ّ
ف
يتوافــدون ي� االسـ تـراحة الســتعارة القصــص،
فمــا كان مــن ي ن
أمــ� المكتبــة الــذي ضــاق
ذرعــاً بهــمّ ،إل أن رصخ بهــم ،أنــا لســت
بائــع (مصــاص) ،اذهبــوا إىل البوفيــه واشـ تـروا
المصــاص مــن هنــاك ،هــل أصبحــت الكتــب
كالمصــاص بالنســبة لكــم» ،ربمــا يبــدو ف ي�
يعــ� مــن شــأن الكتــاب ،ولكــن ف ي�
ر ّده أنّــه
ي
الحقيقــة قــام بتوجيــه أ
الطفــال إىل المصاصــة
ت
ـ� تمتصهــا ألســنتهم ،بــدل الكتــاب الــذي
الـ ي
تمتصــه عقولهــم.
ّ
مــن هنــا يبــدأ القارئــون باالختفــاء
مــع اختفــاء مكتبتهــم ،الحلقــة المفقــودة
للمعرفــة؛ حيــث تصبــح القــراءة ف ي� المنهــاج

اس ،هــي مفهــوم الطفــل عــن الق ـراءة،
الــدر ي
أ
ســاس
فــإذا كان الكتــاب هــو الحامــل ال
ي
ت
ســتع� بالفــرد إىل الوعــي،
الــ�
ب
للمعرفــة ي
تعــ�
فليــس مــن مصلحــة أيــة ســلطة أن
ي
مــن شــأن المكتبــات وتصنــع أعــدا ًء لهــا ،إنّهــا
ســتبذل جهدهــا ف ي� إنتــاج المزيــد مــن حلــوى
المصــاص ،الــذي يغلــق أ
الفــواه بــدل الكتــاب
الــذي يفتحهــا.

هل الخوف عىل أطفالنا يحميهم؟

عتــر الخــوف عــى الطفــل واحــداً
يُ ب
مــن القيــم
االجتماعيــة المتجــذّ رة ف ي� أنماطنــا
ّ
ت
ال�بويّــة ،ومــن الطبيعــي أن يــرى الجميــع
هــذا الخــوف أنــه :المــرادف الواقعــي
بالمســؤولية تجــاه الطفــل ،فمــع
إلحساســنا
ّ
ش
ـ� فـ يـروس كورونــا ،أصبحــت صــورة هــذا
تفـ ي
الخــوف أكــرث
حــدةً ،خاصــةً ي ن
حــ� دخلنــا
ّ
مؤخــراً ف ي� متاهــات خشــيتنا حــول إرســالهم
أو عــدم إرســالهم إىل المدرســة ،فالجميــع
يقــف حائ ـراً وخائف ـاً أمــام الق ـرارات الواجــب
اتخاذهــا ف ي� هــذه المواجهــة.

ولكــن مــاذا لــو كان هــذا الخــوف
مقصــوداً بذاتــه؟ مص ّنعـاً عىل مقــاس إدراكاتنا،
ش
�ء
أال يســتدعي ذلــك أن نعيــد قــراءة كل ي
بطريقــة مختلفــة ،أو بطريقـ ٍـة ال يُ ـراد لنــا أن
نف ّكــر بهــا؟ فربمــا هنــاك مــن يشــتت فهمنــا
للمســؤولية ،ويج ّفــف الحــب ف ي� صلبهــا ،ثــم
يفصلهــا عــن الجــذر العميــق الــذي يش ـ ّك ُلها:
االهتمــام.
ســاهمت ي ز
الف�يــاء الحديثــة بإعــادة
الفعاليــات النفســية،
لكثــر مــن
االعتبــار
ي
ّ

عت� الخوف عىل الطفل واحداً من القيم االجتماع ّية
«يُ ب
ّ
المتجذرة ف ي� أنماطنا تال�بويّة»
وفهمهــا فهم ـاً واقعي ـاً بعيــداً عــن أ
الحبــوالت
ت
يز
ـ� كانــت تلفّهــا ،وقــد يكــون
الميتاف� ّ
يقيــة الـ ي
أهــم اكتشــافاتها أن أ
الحاســيس ش
الب�يــة هــي
ّ
التجــى ي ز ئ
ملموســة،
غــر
يــا� إلشــار ٍات ي
ٍ
الف� ي
ّي
بالمــكان قياســها
تمتلــك تــر ّددات متذبذبــة ،إ
أن هنــاك
ب
مخ�ي ـاً ،وقــد خلصــت نتائجهــا إىل ّ
ين
النســان،
إحساســ� فقــط يشــعر بهمــا إ
الحاســيس أ
(الخــوف والحــب) ،بينمــا أ
الخــرى
ّ
ش
غــر
تتشــعب منهمــا بطريقــة
مبــا�ة أو ي
ـا�ة ،ومــن خــال تجــارب ي ز
مبـ ش
الف�يــاء الحديثة
تــم تحديــد شــكل الخــوف عــى أنــه تــر ّدد
موجـ ٌّـي طويــل وبطــيء ،بينمــا الحــب الــذي
يقــف عــى النقيــض ،تــم تحديــده ت
كــردد
رسيــع وعــال ،أو مــا يمكــن اعتبــاره الوجــود
الحيــوي والنشــط.
ّ
كمــا يمكــن االســتفادة أيضــاً ف ي� فهــم
أ
ين
البيولوجيــ�
الحاســيس مــن تجــارب
ين
الحيــة
الخليــة
المتخصصــ� ف ي� دراســة
ّ
ّ
للنســان ،إذ يجمعــون عــى أننــا ال نمتلــك
إ
ف
مفعلــة ،مــن
حاليـاً ي� جيناتنــا ســوى  02شــيفرة ّ

أصــل  46شــيفرة محتملــة ف ي� حمضنــا النــووي،
أن هنــاك
ويعــود هــذا العــدد القليــل إىل ّ
مفتاحــاً
يشــغل ويطفــئ هــذه الشــيفرات،
ّ
أن هــذا المفتــاح هــو
وقــد نتفاجــأ لمعرفتنــا ّ
الحاســيس ،أ
أ
ش
مبــا�ة
فالحاســيس تتفاعــل
يز
النســان.
وف�يائيــاً مــع جينــات إ
والخــوف باعتبــاره موجــة طويلــة وبطيئة
مــن المشــاعر ،فإنــه يلمــس نســبياً مواقــع
قليلــة مــن الحمــض النــووي ،ممــا يعــن ي أن
شــخصاً يعيــش ف ي� حالــة من الخــوف ،محصور
بعــدد مواقــع االستشــعار المتوفــرة لديــه؛ أي
ضيقــة ف ي� التفكـ يـر
إنّــه ينطــوي عــى محدوديــة ّ
والذعــان والتســلط،
وقابليــة كاملــة للقــر إ
بينمــا الشــخص الــذي يعيــش ف ي� حالــة مــن
الحــب ،يمكــن أن نالحــظ لديــه تــردداً أعــى
ّ
وموجــة أقــر ،فهــو يمتلــك مواقــع محتملــة
أكــرث
للتشــف� داخــل الحمــض النــووي،
ي
غــر محــدودة عــى االبتــكار
بالتــال قــدرة ي
ي
والبــداع والنشــاط والفــرح.
والخلــق إ

«عىل ما يبدو هناك من يستثمر الخوف بفاعلية عالية ويدير
محركاته بكفاءة»

«ال يمكن ل إلنسان أن يهتم بما ال يحب فالخوف واالهتمام
ين
ينتميان إىل ي ن
حقل�
مختلف�»
عــى مــا يبــدو هنــاك مــن يســتثمر
عاليــة ويديــر محركاتــه
بفاعليــة
الخــوف
ٍ
ٍ
بكفــاءة ،فأنمــاط الهيمنــة كافــةً ال تتشــكل ّإل ف ي�
انحســار حريّــة الفــرد وإرادتــه ،وليــس هنــاك
أدا ًة أفضــل مــن الخــوف لتحقيــق ذلــك ،لقــد
نجحــت أ
التســلطية ف ي� جعــل الفــرد
النظمــة
ّ
يخــاف ممــا يحــب ويحــب مــا يخــاف ،وهــذه
العمليــة ســاهمت عــى مـ ّـر التاريــخ بتقليــص
ّ
مفــردات الوجــود والحــط مــن شــأنها.
ف
و� عالــم اليــوم الــذي يشــهد التفاهــم
ي
والتعــاون والثقــة انخفاضــاً عاليــاً ،انفتحــت
التعصــب والتطـ ّـرف والعنــف،
واســعاً أبــواب
ّ
النســان
لقــد ضاعــف الخــوف مــن عجــز إ
ومحدوديتــه وإذعانــه ،وتمكنت موجــة الخوف
ت
التقنيــات الحديثــة ووســائط
الــ� عززتهــا
ّ
ي
الهيمنــة والتح ّكــم ،مــن بســط ســيطرة شــاملة
النســان المعــارص ،الــذي بــات يفتقــد
عــى إ
افتقــاداً جوهريــاً إىل الســام والتصالــح
الداخــ� العميــق ،فعــى ضــوء اللهــاث
ي
معممــة ،أصبحــت
المســتمر داخــل
ٍ
ثقافــة ّ
أهــم ســمات الفــرد.
المجانيــة
والســطحية ّ
ّ
ّ
بنــا ًء عــى مــا ســبق ال يمكــن أن ينتــج
االهتمــام عــن الخــوف ،فاالهتمــام ينتــج عــن

للنســان أن يهتــم
الحــب ،بمع ـىن  ،ال يمكــن إ
بمــا ال يحــب؛ فالخــوف واالهتمــام ينتميــان
ـ� مختلفـ ي ن
إىل حقلـ ي ن
أن االهتمــام
ـ� ،ممــا يعـن ي ّ
بالطفــل يق ّلــص مســاحة الخــوف ،ويفــرد
ت
الــ� يتشــكل
الطريــق واســعاً أمــام الثقــة ي
منهــا الفــرد أ
الك ـرث حكمــةً وشــجاعة ،وإذا كان
الجميــع يخافــون عــى أطفالهــم ،فهــذا ألننــا
اعتقدنــا منــذ البدايــة أو راق لنــا أن نعتقــد
بــأن الخــوف يحميهــم ،ولكــن هــل يحمــي
ّ
الخــوف مــن الخــوف؟
فــإذا كان هناك ف ي� هذا العالم التســلطي
مــن يســتثمر ف ي� أحاسيســنا ومشــاعرنا ،ليغلــق
علينــا دائــرة الخــوف ،فنحــن أيضـاً مــن حيــث
يُــراد لنــا ،نســاهم بجديّــة ف ي� دخولنــا هــذه
الدائــرة ،فعندمــا نضــع أطفالنــا ف ي� قالــب مــا
أي
نريــد ومــا نتوقــع منهــم ،هذا ســيجعل من ّ
تغيـ يـر أو طــارئ تهديــداً لمخططاتنــا ،التهديد
الــذي ســيضاعف مخاوفنــا عــى أطفالنــا
وعــى مســتقبلهم ،ومــن الجهــة أ
الخــرى نحــن
بعــدم رغبتنــا بـ َ
ـذل جهـ ٍـد حقيقـ ٍـي ف ي� التفكـ يـر
والبحــث عــن الحلــول ،أو الوقــوف عــى
مســؤوليتنا العميقــة نحــو الطفــل ،ســوف
نهــرب إىل الخــوف ونلجــأ إليــه ،ألن الخــوف
مص ّمــم ليعفينــا مــن اهتمامنــا ومهامنــا ،كأن
َ

«المشكلة ليست بإرسال أطفالنا إىل المدرسة أو عدمه بل ف ي�
الخوف الذي يتحكم بمصائرنا ومصائرهم»
يكفــي أن نخــاف عــى أطفالنــا لنبتعــد عــن أي
تقصـ يـر نشــعر بــه اتجاههــم.
المشــكلة ليســت ف ي� إرســال أطفالنــا إىل
المدرســة أو عــدم إرســالهم ،إنهــا ف ي� الخــوف
الــذي يتحكــم ف ي� مصائرنــا ومصائــر أطفالنــا،
ســيك�ون وهــم مــزودون
أطفالنــا الذيــن
ب
بالخــوف ،لقــد ك ّنــا قــد قذفناهــم مــن قبل إىل
مســتقبل ال يشــبههم ،وهم بدورهــم أصبحوا
ين
مالحقــ� بهواجســنا ومخاوفنــا وتوقعاتنــا،
وســوف يعيــدون الكـ ّـرة مــع صغارهــم ،ولــن
يتوقــف الــدوران ف ي� هــذه الحلقــة المفرغــة
حـ تـى نفكــر بطريقــة مختلفــة ،فنحــن جميع ـاً
ش
�ء ،ولكــن هــل
نخــاف عــى أطفالنــا مــن كل ي
ف
ش
�ء؟
نجحنــا حق ـاً ي� حمايتهــم مــن أي ي

ت
النفس طارئ عىل
اب
االغ�
هل
ي
حياة أطفالنا؟
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بعــد أشـ ٍ
عالميـاً ،بــدأ الخـ بـراء النفســيون يحــذرون
وبــاء ّ
مــن نتائجــه النفســية عــى أ
الطفــال ،ومــن
ت
الــ� يتعرضــون لهــا نتيجــة
الضغوطــات ي
الحظــر الــذي فُــرض ف ي� معظــم الــدول،
أن التعليــم عــن
حيــث رأى هــؤالء
ب
الخــراء ّ
بعــد وغيــاب التفاعــل االجتماعــي وازديــاد
العنــف أ
الرسي أ ّدى إىل إصابــة أطفالنــا بنــوع
ت
ـ� ،وبعــد دخولنــا
مــن أنــواع االغــراب النفـ ي
ن
الثــا� يكفــي أن نســتخدم محــركات
للعــام
ي

البحــث ت
الكثــر مــن التقاريــر
حــى تطالعنــا
ي
ت
الــ� تتنــاول مشــاكل
والبحــوث والدراســات ي
الطفــل النفســية ،ومقــدار العنــف الــذي
الطفــال ف� ظــل كورونــا أ
يتعــرض لــه أ
والزمــات
ي
المرافقــة لــه ،هــذا االهتمــام الملحــوظ
ت
النفــ�
االغــراب
يدفعنــا لنتســاءل :هــل
ي
طــارئ عــى حيــاة أطفالنــا وأطفــال العالــم
أن تاريخــه يعــود إىل مــا قبــل
إثــر كورونــا ،أم ّ
الفــروس؟
انتشــار هــذا ي

النفس للطفل ف ي� مجتمعاتنا يخ ّيم عىل أجوائها
«مراحل النمو
ي
الخوف بفعل أ
السلوب المعتمد ف ي� أنظمتنا تال�بوية كافة»
إن كافــة ش
واالجتماعية
المؤ�ات النفسـ ّـية
ّ
ّ
النســان
تؤكــد تنامــي الشــعور االغـ تـر ب يا� عنــد إ
المعــارص ،وهــذا مــا جعــل مــن االغـ تـراب عند
أ
الطفــال ت
غــر ملحــوظ إال بالنســبة
اغ�ابــاً ي
ين
والمختصــ� ،وإذا مــا انتقلنــا إىل
للخــراء
ب
ن
ت
ـا� أفرادهــا أساس ـاً
ـ� يعـ ي
ضفــة مجتمعاتنــا الـ ي
مــن ت
ســياس واقتصــادي
اغــراب شــامل،
ي
واجتماعــي ،فمــن الصعــب أن نحــدد منشــأ
ت
ـ� عنــد أطفالنــا ،دون العــودة
االغــراب النفـ ي
إىل جــذوره الممتــدة ف ي� كل تفاصيــل حياتنــا،
ت
«عــ� وطفــة»
االغــراب كمــا يــراه
فهــذا
ي
ف� بحثــه المعنــون بالمظاهــر ت
االغ�ابيــة ف ي�
ي
ت
ـ� ينال
الشـ ّ
ـخصية العربيــة« :هــو الوضعية الـ ي
فيهــا القهــر والتســلط والعبوديــة مــن جوهــر
ت
الــ� تتعــرض فيهــا
إ
النســان ،وهــو الحالــة ي
النســان أو عقلــه أو نفســه لالغتصــاب
إرادة إ
إن
والقهــر واالعتــداء والتشــويه،
وبالتــال ّ
ي
أدوات االغـ تـراب هــي مختلــف أدوات القهــر،
وكل مــا مــن شــأنه أن يعانــد نمــو الشــخصية
النســانية وازدهارهــا وتفتحهــا».
إ
عــ� وطفــة ف ي�
مــا ذهــب إليــه
ي
تعريفــه يؤكــده «عيــى الشــورطي» ف ي� كتابــه
«الســلطوية ف� ت
ال�بيــة العربيــة» ،مــن خــال
ي
ت
ت
الــ�
االغــراب
تحديــده لمظاهــر
النفــ� ي
ي

ن
ت
ـ� تتبــدى
يعـ ي
ـا� منهــا أطفــال مجتمعاتنــا ،والـ ي
ف ي� العزلــة االجتماعيــة والشــعور بالعجــز
المعايــر والغربــة
وغيــاب المعــىن وغيــاب
ي
عــن الــذات ،وهــو يحيــل ذلــك إىل الســلطوية
ت
ف ت
ـ� تقــوم عــى أســاليب قمعيــة
ي� ال�بيــة ،والـ ي
وتعســفية كالشــدة والعقــاب وإلقــاء أ
الوامــر
والحـراج ،وذلــك لتحقيــق
والتهديــد والتوبيــخ إ
الخضــوع والتبعيــة ،ابتــدا ًء مــن البيــت مــروراً
بالمدرســة وصــوال ً إىل الجامعــات والمؤسســات
االجتماعيــة كافــةً .
أن
إن التوصيفــات الســابقة تحيــل إىل ّ
ّ
ف
ـ� للطفــل ي� مجتمعاتنــا
مراحــل النمــو النفـ ي
يخيــم عــى أجوائهــا الخــوف بفعــل أ
الســلوب
ّ
ف
ت
ـلوب
المعتمــد ي� أنظمتنــا ال�بويــة كافــةً  ،أسـ ِ
العصــا والجــزرة ،وبمعــىن أوضــح أســلوب
ال�هيــب ت
ت
وال�غيــب الــذي يعتمــد الثــواب
والعقــاب ف ي� تحديــد ميــول الطفــل ورغباتــه،
هــذا أ
الســلوب الــذي يتناغــم مــع البنيــة
المســتبدة،
التســلطية والقهريــة للســلطات
ّ
إذ إنهــا تعتمــد ف ي� تماســكها واســتمرارها عــى
ت
ـ� تصــادر عــى ملــكات
المعرفــة
ّ
التلقينيــة الـ ي
النقــد والحكــم عنــد الطفــل ،ليصبــح التعلــم
ت
معلومــا� يفــرغ عقــول
اكــم
عبــار ًة عــن تر ٍ
ي
أ
والبــداع ،ثــم يكمــل
الطفــال مــن الدهشــة إ

«التس ّلط يستثمر وجوده ف� أبسط أ
فإن
لذا
وأعقدها،
حداث
ال
ّ
ي
كورونا بالنسبة له يصبح مشجباً من ي ن
الكث� من المشاجب
ب� ي
ت
ال� يع ّلق عليها إخفاق العالقات إالنسان ّية»
ي
النكوصيــة نظــام العالمــة
المســرة
هــذه
ي
ّ
الهرمــي الــذي يُعتمــد ف ي� تقييــم الطفــل
وتحديــد مســتوى ذكائــه ،ونحــن نــدرك جيــداً
مــا هــو مســتوى هــذه الــذكاءات ف ي� مجتمعاتنــا
العلميــة والمعرفيــة
قياســاً بإنجازاتهــا
ّ
المتدنيــة.
ّ
أن نظــام الحجــر الــذي اتُخذ ف ي�
ال شــك ّ
ش
ـ� فـ يـروس كورونــا ،سـ ّهل عمليــة
مواجهــة تفـ ي
االعــراف أ
ت
النفســية المرافقــة لــه
بالعــراض
ّ
ت
االعــراف كان
ولكــن هــذا
وبأزمــات أطفالنــا،
ّ
ش
م�وطــاً
ومحــدداً ومتعلقــاً بالوبــاء نفســه،
ّ
أن المشــكلة تعــود ف ي� مجتمعاتنا إىل
ممــا يغفل ّ
ـياس ،فهــو المنتــج
تاريــخ نشــوء التسـ ّلط السـ ي
الحقيقــي لجميــع الســلطويات أ
الخــرى الـ ت
ـ�
ي
تتغــذى مــن الجــذور العقائديــة نفســها ،مهمــا
تبايــن شــكل المؤسســة ومضمونهــا ،ســوا ًء
اجتماعيــة
كانــت مؤسســات اقتصاديــة أم
ّ
دينيــة ،وبالطبــع ليــس هنــاك أفضــل
أم ّ
مــن المؤسســات ت
ين
لتمكــ� التســ ّلط
ال�بويــة
«ال�وطــي» أن أ
ونـ شـره ،حيــث يــرى ش
«النظمــة
ّ
التســلطية تنظــر إىل ت
ال�بيــة كوســيلة تســتطيع
ّ
مــن خاللهــا تطويــع شــعوبها وتعويدهــا عــى

الخنــوع واالستســام ،ي ن
فحــ� يصبــح الهــم
الســاس أ
أ
ـياس اســتمراره ،كثـ يـراً
ـ
س
ـام
ـ
نظ
ي
ل
ي
ي
ت
مــا يقــع االختيــار عــى نظامــه ال�بــوي ليكــون
وســيلة لتحقيــق ذلــك الغــرض».
أن فـ تـرات الحجــر الطويلــة
الــكل يعلــم ّ
ن
ت
ـورو� ،فاقمــت مــن
ـ� فرضهــا الواقــع الكـ ي
الـ ي
المشــاكل أ
الرسيــة عامــةً ومــن العنــف الموجــه
نحــو الطفــل بشــكل خــاص ،فالخالفــات
الزواج ،نــال أ
بــ� أ
أ
الرسيــة الحــا ّدة ي ن
الطفــال
أ
كــر ،فقــد ســ ّهل هــذا
منهــا النصيــب ال ب
الوبــاء العالمــي العنــف ف� أ
الرسة نتيجــة
ي
ت
فــرات البقــاء الطويلــة داخــل المــنز ل ومــا
رافقهــا مــن ظــروف معيشـ ّـية صعبــة ،ولكــن
هــذه النتائــج ليســت وليــدة الحجــر ،بــل هــي
االجتماعيــة
ف ي� الحقيقــة تنتمــي إىل المقدمــات
ّ
والمنظومــات ت
ال�بويــة الخاطئــة ،إنهــا تنتمــي
ت
الــ�
إىل الخلــل العميــق لسياســات التســ ّلط ي
آ
وتهمــش الجوانــب
تق ّلــص االعـ تـراف بالخــرّ ،
ـانية لصالــح ثقافــة
العميقــة للعالقــات إ
النسـ ّ
القصــاء والتهميــش.
االنحــدار نحــو إ
التســ ّلط الــذي يغــذي مجتمعاتنــا
المدنيــة
الهرميــة يجعــل مــن عــدم المســاواة
ّ
ّ

والسياســية القاعــدة العريضــة لوجــوده،
ّ
وهــذا التأســيس عــى غيــاب العدالــة تي�اكــب
بالـ ضـرورة مــع غيــاب الحــق والقانــون ،لتغــدو
منظومــة الحقــوق فيــه كحقــوق الطفــل
منظومــة صوريــة ومفارقــة للواقــع ،وهــذا
ض
البــداع
مــا
ســيف� إىل مجتمــع يفتقــر إىل إ
ي
ال ن
نســا�
والتجــدد ،ويفتقــر إىل الحــس إ
ي
التشــارك الفاعــل ،ي ن
حــ� تصبــح العالقــات
ي
حتميــة ،لــن
داخلــه مغلقــة عــى نهايــات ّ
النســان فيــه حقوقــه فقــط ،بــل
يخــر إ
ســيخرس معنــاه إ ن
إن التسـ ّلط
ـا� الكامــلّ ،
النسـ ي ّ
يســتثمر وجــوده ف� أبســط أ
الحــداث وأعقدها،
ي
ـإن كورونــا بالنســبة لــه يصبــح مشــجباً
لــذا فـ ّ
ت
ن
ـ� يع ّلــق
مــن بـ يـ� الكثـ يـر مــن المشــاجب الـ ي
نســانية ،متذرعــاً
ال
عليهــا إخفــاق العالقــات إ
ّ
للنســان تــارةً ،وبقصــور
بالطبيعــة العدوانيــة إ
يتنصــل
الوعــي العــام تــار ًة أخــرى ،وهكــذا ّ
التس ـ ّلط مــن مســؤوليته عــن كل مــا يحــدث،
أن كورونــا هــو الســبب.
لنعتقــد جميعــاً ّ

