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ونية  لك�ت الألعاب الإ
ن مصيدة أطفالنا المهَمل�ي

ــات  ــت مبيع ــه، وصل في ــات ال�ت ي صناع
�ف

 ،2016 عــام  ي 
�ف ونيــة  لك�ت الإ الألعــاب  قطــاع 

بحســب تقريــر »كيــو بوســت« إىل 91 مليــار 
ــام 2021  ي ع

ــل �ف ــع أن تص ــن المتوق دولر، وم
ــة  ــر دراســات حديث ــار دولر، وتُظه إىل 200 ملي
10 أطفــال مدمــن عــى  مــن كل  أّن واحــداً 
هــذه الألعــاب، والمشــكلة ل تقتــر عــى 
إدمــان الطفــل عليهــا؛ بــل تتعداهــا إىل التأثــ�ي 
والســلوكي  والجســدي  النفــ�ي  ؛  المبــا�ش
ي 

والجتماعــي عليــه؛ حيــث تتمثــل خطورتهــا �ف
ــل إىل  ــّول الطف ــد تح ــة، ق ــوازع عنفي ــق ن خل

شــخصية ســيكوباتية معاديــة للمجتمــع.

يحفــل  ونيــة  لك�ت الإ الألعــاب  تاريــخ 
 »space war« بالعنــف انطالقــاً مــن لعبــة
ــول  ــور ح ــام 1961؛ إذ تتمح ــت ع ي ُصّمم

ــ�ت ال
فضائيــة،  بمركبــة  كالهمــا  يلعــب  ف  لعَبــ�ي
وهدفــه تحطيــم مركبــة الالعــب الخصــم، 
تثــ�ي  ي 

الــ�ت الحاليــة  الألعــاب  إىل  وصــولً 
ة ؛عالميــاً وعربيــاً، وقــد تكــون  ضجــة كبــ�ي
ي 

مــن أخطرهــا لعبــة »الحــوت الأزرق« الــ�ت
عامــاً،  و16   12 ف  بــ�ي ف  المراهقــ�ي تســتهدف 
تحديــاً  ف  خمســ�ي مــن  مؤلفــة  لعبــة  وهــي 
بانتحــار الطفــل، ويتــم  تنتهــي  أو مهمــة، 
تحديــد الضحايــا بإرســال الرابــط للمشــاركة 



ي اللعبــة ممــا يجعلهــا غــ�ي متاحــة للجميــع، 
�ف

مؤثــرات  تســتخدم  ي 
الــ�ت »مريــم«  ولعبــة 

صوتيــة ومرئيــة لإخافــة وإرعــاب الطفــل، ممــا 
ــه النفســية  ــة إىل تدهــور حالت ي النهاي

ــؤدي �ف ي
ــوِكل  ي تُ

ــ�ت ــار« ال ــة الن ــة »جني فالنتحــار. ولعب
ــخ،  ــد الطب ــاز موق ــح غ ــات كفت ــل مهّم للطف
ــذي  ــر ال ــاري، الأم ــوق ن ــ�ي يتحــول إىل مخل ل
ل ومــوت الطفــل  ف ي إحــراق المــ�ف

قــد يتســبب �ف
حرقــاً أو اختناقــاً.

لهــذا  الأخطــر  الجانــب  يكمــن 
تقــف  ي 

الــ�ت تلــك  الألعــاب،  مــن  النــوع 
ــذه  ــة؛ إذ إّن ه رهابي ــات الإ ــا التنظيم وراءه
ــا داعــش،  ــن بينه ــة وم ــات المتطرف التنظيم
تجنيــد  ي 

�ف ونيــة  لك�ت الإ الألعــاب  تســتغل 
ــا؛  ــة أهدافه ــتغاللهم لخدم ــال، واس الأطف
حيــث تجعــل مــن العنــف مصــدراً للمتعــة، 
اف الــذي ل يحظــى  ولتأكيــد الــذات، والعــ�ت
ي كثــ�ي مــن مجتمعاتنــا. فلعبــة 

بــه الأطفــال �ف
ــاعر  ــل مش ي الطف

ــرس �ف ــاد« تغ ــداء الجه »ن
البطولــة الوهميــة والقــدرة عــى قهــر الآخــر 
والتحكــم فيــه، ولعبــة »صليــل الصــوارم« 
ي تســتغلها داعــش لتجنيــد الأطفــال، 

الــ�ت
ــ�ي  ــات تفج ــذ عملي ــتخدمها تنفي ــح لمس تتي
وقنــص واقتحامــات تحــاكي الواقــع، وأبطــال 
هــذه اللعبــة مقاتلــون مــن داعــش. كمــا 

ــث  ي 8« حي
ــو�ت ــول إف دي ــة »ك ــتغل لعب تس

ــة  ــن الدواعــش مــن دخــول هــذه اللعب تَمّك
ومحادثــة مــن يلعبهــا بأمــور تتعلــق بالديــن 
ي نــوع مــن غســل الأدمغــة. 

وقتــال الكّفــار �ف
ــذي  ــال ال ي بالأطف

و�ف ــ�ت لك ــر الإ ــذا التغري ه
ي تجنيد 

تقــوم بــه هــذه التنظيمــات، نجــح �ف
 ، ف المراهقــ�ي فئــة  مــن  منهــم  يــن  الكث�ي
ي يتيحهــا 

ة الــ�ت مكانــات الكبــ�ي مســتغلة الإ
ــي.  ــل الجتماع ــع التواص ــت ومواق ن ن�ت الإ

تعّلــق  ي 
�ف عنــه  المســكوت  الجــزء  إّن 

ونيــة، وقضائهــم  لك�ت الأطفــال بالألعــاب الإ
وقتــاً طويــالً أمامهــا، يتعلــق بالوالديــن؛ إذ 
لهــذه  المقلقــة  النتائــج  إىل  ينظــران  إنّهمــا 
عــى  الوقــوف  دون  مــن  ولكــن  الألعــاب، 
أســبابها- خاصــًة أّن هنــاك دراســات تشــ�ي إىل 
تعــرّض واحــد مــن كل خمســة أطفــال للتنمــر 
ي مجتمعاتنــا العربيــة- وجــّل 

ي يوميــاً �ف
و�ف لكــ�ت الإ

ــذه  ــول ه ــئلة ح ــرح أس ــو ط ــه ه ــا يفعالن م
ــل  ــكلة: ه ــذر المش ــن ج ــدة ع ــاب بعي الألع
ــذه  ــف له ــا؟ كي ــا أطفالن ــترسق التكنولوجي س
الألعــاب أن تخــرّب عقــول أطفالنــا وتدّمــر 
امــج  ال�ب لهــذه  أمكــن  كيــف  مســتقبلهم؟ 
رشــاد؟ هــذه  ي النصــح والإ

أن تأخــذ دورنــا �ف
الأســئلة تثــ�ي مفارقــة غريبــة فهــي تعيــد 
ي 

الــ�ت الأساســية  الأ�ة  وظيفــة  ي 
�ف التفكــ�ي 

»التنظيمات المتطرفة ومن بينها داعش، تستغل 
ي تجنيد الأطفال، واستغاللهم 

ونية �ف لك�ت الألعاب الإ
لخدمة أهدافها«



ي 
تقــوم عــى الحمايــة والهتمــام، ولكــن �ف

كثــ�ي مــن الأحيــان بعــد فــوات الأوان.

قبــل أن يطــرح الوالــدان هــذه الأســئلة 
ــف  ــهم كي ــألوا أنفس ــدى أن يس ــن الأج كان م
نظــرة  وبإلقــاء  هــذا؟  إىل  أطفالنــا  أوصلنــا 
ل، يمكننــا  ف ي المــ�ف

عــى تمظهــرات التقنيــة �ف
بدورنــا أن نطــرح مجموعــة مــن الأســئلة عــى 
ــا إىل  ــذه التكنولوجي ــل ه ــن أدخ ــن: م الوالدي
ــدي الأطفــال؟ لمــاذا  ف ي ــ�ي ل ووضعهــا ب ف المــ�ف
ــاذا  ــة؟ لم ــة غاي ــزة ولأي ــذه الأجه اء ه ــمَّ �ش ت
أثنــاء  للجهــاز  الطفــل  باســتخدام  نســمح 
ي الجلســات العائليــة؟ ولمــاذا 

الطعــام أو �ف
ي الطفــل 

يلجــأ الطفــل إىل ذلــك؟ لمــاذا يقــ�ف
الوقــت الأطــول مــع الأجهــزة ل مــع العائلــة؟ 
ي وقــت 

الــذي تقدمــه الأ�ة للطفــل �ف مــا 
فراغــه كي يبتعــد عــن هــذه الأجهــزة؟ ثــم مــن 

ــل؟ ــو للطف ــاب الفيدي ي ألع ــ�ت يش

»القتصاديــة  صحيفــة  بحســب 
ي العــام 2009، يظهــر أّن حجــم 

الســعودية« �ف
ألعــاب  عــى  الســعودي  الطفــل  إنفــاق 
دولر   400 إىل  يصــل  ي 

و�ف لكــ�ت الإ فيــه  ال�ت
ــة  اء الصح ــ�ب ــن أّن خ ــم م ــى الرغ ــنوياً، ع س
ورة  ــوا عــى �ف ــد أجمع ــة ق النفســية والعقلي
ي 

ــه �ف ــت فراغ ــن وق ــل 75% م ي الطف
ــ�ف أن يق

ي أنشــطة غــ�ي 
أنشــطة حركيــة وتمضيــة 25% �ف

ي هــذا 
حركيــة، فمــا هــي مســاهمة الوالديــن �ف

هــم  الجانــب؟ ربمــا هنــا تحديــداً يجــب تذك�ي
ــن  ــف ع ــو »ل نتوق ــارد ش ن ــورج ب�ي ــة ج بمقول
نــا، بــل نكــ�ب لأننــا توقفنــا عــن  اللعــب لأننــا ك�ب

اللعــب«.

ي يتــم تعليقهــا أّن الوالديــن 
النتيجــة الــ�ت

الأجهــزة،  يتيحــان دخــول هــذه  مــن  همــا 
ــل،  ــة الطف ــن دون متابع ــع م ــح المواق وتصّف
ونيــة مــن دون النظــر  لك�ت اء الألعــاب الإ و�ش
إىل مكامــن الخطــورة فيهــا، فهــذه المواقــع 
والأجهــزة والألعــاب تعفيهــم نظريــاً أمــام 
بيــة،  ال�ت تحّمــل مســؤوليات  مــن  أنفســهم 
وتريحهــم آنيــاً مــن فعالّيــة الطفــل ونشــاطه، 
ي يتعامــالن معها عــى أنها مصــدر ضوضاء 

الــ�ت
وعبء. فطبيبة الأعصاب »فرانســيس جنســن« 
ف والشــباب: تشــ�ي  ي كتابهــا »دمــاغ المراهقــ�ي

�ف
ــن  ــتكون م ف يش ــ�ي ــن المراهق ــد م إىل أّن العدي
الشــعور بالوحــدة وعــدم وجــود أصدقــاء، 
ــن عنهــم،  ويتضاعــف الأمــر بانشــغال الوالدي
إىل  يلجــؤون  الذيــن  هــم  بالــذات  وهــؤلء 
ي ل 

ثبــات ذواتهــم الــ�ت موقــع غوغــل، وذلــك لإ
ــم. ــان أ�ه ي أحض

ــا �ف يجدونه

إّن أي فعــل نمــٍو يحتــاج إىل الحــب، 
والحــب يفقــد معنــاه مــن دون الهتمــام، 
اهتمامنــا،  عــدم  يلمســون  الــذي  أطفالنــا 

ي العام 2009 كان حجم إنفاق الطفل السعودي عىل ألعاب 
»�ف

ي يصل إىل 400 دولر سنوياً«
و�ف لك�ت فيه الإ ال�ت



ــبوهة،  ــن مش ي أماك
ــا و�ف ــأى عّن ون بمن ــيك�ب س

يكونــوا  أن  عــن  المســتقبل  ي 
�ف ســتعيقهم 

الصحــة  منظمــة  �حــت  فقــد  أســوياء، 
العالميــة أن الضطرابــات الناتجــة عن ممارســة 
ي وقت 

ف بهــا كمــرض �ف ألعــاب الفيديــو ســُيع�ت
لحــق مــن هــذا العــام، وذلــك بعــد الإجمــاع 
ــع  ــا دف ــا هــذا م ــا، وربم عــى مخاطــر إدمانه
ــداد«  ــاب الأج ــادة »ألع ــال م ــان إىل إدخ الياب
إىل مناهجهــا الدراســية لمــا لهــذه الألعــاب 
ــخصية  ــو ش ــاء ونم ي بن

ــة �ف ــن أهمي ــة م الحركي
ي 

الــ�ت ونيــة  لك�ت الإ لالألعــاب  خالفــاً  الطفــل 
ــويش  ــب وتش ي تخري

ــال �ف ــكل فّع ــهم بش تس
وعــي الأطفــال؛ حيــث تطغــى ســلبياتها عــى 
إيجابياتهــا بشــكل واضــح. نحــن نتــذرع دائمــاً 
ــا،  ــبيل أطفالن ي س

ــه �ف ــه، نفعل ــا نفعل أّن كل م
ــة؟ ــي الحقيق ــذه ه ــل ه ــن ه ولك

ف يشتكون من الوحدة وعدم  »»جنسن«:العديد من المراهق�ي
وجود أصدقاء وانشغال الوالدين عنهم فيلجؤون إىل غوغل 

ثبات ذواتهم« لإ



زّوادة التعصب: 
هدر مشاعر أطفالنا

ي تشــّكل المجتمــع، تضفــي 
العنــا� الــ�ت

العــام  بالســلوك  وتتحــّدد  طبيعتــه،  عليــه 
لمجمــوع الأفــراد الذيــن يتشــكل منهــم، وهــذا 
ي 

الســلوك بــدوره يمّثــل شــكل العالقــة الــ�ت
تربــط الأفــراد مــع بعضهــم ومــع مجتمعهــم، 
ول ينفصــل الســلوك الفــردي عــن الســلوك 
الجماعــي، فهــو مــرآة تعكــس طبيعــة العالقات 
ــه نســتطيع  ــّكل المجتمــع، ومــن خالل ي تُش

ــ�ت ال
الحكــم عــى مجتمــع مــا، كأن نقــول: مجتمعــاً 
منفتحــاً أو مجتمعــاً منغلقــاً. وهاتــان الســمتان 

ي الأ�ة 
ــان �ف ــع تتعّين ي المجتم

ــا �ف ــل تعّينهم قب
ــا. ي تّتبعه

ــ�ت ــة ال بي وطــرق ال�ت

الحيــاة  تجــاه  الفــرد  رحلــة  تبــدأ    
مــن  انطالقــاً  العامــة  والحيــاة  الجتماعيــة 
الأ�ة، ومــا يحملــه الفــرد مــن هــذه الأ�ة 
ي يتغــذى عليهــا طــوال 

ســيمّثل الــزّوادة الــ�ت
ي مجتمعاتنــا 

هــذه الرحلــة. ولكــن مــا نلمســه �ف
مــن انغــالق عــى أفــكار وتصــورات نهائيــة، 
كــراه، يؤكــد  ء خارجهــا إّل بالإ ي

ل تقبــل أي �ش



أّن التعصــب هــو أحــد المــواد الدســمة لهــذه 
ب  ــرف ــذي ي ــب ال ــذا التعص ــع ه ــزوادة، وم ال
نســانية القائمــة  عــرض الحائــط بالتجربــة الإ
ســتتحّدد  والحــوار،  والنفتــاح  الثقــة  عــى 
صــورة الآخــر بقابليتــه للخضــوع والتبعّيــة؛ 
الوحيــد  المجــال  التعصــب  حيــث ســيغدو 
للعالقــة مــع الآخــر الــذي ل يمكــن النظــر إليــه 
إّل خشــيًة وحــذراً، وكأّن الأ�ة تحــدّدت مهّمتها 
ف الفــرد انغالقــه، متأثــرة وخاضعــة  ي تلقــ�ي

�ف
ي تعمــل عــى 

ومتآمــرة مــع كل المنظومــات الــ�ت
نســان وتفتحــه« بتعبــ�ي  »قمقمــة طاقــات الإ

مصطفــى حجــازي.

  يتــم التعامــل مــع التعصــب عــى أنــه 
حالــة الفــرد الطبيعيــة، وهــذا إن دّل فهــو يــدل 
ي أ�نــا المتمثلة 

عــى وظيفــة التنشــئة الرئيســة �ف
ي ســتجعل منه 

ف جــذور التعصــب، وال�ت ي تمكــ�ي
�ف

ــط أفــراد  ي ترب
ــ�ت فيمــا بعــد الرابطــة الرئيســة ال

المجتمــع مــع بعضهــم البعــض. هــذا بــدوره 
ي أغلــب 

بيــة �ف يحيــل إىل منهــج واضــح تّتبعــه ال�ت
مجتمعاتنــا، فمــن جهــة يتــم قمــع النشــاط 
ــح الســلوك  الطبيعــي للطفــل وترويضــه، لصال
تتجاهــل  ي 

الــ�ت النمطيــة  الصــورة  أو  العــام 
الخصائــص الفرديــة للطفــل، ومــن جهــة تُعّمــم 
ي 

ــ�ت ــد(، وال ــرة )الطفــل الجي نمــاذج جاهــزة لفك
 ، ي أساســها عــى تربيــة الحــس المتثــاىلي

تقــوم �ف
ي النقــد والحكــم، ليتــم اســتالبه 

وإقصــاء ملكــ�ت
ــع  ــل المطي ــو الطف ــد ه ــل الجي ــاً، فالطف لحق

يتبناهــا  ي 
الــ�ت العامــة  للتصــورات  المتمثــل 

ي خلــق 
المجتمــع، هنــا تنحــر وظيفــة الأ�ة �ف

ــا  ي يغذيه
ــ�ت ــة ال ــة العام ــع البني ــل م ــرد متماث ف

كــراه، ل شــك أّن هــذا النشــاط الــذي  القــرس والإ
ــ�ي  ــل النف ــو الطف ي نم

ــيؤثر �ف ــه س ــم تدجين يت
والجســدي؛ حيــث يتــم استســهال أســاليب 
ي كيفيــة 

التنشــئة القمعيــة، مقابــل الجهــل �ف
التعامــل مــع مراحــل النمــو الطبيعيــة للطفــل.

كل مرحلــة مــن مراحــل النمو عنــد الطفل 
هــا عــن المرحلــة  ف ي تم�ي

لهــا خصائصهــا الــ�ت
ــل  ــه، ويتخّل ــد جــان بياجي الأخــرى كمــا ورد عن
هــذه المراحــل مجموعــة مــن الســلوكيات يقوم 
ــاد -الــذي يســاعد  بهــا الطفــل؛ كالأنانيــة والعن
عــى اكتشــاف ذاتــه كــذات وإرادة مســتقلة عــن 
ة والخــوف  ــار- والخجــل والغضــب والغــ�ي الكب
ــن  ــره للزم ــدم تقدي ــزال، وع ــواء والنع والنط
ــردة  ــم المج ــن المفاهي ــن م ــي؛ فالزم الجتماع
والكــذب  إدراكهــا،  ي 

�ف الطفــل  يتأخــر  ي 
الــ�ت

المرتبــط بالمخيلــة وبإحساســه وليــس بالواقــع، 
ــه  ــا يقول ــه لم ــتقالل ومعارضت ــه لالس ومحاولت
ثبــات الــذات أو للفــت النتبــاه، وهــي  الكبــار؛ لإ
مراحــل  ترافــق  طبيعيــة  ســلوكيات  بالطبــع 
ف ننظــر لهــا بريبــة عــى أنهــا  النمــو، ولكــن حــ�ي
خلــل يعــارض البنيــة الأخالقيــة للمجتمــع، 
ــا ل عــى  ــا عــى قمعه ســينصب جــّل اهتمامن
ــق  ــون الطري ــد يك ــا، وق اف به ــ�ت ــا والع قبوله
ــا،  ي تنقصن

ــ�ت ــة ال ــو المعرف ــالج ه ــد للع الوحي

»يتم التعامل مع التعصب بأنه حالة الفرد الطبيعية 
ف جذور التعصب« وهذا يدل عىل التنشئة المتمثلة بتمك�ي



ــم  ــن نتعل ــل، ل ــو الطف ــة بنم ــاب المعرف وبغي
ــب أن  ــا يج ــل كم ــم، ب ــا ه ــا كم ــول أطفالن قب
ــذي  ــالء الأول ال م ــدأ درس الإ ــا يب ــوا، وهن يكون
بعــد،  فيمــا  الآخــر  رفــض  إنتــاج  ســيعيد 
وســتصبح أدوات القمــع والكبــت والســتهزاء 
والتحقــ�ي والتصغــ�ي الــرأس المــال الجتماعــي 
مفارقــة  ي 

�ف تســتحرف هنــا  الطفــل،  لهــذا 
عــى  يفرضــون  فالكبــار  ومؤلمــة،  مضحكــة 
ــا،  ــتطاعتهم تنفيذه ــس باس ــوراً لي ــار أم الصغ
فمثــالً عندمــا يغضــب الكبــار أو يغــارون أو 
بأفكارهــم،  يتشــبثون  أو  بأنانيــة  يترفــون 
واحتوائهــم  بقبولهــم  الآخريــن  يطالبــون 
اف بمشــاعرهم،  والتعاطــف معهــم والعــ�ت
بالمقابــل يتــم إنــكار هــذه الأمــور عــى الطفل، 
ويُفــرض عليــه أن يتــرف بشــكل ســوّي ضمــن 

مفهومهــم التقليــدي للتــرف الســوي.

ي أنــه مــن أهــم 
تقــول د.فاطمــة الكتــا�ف

اف بمشــاعر  يجابيــة »العــ�ت بيــة الإ مبــادئ ال�ت
ف عــى دوافــع ســلوكه، مــن أجــل  كــ�ي الطفــل، وال�ت
ــك  ي ذل

ســاءة لشــخصيته، ويعــ�ف تقويمــه دون الإ
ي صّفــه وليــس ضــده، وهــذا مــا 

أنــك تقــف �ف
والطمئنــان  بالرتيــاح  يشــعر  الطفــل  يجعــل 
إليــك، لأنـّـه وجــد مــن يفهمــه ويتقبــل مــا يشــعر 

ــل  ــه هــو تأصي ــا نفعل ــن نحــن جــّل م ــه«، ولك ب
ــذ  ــا والأخ اف به ــ�ت ــدل الع ــلوكيات، ب ــذه الس ه
بيــد الطفــل حــ�ت يتجاوزهــا بشــكل طبيعــي، 
ي داخــل الطفــل، الإحســاس 

ي �ف ــر�ب ــك نحــن ن لذل
مشــاعر  يولــدان  اللذيــن  والإحبــاط،  بالظلــم 
الحقــد والكراهيــة والأنانيــة. تربيــة الطفــل عــى 
هــذا النحــو لــن تنتــج ســوى فــرد  يشــعر بالنقص 
ي داخلــه 

وعــدم الثقــة والكفــاءة، وســتعتمل �ف
اف  الأنانيــة والعدوانيــة والعنــف ثــم عــدم العــ�ت
ف بــه أصــالً، وهــذه  بالآخــر؛ لأنــه غــ�ي معــ�ت

ــب. ــا التعص ــكل فيه ي يتش
ــ�ت ــي ال ــا� ه العن

لتغــدو  بيــة  ال�ت »إن  بــارت  ه�ي يقــول 
الحريــة«،  إىل  تــؤد  لــم  إذا  وطغيانــاً  ظلمــاً 
ــام  ــا أم ــا تربيتن ي أنتجته

ــ�ت ــة ال ــن هــي الحري أي
ي 

�ف ة  بكــ�ش المتوفــرة  التعصــب  مســاحات 
اً ونفكــر  مجتمعاتنــا؟ ربمــا علينــا أن نقــف كثــ�ي
ومنِتــج  ناتــج  هــو  التعصــب  صنعنــا.  بمــا 
لغــاء،  للعنــف، وجــذور العنــف تقــوم عــى الإ
ــم  ــذا العال ي ه

ــا �ف ــتطيع أن نحي ــن نس ــن ل نح
إذا لــم نصــغ لأطفالنــا، إذا لــم نصــغ لبعضنــا 
البعــض، قــد يكــون هــذا العالــم أصــم، 
ه، وقــد تكــون هــذه  ولكــن هنــاك فرصــة لتغيــ�ي

ف أيدينــا، فلمــاذا نضّيعهــا؟ الفرصــة بــ�ي

اف بها  »ما نفعله هو تأصيل هذه السلوكيات بدل الع�ت
مساعدة الطفل ليتجاوزها«

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



كم أديسون خنقه 
نظامنا التعليمي؟!

المتحــان  طريقــة  اع  اخــ�ت يعــود 

ــث  ف )0022 ق.م(؛ حي ــ�ي ــري إىل الصيني التحري

ــرًة  ف م ــ�ي ــ�ب الموظف ف يخت اطــور الصــ�ي كان إم�ب

كّل ثالثــة أعــوام، لقيــاس مســتواهم الفكــري 

ــا، أو  ــب العلي ي المناص
ــم �ف ــل تعيينه ــن أج م

ــن  ــم م ــى، أو فصله ــة أع ــم إىل درج قيته ل�ت

التكليــف المــوكل إليهــم، ثــّم مــا لبــث أن 

ي الــدول 
ي �ف

انتــرسش نظــام المتحــان الصيــ�ف

بعــد  فيمــا  لينتقــل  المجــاورة،  الآســيوية 

ي 
، ثــم إىل المدرســة الــ�ت ي إىل العالــم الغــر�ب

تعميقــه  ي 
�ف الكولونياليــة  النظــم  ســاهمت 

ي نعرفهــا اليــوم.
وانتشــاره بصورتــه الــ�ت

ف مــن    ومــا نــزال، بعــد آلف الســن�ي

ونقّيــم  نقيــس  المتحــان،  ظهــور  تاريــخ 

؛  ي
اطــور الصي�ف م�ب مســتوى أطفالنــا بمســطرة الإ

ف يتوقــف مســتقبلهم عى  فنعاملهــم كموظفــ�ي

 ، ي
هــم بشــكٍل نهــا�أ المتحــان الــذي يقــرر مص�ي

ي أن ينمــو 
لقــد تخلينــا عــن مســاعدة الطفــل �ف

نمــواً صحيحــاً متوازنــاً، يوّفــر لــه مناخــاً منفتحاً 

ــح  ــي، لصال ــل العلم ــة والتحصي ــى المعرف ع

ــدر  ــم، ويص ــن التقوي ــو م ــم يخل ــام تقيي نظ

ــاً بالنجــاح أو الفشــل. ــاً نهائي ــه حكم بحّق

ي 
ــا�أ ــاح الكهرب أديســون؛ صاحــب المصب

اعــات الأخــرى، الــذي نعتــه  وكثــ�ي مــن الخ�ت

ون،  ، نجــح بمــا فشــل بــه كثــ�ي ي معلمــه بالغــ�ب

وتقييمهــا،  المدرســة  ســلطة  عــن  بعيــداً 

لــه  ويتعــرّض  تعــرّض  لمــا  يتعــرّض  ولــم 

أطفالنــا، وبالطبــع هــذه ليســت دعــوة إىل 

كــم  لنحــ�ي  دعــوة  إنمــا  »الالمدرســية«؛ 

أديســون خنقنــاه بســلطة التقييــم، وأوهمنــاه 

ــل. ي بالفع ــ�ب ــتحال إىل غ ــ�ت اس ، ح ي ــ�ب ــه غ بأنّ



لقامــوس  تتــرّسب  لــم  فشــل  كلمــة 

، لقــد نجــا مــن هــذا التقييم  أديســون النفــ�ي

ــا  ــذا م ــوام، وه ــر 8 أع ــة بعم ــه المدرس ك ب�ت

ي 
جعلــه يمــارس إمكانيــة الخطــأ العظيمــة �ف

ــم  ــا ل ــه: »أن ــانية، فقول نس ــة الإ ــاج المعرف إنت

أفشــل؛ بــل وجــدت 01 آلف طريقــة للنجــاح«، 

قــرار بالفشــل، وإنّمــا  ليــس مــن بــاب عــدم الإ

التأكيــد عــى أهميــة التجربــة المفتوحــة عــى 

ــالت. ــة الحتم كاف

أذكيــاء  إىل  الأطفــال  تقســيم  إّن 

وأغبيــاء تقييــم مجحــف، يتــم إقــراره بنظــام 

المتحانــات، الــذي ل�ت نقــداً ورفضــاً مــن 

يــن برهنــوا عــى ل أخالقيتــه  مفّكريــن كث�ي

ــو  ــال: باول ، أمث ي
ــا�ف نس ط الإ ــرسش ــلُّ بال ي تخ

ــ�ت ال

فوكــو،  وميشــيل  بورديــو،  وبيــ�ي  فريــري، 

ومنــ�ي فاشــه، إضافــة إىل تجــارب لقــت نجاحاً 

اً بتخليهــا عــن نظــام المتحــان، كتجربــة  ف ممــ�ي

بويــة  ال�ت والتجربــة  وســنغافورة،  فنلنــدا 

، لكــن  ي
المبكــرة والمدهشــة لخليــل الســكاكي�ف

الأنظمــة لــن تقبــل بالتخــىي عــن أداة تمنحهــا 

بالفــرد،  للتحكــم  وعلنيــة  مضمــرة  عيــة  �ش

وتحديــد أهوائــه وميولــه، وصياغتــه بالطريقــة 

ــيلًة  ــه وس ــل من ــا، لتجع ــدم أهدافه ي تخ
ــ�ت ال

ــلطات  ــيح الس ــك تش ، ولذل ــ�ش ــا ل أك لغاياته

هيمنتهــا،  يخلخــل  نقــد  كّل  عــن  بوجههــا 

والطعــن بأيــة تجربــة تثبــت بطــالن منهجهــا، 

ي 
وإذا اضطــرت لالنصيــاع »مرغمــًة« لُتمــا�ش

ــر  ــة، ســتعمل عــى المظه ات العالمي ــ�ي التغي

ل الجوهــر.

ــ�ي  ــوفاً«، بتعب ــع فيلس ــة ل تصن »اللحي

ابــن رشــد؛ فالمناهــج التعليميــة الجديــدة 

ــات  ــة ســتبدو كفقاع اتيجيات المفتعل ســ�ت والإ

ــاً  ــزداد بؤس ي ت
ــ�ت ــة ال ــة المتحاني ــام القاع أم

يلّفهــا  ة  صغــ�ي وجــوه  يــوم؛  بعــد  يومــاً 

ــرد أمامهــا أوراق  الخــوف والقلــق والتوتــر، تُف

أوراقــه  عــى  ينكــّب  البعــض  المتحــان، 

محيطــاً إياهــا مــن كّل الجوانــب لتفــادي �قة 

الــدم  يتدفــق  والبعــض  منــه،  المعلومــة 

ــه،  ــتطيع معرفت ــا ل يس ــاك م ــه؛ فهن إىل وجه

والبعــض يشــحب وجهــه، بينمــا تغــور عينــاه 

غريبــة  الأســئلة  ؛  ف متصلبــ�ي محجريــن  ي 
�ف

ــدأ  ــاك مــن تب ــه ل يتذكــر شــيئاً، وهن ــه، إن عن

ــط  ــد أن يلتق ــاراً، يري ــاً ويس ــزوغ يمين ــاه ت عين

ــد  ــن التهدي ــد تشــكل خالصــاً م ــة ق ــة إجاب أيّ

ك  ــي�ت ــض س ــر«، البع ــة »صف ــب للدرج المرع

ي أحــالم يقظــٍة 
د �ف القلــم عــى الورقــة ويــرسش

ف ينتهــي  خــارج حــدود ســجن الأســئلة، وحــ�ي

الوقــت المخصــص لالمتحــان، ستســمع بــكاء 

ي أن ينمو نمواً صحيحاً 
»لقد تخلينا عن مساعدة الطفل �ف

متوازناً، لصالح نظام تقييم يحكم عليه بالنجاح أو الفشل«



ــة ل  ــة إجاب ــر بورق ــك آخ ــم، وسيتمس أحده

ــتعصاء  ــبب اس ــا، أو بس ــا دّون عليه ــق بم يث

أســئلة عــى الحــل؛ أمــام كل هــذه الوجــوه، 

ي كثــ�ي مــن الصفــوف عــن 
ي ل تقــّل �ف

الــ�ت

ــى  ي أن نعــ�ش ع
ــة �ف ، ســنجد صعوب ف الأربعــ�ي

. ف ــ�أ ــادئ مطم ــه ه وج

عــى الضفــة الأخــرى لقاعــة المتحــان؛ 

ــاء  ــ�ب انته ــارغ الص ــراً بف ــم منتظ ــف المعل يق

ــن  ــي ع ــال وع ــازلً ب ــص، متن ــت المخص الوق

عــى  تقتــر  مهمتــه  وأّن  معلمــاً،  كونــه 

توفــ�ي الراحــة والطمئنــان لتأديــة الطــالب 

ــق  ي تُطل
ــ�ت ــمية ال ــس التس ــم، ليتلّب امتحاناته

دور  ويلعــب  )المراقــب(،  القاعــة  ي 
�ف عليــه 

ُض مســبقاً أّن هنــاك مــن  طــي الــذي يفــ�ت الرسش

ســيغش؛ فنظــام المراقبــة هــو أداة الســلطة 

ــد  ــب( يعي ــم )المراق ــع، المعل ي القم
ــرز �ف الأب

إنتــاج الســلطة وهيمنتهــا؛ كمــا أّن الجهــود 

ة المبذولــة قبــل امتحــان الشــهادات من  الكبــ�ي

بيــة لمكافحــة  ي وزارات ال�ت
الدوائــر المختصــة �ف

ًة إىل أّن الغــش ظاهــرة  الغــّش، تحيــل مبــا�ش

دون  مكافحتــه،  يجــب  وبــاًء  تشــبه  عامــة، 

ي 
أن يتنبــه أحــد إىل أّن الأنظمــة نفســها الــ�ت

تعتمــد نظــام المتحانــات، تكافــح ظاهــرة 

ــا. ــىي له ــس الفع ــي المؤّس ه

»عينــك  نــوع  مــن  جمــٌل  ســتبقى 

: »وإّل...«  ي
بورقتــك«، مــع حذف قســمها الثــا�ف

ــن  ــل م ي تجع
ــ�ت ــة ال ــل العقلي ــيوع، تحم للش

ــرّدة  ــا المج ــل صوره ــية، مقاب ــة هامش المعرف

والفارغــة.    

ي المراحــل 
إّن نظــام المتحــان، خاصــة �ف

الجــدوى  يحقــق  ل  التعليــم،  مــن  الأوىل 

المطلوبــة، إذا كانــت هــذه الجــدوى موجــودة 

أصــالً؛ فالعالمــة المتدنيــة للطفــل لــم تغــ�ي 

ــان  ــن الأحي ــ�ي م ي كث
ــل �ف ــه؛ ب ــع تعّلم مــن واق

ة  تزيــده ســوءاً، المعلــم أمــام الأعــداد الكبــ�ي

ي غرفتــه الصفيــة ل يمكنــه متابعــة كّل طفــٍل 
�ف

ــفته  ــذي كش ــل ال ــم الخل ــدة، وتقوي ــى ح ع

العالمــة المتدنيــة، والطفــل الــذي حصــل 

ــة  افقه هــذه العالم ــة ســ�ت ــة متدني عــى عالم

كوصمــة عــار تؤطــر جميــع إمكانياتــه وتشــّلها.

يفعــل  مــاذا  الأطفــال:  أحــد  يســأل 

إعطائنــا  بعــد  المتحــان  بــأوراق  المعلــم 

 ّ العالمــة؟ وعنــد إجابتــه أنــه يحتفــظ بهــا، عــ�ب

عــن أســفه لأنــه ل يريــد أن يــرى أحــد عالمتــه 

ــه  ي عرّضت
ــ�ت ــة هــي ال ــذه العالم ــة؛ فه المتدني

ي  لتأنيــب معلمــه، ونعتــه بالكســول والغــ�ب

، وســخرية رفاقــه، وغضــب أهلــه  وغــ�ي المبــاىلي

ة المبذولة قبل امتحان الشهادات تحيل إىل أّن  »الجهود الكب�ي
الغش ظاهرة عامة تشبه وباًء تجب مكافحته«



مــن عالمــٍة يــرون أنّهــا مــؤ�ش عــى ضيــاع 

ــر الطفــل لمجهودهــم،  تعبهــم وعــدم تقدي

ــة  ــدورات التقوي ــوا يســعفونه ب خاصــًة إذا كان

ي أصبحــت ظاهــرة 
والــدروس الخاصــة الــ�ت

ــا. ــن مجتمعاتن ــ�ي م ي كث
ــة �ف عاّم

ي جعل الجميع 
لقــد نجــح هذا التقييــم �ف

؛ حيــث أصبــح المعــ�ف اللغــوي لكلمــة  ف قلقــ�ي

امتحــان »محنــة وابتــالء«، واقعــاً معيشــاً، 

ي تــم توظيفهــا لتعزيــز آليــات 
المحنــة الــ�ت

ــن  نســان، وللحــّد م ــر الممارســة عــى الإ القه

ي 
إمكانــات العقــل بــدلً مــن إطالقهــا، فطفلــ�ت

ــد  ــاج، بع ــدأت بالحتج ــوام ب ــتة أع ذات الس

ــد  ــة: »ل أري ــدء المتحــان، قائل ــن ب ف م ــ�ي يوم

ــئلة  ــألون أس ــم يس ــة إنه ــاب إىل المدرس الذه

بالملــل«،  ي 
يشــعر�ف وهــذا  إجاباتهــا  أعــرف 

أنظــر إليهــا وأتســاءل: هــل كانــت تنتظــر 

أســئلة ل تعــرف الإجابــة عنهــا؟! ول أجــرؤ 

هــا أّن اســتمرار العمليــة المتحانيــة  أن أخ�ب

ي،  عــ�ب هــذا التاريــخ الطويــل للتطــور البــرسش

ــدل عــى طبيعــة  ــن إقصــاء، ي ــه م ــا يحمل وم

ي صنعناهــا اليــوم؛ حضــارة لــن 
الحضــارة الــ�ت

ــد نشــوئها  ــن عق ــدو، م ــا يب تتخلــص، عــى م

ــا  ــا م ــا أنّه ــا، طالم ــا وارتقائه ــاط�ي تفّوقه وأس

ــرب. ــوف والح ــق والخ ــج القل ــزال تنت ت

افقه هذه العالمة  »الطفل الذي حصل عىل عالمة متدنية س�ت
كوصمة عار تؤطر جميع إمكانياته وتشّلها«



نعّلم أطفالنا القراءة.. 
فأين يختفي القارئون؟

علينــا أن نتخــى عــن الّتصــّور البســيط 

للقــراءة بوصفهــا مســحاً آليــاً وفــك شــيفرة، 

ــخ  ــة، تُرَّس ــة وذاتي ــة وآني ــة عاطفي ــا عملي إنّه

ولقــد  إشــكالية.  وتصبــح  النصــوص  بهــا 

روث،  فيليــب   ، الأمريــ�ي ي 
الــروا�أ وضــع 

ــي  ــراءة، فف ــق للق ــى المعــ�ف العمي ــده ع ي

ــم الأطفــال القــراءة ولكــن  ــا يتعل مجتمعاتن

هنــاك  بالطبــع  قارئــاً،  يصبــح  مــن  قّلــة 

ة ولكــن لــكل خلــل نقطــة يبــدأ  أســباب كثــ�ي

ــا. منه

ي أحــد الختبــارات لطلبــة الصف الأول، 
�ف

: الطفــل صديقتــه الأزهــار  ورد الســؤال التــاىلي

أم الميــاه؟ مــن اختــار »الأزهــار« لــم يحصــل 

عــى عالمــة الســؤال؛ لأّن الإجابــة المفروضــة 

هــي الميــاه، بنــاًء عــى أحــد دروس الكتــاب، 



مــع أّن هــذا الخيــار يشــ�ي إىل أّن الطفــل 

 ، شــكاىلي تعامــل مــع الســؤال عــى المســتوى الإ

ووضــع ذاتــه داخــل الإجابــة مــن دون أن يقوم 

ىلي كمــا القســم 
بعمليــة الســتذكار والمســح الآ

الآخــر مــن الأطفــال الذي اختــار »الميــاه«. من 

ي مفهــوم 
ي بحثــت �ف

خــالل تتّبــع التيــارات الــ�ت

ــوة  ــا أن نرصــد اله ــا يمكنن ــراءة ربم ــم الق تعل

. ف ف الإجابتــ�ي ي تفصــل بــ�ي
الــ�ت

ي 
ــدة، �ف ــود إحمي وبحســب، فتحــي محم

دراســته التحليليــة »بــزوغ القــراءة والكتابــة 

ــم  ــت مســألة تعل ــال«، فقــد ذهب ــد الأطف عن

ي 
�ف بــرز  الأول  اتجاهــات؛  ثالثــة  ي 

�ف القــراءة 

، ويرتكــز  ي
ينيــات مــن القــرن المــا�ف العرسش

عــى أّن الســتعداد للقــراءة ناتــج عــن النضــج 

ــراءة إىل  ــم الق ــل تعل ، وأو� بتأجي ي ــ�ب العص

ــو  ــباً، وه ــاً مناس ــراً عقلي ــل عم ــغ الطف أن يبل

ــهر. ــتة أش ــوام وس ــتة أع س

وبدايــة  الخمســينيات  أواخــر  ي 
و�ف

ــار  ــر تي ، ظه ي
ــا�ف ــرن الم ــن الق ــتينيات م الس

عــارض الأول واعتــ�ب أّن الســتعداد للقــراءة 

ة، وتــم العتمــاد عــى برامــج  ناتــج عــن الخــ�ب

ف الطفــل مــن إتقــان مهــارات  هدفــت إىل تمكــ�ي

الســتعداد للقــراءة وتجــاوز اختباراتهــا.

أمــا التيــار الثالــث، وهــو مــا ســّمي 

بمرحلــة بــزوغ القــراءة والكتابــة، إذ يشــ�ي هــذا 

والكتابــة  القــراءة  ســلوكيات  إىل  المصطلــح 

ــل  ي المراح
ــار �ف ــال الصغ ــا الأطف ي يظهره

ــ�ت ال

ــة،  ــم والخربش ــم؛ كالرس ــن حياته ــرة م المبك

بالقــراءة،  والتظاهــر  للقصــص  والســتماع 

ومحاولــة  وتقليبهــا،  بالكتــب  والهتمــام 

ي 
والــ�ت أنواعهــا،  بمختلــف  المبكــرة  الكتابــة 

تســبق القــراءة والكتابــة المتعــارف عليهــا، 

ــد  ــم يع ــة ل ــراءة والكتاب ــل للق ــم الطف فتعل

ي الروضــة، 
مقتــراً عــى مــا يتلقــاه الطفــل �ف

وبالتــاىلي ينبغــي للروضــة أو المدرســة أن تكــون 

ــو  ــتعد ه ــن أن يس ــدلً م ــل ب ــتعدة للطف مس

لهمــا، ونتيجــة لذلــك بــات لزامــاً عــى ريــاض 

ــة  ــراءة والكتاب ــم الق ــال أن تدخــل تعلي الأطف

ي مناهجهــا، مــع توصيــات خاصــة لالآبــاء 
�ف

مــواد  وتوفــ�ي  لالأطفــال،  اليوميــة  بالقــراءة 

ي البيــت، واصطحــاب الطفــل إىل 
القــراءة �ف

المكتبــة، والجلــوس مــع الأطفــال والكتابــة 

معهــم.

ف التيــارات الســابقة نلمــس  بالمقارنــة بــ�ي

تســارعاً تدريجيــاً لجعــل عمليــة تعلــم القــراءة 

تُنَجــز بــأ�ع وقــت، فمــن تيــار لــَم العجلــة؟ 

إىل لــَم النتظــار؟ إىل كونــوا مســتعدين. ويبدو 

»يش�ي إلكايند إىل أّن أطفالنا يتعلمون القراءة ولكن بثمٍن باهظ 
كراه« فهم ل يشعرون بمتعة القراءة لأنها ُفرضت عليهم بالإ



ــت  ــا وقع ي مجتمعاتن
ــدة �ف ــج الجدي أّن المناه

الجديــد  فالمنهــاج  الثالــث،   الخيــار  عــى 

ي ســورية، عــى ســبيل 
للصــف الأول، كمــا �ف

ي تعلــم 
المثــال، ُوِضــع لطفــٍل قطــع شــوطاً �ف

ي 
الــ�ت ســنواته  ي 

�ف والكتابــة  القــراءة  مبــادئ 

ي الروضــة. والســؤال مــا الدافــع 
أمضاهــا �ف

وراء ذلــك؟ هــل هــو حقــاً مــن أجــل الطفــل 

ــه ونمــوه؟ ــه وميل ــع رغبت وتماشــياً م

ــد  ــل المســتعجل، لديفي ــاب الطف ي كت
�ف

ــ�ي  ــك؛ إذ يش ــض ذل ــا يناق ــاك م ــد، هن إلكاين

القــراءة،  يتعلمــون  أطفالنــا  أّن  إىل  إلكاينــد 

ولكــن بثمــٍن باهــظ، فهــم ل يشــعرون بمتعــة 

كــراه. وهــذا  القــراءة؛ لأنهــا ُفرضــت عليهــم بالإ

كــراه ل يعكــس حاجــة الطفــل أو ميلــه، إنما  الإ

يعكــس العنــف الــذي نمارســه عــى أطفالنــا كي 

ــا، والتكيــف  ــا وتطلعاتن يتكيفــوا مــع احتياجاتن

ــا بــدل أن نتكيــف نحــن مــع  مــع برامــج حياتن

برامجهــم الطفوليــة، إنهــا الطريقــة الأقــل 

ي التعامــل معهــم، حيــث توفــر الكثــ�ي 
تطلبــاً �ف

ف لمعرفــة الطفــل  مــن الطاقــة والجهــد الالزمــ�ي

اف بــه. وبحســب إلكاينــد، فــإّن القراءة  والعــ�ت

ورة إىل قــارئ متلّهــف،  المبكــرة ل تــؤدي بالــرف

، أن  ي
اً عــى النجــاح المهــ�ف ول تُعتــ�ب مــؤ�ش

ء، وأن يصبــح  ي
يتعّلــم  الطفــل القــراءة �ش

ء آخــر. ي
ــاً �ش قارئ

مــا جــاء بــه إلكاينــد يفــرس الهــدف مــن 

التعليــم  ورة  �ف عــى  ف  الأمريكيــ�ي تشــديد 

ي 
المبّكــر، فعندمــا شــعروا بتفــوق الــروس �ف

أبحــاث الفضــاء أثنــاء حربهــم البــاردة، تمــت 

ي المناهــج التعليميــة، وتــم 
إعــادة النظــر �ف

ــدداً  ــ�ش تش ــج أك ــل المناه ــى جع ــاق ع التف

ي ســن مبكــرة 
و�امــة، وجعــل التعليــم يبــدأ �ف

مــن حيــاة الطفــل، للوهلــة الأوىل يبــدو هــذا 

ــات المتحــدة أرادت  ــاً؛ فالولي الموقــف إيجابي

لأطفالهــا مســتقبالً أن يبــدأوا بالتعليــم المبّكــر 

الموقــف  الفضــاء. ولكــن هــذا  ي 
وينتهــوا �ف

ي تعمــل عــى ىلي 
ــ�ت ــدات ال ــي وراءه الأجن يخف

ــا،  ــق مصالحه ــن أجــل تحقي ــة، م بي ــق ال�ت عن

فف  ــت�ف ــة تس ــم غاي ــن العل ــل م ــؤ يجع وتواط

ــانيته. ــش إنس ــان وتُهّم نس الإ

بالمقارنــة مــع مجتمعاتنــا يبــدو أننــا 

ف متفقــون عــى جعــل التعليم يبدأ  والأمريكيــ�ي

ــا مختلفــون بالأهــداف،  ي ســن مبكــرة، ولكنن
�ف

بالتأكيــد عجلتنــا ل عالقــة لهــا بالحصــول عــى 

تســابقاً  العمــل، وليــس  ف لســوق  أكاديميــ�ي

»تركز الروضات الحكومية للدول ذات التجارب التعليمية 
ي الذي سمح لالأطفال بالتعلم  الناجحة عىل التعليم التجري�ب

بشكل فطري«



اعــات، ول مــن أجــل أن نخلــق  عــى الخ�ت

ــة المرتفــع، وتهميــش  ، فمــؤ�ش البطال ف ــ�ي قارئ

ي بالدنــا، ونســبة الجهــل 
ف �ف عــ�ي وطمــس المخ�ت

إّن  للجميــع،  واضــح  هــذا  كل  والتجهيــل، 

أســبابنا تنتمــي لبيئتنــا القتصاديــة والسياســية 

ي تعليــم أطفالهما 
والدينيــة، فرغبــة الوالديــن �ف

القــراءة يعكــس طموحــاً أجــوف يتماهــى مــع 

الصــورة الجتماعيــة والقتصاديــة للواقــع، 

نامــج الــذي  وبالنســبة للمدرســة إنّهــا تنفــذ ال�ب

ف بــه إل  نامــج ل يُعــ�ت يُمــى عليهــا، وهــذا ال�ب

ف السياســية  إذا مــّر مــن تحــت يــدّي الســلطت�ي

ــل  ف الطف ــ�ي ــتعجالن تلق ــث تس ــة؛ حي والديني

غ ريشــه  ف مبكــراً للجمــل المغلقــة، قبــل أن يــ�ب

ف الكلمــة. ــ�ي ــه وب ــدأ بإقامــة عالقــة بين ويب

مــا تبّنتــه مجتمعاتنــا حديثــاً تجاوزتــه 

ــة  ــه، فالروضــات الحكومي ــدول المصــدرة ل ال

للــدول ذات التجــارب التعليميــة الناجحــة، 

، الــذي يســمح  ي ــ�ب تركــز عــى التعليــم التجري

وفــق  فطــري  بشــكل  بالتعلــم  لالأطفــال 

وطهــم الخاصــة، مــن خــالل الستكشــاف  �ش

بــداع والتفاعــل مــع العالــم مــن  والتجربــة والإ

حولهــم، بواســطة نشــاطات مثــل؛ اللعــب 

واستكشــاف  والرقــص،  والموســيقا  والفــن 

ــداً  ــل، بعي ــة بالطف ــة المحيط ــة والبيئ الطبيع

ضافــة  بالإ  ، المــدر�ي المنهــاج  بنيــة  عــن 

ــات«، ول  لنتشــار مــا يســمى »بمــدارس الغاب

يتــم تعليــم القــراءة إل إذا أظهــر الطفــل 

اؤهــم يقولــون »نحــن  ي ذلــك، خ�ب
رغبــة �ف

ي عجلــة مــن أمرنــا، الأطفــال يتعلمــون 
لســنا �ف

بشــكل أفضــل عندمــا يريــدون ذلــك، فلمــاذا 

ــوم بإجبارهــم ونضــع ضغوطــات نفســية  نق

ــا؟« ــ�ف عنه ي غ
ــم �ف ــن وه نح

ــة  ــة الحرك ــوم محّصل ــا الي إذا كان عالمن

ي تنتــج،  فنحــن مــن حيــث ل 
يــة الــ�ت البرسش

تســارٍع جهنمــي،  خلــق  ي 
�ف ســاهمنا  نــدري 

ســيقذف الكوكــب عّمــا قريــب إىل مــا ل يُحمــد 

نشــاط  إىل  تشــ�ي  الرسعــة ل  عقبــاه، هــذه 

ــ�ي إىل  ــل تش ــم، ب ــا نتوه ي كم ــرسش ــنا الب جنس

ــى  ــة ع تب ــاء الم�ت ــن الأعب ــة ع ــة الناتج العجل

ي تدفعنــا لننهــي العمــل بأقــ� 
الحيــاة، والــ�ت

�عــة، كي نقبــض عــى المســتقبل، ولكــن هذا 

تنــا ل عــن رؤيــة مــا  بالضبــط »مــا أعمــى بص�ي

ــا  ــة م ــن رؤي ــل وع ــب، ب ــاً فحس ــس متوقع لي

ــوران. ــار م ــ�ي إدغ ــع« بتعب ــو متوق ه

غــي الــذي نضعــه  لنتخيــل حركــة ال�ب

ــيتقدم  ــة س ــة دوراني ــع كل حرك ــدار، م ي الج
�ف

نحــن  الآن  ثباتــه،  إىل  نصــل  حــ�ت  أكــ�ش 

ــن  ــاك م ــقط، هن ــن تس ــا ل ــون، لوحتن مطمئن

ــا  ــا ينغــرس أطفالن ســيحملها بجــدارة. فعندم

ــة  ــا المهم ــد أنجزن ــون ق ــدار نك ي الج
ــاً �ف تمام

ــذا  ــد، وبه ــذي نري ــكان ال ي الم
ــم �ف ووضعناه

كه  ــن�ت ــا س ــف عّم ــن يختل ــم ل ــد أن عالمه نتأك

ّ مــن  ف لــم يغــ�ي لهــم، فازديــاد عــدد المتعلمــ�ي

الواقــع شــيئاً، ولمــن يضــع إشــارات اســتفهام 

ف  بــ�ي ف  المتعلمــ�ي نســبة  ارتفــاع  ويســتغرب 



، هــؤلء تــم تعليمهــم القــراءة  ف المتطرفــ�ي

يتــم تعليمهــم كيــف يكونــون  لــم  ولكــن 

هــل  إليــه.  وصلــوا  مــا  ليتجنبــوا   ، ف قارئــ�ي

ي 
ي نرغــب �ف

ــ�ت ــا فداحــة اللوحــة ال ــل أحدن تخي

ي هربــت مــن 
ــ�ت تعليقهــا؟ طــو�ب للفراشــات ال

اللوحــة واختــارت الأزهــار مســكناً لهــا.



لماذا نورث أطفالنا ما كان 
وبالً علينا؟

مــا  إىل  وصــل  قــد  العالــم  كان  إذا 

ــم  ــود إىل حج ــذا يع ــوم، فه ــه الي ــل إلي وص

الجهــد المبــذول لتحقيــق ذلــك، ولكــن هــل 

ي خلــق 
ســاهمت بالفعــل هــذه الجهــود �ف

ف الأفــراد  عالقــة صحيحــة مــع العالــم، أو بــ�ي

المختلفــة؟ المجتمعــات  ي 
�ف

هــذه  مّكنــت  هــل  آخــر؛  وبتعبــ�ي 

مــا  وا عــى  يعــ�ش أن  الأفــراد مــن  الجهــود 

ي 
�ف توازنــاً وصحــًة ووفــرة؟  أكــ�ش  يجعلهــم 

ــا؛ نجــد  ــن حولن ــم م ــٍة إىل العال نظــرٍة �يع

ي المــكان الخاطئ؛ 
يــة تُبَذل �ف أّن الجهــود البرسش

ي جــوٍّ مشــحون 
فالجميــع يعيــش اليــوم �ف



بالخــوف والقلــق والنتظــار، هناك من يُســهم 

ي تغذيــة العالــم بالعصــاب، وقــد 
باســتمرار �ف

ــامات  ــش انقس ي تعي
ــ�ت ــا، ال ــون لمجتمعاتن يك

ــاد  ــه، وبالعتم ي إنتاج
ــر �ف ــظَّ الأوف ، الح ــ�ت ش

، المحللــة النفســية  ي
عــى نظريــة كاريــن هــور�ف

الألمانيــة، عــام 2591، ربمــا نتمّكــن مــن تقّ�ي 

ي مجتمعاتنــا.
مــدى تغلغــل هــذا العصــاب �ف

إذا كان مــا يوّلــد العصــاب، بتعب�ي كارين 

ــعور  ــن الش ــم ع ــق الناج ــو »القل ؛ ه ي
ــور�ف ه

بالعجــز تجــاه عالٍم مشــحون بالعداء وشــعور 

ــر  ــا تتوف ــإّن مجتمعاتن ــان«، ف ــدان الضم بفق

نتاجــه ونمــّوه، فالعصــاب  عــى بيئــة مثاليــٍة لإ

بالمحصلــة؛ هــو عــدم توافــق نفــ�ي عنيــف 

ــا  ــذا م ــه، وه ــن علي ــا نح ــده وم ــا نري ف م ــ�ي ب

ي مجتمعاتنا، 
بويــة �ف يجعــل مــن الحواضــن ال�ت

تنتهــج أنماطــاً اجتماعيــة تغــذي بشــكٍل لواٍع، 

ي قد يكون 
الســلوكيات العصابيــة للطفــل، الــ�ت

ــة،  ــرز أشــكالها العنــف؛ فالســعي إىل المكان أب

ــس  ــر والتناف ــة الآخ ــى إزاح ــوم ع ــذي يق ال

ــة  ــه وعــدم الثق ــر من معــه واســتفزازه والتذم

ــه، جعــل الآخــر عــدواً، وســاهم بقصــٍد أو  ب

ــة  ات الطفول ــ�ب ــن خ ــد، بتكوي ــ�ي قص ــن غ م

ات العنيفــة بتعبــ�ي  العنيفــة، هــذه الخــ�ب

وري للعصــاب،  ط لزم و�ف ؛ هــي �ش ي
هــور�ف

الــذي ينشــأ عــن الشــعور بالعجــز والعــدوان 

ــة. والعزل

العوامــل  »أكــ�ش  إّن  ؛  ي
هــور�ف أي  فــ�ب

ي تشــكيل الشــخصية هــي العالقــات 
حيويــة �ف

ــه«؛  ي طفولت
ــرد �ف ــها الف ي يعيش

ــ�ت ــانية ال نس الإ

فهــذه العالقــات بقــدر مــا تفتقــد لالأمــن 

ــدى الطفــل الإحســاس  ــة ســتغّذي  ل والحماي

تنميــة  إىل  ســيدفعه  مــا  بالقلــق،  الدائــم 

مختلــف الأســاليب ليواجــه مــا يشــعر بــه مــن 

ــاً أو  ــة؛ »فقــد يصبــح عدواني ــة حيل ــٍة وقّل عزل

ســافر الخضــوع، أو يكــّون لنفســه صــورة 

مثاليــة غــ�ي واقعيــة، ليعــّوض مــا يشــعر بــه 

مــن نقــٍص وقصــور«، إّن انتشــار هــذه الصور 

ف أطفالنــا اليــوم، يشــ�ي إشــارة  الثــالث بــ�ي

والهتمــام  للحــّب  افتقادهــم  إىل  فاقعــة 

ي ظــّل أنظمــٍة تربويــة تعمــل عكــس 
والأمــان، �ف

ــا. ــوط به ــا هــو من م

ي 
�ف هــو  أطفالنــا،  ي 

�ف نحاربــه  فمــا 

ــج  ــذا فالنتائ ــه؛ ل ــم علي ــا ندّربه ــة، م الحقيق

ية تُبَذل بالمكان الخاطئ فالجميع  »الجهود الب�ش
ي جّو مشحون بالخوف والنتظار هناك 

يعيش اليوم �ف
من يُسهم بتغذية العالم بالعصاب«



بيــة تصبــح  تبــة عــى هــذا الشــكل مــن ال�ت الم�ت

اتيجيات ل واعيــة لــدى أطفالنــا، ومرّدهــا  إســ�ت

- إىل محاولــة أطفالنــا خفــض  ي
-بحســب هــور�ف

الحــّب  نقــص  وتعويــض  لديهــم،  القلــق 

والأمــان، ممــا ســيحّول فيمــا بعــد الحاجــات 

الطبيعيــة  إىل حاجــاٍت ُعصابيــة، وقــد يكــون 

العصابيــة  الحاجــة  مجتمعاتنــا؛  ي 
�ف أبرزهــا 

ي تعمــل عــى تقديــس القــوي 
للقــوة، الــ�ت

ي توّلــد حاجــات 
واحتقــار الضعيــف، والــ�ت

عصابيــة أخــرى، كالحاجــة العصابيــة للتقديــر 

الجتماعــي، باكتســاب مكانــة مرموقــة، المكانة 

للطمــوح  العصابيــة  الحاجــة  تحــّرك  ي 
الــ�ت

ــهرة  ف بالش
ّ ــ�ي ــذي يتع ، ال ــخ�ي ــاز الش نج والإ

الآخريــن،  اســتغالل  خــالل  مــن   ، والغــ�ف

بــدل  عليهــم،  والســيطرة  ومنافســتهم، 

ــم. اته ــن خ�ب ــتفادة م ــم والس ــاون معه التع

ي يحــاول الفــرد 
اتيجيات الــ�ت ســ�ت هــذه الإ

مــن خاللهــا خفــض منســوب القلــق، ســتعمل 

عــى تحديــد طبيعــة عالقتــه بالآخريــن، مــن 

، وهــي:  ي
خــالل ثــالث نزعــات حددتهــا هــور�ف

نحــو  والتحــرك  الآخريــن،  ضــّد  »التحــرك 

الآخريــن، والبتعــاد عــن الآخريــن«، وإذا قمنا 

برصــد واقــع مجتمعاتنــا، ســنجد أّن البتعــاد 

عــة الأضعــف؛ بحكــم  ف ــن هــي ال�ف عــن الآخري

ي تنمــو فيهــا 
نمــط بيئتنــا الجتماعيــة الــ�ت

ــّد  ــرك ض ــة »التح ــل نزع ــات، بالمقاب العصبي

ــيطرة  ــلطة والس ــل بالس ي تتمث
ــ�ت ــن« ال الآخري

والعدوانيــة، ونزعــة »التحــرك نحــو الآخرين«، 

همــا  والخضــوع،  بالتبعيــة  تتمثــل  ي 
والــ�ت

نزعتــان تســيطران عــى العالقــات؛ بســبب 

الــذات، ولكــن  لتأكيــد  الحاجــة المســتمرة 

ي تحيــط بالفــرد 
بمــا يســحقها، فالعدائيــة الــ�ت

ســتجعل مــن الآخــر عــدواً، إن كان بمقاومتــه، 

أو البتعــاد عنــه، أو التبعيــة لــه، وســيجد 

ــيطر  ، ليس ــ�ش ــه أك ي داخل
ــّذر �ف ــر يتج أّن الآخ

ــه،  ــه وطموحات ــلوكاته وأهداف ــع س ــى جمي ع

وهــذا بالطبــع لــن يحقــق الطمأنينــة لــه، إنـّـه 

ــق،  ــم القل ــن أل ــرب م ي اله
ــط �ف ــاعده فق يس

. ــ�ش ــه أك ــذي ســيبعده عــن ذات الهــرب ال

الــذي  العالــم  إّن  بــدء؛  عــوداً عــى 

نســانية، هــو المحّصلــة  أنتجتــه العالقــات الإ

النهائيــة لجملــة الجهــود المبذولــة نحــوه؛ 

ي 
نســانية �ف لهــذا فــإّن التجــاه الــذي تتخــذه الإ

ها؛ هــو المــؤ�ش عــى صحــة أو خطــأ مــا  ســ�ي

ننتهجــه، قــد ل يشــ�ي الواقــع الــذي نعيشــه 

ي تقدمنــا، ولكــّن الفرصــة 
اليــوم إىل مــا يــرّس �ف

ــه  ي كتاب
ــو«، �ف ــوات »أوش ــاً، فدع ــة دائم متاح

دراك  لإ تحفزنــا  ربمــا  بيــة«،  ال�ت ي 
�ف »ثــورة 

ي تحيط بالفرد ستجعل من الآخر عدواً إن 
»العدائية ال�ت

كان بمقاومته أو البتعاد عنه أو التبعية له«



الفــارق مــع أطفالنــا: »ل  مآزقنــا، وصنــع 

أدعــوك أن تنجــح، أدعــوك لأن تكــون إنســاناً، 

ــن  ــوة، لك ــع الق ــل إىل مواق ــوك أن تص ل أدع

؛ حيــث  أدعــوك أن تصــل إىل كيانــك الداخــىي

ء جديــر بالهتمــام، أدعــوك أّل  ي
يوجــد �ش

تتنافــس مــع أّي شــخص، لتتمكــن مــن إيقــاظ 

ــانيتك«. ــات إنس إمكان

قــد نتمكــن مــن تجفيــف العصــاب، 

دراكــه، ولكــن هــذا  طالمــا أّن هنــاك إمكانيــة لإ

ورة  ــرف ــه بال ؛ إنّ ــ�ي ــا الكث ــب مّن دراك يتطّل الإ

ســينمو مــع الحــب والهتمــام، وهــذا كّل مــا 

ــذي نعيــش  ــم ال ــا والعال ــه أطفالن ــاج إلي يحت

ّ العالــم قــد  فيــه، فــإذا انتظرنــا أن يتغــ�ي

ــة  مكاني ــا الإ ــال جــدوى، بينم ــا ب ــون انتظارن يك

هــذه  نحــن،   ّ نتغــ�ي أن  ي 
�ف دائمــاً  متاحــة 

ــع  ي ســتتكفل بصن
ــ�ت ــذات هــي ال اللحظــة بال

ــارق. الف



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

الطفــل،  حقــوق  اتفاقيــة  ي 
�ف جــاء 

ورة الســعي لحمايــة  الموّقعــة عــام 9891: »�ف

الطفــل مــن الســتغالل القتصــادي، ومــن 

أداء أّي عمــٍل يُرّجــح أن يكــون خطــراً أو يمّثــل 

ــّوه  ــه، أو بنم راً بصحت ــه، أو �ف ــة لتعليم إعاق

ي أو العقــىي أو الروحــي أو المعنــوي أو 
البــد�ف

الجتماعــي«، قــد ترجــع أهميــة هــذا البنــد إىل 

ــّد انتهــاكاً  ــة أّي عمــل قــد يُع ي إدان
شــمولّيته �ف

للطفولــة مهمــا كان نوعــه، لكــن مــاذا لــو كّنــا 

اليــوم نشــهد نوعــاً جديــداً مــن العمالــة فيمــا 

؟ ومــاذا لــو كان  ي
ا�ف يســّمى بالعالــم الفــ�ت

ي 
ي الــدول الــ�ت

هــذا النــوع يلقــى رواجــاً حــ�ت �ف

ــّد حقــوق  ــة، وتُع وّقعــت عــى هــذه التفاقّي

ــا مقّدســة؟ ــل فيه الطف



مــا نــراه مــن قنــواٍت يتصّدرهــا الأطفــال 

ــًة  ــي، خاص ــل الجتماع ــات التواص ــى منص ع

اليوتيــوب، هــي عمالــة مــن نــوٍع جديــد، 

بــزيٍّ أنيــق وحــذاٍء لمــع، عمالــة تعتمــد عــى 

الشــهرة لتحقيــق الربــح؛ حيــث تصبــح شــهرة 

عاليــة  بمشــاهدات  يحظــى  الــذي  الطفــل 

نوعهــا  كان  مهمــا  المنتجــات،  ويــج  ل�ت أداة 

ومصدرهــا، وهــذا بالضبــط مــا يربــط الطفــل 

ــاك  ــة؛ إذ إّن هن ــة ملتف ــن بطريق ــل، لك بالعم

ســتعود  عالنيــة  الإ العائــدات  مــن  الكثــ�ي 

ــاه  ــن الالفــت لالنتب ــح، وم ــه بالمراب عــى أ�ت

ــة  ــة عمال ــوم بتغذي ي تق
ــ�ت ــب الأ� ال أّن أغل

ي ليســت مــن 
ا�ف ي العالــم الفــ�ت

الأطفــال �ف

ي 
الأطفــال �ف ة، بخــالف عمالــة  الفقــ�ي الأ� 

العالــم الواقعــي.

ــى  ــالً ع ــة  دلي ــذه العمال ــون ه ــد تك ق

والجشــع  الطفــل  حقــوق  ف  بــ�ي التناقــض 

العــام، الــذي جعــل مــن الشــهرة والربــح 

ي الواقــع الجتماعــي، ورغــم أّن فكــرة 
ف �ف غايَتــ�ي

الكســب المــادي مــن خــالل السوشــيال ميديــا 

ــاٍت  ــى فئ ــر ع ــزال تقت ــا ت ــا م ي مجتمعاتن
�ف

ــعاً،  ــاراً واس ــد انتش ــق بع ــم تحق ــٍة، ول معين

ــه ربمــا هــو أخطــر  ــا نقــوم ب ــاك م ولكــن هن

 ٌ فكثــ�ي انتشــاراً،  وأوســع  بكثــ�ي  ذلــك  مــن 

الوالــدان  يقــوم  ي 
الــ�ت الفيديوهــات  مــن 

بمشــاركتها، ليــس لهــا هــدف ســوى التســلية، 

ٍ مــن الأحيــان بجعــِل  ي كثــ�ي
وقــد ل تبــاىلي �ف

ــٍة  ث ــ�ي مك�ت ــّدر، غ ــاَر تن ــًة ومث ــل أضحوك الطف

ي فيديوهــاٍت أخــرى 
لمشــاعره وأحاسيســه، و�ف

ليمــّررا مــن  الوالــدان أطفالهمــا  يســتخدم 

خاللهــم مواقفهمــا ووجهــات نظرهمــا، خاصًة 

السياســية منهــا والدينّيــة. 

ــا  ــاً أن نجعــل أطفالن ــس مفاجئ ــا لي ربم

 ، ي
ا�ف ــ�ت ــم الف ــ�ب العال ــن ع ــة لالآخري أضحوك

المــادي،  للكســب  كأداٍة  نســتخدمهم  أو 

أو  أيديولوجياتنــا،  لتمريــر  أو  للشــهرة،  أو 

لتعويــض عقــد نقصنــا، فمــا ذلــك ســوى 

انعــكاس لعالمنــا الواقعــي، الــذي نتعامــل 

فيــه مــع الطفــل كدميــة نحّركهــا كمــا نشــاء، 

يــرات تزيــد  أ وراء ت�ب ونقّولهــا مــا نريــد، ونختــ�ب

يــر الكســب المــادي عــ�ب  ف بّلــة، كت�ب مــن الطــ�ي

السوشــيال ميديــا،  بحجــة أنـّـه مــن المهــم أن 

يعــرَف الطفــل مبكــراً قيمــة المــال الــذي يجنيه 

بجهــده، أو مــن يّدعــي أّن هــذه الفيديوهــات 

لمشــاركة أفراحــه مــع الآخريــن، وليــس وراءهــا 

أّي كســب مــادي، أو أّن هــذه المواهــب يجــب 

ي 
أن تــرى النــور عــ�ب منابــر أصبحــت أساســية �ف

ــفة.  ــق والأرش ــة التوثي ــا، أو بحج حياتن

»ما نراه من قنوات يتصّدرها الأطفال عىل منصات التواصل، 
خاصة اليوتيوب، عمالة من نوع جديد بزّي أنيق وحذاء لمع«



يــرات، ســتبقى  م مــن ت�ب ومهمــا ُقــدِّ

ي اتفاقيــة 
اقهــا لثالثــة بنــوٍد �ف موســومة باخ�ت

ــل،  ــة الطف ــة عمال ــن ناحي ــل؛ م ــوق الطف حق

واســتغالله،  خصوصيتــه،  ام  احــ�ت وعــدم 

ٍر لــن يكــون  ، فــأّي مــ�ب وخاصــًة البنــد الأخــ�ي

خــارج دائــرة الســتغالل، وإن كان بغــ�ي قصٍد؛ 

ي ليقرر 
دراك الــكا�ف فالطفــل لــم يمتلــك بعــد الإ

ي 
إيجابيــة هــذا الأمــر أو ســوءه، والأهليــة الــ�ت

عيتهــا طالمــا  يتحّصــن بهــا الوالــدان تفقــد �ش

ل يســتطيعان النظــر إىل الطفــل كمــا هــو، 

ــة عــى  ي التعامــل مــع الموهب
وباســتمرارهما �ف

أنّهــا أهــم مــن الطفــل، ســينتهي بهمــا الأمــر 

ــه.    ــل وموهبت ــدان الطف إىل فق

وإذا كان هــذا النــوع مــن العمالــة يحظى 

ــداً  ــب جه ــه ل يتطل ــة؛ كون ــة اجتماعي بمقبولي

ي العمالــة التقليديــة؛ فهــذه المقبوليــة ل 
كمــا �ف

تبيــح لنــا، بــأّي شــكٍل مــن الأشــكال، أن نجعــل 

نــا المعيشــّية، ففــي  الأطفــال يســّددون  فوات�ي

النهايــة مهمــا كان نــوع العمــل الــذي يقومــون 

ــون  ــم يعمل ــذّل؛ فه ــ�ي ُم ــدا غ ــا ب ــه، ومهم ب

مــن أجلنــا بــدل أن نعمــل مــن أجلهــم، وبهــذا 

ــدأ  ــة؛ مب ــة تربي ي أيّ
ــدأ الأقــوى �ف ــم المب يتحّط

ــل إىل  ــل الطف ــا أّن تحوي ــل، كم ــة الطف حماي

مهــرٍج أو ممثــٍل أو أداة ترويــج لمنتــٍج مــا، 

أو تعريضــه للشــهرة والنجوميــة، ســيجعل 

ي عالــٍم 
أطفالنــا يعيشــون خــارج طفولتهــم، �ف

نســان فيــه مهمــاً فقــط كّلمــا ازدادت  يكــون الإ

ــن  ي الآخري ــر�ب ــذا ن ــه، هك ف ب ــ�ي ــداد المعجب أع

منــذ  الآخــرون،  ليصبــح  أطفالنــا،  داخــل 

ــن يقــررون وجودهــم.   اللحظــة، م

لهــؤلء  تــرّوج  ي 
الــ�ت فالفيديوهــات 

غــ�ي  أو  خارقــون  أنّهــم  عــى  الأطفــال 

التوصيــف  هــذا  تنــاول  ويتــم   ، ف طبيعيــ�ي

، تدفعنــا للتســاؤل: هــل  ٌّ ي عــى أنّــه إيجــا�ب

؟  ف ي حاجــة إىل أطفــال غــ�ي طبيعيــ�ي
نحــن �ف

المخيلــة  تدغــدغ  ي 
الــ�ت التفــّوق  فكــرة  إّن 

ــة �اع،  ــم حلب ــن العال ــت م ــة، جعل ي البرسش

قصــاء،  ومــن التنافــس الــذي يتغــذى عــى الإ

هــذا  عــى  للوجــود؛  الوحيــدة  الطريقــة 

الطريــق بالضبــط نحــن نضــع أطفالنــا، وبينمــا 

ف  نحــن نمنعهم مــن أن يكونــوا أطفــالً طبيعي�ي

مــا  منهــم  نجعــل  بطفولتهــم،  يحظــون 

نريــد، ومــا نريــده هــو مــا ســينتج عنــه العنــف 

ي 
والتطــرّف؛ لذلــك نجــد أّن الفيديوهــات الــ�ت

ي تتضمن 
هــا المتطرفــون لأطفالهــم، والــ�ت ينرسش

ي 
عقائدهــم، ل تختلــف عــن الفيديوهــات الــ�ت

ة  أّن الأوىل مبــا�ش هــا لأطفالنــا، ســوى  ننرسش

وواضحــة، تضعــك أمــام العنف وجهــاً لوجه، 

ي للتقنية عّزز القلق 
»الستخدام الخاطئ وغ�ي العقال�ف

» ي
نسا�ف ي تسطيح الوعي الإ

والخوف وساهم مساهمة حاسمة �ف



ه نحــن عــن أطفالنــا، ولأطفالنا،  بينمــا مــا ننــرسش

ق  ي التجــاه المعاكــس المــرسش
وإن كان يبــدو �ف

ــات  ــه منتج ي طيات
ــل �ف ــه يحم ء، لكّن ي

ــ�ف والم

ــه. ــف نفس العن

اعات،  ف فمــا خّلفتــه وتخّلفه الحــروب وال�ف

ــٍد لالأطفــال وآلم الفقــد لذويهــم،  ي مــن ترسش

اً  دي القتصــادي الــذي يجــ�ب قســماً كبــ�ي والــ�ت

لموجــات  ضافــة  بالإ العمــل،  عــى  منهــم 

ة بفعــل  وح، والأمــراض المنتــرسش ف اللجــوء والــ�ف

ــرٍد  ــن ب ــه م ــون ل ــا يتعرض ة، وم ــ�ي ــل كث عوام

، وربمــا ل يمكــن مقارنــة  ّ ي
وجــوع، لــه وقــُع كار�ش

الحــروب، بطفــل السوشــيال  واقــع طفــل 

ولــم  أ�تــه  أفــراد  ف  بــ�ي الجالــس  ميديــا 

يتعــرض لــكّل هــذا الجحيــم، ولكــن إذا أمعّنــا 

النظــر بالنتائــج، ســنجدها واحــدة بــأدواٍت 

ــرب،  فه الح ف ــت�ف ّده وتس ــرسش ــٌل ت ــة، فطف مختلف

ــا. ــل، جهلن فه الجه ف ــت�ف ّده ويس ــرسش ــر ي وآخ

ي 
الــ�ت القفــزات  عــى  ض  المفــ�ت مــن 

ي 
ــاهم �ف ــال أن تس ي أّي مج

ــة �ف ي ــا البرسش تقفزه

نســان وســعادته، لكــّن مــا يحــدث  اســتقرار الإ

واقعيــاً هــو العكــس تمامــاً؛ فالســتخدام 

عــّزز  للتقنيــة،   ، ي
العقــال�ف وغــ�ي  الخاطــئ، 

ــق والخــوف، وســاهم مســاهمًة حاســمة  القل

مــا  بالتأكيــد   ، ي
نســا�ف الإ الوعــي  تســطيح  ي 

�ف

ــى  ــّر ع ــا ن ــا، أو طالم ف بأخطائن ــ�ت ــم نع ل

ــد  ــل المتعّم ــذا التجاه ــّكل ه ــا، وسيش يره ت�ب

ــا  ــينتهي بن ــود؛ إذ س ي الوج
ــم �ف ــد الأه التهدي

الأمــر لأن نبتلــع بعضنــا، بينمــا تســتمر التقنية 

ّدد �خــة نيتشــه  ي اســتهالكنا؛ حيــث تــ�ت
�ف

ي نهايــة المطــاف كنبــوءة: »احــذروا عــر 
�ف

العدميــة القــادم ل محالــة«.



بماذا حشونا وسائد نوم أطفالنا؟

هنــاك جمــٌل يتــّم تداولهــا كحقائــق 

ي مجتمعاتنــا تجــاه أطفــال هــذا الجيــل: 
�ف

ــٌل ل يطــاق، أشــقياء ل  ــل! جي ــذا الجي ــا له )ي

تســعهم أرُض، صفيقــو الوجــه، ليــس فيهــم 

ء يخيفهــم أو يردعهــم(، إّن  ي
ام، ل�ش ذرة احــ�ت

الأحــكام الســابقة تســتند عــى العنــف الــذي 

ينطــوي عليــه ســلوك أطفالنــا، هــذا الســلوك 

ــا،  ــاً لعالمن ــاً إضافي ــّكل قلق ــح يش ــذي أصب ال

عالــم الكبــار؛ ولكــن مــاذا لــو ذهبنــا لنتقــ� 

ــا  ــو ذهبن ــاذا ل ــف؟ م ــكان مختل ي م
ــق �ف الحقائ

ــى  ــ�ش ع ــا نع ــال؟ ربم ــؤلء الأطف ــوم ه إىل ن

ــا  ــاك؛ فالأحــالم قــد تمكنن ــرة هن صــورة مغاي

ــع الضائعــة. ــح الواق ــور عــى مفاتي ــن العث م

ي اســتبياٍن غــ�ي علمــي أجرتــه كاتبــة 
�ف

ــت  ــة تراوح ــل وطفل ي طف
ــ�ت ــمل مئ ــال ش المق

ثالثــة  ضــّم  عامــاً،  21و31  ف  بــ�ي أعمارهــم 

ــا  ــون؟ م ــمَّ تخاف ــون؟ م ــاذا تحلم ــئلة: بم أس

أحــالٌم  شــغلت  حيــث  يزعجكــم؟،  الــذي 

كة ليــَل أغلــب هــؤلء الأطفــال، متباينــة  مشــ�ت



ي ذات المجرى، 
ي التفاصيــل، إّل أنّهــا تصــّب �ف

�ف

ــّد  ــق تُع ــن مناط ــم م ــن أنّه ــم م ــى الرغ وع

ــات  اع ف ــق ال�ف ــع مناط ــة م ــبياً، مقارن ــة نس آمن

المســّلحة، إل أّن قســماً مــن أحالمهــم كان 

يتعلــق بالحــرب وتداعياتهــا، وقــد اتســمت 

ة والبعــد عــن الرمزيــة  بالوضــوح والمبــا�ش

ي تغّلــف الأحــالم، أمــا القســم الآخــر فقــد 
الــ�ت

ي 
ــت تصــّب �ف ــة، كان انطــوى عــى دللٍت رمزي

ــه. ــة الأ�ة ب ــه، وعالق ــل بأ�ت ــة الطف عالق

عــى  مذهلــة  قــدرًة  الحــرب  تمتلــك 

ء حــ�ت الأحــالم، فُجــّل أحــالم  ي
تعريــة كل �ش

مقتــل  )رؤيــة  حــول  تمحــورت  الأطفــال 

لهــم وقطــع رؤوســهم والتمثيــل  ف  مقّربــ�ي

بجثثهــم، أو هجــوم داعــش عــى منطقتهــم 

وتعذيــب أ�هــم، أو تعرّضهــم للخطــف، 

ف ممــن هاجــروا  ــ�ي ات، وكان للمقرب أو للتفجــ�ي

ي أحالمهــم(، لهــذا 
بســبب الحــرب حصــة �ف

ــه  ــا أفرزت ــو م ــم ه ــّض مضاجعه ــا يق ــإّن م ف

وقتــٍل  خطــٍف  ِمــن  واقعهــم،  ي 
�ف الحــرب 

ــن  ــم م ــا يصله ــك م ــاف إىل ذل ــة، يض و�ق

ي مناطق 
أخبــار، ومتابعــة مــا حــدث ويحــدث �ف

التوتــر، كل هــذا يشــ�ي إىل الأثــر العميــق الذي 

ي أطفالنــا، 
كــه الحــرب �ف تركتــه ومــا تــزال ت�ت

فمــا يطفــو عــى وســائدهم يعكــس بوضــوٍح 

ــم. يه ــذي يع�ت ــق ال ــوف والقل ــم الخ حج

كان،  ظــرٍف  أي  ي 
�ف الأ�ة  أّن  شــك  ل 

ــا،  ــ�ي لأطفاله ــو النف ــؤولية النم ــل مس تتحّم

ف الحماية  وهــذه المســؤولية تحّتــم عليها تأمــ�ي

ي تلعــب 
ــ�ت ــد تســاعد الأحــالم ال ــان، وق والأم

بــوي عــى  ي الكشــف عــن أثرنــا ال�ت
دور المــرآة �ف

ــن  ــ�ي م ــلِّ الكث ي ح
ــاعد �ف ــا يس ــلوكهم، مم س

ي مــن 
المشــكالت العالقــة بيننــا؛ فالقســم الثــا�ف

ــدى  ــررت ل ي الســتبيان، تك
ــال �ف أحــالم الأطف

، إنهم  ي
ي تتخّى عــ�ف

أغلبهــم صــور مثــل: )أ��ت

يســافرون ول يقبلــون أخــذي معهــم، وأبقــى 

ل(، )هنــاك عجــوز  ف ي المــ�ف
وحيــداً وخائفــاً �ف

 ، ي أمــام أهــىي وأحيانــاً ســاحرة تقــوم بتعذيــ�ب

ــكات  ــون الضح ــم يطلق ــم لكنه ــتنجد به وأس

ي 
ــٌد �ف ــع ووحي ي ضائ

ــ�ف (، )إن ي
ــدو�ف ــدل أن ينج ب

ــف،  ــكاٍن مخي ي م
ــٌق �ف ــا عال ــور، أن ــكاٍن مهج م

بعيــدون،  لكنهــم   ، ي
عائلــ�ت مناديــاً  أ�خ 

ــون(. ّ ويضحك ــون إىلي ــوا يلتفت ــاً كان وأحيان

البســيطة  الأطفــال  أحــالم  رمزيــة  إّن 

ومــا  المشــكلة،  إىل  ة  مبــا�ش إحالــة  تحيــل 

ــز عــى  ــم أّن المشــكلة ترتك ــن أحالمه يتضــح م

ء ح�ت الأحالم فُجّل  ي
»تمتلك الحرب قدرة عىل تعرية كل �ش

ف لهم وقطع  أحالم الأطفال تمحورت حول رؤية مقتل مقّرب�ي
رؤوسهم«



ف الأطفــال بعــدم الأمــان  إحســاٍس عــام بــ�ي

والعجــز؛  وبالخــذلن  وبالتخــّىي  وبالوحــدة 

فحلــم الســاحرة يســميه هانــز هوبــف، العالــم 

الطفــل،  نفــس  المتخصــص بعلــم  ي 
الألمــا�ف

الطفــل  أّن  ذلــك  ومــرّد  العجــز«،  بـ«حلــم 

ــديدة،  ــة ش ــة إىل رقاب ــه اليومي ي حيات
ــرض �ف يتع

ضافــة إىل  بالإ وتُمــارس عليــه ســطوة زائــدة، 

ــم  ــذا الحل ــات، ه ــن الممنوع ــة م ــة طويل قائم

اٍث  ه مــن الأحــالم يشــ�ي إىل عــدم اكــ�ت وغــ�ي

اث  ــ�ت ــدم الك ــال، أو ع ــاعر الأطف ــح بمش واض

ــا ل نراهــم ســوى زمــرة  بوجودهــم أصــالً، وأنّن

ء؛  ي
فاســدين مــن الأشــقياء ل ينصاعــون لــ�ش

ي 
ء �ف ي

فهــؤلء الذيــن ل يخيفهــم ول يردعهــم �ش

النهــار، مــن أيــن يتــرسب إىل أحالمهــم كل هــذا 

الخــوف؟ المشــكلة تبــدأ معنــا إذن! منــذ البدايــة 

ــة، لقــد تركناهــم  ــر لهــم الحماي نحــن لــم نوّف

يتعرضــون لشــ�ت أنــواع الخــوف، ثــم حّملناهــم 

مســؤولية تجاهلنــا لمشــاعرهم كاملــًة.

ــرض  ي مع
ــ�ش �ف ــورة أك ــح الص ــا تتض ربم

مــمَّ   : ي
الثــا�ف الســؤال  عــى  إجاباتهــم 

متناغمــًة  الإجابــات  كانــت  لقــد  تخافــون؟ 

ــق  ــاوف تتعّل ــم المخ ــم، فمعظ ــع أحالمه م

رهــاب،  ، بالحــرب والإ ف ــ�ي )بمــوت أحــد المقرب

بالغــدر والخيانــة، بالســتغالل، بالخــوف مــن 

بغضــب  بالفشــل،  بالإحســاس  المتحــان، 

ويضــاف  بالعتمــة،  بالســكون،  الوالديــن، 

إليهــا التنّمــر الــذي يتعرضــون لــه مــن الأقــران 

الأقويــاء جســدياً(، مــن الالفــت أّن وضــوح 

هــذه المخــاوف يحــاكي وضــوَح أحالمهــم، 

ي 
ــال �ف ــه الأطف ــا يعاني ــى م ــد ع ــا يؤك فكالهم

ــب  ــا يتطل ــّل م ــة، وأق ــة العمري ــذه المرحل ه

هــذا الوضــوح أن نحــاول فهم أزمــات أطفالنا، 

قبــل أن نطلــق عليهــم أحكامنــا القاتلــة، هــذه 

ي إجاباتهــم 
ي أنتجــت القهــر �ف

الأحــكام الــ�ت

ــم؟ ــذي يزعجك ــا ال ــث. م ــؤال الثال ــى الس ع

الصــورة كانــت واضحــة أمامهــم، بينمــا 

ل اعتقــد أنّهــا كذلــك بالنســبة لنــا نحــن الكبار؛ 

)تدخــل  حــول:  يــدور  يزعجهــم  مــا  إّن  إذ 

الكــذب،  الشــخصية،  أمــوري  ي 
�ف الآخريــن 

إجبــاري  الســتهزاء،  الســتفزاز،  التهديــد، 

عــى فعــل مــا ل أريــده، خالفــات الوالديــن، 

ــاك  ــك هن ــة لذل ضاف ــن(، بالإ محــا�ة الوالدي

نــاث  ك فيهــا الأطفــال مــن الإ إجابــة اشــ�ت

ي تفرضهــا الأ�ة والمجتمع 
وهــي: )القيــود الــ�ت

أطفالنــا  ويزعــج  يخيــف  مــا  إّن  عليهــن(، 

ــاه  ــا صنعن ــس إّل م ــم، لي ي أحالمه
ــح �ف ويجن

ي تحويل أحالم أطفالنا إىل كوابيس، لقد 
»نجحنا �ف

ي 
ي نومهم حساء الخوف الذي صنعناه لهم �ف

دسسنا �ف
اليقظة«



وقدمنــاه لهــم، فهــم لــم يولــدوا عــى رؤوس 

الأشــجار، وإن كانــت إجاباتهــم المتشــابهة 

تــدّل، فســتدّل حتمــاً، عــى أّن مناخــاً واحــداً 

ــم. ــم فوقه يخّي

ي ســتة صفــوٍف 
كان تفاعــل الأطفــال �ف

اً، فلــم أرهــم مــن  دراســية مــع الســتبيان كبــ�ي

قبــل بهــذا النهمــاك والهتمــام، لقــد انكبــوا 

ــة، وبعــد  ــٍة تام ــا برسي عــى الأوراق يحيطونه

ــداً  ــا جي ــوا بطّيه ــة، قام ــن الإجاب ــوا م أن فرغ

ــأكتب  ّي س
ــم أ�ف ته ف أخ�ب ــ�ي ــليمها، وح ــل تس قب

عــن أحالمهــم ومخاوفهــم، فــرّت الضحــكات 

مــن عيونهــم، وارتفعــت أصواتهــم )نحــن لــم 

نحــظ بهــذا الهتمــام مــن قبــل، لــم يســألنا 

افــات ل  أحــٌد هــذه الأســئلة(، هــذه الع�ت

ــنا،  ــن أنفس ــل م ــعرنا بالخج ــن إّل أن تش يمك

ــم،  ــتمع إليه ــدل أن نس ــة ب ي الحقيق
ــن �ف فنح

اف أنّنــا  نُْســِمعهم؛ لأننــا ل نجــرؤ عــى العــ�ت

ي 
مــن ســّبب مشــاكلهم وأزماتهــم؛ فالأطفــال �ف

هــذه المرحلــة العمريــة ل يحتاجــون إىل نبــش 

ي لــم 
اح الحلــول الــ�ت مــا بدواخلهــم، ول لقــ�ت

ء، إنّهــم يحتاجــون  ي
ي �ش

تنجــح حــ�ت الآن �ف

 ، فقــط إىل مــن يســتمع لهــم باهتمــاٍم وحــبٍّ

ــم. ــهم ومخاوفه ــاركتهم هواجس وإىل مش

المراحــل  ي 
�ف الأمــر  يكــون  قــد  ولكــن 

العمريــة الأصغــر مختلفــاً جــداً، فعنــد ســؤاىلي 

ي عمــر الثامنــة عــن حلــٍم يتكــرر لديــه 
لطفــٍل �ف

-وهــو طفــل قــادم مــن إحــدى مناطــق التوتــر، 

وتشــكو مدرســته مــن ســلوكه العنيــف-  رّدة 

فعلــه كانــت صادمــة، لقــد أجهــش بالبــكاء وبدأ 

ــه  ــه، وضــع يدي ــت تهدئت ــا حاول ــأ، وعندم يتقي

عــى أذنيــه خوفــاً مــن أن أعيــد الســؤال عليــه 

مــرًّة أخــرى، هنــا يمكــن أن نشــاهد فداحــة مــا 

يحلــم بــه أطفالنــا كلمــا كانــوا أقــرب إىل مناطــق 

ــّول  ي أن نح
ــا �ف ــرب نجحن ــن والح اع، فنح ف ــ�ف ال

ي 
ــنا �ف ــد دسس ــس، لق ــا إىل كوابي ــالم أطفالن أح

ــم  ــاه له ــذي صنعن ــوف ال ــاء الخ ــم حس نومه

ي اليقظــة، ثــم لــم ننتبــه إىل أنّهــا وجبــة 
�ف

ــا  ــن أطفالن ــدر ع ــذي يص ــلوك ال ــة؛ فالس قاتل

المنطقيــة  النتيجــة  هــو  بالعنيــف  ونصفــه 

فعــٍل  رّدة  فعــٍل  )لــكل  الســببية؛  لقانــون 

تســاويه بالشــّدة وتعاكســه بالتجــاه(، نحــن 

مــن بــادر بالعنــف، وليســت رّدات أفعالهــم إل 

ــا  ــض خوفن ي فائ
ــة، �ف ي العتم

ــيناهم �ف ــا نس لأنن

ــة عليهــم  ــ�ي نراهــم مالئك ــا، ول ــا وعنفن وقلقن

. ف ــياط�ي ــم الش ــت، وإّل فه ــوا بصم أن يغرق

أمــام  الكبــار  نحــن  وقفنــا  لطالمــا 

إشــاراتها  مغاليــق  فتــح  وحاولنــا  أحالمنــا 

ث أحــٌد مّنــا لأحــالم  ورموزهــا، بينمــا لــم يكــ�ت

ة  ومبــا�ش وضــوح  مــن  وبالرغــم  أطفالــه، 

أحــالم الأطفــال، إّل أنّهــا بقيــت عــى هامــش 

ــون  ــد تك ي ق
ــ�ت ــالم ال ــذه الأح ــا، ه اهتماماتن

طريقــاً إىل فهــم أرحــب، يُجّنبهــم الخــوف 

لمجتمــع  كيــف  ولكــن  المعانــاة،  ويجّنبنــا 

ــم  ــو ل يقي ــه، وه ــالم أطفال ــي لأح أن يصغ

اعتبــاراً لوجودهــم أصــالً؟



من يُغلق أفواه أطفالنا بحلوى 
المصاص؟

»مــن كان وعيــه بحجــم كــرة غولــف، 

ى الكــون بحجمهــا«، هــذه الجملــة ربمــا  ســ�ي

ي تحمــل 
ي الوفــرة الــ�ت

تجعلنــا نعيــد التفكــ�ي �ف

ف مــا ســنفّكر بــه  التســاع إىل المعرفــة، ومــن بــ�ي

ي حملــت مــع الكاتــب 
طويــالً هــو المكتبــة، الــ�ت

ي بورخيــس معــ�ف )الــال نهايــة(، إنّهــا 
الأرجنتيــ�ف

المــكان الــذي تحظــى بــه المعرفــة بالتســاع، 

ي بالنفتــاح والنمــو، لذلــك 
نســا�ف والوعــي الإ

ي المقــال الســابق تعظيــم 
لــم يكــن القصــد �ف

ــارة  ــو إش ــل ه ــة؛ ب ــّية الغربّي ــة المدرس المكتب

ــا،  ي الــذي تنتجــه مجتمعاتن
إىل الفقــر المعــر�ف

ــة أو  ــل المعرف ل حوام ف ــ�ت ــص ونخ ــا نقّل عندم

نزدريهــا، إنـّـه الفقــر الــذي يجعلنــا نــرى الكــون 

بحجــم كــرة الغولــف.

ي الصــف 
ففــي معــرض ســؤاىلي لطفــٍل �ف

مكتبــة  ىلي  تصــف  أن  يمكــن  هــل  الثالــث: 

ي 
�ف يفكــر  وهــو  وقتــاً  اســتغرق  المدرســة؟ 



ي لمســاعدته، ســألته: 
ي محاولــة مــ�ف

الإجابــة، و�ف

هــل تحتــوي رفوفــاً أم خزانــًة للكتــب، جــاءت 

إجابتــه مــع ضحكــٍة خجولــة: مكتبتنــا درج 

صغــ�ي فيــه مجموعة مــن القصص؛ فــإذا كانت 

تقــاس أهميــة المكتبــة المدرســية بمــا تنطــوي 

عليــه مــن معــارف مختلفــة، وبمــا تنعــم 

بــه مــن ســبل الراحــة والهــدوء والتنظيــم، 

ي 
ــل �ف ــا الفاع ــا، ودوره ي تقدمه

ــ�ت والأنشــطة ال

المناهــج الدراســية الحديثــة، وعالقــة الطفــل 

بهــا، فــإّن درجــاً يحتــوي مجموعــَة قصــص، أو 

ــد  ــد العقائ ــا تمّج ة نصــف كتبه ــة صغــ�ي خزان

والرمــوز، يحتمــل ذلــك أي مســّمى إل مســّمى 

ــية. ــة المدرس المكتب

قوائــم  ي 
�ف بالتفتيــش  قمنــا  وإذا 

وريــات والحاجــات والكماليــات، هــذه  الرف

ــا  ي مجتمعاتن
ــياء �ف ــائعة لالأش ــيمات الش التقس

نجــد  لــن   ، التفقــ�ي أنتجتهــا سياســة  ي 
الــ�ت

ي أيــة قائمــٍة منهــا، فهــي 
المكتبــة المدرســية �ف

ي قائمــة الكماليــات؛ 
لــم تحــَظ حــ�ت أن تكــون �ف

لأّن الكماليــات رغــم عــدم توفرهــا قــد تشــكل 

ي الحصول عليهــا، بينما المكتبة 
طموحــاً عامــاً �ف

ــا  ــط، وإنم ــا فق ــد أهميته ــم تفق ــية ل المدرس

ــا  ــاً، فوجوده ــا أيض ــاس بوجوده ــد الإحس ُفق

ي عمليــة التحصيــل 
الــذي لــم يشــكل فارقــاً �ف

ي معظــم مدارســنا، ودورها 
ي �ف

ي والثقــا�ف
المعــر�ف

ــدر�ي  ــاب الم ــع الكت ــر إىل توزي ــذي يُخت ال

ــه، يحمــل  ي نهايت
ــة العــام واســتالمه �ف ي بداي

�ف

ازدراًء فاقعــاً للمعرفــة والعلــم، إنّهــا المكتبــة 

ــة  ورة معرفّي ــن �ف ــت م ي تحول
ــ�ت ــّية ال المدرس

ء؟ ي
وثقافيــة وإنســانّية إىل ل �ش

ــر  ي توّق
ــ�ت ــة ال ــب أّن المدرس ــن المري م

ي تمجيــد العلــم 
المعرفــة والكتــاب، وتــرسف �ف

ف دّفتيــه، تــزدري مكتبتها المّدرســية،  والنــور بــ�ي

ي مدرســٍة مــا فمــا هــو 
وإن وجــد اســتثناء �ف

ي 
إّل تأكيــٌد للقاعــدة، فالمكتبــة المدرســية �ف

ي هــزالً معرفيــاً، 
معظــم مجتمعاتنــا تعــا�ف

ي 
ي فقرهــا وفقــر كتبهــا، كمــا تعــا�ف

يتبــدى �ف

بــوي، بالتــاىلي  مــن إهمــاٍل متعّمــٍد لدورهــا ال�ت

ي تعتمــد 
هــي تؤكــد أّن المناهــج المطــورة الــ�ت

عــى المعرفــة البحثيــة، هــي مناهــج شــكلّية ل 

تهــدف حقــاً لتغيــ�ي بنيــة الثقافــة القائمــة عى 

، وإنمــا إىل ترســيخ الســطحّية  ف الحفــظ والتلقــ�ي

ــة.  ي المعرف
ــاط  �ف والنحط

هللا  خــ�ي  فيصــل  رصــد  بحســب 

المداينــة وهشــام يعقــوب مريزيــق للمكتبــات 

ي كتابهمــا »المدرســة المعــا�ة«، 
المدرســية �ف

ف  ــ�ي ة تحــول ب ــاك معوقــات كثــ�ي وجــدا أّن هن

ي توّقر المعرفة والكتاب وت�ف 
»من المريب أّن المدرسة ال�ت

ف دّفتيه تزدري مكتبتها المدرسية« ي تمجيد العلم والنور ب�ي
�ف



ــر  ــدم توف ــا: ع ــن أبرزه ــاب، م ــل والكت الطف

حصــص خاصــة لزيــارة المكتبــة، وعــدم توفــر 

ــة،  ــارة المكتب ــال لزي ــب لالأطف ــت المناس الوق

ف المناســب،  وعــدم توفــر المــكان والتجهــ�ي

ك  وســعة المناهــج وتشــعبها بحيــث ل يُــ�ت

مجــال مناســٌب لالأطفــال لتحقيــق رغبتهــم 

دارة  ي المطالعــة الحــرّة، ونــدرة تشــجيع الإ
�ف

عــى  قبــال  لالإ للطلبــة  التدريســية  والهيئــة 

المطالعــة الحــرة وزيــارة المكتبــة.

وأضافــا عــى ذلــك أّن أغلــب مؤسســاتنا 

ــة الطفــل  ــا يجــب بثقاف ــ�ف كم ــة ل تُع الثقافي

ــذا  ، وه ي ــر�ب ــن الع ــداد الوط ــى امت ــه ع وأدب

ي والمناســب 
يــؤدي إىل عــدم توفــر العــدد الكا�ف

ــم  ــالب وفئاته ــدد الط ــم ع ــب تالئ ــن الكت م

أّن عــدد  فــإذا علمنــا  المختلفــة،  العمريــة 

ــات  ــائر مكتب ي س
ــال �ف ــة لالأطف ــب الموجه الكت

المملكــة العامــة والخاصــة ل يتجــاوز ثلــث 

ــتة  ــكل س ــاب ل ــع كت ــاب، أي بواق ــون كت ملي

ف تتحــدث النســبة الدوليــة عــن  ي حــ�ي
أطفــال، �ف

ــا  ــك أدركن ــا ذل ــل، إذا عرفن ــكل طف ــب ل 3 كت

ــكلة. ــم المش حج

الإحصائيــة  مــن  ســيجعل  ســبق  مــا 

ــدارس  ــن م ــدد م ي ع
ــان �ف ــا الباحث ي أجراه

ــ�ت ال

ي الأردن، مــن الصــف 
الزرقــاء وشــمال عمــان �ف

، إحصائيــة  ي الأســا�ي وحــ�ت العــا�ش
الثــا�ف

ي 
غــ�ي مفاجئــة، بــل هــي مقدمــة ونتيجــة �ف

ــدا أّن  ــد وج ــات، فق ــك المعوق ــد لتل آٍن واح

ف وحــواىلي %02  01%مــن عــدد الأطفــال شــبه أميــ�ي

ي القــراءة 
ة �ف منهــم يعانــون صعوبــات كبــ�ي

ي أّن نســبة 03% مــن عــدد الطــالب 
وهــذا يعــ�ف

ي القراءة تقــف عائقاً 
ة �ف يعانــون صعوبــات كبــ�ي

ف المطالعــة الحــرّة، وبرأيهمــا هــذا  بينهــم وبــ�ي

ي مجمــل 
رقــٌم كبــ�ي يســتدعي إعــادة النظــر �ف

ــة. ــة التعليمي العملي

ي توّصــل إليهــا الباحثــان 
النتائــج الــ�ت

بــوي الــذي تنتجــه  ي وال�ت
تعكــس النمــط الثقــا�ف

وط الجتماعيــة  الــرسش بنــاًء عــى  المدرســة، 

ي تحّدهــا وتقيدهــا، فالتفاصــل 
والسياســية الــ�ت

ف العلــم والمعرفــة الــذي تحرســه تلــك  بــ�ي

البــ�ف  هــذه  بقــاء  ديــدن  هــو  وط،  الــرسش

للحفــاظ  الوحيــدة  وطريقتهــا  التســلطّية 

ــع  ــى مجتم ــر ع ــي ل تقت ــها، وه ــى نفس ع

بعينــه إنمــا تعــّم أغلــب مجتمعاتنــا، وبمــا أّن 

ف  ي التفاصيــل« قــد تكفــي جولــة بــ�ي
»الحيــاة �ف

ــا  ــوح م ــاهد بوض ــية، لنش ــات المدرس المكتب

ــاك. ــدث هن ــذي يح ال

وا  ف مكتبة رصخ بالأطفال: اذهبوا إىل البوفيه واش�ت »أم�ي
المصاص. هل أصبحت الكتب كالمصاص بالنسبة لكم!«



تنتهجهــا  ي 
الــ�ت الخطــوات  أّن  يبــدو 

ف  بعنايــة، فأمــ�ي العاّمــة مدروســة  أنظمتنــا 

ي 
�ف دوره  تطــّور  الــذي  المدرســية  المكتبــة 

ي المكتبــة، 
المدرســة الحديثــة ليصبــح أخصــا�أ

ف المــر�ف  ــة الشــاغرة للمعلمــ�ي ــازال الوظيف م

ــة،  ــة المهن ــم مزاول ــد بإمكانه ــم يع ــن ل الذي

احة المحــارب  ــة المدرســية هــي اســ�ت فالمكتب

ي ظــل عــدم تفعيلهــم 
بالنســبة إليهــم، و�ف

جــدول  يُمــالأ  مــا  غالبــاً  المكتبــة،  لــدور 

اســتعارة الكتــب باســتعارات وهميــة للحفــاظ 

ي ســؤاٍل 
يســتيج الشــكىي للعمــل، و�ف عــى ال�ب

ل  لمــاذا  المدرســية:  المكتبــة  أمنــاء  لأحــد 

يعمــل عــى تفعيــل دور المكتبــة المدرســية؟ 

كانــت إجابتــه: إنــه يخــ�ش أن يُتِلــف الأطفــال 

الكتــب، فهــو الوحيــد الــذي يتحّمل مســؤولية 

ــه  ــة تشــ�ي إىل أنّ ــاب. هــذه الإجاب ــف أي كت تل

ــكل  ــا ش ــن م ــب، ولك ــى الكت ــة ع ــاك رقاب هن

ــة؟ ــذه الرقاب ه

سلســلة  عــى  الطــالع  خــالل  فمــن 

قصصيــة مصــّورة بأحــرف مضبوطــة الشــكل، 

ي إحــدى المكتبــات المدرســية، يحــرص عليهــا 
�ف

ة،  ي مكتبتــه الفقــ�ي
ف �ف ٍ ثمــ�ي

ف ف المكتبــة ككــ�ف أمــ�ي

نجــد أنهــا ل تناســب الفئــة العمريــة لأطفــال 

هــذه المرحلــة وإنمــا تناســب الفئــة العمريــة 

غــ�ي  تضّمهــا  ي 
الــ�ت والقصــص  الأصغــر، 

ــويه  ي تش
ــاهم �ف ــث تس ــاً، حي ــة تربوي مدروس

ضافــة  بالإ  ، النفــ�ي ونمــّوه  الطفــل  وعــي 

تشــوه  ي 
الــ�ت والنحويــة  اللغويــة  لالأخطــاء 

ذائقتــه، هــذا يؤكــد أنـّـه إن وجــد رقابــة فهــي 

ي 
رقابــة فقــط عــى المحظــور مــن الكتــب الــ�ت

ــا  ــإّن م ــاىلي ف ــا، وبالت ــة مجتمعاتن ــدد أنظم ته

يدخــل مــن كتــب إىل المكتبــة المدرســّية ومــا 

ــٍة  ــة لأنظم ــة ُمَمنهج ــو سياس ــا، ه ــع عنه يُمن

ي 
�ف والمعرفــة  الوعــي  تغييــب  عــى  تعمــل 

ــإّن  ــذا ف ــا، ل ــب أن تصنعه ي يج
ــ�ت ــن ال الأماك

فقــدان المعــ�ف هــو المعــ�ف الوحيــد مــن 

ي واقعنــا.
وجــود المكتبــة �ف

ي مقــال ســابق عنوانــه، »إذا كنــا نعّلــم 
�ف

أطفالنــا القــراءة فأيــن يختفــي القارئــون؟« قــد 

يكــون جــزءاً مــن الإجابــة هنــا: »ففــي إحــدى 

الأطفــال  اكتشــف  الأوىل  المرحلــة  مــدارس 

فبــدؤوا  مدرســتهم،  ي 
�ف مكتبــة  هنــاك  أّن 

احة لســتعارة القصــص،  ي الســ�ت
يتوافــدون �ف

الــذي ضــاق  المكتبــة  ف  أمــ�ي فمــا كان مــن 

ذرعــاً بهــم، إّل أن �خ بهــم، أنــا لســت 

وا  بائــع )مصــاص(، اذهبــوا إىل البوفيــه واشــ�ت

المصــاص مــن هنــاك، هــل أصبحــت الكتــب 

ي 
كالمصــاص بالنســبة لكــم«، ربمــا يبــدو �ف

ي 
ــن �ف ــاب، ولك ــأن الكت ــن ش ــىي م ــه يع رّده أنّ

الحقيقــة قــام بتوجيــه الأطفــال إىل المصاصــة 

ي تمتصهــا ألســنتهم، بــدل الكتــاب الــذي 
الــ�ت

ــم. ــه عقوله تمتّص

بالختفــاء  القارئــون  يبــدأ  هنــا  مــن 

مــع اختفــاء مكتبتهــم، الحلقــة المفقــودة 

ــاج  ي المنه
ــراءة �ف ــح الق ــث تصب ــة؛ حي للمعرف



، هــي مفهــوم الطفــل عــن القــراءة،  الــدرا�ي

الأســا�ي  الحامــل  هــو  الكتــاب  كان  فــإذا 

الوعــي،  إىل  بالفــرد  ســتع�ب  ي 
الــ�ت للمعرفــة 

فليــس مــن مصلحــة أيــة ســلطة أن تعــىي 

مــن شــأن المكتبــات وتصنــع أعــداًء لهــا، إنّهــا 

ي إنتــاج المزيــد مــن حلــوى 
ســتبذل جهدهــا �ف

المصــاص، الــذي يغلــق الأفــواه بــدل الكتــاب 

ــا. ــذي يفتحه ال



هل الخوف عىل أطفالنا يحميهم؟

الطفــل واحــداً  الخــوف عــى  يُعتــ�ب 

ــا  ي أنماطن
ــة المتجــّذرة �ف ــم الجتماعّي مــن القي

بويّــة، ومــن الطبيعــي أن يــرى الجميــع  ال�ت

الواقعــي   المــرادف  أنــه:  الخــوف  هــذا 

ــع  ــل، فم ــاه الطف ــؤولّية تج ــنا بالمس لإحساس

وس كورونــا، أصبحــت صــورة هــذا  ي فــ�ي
تفــ�ش

ف دخلنــا  الخــوف أكــ�ش حــّدًة، خاصــًة حــ�ي

ــالهم  ــول إرس ــيتنا ح ــات خش ي متاه
ــراً �ف مؤخ

أو عــدم إرســالهم إىل المدرســة، فالجميــع 

ــراً وخائفــاً أمــام القــرارات الواجــب  يقــف حائ

ي هــذه المواجهــة.
اتخاذهــا �ف

الخــوف  هــذا  كان  لــو  مــاذا  ولكــن 

مقصــوداً بذاتــه؟ مصّنعــاً عى مقــاس إدراكاتنا، 

ء  ي
أل يســتدعي ذلــك أن نعيــد قــراءة كل �ش

ــا أن  ــراد لن ــٍة ل يُ ــة، أو بطريق ــة مختلف بطريق

ــا  ــن يشــتت فهمن ــاك م ــا هن ــا؟ فربم ــر به نفّك

ــم  ــا، ث ي صلبه
ــف الحــب �ف للمســؤولية، ويجّف

يفصلهــا عــن الجــذر العميــق الــذي يشــّكُلها: 

الهتمــام.

بإعــادة  الحديثــة  يــاء  ف الف�ي ســاهمت 

النفســية،  الفعالّيــات  مــن  لكثــ�ي  العتبــار 



»يُعت�ب الخوف عىل الطفل واحداً من القيم الجتماعّية 
بويّة« ي أنماطنا ال�ت

المتجّذرة �ف

ــاً بعيــداً عــن الأحبــولت  وفهمهــا فهمــاً واقعي

ي كانــت تلّفهــا، وقــد يكــون 
ــة الــ�ت يقّي ف الميتاف�ي

يــة هــي  أهــم اكتشــافاتها أّن الأحاســيس البرسش

شــاراٍت غــ�ي ملموســٍة،  ي لإ
يــا�أ ف التجــّىي الف�ي

ــها  ــكان قياس م ــة، بالإ ــرّددات متذبذب ــك ت تمتل

يــاً، وقــد خلصــت نتائجهــا إىل أّن هنــاك  مخ�ب

نســان،  الإ بهمــا  يشــعر  فقــط  ف  إحساســ�ي

)الخــوف والحــّب(، بينمــا الأحاســيس الأخــرى 

غــ�ي  أو  ة  مبــا�ش بطريقــة  منهمــا  تتشــعب 

يــاء الحديثة  ف ة، ومــن خــالل تجــارب الف�ي مبــا�ش

ــرّدد  ــه ت ــى أن ــوف ع ــكل الخ ــد ش ــم تحدي ت

ــذي  ــب ال ــا الح ــيء، بينم ــل وبط ــيٌّ طوي موج

دد  يقــف عــى النقيــض، تــم تحديــده كــ�ت

ــود  ــاره الوج ــن اعتب ــا يمك ــال، أو م ــع وع �ي

الحيــوّي والنشــط.

ي فهــم 
كمــا يمكــن الســتفادة أيضــاً �ف

ف  البيولوجيــ�ي تجــارب  مــن  الأحاســيس 

الحّيــة  الخلّيــة  دراســة  ي 
�ف ف  المتخصصــ�ي

نســان، إذ يجمعــون عــى أننــا ل نمتلــك  لالإ

ي جيناتنــا ســوى 02 شــيفرة مفّعلــة، مــن 
حاليــاً �ف

ي حمضنــا النــووي، 
أصــل 46 شــيفرة محتملــة �ف

ويعــود هــذا العــدد القليــل إىل أّن هنــاك 

مفتاحــاً يشــّغل ويطفــئ هــذه الشــيفرات، 

ــاح هــو  ــا أّن هــذا المفت وقــد نتفاجــأ لمعرفتن

ة  مبــا�ش تتفاعــل  فالأحاســيس  الأحاســيس، 

نســان. يائيــاً مــع جينــات الإ ف وف�ي

والخــوف باعتبــاره موجــة طويلــة وبطيئة 

مــن المشــاعر، فإنــه يلمــس نســبياً مواقــع 

ي أن 
ــ�ف ــا يع ــووي، مم ــض الن ــن الحم ــة م قليل

ي حالــة من الخــوف، محصور 
شــخصاً يعيــش �ف

بعــدد مواقــع الستشــعار المتوفــرة لديــه؛ أي 

ي التفكــ�ي 
إنـّـه ينطــوي عــى محدوديــة ضّيقــة �ف

ذعــان والتســلط،  وقابليــة كاملــة للقــرس والإ

ــن  ــة م ي حال
ــش �ف ــذي يعي ــخص ال ــا الش بينم

ــى  ــردداً أع ــه ت ــظ لدي ــن أن نالح ــّب، يمك الح

وموجــة أقــر، فهــو يمتلــك مواقــع محتملــة 

النــووي،  الحمــض  داخــل  للتشــف�ي  أكــ�ش 

بالتــاىلي قــدرة غــ�ي محــدودة عــى البتــكار 

ــرح. ــاط والف ــداع والنش ب ــق والإ والخل

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



يســتثمر  مــن  يبــدو هنــاك  مــا  عــى 

محركاتــه  ويديــر  عاليــٍة  بفاعليــٍة  الخــوف 

ي 
بكفــاءة، فأنمــاط الهيمنــة كافــًة ل تتشــكل إّل �ف

ــة الفــرد وإرادتــه، وليــس هنــاك  انحســار حريّ

أداًة أفضــل مــن الخــوف لتحقيــق ذلــك، لقــد 

ــرد  ــل الف ي جع
ــلطّية �ف ــة التس ــت الأنظم نجح

يخــاف ممــا يحــب ويحــب مــا يخــاف، وهــذه 

ــة ســاهمت عــى مــّر التاريــخ بتقليــص  العملّي

ــأنها. ــن ش ــط م ــود والح ــردات الوج مف

ي عالــم اليــوم الــذي يشــهد التفاهــم 
و�ف

ــت  ــاً، انفتح ــاً عالي ــة انخفاض ــاون والثق والتع

واســعاً أبــواب التعّصــب والتطــرّف والعنــف، 

نســان  لقــد ضاعــف الخــوف مــن عجــز الإ

ومحدوديتــه وإذعانــه، وتمكنت موجــة الخوف 

ووســائط  الحديثــة  التقنّيــات  عززتهــا  ي 
الــ�ت

الهيمنــة والتحّكــم، مــن بســط ســيطرة شــاملة 

ــد  ــات يفتق ــذي ب نســان المعــا�، ال عــى الإ

والتصالــح  الســالم  إىل  جوهريــاً  افتقــاداً 

اللهــاث  ضــوء  فعــى  العميــق،  الداخــىي 

المســتمر داخــل ثقافــٍة معّممــة، أصبحــت 

ــرد.    ــمات الف ــّم س ــطحّية أه ــة والس المجانّي

ــج  ــن أن ينت ــبق ل يمك ــا س ــى م ــاًء ع بن

الهتمــام عــن الخــوف، فالهتمــام ينتــج عــن 

ــم  نســان أن يهت ، ل يمكــن لالإ الحــب، بمعــ�ف

ــان  ــام ينتمي ــوف والهتم ــب؛ فالخ ــا ل يح بم

ي أّن الهتمــام 
، ممــا يعــ�ف ف ف مختلفــ�ي إىل حقلــ�ي

ويفــرد  الخــوف،  مســاحة  يقّلــص  بالطفــل 

ي يتشــكل 
الطريــق واســعاً أمــام الثقــة الــ�ت

منهــا الفــرد الأكــ�ش حكمــًة وشــجاعة، وإذا كان 

الجميــع يخافــون عــى أطفالهــم، فهــذا لأننــا 

ــد  ــا أن نعتق ــة أو راق لن ــذ البداي ــا من اعتقدن

بــأّن الخــوف يحميهــم، ولكــن هــل يحمــي 

ــوف؟ ــن الخ ــوف م الخ

ي هذا العالم التســلطي 
فــإذا كان هناك �ف

ي أحاسيســنا ومشــاعرنا، ليغلــق 
مــن يســتثمر �ف

علينــا دائــرة الخــوف، فنحــن أيضــاً مــن حيــث 

ــذه  ــا ه ي دخولن
ــة �ف ــاهم بجديّ ــا، نس ــراد لن يُ

ي قالــب مــا 
ــا �ف الدائــرة، فعندمــا نضــع أطفالن

نريــد ومــا نتوقــع منهــم، هذا ســيجعل من أّي 

تغيــ�ي أو طــارئ تهديــداً لمخططاتنــا، التهديد 

أطفالنــا  عــى  مخاوفنــا  ســيضاعف  الــذي 

وعــى مســتقبلهم، ومــن الجهــة الأخــرى نحــن 

ي التفكــ�ي 
بعــدم رغبتنــا بــذَل جهــٍد حقيقــٍي �ف

عــى  الوقــوف  أو  الحلــول،  عــن  والبحــث 

مســؤوليتنا العميقــة نحــو الطفــل، ســوف 

ــوف  ــه، لأن الخ ــأ إلي ــوف ونلج ــرب إىل الخ نه

ــا، كأن  ــا ومهامن ــن اهتمامن ــا م ــم ليعفين مَصّم

نسان أن يهتم بما ل يحب فالخوف والهتمام  »ل يمكن لالإ
» ف ف مختلف�ي ينتميان إىل حقل�ي



يكفــي أن نخــاف عــى أطفالنــا لنبتعــد عــن أي 

ــه اتجاههــم. تقصــ�ي نشــعر ب

ــا إىل  ــال أطفالن ي إرس
ــت �ف ــكلة ليس المش

ي الخــوف 
المدرســة أو عــدم إرســالهم، إنهــا �ف

ــا،  ــر أطفالن ــا ومصائ ي مصائرن
ــم �ف ــذي يتحك ال

مــزودون  وهــم  ون  ســيك�ب الذيــن  أطفالنــا 

بالخــوف، لقــد كّنــا قــد قذفناهــم مــن قبل إىل 

مســتقبل ل يشــبههم، وهم بدورهــم أصبحوا 

وتوقعاتنــا،  بهواجســنا ومخاوفنــا  ف  مالحقــ�ي

وســوف يعيــدون الكــرّة مــع صغارهــم، ولــن 

ي هــذه الحلقــة المفرغــة 
يتوقــف الــدوران �ف

حــ�ت نفكــر بطريقــة مختلفــة، فنحــن جميعــاً 

ء، ولكــن هــل  ي
نخــاف عــى أطفالنــا مــن كل �ش

ء؟ ي
ــن أي �ش ــم م ي حمايته

ــاً �ف ــا حق نجحن

ي 
»المشكلة ليست بإرسال أطفالنا إىل المدرسة أو عدمه بل �ف

الخوف الذي يتحكم بمصائرنا ومصائرهم«



اب النفسي طارئ عىل  هل الغ�ت
حياة أطفالنا؟

بعــد أشــهٍر قليلــة مــن إعــالن كوفيــد 91 

اء النفســيون يحــذرون  وبــاء عالمّيــاً، بــدأ الخــ�ب

مــن نتائجــه النفســية عــى الأطفــال، ومــن 

نتيجــة  لهــا  يتعرضــون  ي 
الــ�ت الضغوطــات 

الــدول،  معظــم  ي 
�ف ُفــرض  الــذي  الحظــر 

اء أّن التعليــم عــن  حيــث رأى هــؤلء الخــ�ب

التفاعــل الجتماعــي وازديــاد  بعــد وغيــاب 

ــوع  ــا بن ــة أطفالن ــف الأ�ي أّدى إىل إصاب العن

ــا  ، وبعــد دخولن اب النفــ�ي ــواع الغــ�ت مــن أن

ــركات  ــتخدم مح ــي أن نس ي يكف
ــا�ف ــام الث للع

ــر  ــن التقاري ــ�ي م ــا الكث ــ�ت تطالعن ــث ح البح

ــاكل  ــاول مش ي تتن
ــ�ت ــات ال ــوث والدراس والبح

الــذي  العنــف  ومقــدار  النفســية،  الطفــل 

ي ظــل كورونــا والأزمــات 
يتعــرض لــه الأطفــال �ف

الملحــوظ  الهتمــام  هــذا  لــه،  المرافقــة 

اب النفــ�ي  يدفعنــا لنتســاءل: هــل الغــ�ت

ــم  ــال العال ــا وأطف ــاة أطفالن ــى حي ــارئ ع ط

إثــر كورونــا، أم أّن تاريخــه يعــود إىل مــا قبــل 

وس؟ ــ�ي ــذا الف ــار ه انتش



ات النفســّية والجتماعّية  إّن كافــة المؤ�ش

نســان  ي عنــد الإ ا�ب تؤكــد تنامــي الشــعور الغــ�ت

اب عند  المعــا�، وهــذا مــا جعــل مــن الغــ�ت

ابــاً غــ�ي ملحــوظ إل بالنســبة  الأطفــال اغ�ت

إىل  انتقلنــا  مــا  وإذا   ، ف والمختصــ�ي اء  للخــ�ب

ي أفرادهــا أساســاً 
ي يعــا�ف

ضفــة مجتمعاتنــا الــ�ت

واقتصــادي  ســيا�ي  شــامل،  اب  اغــ�ت مــن 

ــأ  ــدد منش ــب أن نح ــن الصع ــي، فم واجتماع

اب النفــ�ي عنــد أطفالنــا، دون العــودة  الغــ�ت

ــا،  ــل حياتن ي كل تفاصي
ــدة �ف ــذوره الممت إىل ج

وطفــة«  »عــىي  يــراه  كمــا  اب  الغــ�ت فهــذا 

ي 
ابيــة �ف ي بحثــه المعنــون بالمظاهــر الغ�ت

�ف

ي ينال 
الشــخصّية العربيــة: »هــو الوضعية الــ�ت

فيهــا القهــر والتســلط والعبوديــة مــن جوهــر 

ــا  ــرض فيه ي تتع
ــ�ت ــة ال ــو الحال ــان، وه نس الإ

ــاب  ــه لالغتص ــه أو نفس ــان أو عقل نس إرادة الإ

إّن  وبالتــاىلي  والتشــويه،  والعتــداء  والقهــر 

ــر،  ــف أدوات القه اب هــي مختل أدوات الغــ�ت

وكل مــا مــن شــأنه أن يعانــد نمــو الشــخصية 

ــا«. ــا وتفتحه ــانية وازدهاره نس الإ

ي 
�ف وطفــة  عــىي  إليــه  ذهــب  مــا   

ــه  ي كتاب
تعريفــه يؤكــده »عيــ� الشــورطي« �ف

ــة«، مــن خــالل  ــة العربي بي ي ال�ت
»الســلطوية �ف

ي 
اب النفــ�ي الــ�ت تحديــده لمظاهــر الغــ�ت

ي تتبــدى 
ي منهــا أطفــال مجتمعاتنــا، والــ�ت

يعــا�ف

بالعجــز  والشــعور  الجتماعيــة  العزلــة  ي 
�ف

وغيــاب المعــ�ف وغيــاب المعايــ�ي والغربــة 

عــن الــذات، وهــو يحيــل ذلــك إىل الســلطوية 

ي تقــوم عــى أســاليب قمعيــة 
بيــة، والــ�ت ي ال�ت

�ف

ــر  ــاء الأوام ــاب وإلق وتعســفية كالشــدة والعق

والتهديــد والتوبيــخ والإحــراج، وذلــك لتحقيــق 

الخضــوع والتبعيــة، ابتــداًء مــن البيــت مــروراً 

بالمدرســة وصــولً إىل الجامعــات والمؤسســات 

ــًة. ــة كاف الجتماعي

ــل إىل أّن  ــابقة تحي ــات الس  إّن التوصيف

ــا  ي مجتمعاتن
مراحــل النمــو النفــ�ي للطفــل �ف

يخّيــم عــى أجوائهــا الخــوف بفعــل الأســلوب 

ــًة، أســلوِب  ــة كاف بوي ــا ال�ت ي أنظمتن
المعتمــد �ف

العصــا والجــزرة، وبمعــ�ف أوضــح أســلوب 

غيــب الــذي يعتمــد الثــواب  هيــب وال�ت ال�ت

ــه،  ــول الطفــل ورغبات ــد مي ي تحدي
ــاب �ف والعق

هــذا الأســلوب الــذي يتناغــم مــع البنيــة 

التســلطية والقهريــة للســلطات المســتبّدة، 

ــى  ــتمرارها ع ــكها واس ي تماس
ــد �ف ــا تعتم إذ إنه

ي تصــادر عــى ملــكات 
ــة الــ�ت المعرفــة التلقينّي

النقــد والحكــم عنــد الطفــل، ليصبــح التعلــم 

ي يفــرغ عقــول 
عبــارًة عــن تراكــٍم معلومــا�ت

ــم يكمــل  ــداع، ث ب الأطفــال مــن الدهشــة والإ

ي مجتمعاتنا يخّيم عىل أجوائها 
»مراحل النمو النفسي للطفل �ف

بوية كافة« ي أنظمتنا ال�ت
الخوف بفعل الأسلوب المعتمد �ف



العالمــة  نظــام  النكوصّيــة  ة  المســ�ي هــذه 

الطفــل  تقييــم  ي 
�ف يُعتمــد  الــذي  الهرمــي 

وتحديــد مســتوى ذكائــه، ونحــن نــدرك جيــداً 

ي مجتمعاتنــا 
مــا هــو مســتوى هــذه الــذكاءات �ف

والمعرفيــة  العلمّيــة  بإنجازاتهــا  قياســاً 

المتدنّيــة.

ي 
ل شــك أّن نظــام الحجــر الــذي اتُخذ �ف

وس كورونــا، ســّهل عمليــة  ي فــ�ي
مواجهــة تفــ�ش

اف بالأعــراض النفســّية المرافقــة لــه  العــ�ت

اف كان  ــ�ت ــذا الع ــّن ه ــا، ولك ــات أطفالن وبأزم

وطــاً ومحــّدداً ومتعلقــاً بالوبــاء نفســه،  مرسش

ي مجتمعاتنا إىل 
ممــا يغفل أّن المشــكلة تعــود �ف

، فهــو المنتــج  تاريــخ نشــوء التســّلط الســيا�ي

ي 
ــ�ت ــرى ال ــلطويات الأخ ــع الس ــي لجمي الحقيق

تتغــذى مــن الجــذور العقائديــة نفســها، مهمــا 

تبايــن شــكل المؤسســة ومضمونهــا، ســواًء 

اجتماعّيــة  أم  اقتصاديــة  مؤسســات  كانــت 

أفضــل  هنــاك  ليــس  وبالطبــع  دينّيــة،  أم 

ف التســّلط  بويــة لتمكــ�ي مــن المؤسســات ال�ت

وطــي« أّن »الأنظمــة  ه، حيــث يــرى »الرسش ونــرسش

بيــة كوســيلة تســتطيع  التســلطّية تنظــر إىل ال�ت

مــن خاللهــا تطويــع شــعوبها وتعويدهــا عــى 

ــم  ــح اله ف يصب ــ�ي ــالم، فح ــوع والستس الخن

اً  الأســا�ي لأي نظــام ســيا�ي اســتمراره، كثــ�ي

بــوي ليكــون  مــا يقــع الختيــار عــى نظامــه ال�ت

ــك الغــرض«. ــق ذل وســيلة لتحقي

ات الحجــر الطويلــة  الــكل يعلــم أّن فــ�ت

ــن  ، فاقمــت م ي
ــورو�ف ــع الك ــا الواق ي فرضه

ــ�ت ال

المشــاكل الأ�يــة عامــًة ومــن العنــف الموجــه 

فالخالفــات  خــاص،  بشــكل  الطفــل  نحــو 

ــال  ــال الأطف ف الأزواج، ن ــ�ي ــاّدة ب ــة الح الأ�ي

هــذا  ســّهل  فقــد   ، الأكــ�ب النصيــب  منهــا 

نتيجــة  الأ�ة  ي 
�ف العنــف  العالمــي  الوبــاء 

ل ومــا  ف ات البقــاء الطويلــة داخــل المــ�ف فــ�ت

ــن  ــة، ولك ــن ظــروف معيشــّية صعب ــا م رافقه

هــذه النتائــج ليســت وليــدة الحجــر، بــل هــي 

ي الحقيقــة تنتمــي إىل المقدمــات الجتماعّيــة 
�ف

بويــة الخاطئــة، إنهــا تنتمــي  والمنظومــات ال�ت

ي 
ــ�ت ــّلط ال ــات التس ــق لسياس ــل العمي إىل الخل

ــب  ــش الجوان اف بالآخــر، وتهّم ــص العــ�ت تقّل

ــح ثقافــة  نســانّية لصال العميقــة للعالقــات الإ

ــش. ــاء والتهمي قص ــو الإ ــدار نح النح

مجتمعاتنــا  يغــذي  الــذي  التســّلط   

الهرمّيــة يجعــل مــن عــدم المســاواة المدنّيــة 

ي أبسط الأحداث وأعقدها، لذا فإّن 
»التسّلط يستثمر وجوده �ف

ف الكث�ي من المشاجب  كورونا بالنسبة له يصبح مشجباً من ب�ي
نسانّية« ي يعّلق عليها إخفاق العالقات الإ

ال�ت



لوجــوده،  العريضــة  القاعــدة  والسياســّية 

اكــب  وهــذا التأســيس عــى غيــاب العدالــة ي�ت

ورة مــع غيــاب الحــق والقانــون، لتغــدو  بالــرف

الطفــل  كحقــوق  فيــه  الحقــوق  منظومــة 

منظومــة صوريــة ومفارقــة للواقــع، وهــذا 

بــداع  ي إىل مجتمــع يفتقــر إىل الإ
مــا ســيف�ف

ي 
نســا�ف الإ الحــس  إىل  ويفتقــر  والتجــدد، 

ف تصبــح العالقــات  التشــاركي الفاعــل، حــ�ي

داخلــه مغلقــة عــى نهايــات حتمّيــة، لــن 

بــل  فقــط،  فيــه حقوقــه  نســان  الإ يخــرس 

ّ الكامــل، إّن التســّلط  ي
نســا�ف ســيخرس معنــاه الإ

ي أبســط الأحــداث وأعقدها، 
يســتثمر وجــوده �ف

ــا بالنســبة لــه يصبــح مشــجباً  لــذا فــإّن كورون

ــق  ي يعّل
ــ�ت ــن المشــاجب ال ــ�ي م ف الكث ــ�ي ــن ب م

ــاً  ــانّية، متذرع نس ــات الإ ــاق العالق ــا إخف عليه

نســان تــارًة، وبقصــور  بالطبيعــة العدوانيــة لالإ

ــل  ــذا يتنّص ــرى، وهك ــارًة أخ ــام ت ــي الع الوع

ــا يحــدث،  التســّلط مــن مســؤوليته عــن كل م

ــبب.  ــو الس ــا ه ــاً أّن كورون ــد جميع لنعتق


