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املقدمة
هذه أحباث شارك هبا أصحاهبا يف الندوة الدولية اليت عقدها مركز ابن خلدون للعلوم 
اإلنسانية واالجتماعية جبامعة قطر حتت عنوان »حقوق اإلنسان يف أدب الطفل يف العامل 
موضوعها  يف  الندوة  رّكزت  حيث  2020م،  سبتمرب   26 املوافق  السبت  يوم  العريب« 
على أمهية تثقيف األطفال حبقوقهم اإلنسانية، ولتحقيق ذلك لألطفال، البّد هلم من أن 
يتخيلوها أواًل من خالل وسائط معينة ومؤثرة. وجاء اختيار البحث يف أدب الطفل على 
وجه اخلصوص بعّده الوسيط األشهر واألكثر شيوعا يف عامل األطفال، فاألدب لديه القدرة 

على اإلسهام الكبري يف ثقافة حقوق اإلنسان ونشرها بني شرحية األطفال.

من  واألربعني  الثانية  املادة  مع  متوافًقا  املوضوع  ابن خلدون هبذا  مركز  اهتمام  وأييت 
االتفاقية على نطاق واسع  اليت تطالب ابلتعريف مببادئ وأحكام  الطفل  اتفاقية حقوق 
للبالغني واألطفال على حّد السواء، ومؤّكًدا ألمهية  املناسبة والفّعالة  الوسائل  من خالل 
الدراسات اليت تشري إىل أن األطفال الذين يتعلمون وخيتربون حقوقهم هم أطفال يربهنون 

على أساسيات املواطنة الصاحلة اليت ترجوها الدول واجملتمعات.

يف هذا الكتاب، جاءت  األوراق ملبية احلرص هذا، فتنوعت املقارابت يف  جماالهتا، 
فحضرت املعاجلة الرتبوية، واملعاجلة األدبية النقدية، واملعاجلة االجتماعية ومعاجلة من علم 
النفس، فالربط بني اجملاالت املتباينة يؤّكد على أمهية تناول مسائل احلقوق بطرق خمتلفة من 
جهة، ومن جهة أخرى  يدّلل على أن هذه احلقوق ليست متصلة على مستوى املمارسات 
مبجال دون غريه، فهي حقيقة منغمسة يف جمموعة كبرية من املصادر واجملاالت، ويكون 
املركز قد حّقق  هبا  أيًضا نوًعا من التجسري الذي يعّد أحد  أهم األطر االسرتاتيجية اليت 

يعمل عليها املركز يف ملتقياته وإصداراته.



حقوق اإلنسان يف أدب الطفل يف العامل العريب 10

يف اخلتام، يشكر مركز ابن خلدون للعلوم اإلنسانية واالجتماعية مجيع الباحثني الذين 
الفائدة  اإلصدار  هذا  أن حيقق  ويرجو  الكتاب،  هذا  إنتاج  العلمية يف  مبعرفتهم  أسهموا 

املرجّوة منه، ويضيف انفًعا لبحوث أدب الطفل يف املكتبة العربية.

                                                  نورة محد اهلاجري    
 مساعد ابحث                
مركز ابن خلدون للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
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كلمة االفتتاح
 د حصة العوضي*)))

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، يسعدين أن أرّحب جبميع املشاركني واملشاركات يف 
هذه الندوة اخلاّصة حبقوق اإلنسان يف أدب الطفل يف العامل العريب، شاكرة جلهود مركز ابن 
خلدون من جامعة قطر هذه املبادرة الكرمية، لطرح ما يتعلق هبذا املوضوع مع املختصني 

واملهتمني يف العامل العريب.

حنن هنا اليوم لنلقي الضوء على ما أبدعه ُكتَّاب الطفل يف الوطن العريب من دعوة إىل 
االهتمام حبقوق اإلنسان كائنا من كان يف أّي مكان وزمان. حني خلق هللا اإلنسان جعل 
له حقوقا وواجبات توفر له سبل العيش بكرامة، وتوفر له احلياة اليت جيب أن حيياها على 
هذه األرض. كان عليه أن يعبد هللا أوال، وأيمتر أبوامره وينتهي بنواهيه، مث ميارس حياته 
الطبيعية اليت ُفِطر عليها من احلصول على اهلواء والغذاء واملكان الذي يعيش فيه واألمان، 
له احلياة على هذه  تتيح  قيامه هو بتحقيق االستمرار لكل غاايته وأهدافه، وما  جبانب 

األرض.

يّتصل بذلك  يتبعه حّق معني  واجبات اإلنسان ال أتيت مفردة وحدها، كل واجب 
الواجب، ومع تزايد الواجبات زادت معها احلقوق، ومع توسع اجملتمعات واألمم واستقالل 
كلٍّ منها بسياستها ومصادرها االقتصادية وعاداهتا ومورواثهتا االجتماعية، تعددت اآلراء 
وبيئة  معني  نظام  حتت  يؤديها  معينة  واجبات  إنسان  لكل  وأصبح  القوانني،  وفُرِضت 

اقتصادية وسياسية حمّددة وحتت رقابة اجتماعية مشرتكة.

أصبح من حّق اإلنسان احلصول على حريته واستقالله حسب دستور بالده والعمل 
به. أصبح من حّقه احلصول على غذائه ودوائه ومسكنه وأسرته اخلاّصة به وتعليمه، كل 
ذلك يف مقابل العمل الذي جيتهد فيه، ويقوم به على أكمل وجه، واتباع القوانني اليت 
ترشده إىل سبل التعليم والعالج واحلفاظ على األمن واألمان والتضامن مع من حوله، ومن 

*  ابحثة وأدبية متخصصة يف أدب الطفل - قطر
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يقومون أيضا بواجباهتم املطلوبة منهم حسب موقعهم يف اجملتمع، ويستعرض حياته وحياة 
اآلخرين من خالل أُطر كتاابت ومنشورات وأخبار يتّم تناقلها من مكان آلخر، ومن بلد 
آلخر، حىت أّن اإلنسان أصبح يعرف ما حيصل عليه املواطن يف أقصى بقاع األرض، وما 

يتوجب عليه دفعه من واجبات للحصول على تلك احلقوق.

لإلنسان حقوق وعليه واجبات سواء كان صغريا أم كبريا، سواء كان ذا دين أم بدون، 
سواء كان ذكرا أو أنثى، فاجلميع يف اجملتمع الواحد ينالون حقوقهم بقدر أداء واجباهتم 
دون تفرقة بني جنس وآخر، وبني جنسية وأخرى، وبني لغة وأخرى، وبني جمتمع وآخر. 
فاإلنسان هو اإلنسان يف كل زمان ومكان، وبناء على ذلك، فقد دأبت القيادات البشرية 
لتحقيق أكرب قدر من احلقوق املطلوبة لكل إنسان، ورصدت يف القرن السابق / القرن 
العشرين العديد من املواثيق واملعاهدات اليت تؤكد على أحقية هذا اإلنسان ابحلصول على 

الكثري مما حيتاجه هو واآلخرون من حوله.

ففي عام 948)م دخل مصطلح حقوق اإلنسان سبع مرات يف امليثاق التأسيسي 
لألمم املتحدة، مما جيعل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها غرضا رئيسيا ومبدأ توجيهيا أساسيا 
للمنظمة. ويف عام 976)م دخل العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية حّيز التنفيذ، حيث مشل 67) دولة طرفًا يف هذا العهد. وكان هذا العهد الدويل 
الفكر  وحرية  عادلة،  حماكمة  يف  واحلّق  القانون،  أمام  واملساواة  التنقل  حرية  إىل  يدعو 
وحظر  األقليات،  حقوق  ومحاية  واملشاركة،  السلمي  التجمع  وحرية  والدين،  والوجدان 
احلرمان التعسفي من حياة العبودية، والسخرة واالعتقال التعسفي والتمييز، والدعوة إىل 

إعالن احلرب والكراهية والعنصرية والدينية.

انبثقت عن تلك املواثيق عدد من املعاهدات األخرى اليت مشلت حقوق بعض الفئات 
يف اجملتمعات الدولية، فقد مّت توقيع معاهدة ضد التمييز العنصري ضد املرأة عام 965)م، 
مث معاهدة حقوق الطفل عام 989)م، ومعاهدة حقوق ذوي اإلعاقة عام 2006م. كل 
تلك املعاهدات سعت لتلقي الضوء على ما يتوجب على األمم توفريه لشعوهبا ومواطنيها 

ابلتساوي دون حتّيز، ودون تفرقة بني جنس وآخر أو لون وآخر.
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انطلقت األقالم لتسجل للتاريخ ما قام به اإلنسان، وما عهد لنفسه أداءه  والقيام به 
ملصلحته اخلاصة، ومصلحته البشرية عامة، ومن تلك األقالم الكثرية، أصدرت دور النشر 
الكثري من األعمال األدبية والفنية اليت تدور حول حقوق البشر يف العصر احلايل، والعصور 
السابقة  اليت ُسِلبت فيها حقوق الكثري من الذين عاشوا يف فقر وجهل ومرض، وحتت ظلم 
االستبداد والطغاة والعبودية، والتمييز العنصري، ومل ختُل ساحة كتب األطفال من التطّرق 
اليت  واألفالم  واملسرحيات  والرواايت  القصص  خالل  من  اإلنسان  حقوق  موضوع  إىل 
شهدت ازدهارا مع القرن املاضي، وامتدت حىت اآلن، حيث حرص الُكتَّاب  واملبدعون 
على بّث قيمة أخالقية وإنسانية يف كّل عمل وِكتاب ُيصّدر ، ويف كّل رواية ُتكَتب، ورغم 
احتوى ضمن  أنه  إال  البشر،  من  معينة  فئات  إىل  الطفل كان واليزال موجها  أدب  أّن 
أفكاره حكاايت تؤّكد حّق البشر يف نيل الكثري من احلقوق، مثل احلصول على الرعاية 
والتعليم واالستقرار واهلوية، وحقوق االنتخاب والتصويت واملشاركة يف ارتفاع درجة النمو 
االقتصادي ، وأساليب غري مباشرة بشكل واضح، إمنا من خالل تسلسل تلك الرواايت 
والقصص اليت تصل إىل مجاهريها بسهولة ويسر، فقد أصدر العديد من ُكتَّاب األطفال 
اتمر،  وزكراي  العيسى،  وسليمان  يوسف،  وعبدالتواب  الكيالين،  كامل  مثل:  البارزين 
ويعقوب الشاروين، وغريهم من رّواد أدب الطفل يف العامل العريب، -والذين ال يسع هلم 
الوقت لذكرهم يف هذه الفقرة- جمموعات من الكتب الدينية واالجتماعية والرتبوية والوطنية 
واإلنسانية اليت تتضمن احلفاظ على تلك القيم األخالقية والقيم اليت يدعوان إليها اإلسالم 
تعليم وعالج ،  كاملساواة والعدل ومحاية األطفال ورعايتهم، ومنحهم كل حقوقهم من 
وأمن واستقرار وتربية وهوية، كما أشارت العديد من تلك املؤلفات إىل املساواة بني البشر 
وعدم نشر بذور الكراهية واحلقد، وعدم اهتام اآلخرين ابلباطل دون وجه حّق ومساواة 
الكرمي،  ابلعمل  هلا  والسماح  املرأة  حقوق  صيانة  وكذلك  واألجور،  الرعاية  يف  العاملني 
ومساواهتا ابألجر مع الرجل، وحّقها إبدارة أمواهلا اخلاصة دون تدخل من أحد. حّقها يف 
االستقرار واألمن ومعاملتها ابلكرامة واللني، وعدم استخدام العنف ضّدها، وكذلك عدم 
لبيوت وخارجها، ومنحهم  العمالة داخل  العنف ضد األطفال، والتنديد ضد  استخدام 
حقوقهم دون تقصري واحرتام الوالدين وكبار السّن ورعايتهم، ومساعدة الفقراء واحملتاجني 
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والضعفاء، وإجياد قدوة مثالية يف كل بيت وجمتمع متّثل كّل تلك املعطيات واألخالقيات 
اليت جيب أن يلتزم هبا الطفل يف عالقاته مع غريه من البشر.

اليت سبقت كل اجلهود احلديثة  الدين اإلسالمي  مبادئ كثرية وشاملة اشتمل عليها 
لنشر حقوق اإلنسان واحلرص عليها، والدعوة إىل تنفيذها يف كّل ما يهّم احلياة البشرية يف 
كّل اجملاالت السياسية منها واالقتصادية واالجتماعية والقانونية والرتبوية، وغريها مما ذكره 
القرآن الكرمي والسنة النبوية منذ أربعة عشر قران من الزمان، وهذا ما يتّم تطبيقه يف القيم 
املقدمة يف قصص األطفال وآداهبم؛ لصيانة حقوق اآلخرين وعدم اإلخالل هبا ألّي ظرف 

من الظروف. 

للمشاركة يف  العرب  املبدعني  نفوس  احلماس يف  لبّث  العريب حباجة  العامل  زلنا يف  ال 
ملء مكتبة األطفال العربية، بكل ما يهيئ هلم سبل العيش الكرمية واآلمنة يف حاضرهم 
ومستقبلهم، ولكّل األجيال القادمة من خالل تعريف الطفل مبفاهيم هذه احلقوق وسبل 
العمل وعدم جتاوزها، فهذا حّق من حقوق الطفل أيضا أن يتعرف على حقوق اآلخرين 

الذين يعيشون معه يف البيت واجملتمع والبالد األخرى.

شاكرة لكم هذا التجمع املفيد، وأمنيايت هلذه الندوة ابلتوفيق لتحقيق الدور املزمع القيام 
الوطن  اإلنسان والطفل يف هذا  به، واخلروج مبعطيات جديدة وقّيمة يف سبيل مصلحة 

العريب الكبري. شكرا لكم، والسالم عليكم مجيعا. 
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فعل القراءة والكشف عن هباء االختالف:
 قراءة يف أربعة مناذج من قصص األطفال

أ. د علي عاشور اجلعفر*)1(

*  عضــو هيئــة التدريــس بكليــة الرتبيــة -جامعــة الكويــت. حاصــل علــى دكتــوراه الفلســفة مــن جامعــة إنــدايان – بلومنجتــون 
 The .)2004( :نشــر العديــد مــن األحبــاث يف جمــالت علميــة حمكمــة عربيــة ودوليــة مــن بينهــا ،U.S.A /(998
Art of Storytelling for Cross Cultural Understanding تصــور مقــرتح لإلدمــاج الثقــايف بــني 
األطفــال العاديــني وذوي االحتياجــات اخلاصــة يف كتابــة قصــص األطفــال )2005(، وعــي معلمــات املســتقبل ملفهــوم 
االختــالف يف قصــص األطفــال: دراســة ملظاهــر القصــور واستشــراف لطــرق املســتقبل )2005(، اســرتاتيجية مقرتحــة 
الســتخدام التشــبيهات القائمــة يف البيئــة احملليــة يف تعليــم احلــروف اهلجائيــة ألطفــال الروضــة واملرحلــة االبتدائيــة )6)20(.  
لــه مــا يزيــد عــن مخســة كتــب منهــا: مائــة كتــاب لألطفــال جديــرة ابلقــراءة )))20(، وأدب األطفــال والسياســة: التنــوع 
واالختالف )6)20(، الكائن املندهش اجلميل: قراءة يف اخليال الشــعري عند األطفال )2020(. حصل على جائزة 
أفضــل أطروحــة دكتــوراه علــى مســتوى قســم املناهــج يف كليــة الرتبيــة / جامعــة أنــدايان - بلومنجتــون/ الــوالايت املتحــدة، 

ويف الكويــت حصــل علــى جائــزة الدولــة التشــجيعية يف حقــل العلــوم االجتماعيــة عــن كتــاب أدب األطفــال والسياســة.
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فعل القراءة والكشف عن هباء االختالف:
 قراءة يف أربعة مناذج من قصص األطفال

أ. د علي عاشور اجلعفر-الكويت

امللخص:

الذين  األطفال  أن  وحقوقه  الطفل  عاجلت  اليت  املختصة  الدراسات  من  أكد كثري 
وعوا حقوقهم وخاضوا جتربة معرفتهم إايها، ومارسوها، كانوا مواطنني صاحلني؛ إذ دلت 
تلك الدراسات أن أولئك األطفال مبعرفتهم حلقوقهم األولية، كانوا األكثر وعيا لواجباهتم 
اجملتمعية، أهنم أسهموا يف تطوير السلوكيات والقيم اليت تضمن حقوق اآلخرين. كما أهنم 
اكتسبوا مهارات سلوكية أسهمت يف مشاركتهم الفعالة يف جمتمعهم الدميوقراطي. واتفاقية 
حقوق الطفل الدولية ال تتضمن وجوب متتع األطفال حبقوقهم فحسب؛ بل تنص أيضا 
على ضرورة أن تعلن الدول تلك احلقوق »على نطاق واسع، ابلوسائل املالئمة والفعالة، 
من  الطفل  ويظل موضوع حقوق   .)42 )مادة  على حد سواء«  واألطفال  الكبار  بني 
املوضوعات املهمة اليت اعتنت هبا املطبوعات املقدمة للطفل العريب، ال سيما القصصية 

منها، إذ تنوعت القوالب اليت عاجلت موضوع احلقوق يف األدب املقدم للطفل.

وحتاول القراءة احلالية تعريف األطفال أبنواع التمييز من خالل تعريفهم وتنبيههم إىل 
القراءة الناقدة، تلك اليت حتاول أن تكشف للطفل القارئ عناصر يف القصة تكشف معاين 
غري اليت يكشفها سطح املعىن، وذلك بعرض جمموعة من التجارب القرائية قام هبا الباحث 
مع جمموعة من األطفال يف مدارس متعددة من دولة الكويت ملعرفة مدى إمكانية اكتشاف 
األطفال لبعض أنواع التمييز يف أثناء قراءهتم للقصص، وهل احلوار وتنبيه األطفال لبعض 
النقاط يف القصة يساعدهم على مزيد من التعمق يف بيان أشكال التمييز؟ وهل تعريف 

األطفال بكيفية القراءة النقدية سبيل لكشف أنواع التمييز يف القصص املعروضة عليهم؟
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الصادرة عن دور  القصص  أربعة مناذج من  التمييز ابستخدام  أنواع  الورقة على  تركز 
النشر العربية، مع مزيد من الرتكيز على فكرة حق األطفال يف فهم ما يقرؤون، حىت يصلوا 

من خالل هذا الفهم إىل معرفة حقوقهم ونبذ كل أشكال التمييز.

التمييز-القراءة  الطفل-  األطفال-حقوق  الطفل-قصص  أدب  مفتاحية:  كلمات 
الناقدة
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البداايت: األدب الشعيب والتعريف ابحلقوق.

يف السابق، كان لألدب دور مهم يف تبيان احلقوق والواجبات وتعريف الطفل هبا، ال 
سيما يف األدب الشفاهي )الشعيب(. ومثل هذه احلقوق ختتلف ابختالف جنس الراوي؛ 
فالراوي الذكر تتسم روايته لألحداث ابلصبغة الواقعية، وذكر ما جيري عليهم من أهوال 
البحر والصراعات بني القبائل. إنه يذكر قيم الشجاعة والصرب يف املقام األول. أما املرأة 
فهي حتكي »احلزاية« أو »اخلّروفة«، واليت تستند على اخليال واخلرافة لتكون سالحها يف 
مواجهة الظروف الصعبة اليت تواجهها وحيدة، بعد أن سافر عنها األب أو الزوج أو االبن 
األكرب طلبا للعيش، لتعيش مع من هم من جنسها يف زمن طويل، ميتد لشهور أربع على 
أقل تقدير، وقد تصل مدة الغياب إىل تسعة أشهر، ليكون الزمن الذي تعيشه وحدها زمنا 
خرافيا يتطلب حكاية مشاهبة مالئمة للزمن الذي تقضيه وحيدة. هنا تصبح احلكاايت 

استعارية، ال تصرح بقدر ما تكين عن مضامينها)))

وأتيت يف زماننا املعاصر لتستخدم تقنية الفتة هي االستطراد)2). إن عبارة »مو مثل 
احلني« اليت وظفتها بصورة مستمرة يف حكاايهتا الشفاهية األستاذة نورة النشمي رمحها 
هللا، تكشف عن اإلشارة إىل زمنني وحالتني أخالقيتني خمتلفتني، فاستهالهلا للحكاية على 
النحو التايل: كان هناك اتجر أمني -مو مثل احلني- هي نقد للحاضر بلسان املاضي، 
وقيمة مهمة يتعلمها املستمع الصغري عن األمانة والثقة وأمهية الكلمة))). هذه الشفاهية 

( ( Ali Al-Jafar, »Women’s search for stability: A case study of the Cinder-
ella story in Arabian Gulf«, the journal of Human Sciences, 14, University 
of Bahrain, Bahrain, )2007( p.203
2 ( Ilhan Basgoz, »Digression in oral narrative: A case study of individual 
remarks by Turkish romance tellers«, JAF, 99, 391. American Folklore In-
stitute, USA, )1986(. p.6.
( ( AliAl-Jafar, Not like now: The dialogic narrative in the educational act, 
None published dissertation. )Indiana University: Bloomington, 1998(. 
p.77.
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األوىل كانت املعلم األول للمستمع الصغري عن احلقوق والواجبات اليت جيب أن يتمتع 
هبا، واليت ينبغي عليه معرفتها، حىت يصبح شريكا يف املؤسسة االجتماعية اليت سيسهم يف 

بنائها.

احلكاايت الشعبية ورموزها الثقافية تشكل ضمريا إنسانيا كونيا غري منغلق على حميطه، 
ولكنه يتجاوزه إىل آفاق الشمول اإلنساين الذي تبدو فيه النزعة إىل اخلري، والشوق إىل 
احلرية، من اخلصائص املميزة لإلنسان يف مشارق األرض ومغارهبا. لكن السياسة تضيق 
مبثل هذه الرحابة لتأخذ هبا إىل مضايق التعصب واالنغالق. فحكاايت مثل »ألف ليلة 
ابحلكاايت،  حممال  يرجع  حىت  األرض،  آفاق  إىل  ورحالته  سندابدها  وقصص  وليلة«، 

تصبح وبسبب السياسة شيئا آخر. 

لقد غدا السندابد -الذي طارت شهرته يف اآلفاق، وُعرف حبكاايته اليت يقص علينا 
فيها مشاهداته ومغامراته يف عوامل غرائبية إنسانية ال تعرف األسوار واحلدود- بسبب احلرب 
رمزا حبيسا وراء أسوار بغداد، بعد أن كان رمزا لعاملية اإلنسان))) . وهكذا يعكف األدابء 
على تقدمي الرموز الشعبية اإلنسانية يف األدب املكتوب؛ ليلجوا هبا إىل نفق مظلم ختّيم 
عليه النزعات الضيقة، واالنتماءات احملدودة، فيصنع بعضهم برمز »الشاطر حسن« ما 

صنعه أبخيه »السندابد«)2). 

األطفال وحقوقهم

يتأثر األطفال وهم يكربون، بال شك، ابحمليط اخلاص هبم، ال سيما أهاليهم والطبقة 
اليت ينتمون إليها، واألصدقاء، واملدرسة، وصور اإلعالم املتعددة )كتب-تلفزيون-إنرتنت-
ألعاب الفيديو-األفالم-وسائط االتصال االجتماعي..(. فلكل هذه املؤثرات صلة كبرية 

) ( حســن دكســن، أغــاين ســندابد، )العــراق: وزارة الثقافــة واإلعــالم، دائــرة ثقافــة األطفــال، الطبعــة األوىل، 985)(، 
ص 4.

2 ( علــي عاشــور اجلعفــر، أدب األطفــال والسياســة: التنــوع واالختــالف، )الكويــت: مطبعــة اخلــط، الطبعــة األوىل، 
.63-6 ص   )20(6
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بفهمهم، وطريقة التعرف إىل حقوقهم وحقوق اآلخرين. وميكن أن يكون أدب األطفال 
مصدرا مهما لألطفال، يتعرفون به إىل حقوقهم، وإىل معرفة القانون، فهو ليس جمرد سلسلة 
من النصوص اليت تتحدث عن القانون؛ لكنه يف حقيقة األمر أدب ميّكن األطفال والكبار 
الذين يقرؤون هلم، من الكشف عن حقوق الطفل وفهمها بصورة متكاملة. إنه أدب ال 

يطلعنا من خالل القصة على ما هو كائن؛ بل يرينا ما ميكن أن يكون))). 

اخلاصة ابلطفل  االتفاقية  لكل طفل حقوقا، وجاءت  أن  ليؤكد  الدويل  القانون  جاء 
لتغطي احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية. ويضاف إىل ذلك أن 
هناك منظمات أخرى انقشت وركزت على قضااي مرتبطة حبياة الطفل؛ مثل املواد اخلاصة 
االتفاقية صورة احلقوق؛ مثل حق  ابلعمل، واخلطف، واستغالهلم يف احلروب. وضحت 

األطفال يف العيش، والفهم ضمن حميطهم الثقايف، والديين، واللغوي، واالجتماعي. 

وتعترب اتفاقية الطفل هي األوىل من حيث استخدامها لغة حمايدة عند تعريفها ابجلنسني، 
 without discrimination( التمييز أبي صورة كانت كما وردت عبارة عدم 
of any kind( يف معظم بنود االتفاقية )2)كما أن هناك إشارة إىل خصوصية مرحلة 
الطفولة وقدرات الطفل يف تشكيل آرائه اخلاصة والتعبري عنها حبرية )املادة 2)(. لكن 
ذلك ال يعين أن نرتك الطفل من غري محاية؛ ولكنا نقوم بذلك كما توضحه املادة ) مبا 
خيدم ومصلحة الطفل. وتطالب االتفاقية الدول بعمل »التشريعات والقوانني وكل ما يلزم« 
لتحقيق ما جاء ابالتفاقية. كما أهنا ركزت على التعليم وأمهيته لتحقيق كل ذلك، ال سيما 

يف موضوع التمييز.

( ( Jonathan Todres & Sarah  Higinbotham, Human rights in children’s 
literature: Imagination and the narrative of law,) New York, Oxford Uni-
versity Press, 2016(, p.7
2 ( Todres, Jonathan. & Higinbotham, Sarah, Human rights in children’s 
literature: Imagination and the narrative of law, New York: Oxford Uni-
versity Press, 2016 p. 2.
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أمهية تعليم احلقوق

عندما  األطفال  أن  جبامعة كولومبيا  السالم  تعليم  برانمج  هبا  قام  دراسات  أكدت 
التعامل  يتم  وعندما  وتعليمهم،  االجتماعي  سلوكهم  يتطور  وواجباهتم،  حقوقهم  يعرفون 
معهم على أهنم مواطنون فاعلون يف اجملتمع، فإن محاسهم يزيد ليكونوا متعلمني متميزين. 
 )Empowering children( الطفولة  متكني  يف كتاهبما  وكوفيل)))،  هو  ويؤكد 
على وجود أدلة كثرية تنم أبن األطفال الذين تعلموا وخاضوا جتربة خاصة عن حقوقهم، 
أكدوا، وابلتجربة، كوهنم مواطنون صاحلون، فهم مل ميتلكوا املعرفة اخلاصة حبقوقهم األولية 
فقط؛ لكنهم ابملقابل عرفوا واجباهتم اجملتمعية. لقد طوروا السلوكيات والقيم الضرورية اليت 
تضمن حقوق اآلخرين، كما أهنم اكتسبوا مهارات سلوكية ضرورية للمشاركة يف جمتمعهم 
الدميقراطي. إن تعريف األطفال حبقوقهم يساعدهم يف االنتقال من كوهنم جمرد رعااي حتت 

مظلة الكبار إىل كوهنم شركاء ومشاركني مع أسرهم وجمتمعاهتم وأوطاهنم.

ملاذا أدب االطفال؟

ألدب الطفل من خالل الفن القصصي سطوة على خيال الطفل؛ فاألطفال ينتبهون 
إىل احلقوق والواجبات اليت تصدر بصورة طبيعية واليت جند أمثلتها يف القصص. ويشري 
أبليب يف كتابه املهم »مفهوم الطفل للقصة«)2) إىل أن القصة اليت يسمعها الطفل  تساعده 
على خلق تصور عن شكل العامل مبفرداته وقواعده؛ بل عن صورة الناس واألماكن، وذلك 
من غري تشتيت النتباهه، والفصل بني ما هو حقيقي ومتخيل، ومن مث يتعلمون أن جزءاً 
مما ورد يف هذه القصة حقيقي وغري متخيل. فهناك أحداث وشخصيات حمددة هي اليت 
سريفضها الطفل الحقا ابعتبارها متخيلة وغري حقيقية. إن األمر املهم هو الذي يكمن يف 

( ( R Brain Howe & Katherine Covell, Empowering children: Children’s 
rights education as a pathway to citizenship, )Toronto, University of To-
ronto Press, 2005( p.148.
2 ( Arthur Applebee, The child’s concept of a story: Ages to seventeen, 
)Chicago, University of Chicago Press, 1978( p.52.
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ما بني السطور، وليس صورة العمالقة واجلنيات، وهكذا تكون القصة أداة اجتماعية مهمة

اخليال ودوره

يقوم اخليال بدور مركزي يف دمج أدب الطفل وحقوقه؛ فنظرايت النمو اخلاصة ابلطفل، 
تؤكد الدور املهم خليال الطفل؛ ألنه حيتاج ملثل تلك املساحة ليُسنَّ قانوان أخالقيا لألحداث 
اليت يواجهها))). إن األطفال يوظفون العامل املتخيل الختبار مشاكلهم، وإعادة صياغتها 
بقدر  منفصلني،  دائما  ليسا  الطفولة  اخليال واحلقيقة يف عامل  أن  من أجل حلها؛ ذلك 
ما ميثالن نقطة تواصل. إال أن من السهل لدى األطفال االنتقال من نقطة املتخيل إىل 

احلقيقي، وابلعكس.

الصحي  الطفل  لنمو  تقدميه  أمهية كربى يف  الطفل  أدب  إىل  بيتلهامي)2)  برونو  ويعزو 
والنفسي، وال سيما عند األطفال الذين يعانون من صدمات نفسية حادة. ومن هنا فهو 
يرى يف احلكاية اخلرافية حال ملواجهة األطفال خماوفهم الكبرية، مثل هجران الوالدين هلم. 
لذا فإن احلكاية اخلرافية -كما يرى بيتلهامي- ترتجم مثل هذه املخاوف اإلنسانية النفسية 
إىل حكاية، واليت ميكن لألطفال أن يفهمها. هذا يعين أن اخليال ميكن أن يكون أداة من 
خالهلا ميكننا جتميع عامل متماسك، ألن علينا- كما ترى ماكسني جرين-  )))أن خنلق 
لألطفال واقعا يتسم ابإلبداع واالنفتاح، وتوفري فضاء حمفز، ميكنهم من جتديد طاقاهتم 

بصورة متخيلة.

( (  Eve Bearne, Myth, legend, culture and morality. In where texts and 
children meet, Edited by Eve Bearne & Victor )Watson, New York, Rout-
ledge, 2000(, p. 197.
2 ( Bruno Bettelheim, The use of enchantment: The meaning and impor-
tance of fairy tales, )New York, Vintage, 1975(, p. 6.
( ( Maxine Greene, Releasing the imagination: Essays on education, the 
arts, and social change,( San Francisco: Jossey-Bass, 1995)p. 3.
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القراءة وحتقيق التعاطف مع اآلخر

مثة دراسات  أجنزهتا أقسام خمتلفة)))، مثل أقسام الطفولة املبكرة، وسيكولوجية النمو، 
ومنو الطفل، كلها أكدت على أن القراءة تنمي مهارات الطفل اللغوية، وتقوي الذاكرة، 
واالنتباه، وتقلل من العنف. وهناك العديد من األدلة ما يربط بني قراءة القصص وتعزيز 
التعاطف. ويؤدي مثل هذا التعاطف )empathy( دورا مهما يف دفع املشاعر العامة 
حنو احلقوق األساسية. فعند تبادلنا للمشاعر املشرتكة مع اآلخرين، فإن األفراد واجملموعات 
ُتظهر  األطفال  فإن قصص  واحرتامها،  اإلنسانية  إىل حقوقهم  للتعرف  األساس  يضعون 
هلم عواقب التمييز، وقيمة التعاطف )empathy( من خالل إظهار التقدير، ومشاركة 
لقرائها  تبعث  التسامح، كما  بتعزيز  القصص  تقوم  احلالتني  اآلخرين عواطفهم، ويف كلتا 
برسائل عن املساواة. وتوضح لنا هذه العناصر كيف ميكن لألدب أن حيقق ما جاء يف 
املادة 29 من اتفاقية حقوق األطفال، تلك اليت تنص على:»توافق الدول األطراف على 
العقلية  وقدراته  ومواهبه  الطفل  تنمية شخصية  )أ(  موجها حنو:  الطفل  تعليم  يكون  أن 
األساسية  واحلرايت  اإلنسان  حقوق  احرتام  تنمية  )ب(  إمكاانهتا،  أقصى  إىل  والبدنية 
واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة، )ج( تنمية احرتام ذوى الطفل وهويته الثقافية 
ولغته وقيمة اخلاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه يف 
األصل واحلضارات اليت ختالف حضارته، )د( إعداد الطفل حلياة يشعر فيها ابملسؤولية 
يف جمتمع حر، وروح التفاهم والسلم والتسامح واملساواة بني اجلنسني، والصداقة بني مجيع 
السكان  إىل  ينتمون  الذين  واألشخاص  والدينية  والوطنية  اإلثنية  واجلماعات  الشعوب 

األصليني، )ه( تنمية احرتام البيئة الطبيعية«.

( ( Suzanne E Mol & Adriana G. Bus, “To read or not to read: A me-
ta-analysis of print exposure from infancy to early adulthood”, Psycholog-
ical Bulletin, 137, )2011(. p. 267-296
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كيف نقرأ القصص اخلاصة حبقوق الطفل؟

يف  النظر  عند  املهم  من 
القصص اخلاصة حبقوق الطفل، 
تُقَرأ هذه القصص ابلطريقة  أن 
يف  األطفال  عليها  تعارف  اليت 
وذلك  للقصص،  قراءهتم  أثناء 
الرسوم  وإىل  النص  إىل  ابلنظر 
قصص  فهناك  للقصة.  املرافقة 

 Ed  ومن بينها قصة إد يونج ،Visual Metaphor تستخدم االستعارات البصرية
Young، حني رسم الذئب بصورة إنسان من خالل الظالل اليت يضيفها يف قصة  لون 
بو بو on Po Po )1(، تلك النسخة الصينية من قصة »ليلى والذئب«، ليضفي على 
من  ابلقصة  خمتلفة خترج  معاٍن  إىل  ابلقصة  ويتحول  بشرية،  احليوان/الذئب صورة  صورة 
أتويلها البسيط عن تلك الفتاة الربيئة اليت تريد الوصول إىل بيت جدهتا أبمان، ليصبح 
الذي يصف مغتصب  الشائع  للتعبري  الشارحة تفسريا  املعىن املضاف من خالل الصورة 
األطفال أبنه ذئب بشري، وهذا هو املعىن الذي أشارت إليه اتفاقية حقوق الطفل يف املواد 

 .)(9-(6-((

الطفلة  قصة  يف  نفسه  الرسام  فعل  وكذلك 
القنبلة  ضحية  ساداكو  الطفلة  قصة  يف  ساداكو)2( 
الذرية اليت أسقطت على مدينتها هريوشيما يف السادس 
مبرض  أصيبت  لقد   ،(945 عام  من  أغسطس  من 

( ( Ed Young, Lon po po: A red-riding hood story from China, )New 
York: Puffin Books, 1996(.p. 1.
2 (  Eleanor Coerr, Sadako. Illustrated by Ed Young, )New York: Puffin 
Books, 1993(, the cover.
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اللوكيميا بعد عشر سنوات من احلادثة؛ نتيجة اإلشعاعات الذرية اليت تسربت جلسمها 
طيور  هبا  ُمشّكلة  األوراق  بطي  بدأت  املرض،  عن  ساداكو  تنشغل  ولكي  الضعيف. 
الكركي، وهي طيور معروفة يف ثقافة الصني والياابن أبهنا عنواٌن للحياة واألمل. لكن طائر 
الكركي أيضا من الطيور املهددة ابالنقراض، وكأين ابلفنان إد يونج يريد أن يقول لنا ابتداء 
من صورة الغالف: إن اإلنسان إذا استمر يف إنتاج أسلحة الدمار الشامل، فإن مصري 

البشرية شبيه مبصري طائر الكركي املهدد ابالنقراض.

أدب األطفال وقصص احلقوق

تضمنتها  القصص  من  كبرية  جمموعة  هناك 
الكتب الصادرة عن دور النشر العربية اليت عاجلت 
يف  الكتب  هذه  تفاوتت  ولقد  احلقوق،  موضوع 
الكيفيات اليت عرضت هبا موضوع احلقوق؛ فمنها 
ُكتٌب استعرضت املوضوع بصورة جمملة ما ورد يف 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، كما يف قصة أان 

إنسان: حقوق اإلنسان لألطفال )1(

حلقوق  العاملي  اإلعالن  بنود  يطرح  الكتاب 
اإلنسان، ويفرد لكل إعالن صفحتني مع رسوم توضيحية، ويف هناية الكتاب، يورد بنود 
حقوق  مثل:  الكتاب؛  يف  جاءت  اليت  للمصطلحات  قائمة  يورد  مث  العاملي،  اإلعالن 
القضاء، االحتاد  القاضي، احملاكمة،  القانون،  التمييز، الالجئ،  اإلنسان، املساواة، عدم 
العمايل، العبد، االحتجاز، اجلنسية، وغريها من املصطلحات، ويشرح هذه املصطلحات 
بلغة مبسطة حىت ال يستغلق على القارئ فهم النص، مث يقدم الكتاب توجيهات عامة 

) ( زينــة خــوري وسريســا قورشــة، أان إنســان: حقــوق اإلنســان لألطفــال، )األردن: جبــل عمــان انشــرون، الطبعــة األوىل، 
(20(5
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للمعلمني، واألسباب اليت تدعو القائمني على الكتاب إىل تعليم األطفال يف سن مبكرة 
مثل هذه احلقوق. ومن بني األسباب: أن تعريف األطفال حبقوق اإلنسان هو حق يف 
ذاته، كما أنه يسهم يف تنمية مهارات الطفل االجتماعية، فعندما يتعرف الطفل مفاهيم 
قبول االختالف، واملساواة، فإن ذلك يؤمن له بيئة مدرسية آمنة، ويعزز لديه الثقة، مث 
وضع القائمون على الكتاب خطوات عملية لقراءة الكتاب مع الطفل )ص70(. وشارك 
يف إعداد رسوم الكتاب مخسة وعشرون فناان من العامل العريب، ورسم كل منهم بندا من 

بنود حقوق اإلنسان، ومخسة رمسوا بندين.

ختتلف قصة نولد مجيعنا أحرارا)1(،عن قصة »أان 
إنسان«، فالعبارات يف هذه القصة خمتصرة وواضحة، 
والرسوم يف الكتاب تشرح وتضيف إىل النص. مثال 
ذلك: أنه عند الوقوف على املادة اخلاصة ابالستعباد، 
يرد النص يف القصة على النحو التايل: ال حيّق ألحد 

استعبادان، ال حيق! لنا استعباد أحد«. 

ابلبند  اخلاصة  اللوحة  بول  الفنان كوركي  ويرسم 
الرابع ليكشف من هم الذين يستعبدوننا، فنجد صورة 

الطاغية يف اللوحة األوىل، والذي يعتلي ظهر شخص مكبل ابلسالسل، وهو حيمل سوطا 
بيده اليسرى، وبقية السلسلة يف اليد األخرى، أما اللوحة املقابلة، فتوضح لنا بقية البند 
بتصوير  وذلك  االقتصادي،  االستعباد  لتكشف  أحد،  استعباد  لنا  حيق  ال  وهو  الرابع، 
شخصية مسينة جدا فاحتة فمها، داللة على الشراهة، ممسكة بيدها السالسل، داللة على 
التحكم، مربزة النياشني الذهبية على املعطف، كناية عن مشروعية عمله، ومساعدة الدولة 
أو الدول له، معتمرا قبعة يهودي خيرج منها الضفائر اجلانبية الطويلة، داللة على الدور 

) ( جــون بويــن ودايفيــد تنانــت، نولــد مجيعــا أحــرارا: اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان، ترمجــة: فاطمــة شــرف الديــن. 
)بــريوت: أصالــة للنشــر والتوزيــع، الطبعــة األوىل، 2009)
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برأس  التحكم  يف  اليهودي 
بنطاال  ويلبس  العاملي،  املال 
الوالايت  بعلم  يذّكر  خمططا 
الشخصية  هذه  املتحدة. 
البشعة تلبس حذاء يف أسفله 
فردة  يظهر  وهو  مسامري، 
صورة  لنا  لتظهر  حذائه، 

المرأة مسحوقة ضعيفة.

فقد قالت الرسوم يف هذا الكتاب الكثري، وبينت لنا املتسببني يف هذا الظلم الذي يعم 
البشرية. هذه املواد الثالثون، رمسها مثانية وعشرون فناان من شىت أحناء العامل، وليس بينهم 

فنان ينتمي للعامل العريب.

طفال)1(،  أكون  أن  حقي  من  قصة  ويف 
خلصت القوانني الواردة يف وثيقة حقوق األطفال 
)989)(، وقد بدأت القصة على النحو اآليت:

وقلب،  ويدان، وصوت  عينان  أان طفل، يل 
التالية  الصفحات  تبدأ  مث  حقوق،  أيضا  ويل 
وتبدأ  أن..  حقي  من  التالية:  للجملة  بتكرار 
واللقب،  االسم  يف  ابحلق  بدءا  احلقوق،  بتعداد 
واملأكل واملشرب، واحلياة يف بيت، واحلصول على 

العالج، والذهاب إىل املدرسة، والتمتع ابملساواة )اجلنس، اللون، الشكل، املهاجرين ..(، 

) ( آالن ســرييس، مــن حقــي أن أكــون طفــال، ترمجــه فــدوى البســتاين )القاهــرة: دار البســتاين للنشــر والتوزيــع، الطبعــة 
.)20(4 األوىل، 
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وحق الرعاية الوالدية، وعدم التعرض للعنف بكل صوره، وعدم العمل قبل االنتهاء من 
الدراسة، واختيار املهنة املناسبة بعد التخرج، واحلق يف احلماية من أي كوارث، ويف عدم 
التعرض للحروب أو أسلحة الدمار الشامل، والعيش يف بيئة هواؤها نقي ونظيف، واحلق 

يف اللعب واخليال، وأن يكون الطفل صديقا للبيئة، ويف التعبري عن رأيه بكل حرية.

وبعد أن يطرح الطفل كل تلك احلقوق، يبدأ الطفل يف بيان أن هذه احلقوق مشروعة 
له؛ ألن بالده وّقعت على االتفاقية الدولية، مث يطرح سؤاال: »مىت سيأيت اليوم الذي يرى 
فيه أطفال العامل أن حقوقهم حترتم؟ غداً؟ بعد غد؟ بعد عشرين عاما؟ حقوق الطفل جيب 

أن حتتم اآلن! ألننا اآلن فقط: أطفال!«

ويف كتاب هذا ليس عدال )1(،جند 
منها  تتعرض كل  القصص  من  جمموعة 
اإلعالن  تضمنها  اليت  احلقوق  من  حلقٍّ 
احلرية  مثل:  اإلنسان،  حلقوق  العاملي 
أو  التفتيش،  عدم  وحرية  الدينية، 
االنتقال غري املربر، وحق احلياة واألمن 
ووسائل  الصحافة  وحرية  واألمان، 
اإلعالم، وحق التجمهر السلمي، وحرية 
وعدم  العادلة،  املعاملة  وحق  التعبري، 
التمييز، وقد جاءت هذه القصص على 

لسان احليوان.

ويف سلسلة: الذين قالوا ال: رواايت اترخيية، أصدرت دار مسري للنشر ببريوت أربعة 
قام  الذي  للدور  العاملي  ابالنتشار  منها  حظى كل  عاملية،  أيقونية  لشخصيات  أعمال 

) ( دانييــل إس ماكالكلــني، هــذا ليــس عــدال: اعــرف حقوقــك وحرايتــك. ترمجــة: دينــا امساعيــل إبراهيــم )القاهــرة: هنضــة 
مصــر، الطبعــة األوىل، 7)20)
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به، ومثل هذا النشر لفئة الفتيان، هو إسهام للتعريف مبا جيري حوهلم، من خالل إبراز 
أوطاهنم واإلنسانية مجعاء. وتنوعت شخصيات  قامت أبدوار خالدة خلدمة  شخصيات 
القصة لتشمل قارات عدة، فمن أمريكا اجلنوبية قصة شيكو ميندز وغاابت األمازون)))، 
اهلند وغاندي)))،  مانديال)2)، وآسيا  نيلسون  العنصري ودور  والتمييز  أفريقيا  إىل جنوب 
يف  اجلزائري  القادر  عبد  األمري  ودور  العرب  وجزائر  الالعنف،  مببدأ  اإلجنليز  ومكافحة 

مقاومته وكفاحه ضد االستعمار الفرنسي لبالده)4).

مثل هذه الكتب العامة اليت تطرقت لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، أو اتفاقية حقوق 
الطفل، واكبتها قصص انقشت حقوقا بعينها.

) ( إيزابيل كولومبا، شيكو ميندز، ال إلزالة الغاابت، )بريوت: مسري دار نشر، الطبعة األوىل، 6)20)
2 ( فريونيك اتدجو، نيلسون مانديال: ال للتمييز العنصري. )بريوت: مسري دار نشر، الطبعة األوىل، 6)20)

) ( شانتال بورتيلو، غاندي: ال للعنف. )بريوت: مسري دار نشر، الطبعة األوىل، 6)20)
4 ( ك. م. أّمي، عبد القادر: ال لالستعمار. )بريوت: مسري دار نشر، الطبعة األوىل، 6)20)
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جند  سره)1(  عن  أمحد  يوم كشف  قصة  ففي 
املؤلفني من غري العرب، إال أن الزمان واملكان عربيان. 
فرسومات اتد لوين كشفت لنا أن أحداث القصة تقع 
يف إحدى احلارات الشعبية الفقرية ابلقاهرة، وذلك 
من خالل إبراز تفاصيل العمارة اململوكية القدمية أو 
مالبس أهل احلارة وطريقة عيشهم اليت تتجلى فيها 

حالة الفقر.

مثل هذا التصوير الدقيق، يعلل لنا سبب عدم ذهاب بطل القصة الصغري إىل املدرسة، 
وقيامه أبعمال شاقة حترمها القوانني واملواثيق الدولية اليت صدقت عليها معظم دول العامل 

)املواد 29-28-))-2)(.

أما قصة هل أقول؟ هل ستسمعين؟ )2(، فتناقش 
دانة  إن  له.  واالستماع  رأيه،  إبداء  يف  الطفل  حق 
طفلة يف مدرسة، ولقد طلبت املعلمة من دانة وهي 
ستقيمه  فقرات حفل  تقدم  أن  التلميذات،  إحدى 
املدرسة. لكن دانة تود القيام بدور األم يف العرض 
يف  فكرت  وقد  اليها،  أقرب  األمر  ألن  املسرحي؛ 
هذا األمر كثريا، لكنها مرتددة يف الكيفية اليت خترب 
هبا املعلمة بذلك. وتستمر القصة يف تصوير الصراع 
الداخلي الذي متر به الطفلة، إىل أن أخربت املعلمة 

ووافقتها على طلبها.

) ( فلورنــس ابري هايــد، وجوديــث هايــد جيليالنــد، يــوم كشــف أمحــد عــن ســره. )بــريوت: دار العلــم للماليــني، الطبعــة 
األوىل، 2007)

2 ( أروى مخيّــس، هــل أقــول؟ هــل ستســمعين؟ رســوم متاضــر املرزوقــي. )جــدة: أروى العربيــة للنشــر، الطبعــة األوىل، 
(20(5
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تنتهي القصة بعرض املادة )2)-))-29( من وثيقة حقوق الطفل، واليت تبني حق 
الطفل يف التعبري عن آرائه حبرية، وأن تضع هذه اآلراء يف اعتباران، كما أن له احلق يف التعبري 
التعليم  ينبغي على  املعلومة، ونشر األفكار، كما  عن وجهات نظره، ويف احلصول على 
تطوير شخصية الطفل وتنمية مواهبه وقدراته. كما استشهدت الكاتبة بنص من القرآن 

الكرمي والسنة النبوية تدعم حق التعبري ابحلسىن، وتوقري الكبري، والعطف على الصغري.

للمادتني  انعكاسا  جند  أمحر)1(  خط  قصة  ويف 
اللتني وردات يف اتفاقية الطفل، ومها املادة )، واملادة 
9). حتكي القصة عن مفهوم عبارة »خط أمحر« 
اليت  األهم  احلمراء  اخلطوط  لكن  الناس.  حياة  يف 
والعائلة،  البيت  واحتالله،  الوطن  القصة:  تناقشها 
وجسم  له،  استئذان  دون  من  الغريب  ودخول 
اإلنسان واحملافظة عليه من أن يلمَس بطريقة مزعجة 
الطبيعة اخلاصة.  أو مؤذية، ال سيما األجزاء ذات 
اليت  ابلكيفية  تعريفه  يف  الطفل  تساعد  والقصة 
يتصرف هبا عندما يتعرض ملثل هذه األمور، وتؤكد 

أن على األهل القيام بكل ما يلزم حلماية الطفل.

ويف قصة سلمى تعرف حقوقها)2( جند مناقشة للمواد ))0-29-28-27-2)-
))( الواردة يف اتفاقية حقوق الطفل. وتتحدث القصة عن سلمى اليت تعيش مع أسرهتا 

يف الصحراء الشرقية من مجهورية مصر العربية.

إن سلمى فتاة حتب القراءة، لكنها ال جتد ما تقرأه، فال موارد يف املنطقة تساعد على 
ذلك. كتبت سلمى رسالة إىل زوجة رئيس اجلمهورية، فأوعزت للجهات املختصة إبرسال 

) ( مسر حمفوظ براج، خط أمحر. )بريوت: دار الساقي، الطبعة اخلامسة،7)20)
2 ( فاطمة املعدول، سلمى تعرف حقوقها. )القاهرة: هنضة مصر، الطبعة األوىل، 2006(، ص 15-16.
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فرحت  وقد  الشرقية،  الصحراء  ألهايل  املطبوعات 
العاديني  لألطفال  الكتب  تكن  ومل  بذلك،  سلمى 
فقط؛ بل لذوي االحتياجات اخلاصة أيضاً. وانتهت 
حقوق  وثيقة  من   2( املادة  على  بتأكيٍد  القصة 
لديك  »إذا كانت  أنه:  على  تنص  واليت  الطفل، 
إعاقة، فلك حق التمتع يف احلياة حبياة كرمية ورعاية 

خاصة واحلصول على احلقوق كافة«))).

قصص التمييز والتمييز اللوين

قد يواجه األطفال التمييز بصورة مباشرة أو غري مباشرة، وبصورة عامة أو خاصة. ومثل 
هذا التمييز قد يتفاقم أثره تبعا لعمر الطفل أو حساسيته، أو افتقاره القدرة على مواجهة 
مثل هذا النوع من التمييز، ال سيما يف القضااي اليت تعرض يف احملاكم، واآللية اليت يقدم هبا 
شكواه ابلصورة الصحيحة. ومما يؤسف له أن األطفال يعيشون حالة مستمرة من التمييز، 
فالبنات ال يعاملن معاملة األوالد يف بواكري العمر، ال سيما يف اجملتمعات القبلية، تلك اليت 
نرى فيها تزويج البنات يف سن مبكرة جدا. كما أن ذوي االحتياجات اخلاصة ال يعاملون 
معاملة األطفال العاديني، على الرغم من كل اجلهود املبذولة لدجمهم مع األطفال العاديني. 
منها ابالهتمام  يتعلق  ما  ينالون حقوقهم، ال سيما  فإهنم ال  والبادية  القرى،  أطفال  أما 
السكان  يعاملون كأبناء  الوافدين ال  أبناء  املدن، كما أن  أبناء  التعليمي والصحي، مثل 

األصليني يف احلقوق والواجبات.

املثال قصة  )انظر على سبيل  اللوين  التمييز  القصص  وقد عاجلت جمموعة كبرية من 
السوداء«)4)،  »الفراشة  وقصة  مشمش«)))،  »اخلروف  وقصة  املختالة«)2)،  »البطة 

) ( املرجع السابق.
2 ( عبد احلميد عبد املقصود، البطة املختالة. )القاهرة: املؤسسة العربية احلديثة، الطبعة األوىل، 997))

) ( منال حمجوب، اخلروف مشمش. )دمشق: دار املكتيب للطباعة والنشر، الطبعة األوىل، 2006)
4 (  ثراي عبد البديع عكاشة، الفراشة السوداء. )القاهرة: دار هنضة مصر، الطبعة األوىل، )200)
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وقصة »القطة السوداء«)))(. لكن مما ينقص معظم هذه القصص، طريقة املعاجلة اليت 
ميكن التوصل منها إىل مفاهيم مثل العنصرية. إن األطفال يطورون أفكارهم عن مفهوم 
العنصرية وتقدير الذات وتقدير اآلخر يف مراحل متقدمة من عمرهم. لذا أّكد كثري من 
الدراسات أمهية أن تشتمل قصص األطفال على صور تتصل ابلتنوع واالختالف، حىت ال 

يشعر الطفل أبية غرابة)2) .

وقد ال حظت بريوفسكي))) أن املؤلفني الذين كتبوا يف مثل هذه املوضوعات يف الغرب 
هم من املؤلفني البيض، فمن خالل متابعتها ورصدها للقصص األكثر مبيعا )مليون نسخة 
فأكثر(، وجدت بريوفسكي أن أربعة كتب فقط من بني )25 كتااب، كانت ملؤلفني من 
األمريكان السود. وراجع مركز كتب األطفال جبامعة ويسكنسون يف ماديسون ابلوالايت 
املتحدة 200) كتااب لألطفال نشرت يف عام ))20، وكانت النتيجة أن ثالاث وتسعني 
من بني هذه الكتب فحسب صورت األمريكان من ذي أصل أفريقي، وتسعة وستني كتااب 
صورت اآلسيويني، وسبعة ومخسني كتااب صورت الالتنيني، وأربعة وثالثني كتااب صورت 

األمريكان األصليني، وهو ما ميثل 7,9% من جمموع الكتب املنشورة.

قصص األطفال والتمييز اجلنسي

يرى الدكتور عبد التواب أن صور املرأة تشكلت يف كتاابت الرجل يف دورين: تقليدي 
الرواد، فحصرها يف إطار األنثى ال كجنس مقابل، وإمنا كنوع أدىن.  يف كتاابت معظم 
واآلخر دور حترري غري جنسوي يعرب عن رؤى أكثر إدراكا للواقع، وأشد وعيا ابلعوامل 
املؤثرة فيه. ومثل هذا األمر كما يرى عبدالتواب قام به اجليل الرابع من كتاب الطفل)4)، 

) (  أمري سعيد السحار، القطة السوداء. )القاهرة: مكتبة مصر، الطبعة األوىل، 987))
2 ( علــي عاشــور اجلعفــر، أدب األطفــال والسياســة: التنــوع واالختــالف. )الكويــت: مطبعــة اخلــط، الطبعــة األوىل، 

9( 6)20( ص 
( ( Pirofski, Kira Isak. Multicultural literature and children’s literary can-
non, Retrieved from http://www.edchange.org/multicultural/papers/liter-
ature.html

4 (  حممــد ســيد عبــد التــواب، صــورة املــرأة يف أدب األطفــال: التشــكل واإلشــكال، )القاهــرة: اهليئــة العامــة املصريــة 
.24 5)20( ص  األوىل،  الطبعــة  للكتــاب، 
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على الرغم من وجود بعض البداايت اليت أظهرت الفتاة أبدوار إجيابية كما يف قصة »بنت 
األمري« حملمد سعيد العراين.  ويتساءل الدكتور عبد التواب عن مدى جناح املرأة الكاتبة 
يف التعبري عن صورة املرأة الذات/اإلنسان يف مقابل صورة املرأة اجلسد أو الرمز كما صورهتا 
كتاابت الرجال، وتفعيل قضااي املرأة االجتماعية والنفسية داخل أدهبا، وهل كانت كتابتها 
مسكونة بوعي نسوي يسعى إىل اخلروج عن الرتكيبة الذكورية املهيمنة على اجملتمع؟ أم أن 
كتابتها كانت وما زالت تدور يف السياق الذكوري نفسه؟ وخيلص عبد التواب إىل نتيجة 
أن املرأة يف أدب األطفال تظهر وتتحدث من وجهة نظر الرجل، وليس من وجهة نظر 
املرأة، وهو ما جيعل املرأة يف أدب األطفال تتبىن وجهات النظر يف القضااي املختلفة اليت 

هتم األطفال، أو تشغل ابهلم، من وجهة نظر ذكورية. 

ويوضح عبدالتواب عالقة عناصر البناء الفين للقصة ببيان التمييز بني اجلنسني؛ فعناوين 
القصص كانت هيمنتها للعناوين املذكرة، ورسومات األغلفة القصصية مل تشارك املرأة يف 
إعداد رسوماهتا يف األجيال الثالث األوىل من اتريخ أدب الطفل إال بنسبة ضئيلة، واملكان 
يضع الشخصيات املذكرة يف الفضاء اخلارجي أكثر من مرتني من األنثى.أما األسلوب، 
فتأيت اللغة يف كتاابت املؤلفني من التلميحات اليت حتمل رسائل جنسوية متباينة. وهذا 
الذي جعل املؤلف حيذر من أدب الطفل املتداول يف العامل العريب، حيث يؤدي -يف ما 

يراه املؤلف- إىل املزيد من »التمييز اجلنسوي« ضد النساء يف الثقافة العربية))).

إن أمهية وجود قصص لألطفال اليت تصور األنثى شخصية قوية وقادرة، تعطي مثال 
ال ملن هم من جنسها فحسب؛ بل أيضا للذكور يف تشكيل نظرهتم وتعاملهم مع األنثى. 
مثل هذه القصص اليت تعاجل العدالة بني اجلنسني، تقيم الدليل على القصص اليت ال تصور 

األنثى مبا يليق، حيث ال قانون جيرم مثل هذه األفعال ابملاضي.

وحتاول القراءة احلالية تعريف األطفال أبنواع التمييز من خالل تعريفهم وتنبيههم إىل 
القراءة الناقدة، تلك اليت جتعل الواقع أكثر وضوحا، واليت توجد عالقة بني قراءة الكلمات 

) ( املرجع نفسه، ص 163-186.
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القصة  يف  عناصر  القارئ  للطفل  تكشف  أن  حتاول  القراءة،  هذه  مثل  العامل))).  وقراءة 
تكشف معاين غري اليت يكشفها سطح املعىن، وذلك بعرض جمموعة من التجارب القرائية 
قام هبا الباحث مع جمموعة من األطفال يف مدارس متعددة من دولة الكويت ملعرفة مدى 
إمكانية اكتشاف األطفال لبعض أنواع التمييز يف أثناء قراءهتم للقصص، وهل احلوار وتنبيه 
األطفال لبعض النقاط يف القصة يساعدهم على مزيد من التعمق يف بيان أشكال التمييز؟ 
القصص  يف  التمييز  أنواع  لكشف  سبيل  النقدية  القراءة  بكيفية  األطفال  تعريف  وهل 

املعروضة عليهم؟

الصادرة عن دور  القصص  أربعة مناذج من  التمييز ابستخدام  أنواع  الورقة على  تركز 
النشر العربية، مع مزيد من الرتكيز على فكرة حق األطفال يف فهم ما يقرأون، حىت يصلوا 

من خالل هذا الفهم إىل معرفة حقوقهم ونبذ كل أشكال التمييز.

وفيما أييت عرٌض للنماذج املختارة لتحقيق مقاصد هذه الورقة البحثية.

اللون  يف  التمييز  عن  األول  النموذج 
تبحث  بطاطا  اآلنسة  قصة  والنوع:  والشكل 

عن صديق )2(

طلبت »اآلنسة بطاطا« من أمها أن تقيم هلا 
حفلة مبناسبة جناحها، لكن األم رفضت بسبب 
مث  ومن  أصدقاء.  لديها  ليس  بطاطا  اآلنسة  أن 
الطفلة: سوف  فأجابت  لن يكون هناك حفلة، 

أذهب ألحبث عن أصدقاء. 

( ( Paulo Freire & Donaldo Macedo, Literacy: Reading the word and the 
world, )New York, Bergin & Garvey, 1987( p. 29.

2 ( هدى راشد فرحان، األنسة بطاطا تبحث عن صديق. )الكويت، األمانة العامة لألوقاف(
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ويف رحلة البحث، التقت يف طريقها مبوزة وسألتها عما هبا؟فروت هلا قصة جناحها وأهنا 
يف صدد البحث عن أصدقاء حلفلها. فأجابتها موزة قائلة: »هل تقبلينين صديقة؟«، لكن 
بطاطا قابلت اقرتاح موزة ابلرفض، ألن موزة طويلة وغري مستقيمة، وصفراء اللون، واآلنسة 
بطاطا ال حتب اللون األصفر. واستمر األمر على هذا النحو مع الربتقالة اليت رفض طلب 
صداقتها بسبب قشرهتا غري امللساء ولوهنا الربتقايل، ومثرة األانانسة بسبب حجمها الكبري 
وأوراقها القاسية، والتينة بسبب حجمها الصغري وامتالئها ابلبذور، إىل أن وجدت بطاطا 

نفسها مع غروب الشمس ابكية جبانب شجرة كبرية.

فأجابتها  قصتها،  عليها  بطاطا  قّصت  بكائها،  سبب  عن  الشجرة  سألتها  وحني 
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الشجرة: »إن هذه احلديقة مليئة ابلفواكه، ومع هذا مل جتدي صديقاً ألنك مغرورة، ومل 
البحث عن  ابدئي  الغد  تقبلي اآلخرين على ما هم عليه. عودي اآلن إىل منزلك ومن 
صديق، ولكن عليك أن تتقبلي كل شخص كما هو«. قطعت اآلنسة بطاطا على نفسها 
وعداً أبال حتتقر اآلخرين وتتقبلهم كما هم. وانتهت القصة بسؤال مهم وهو: »هل سيكون 

هناك حفل مبناسبة جناح اآلنسة بطاطا يف العام القادم؟«))).

يف هذه القصة، يبدو لنا أن األسباب تعود إىل غرور بطاطا واستعالئها على غريها 
ممن التقت هبم، لكن األمر يبدو أعمق من ذلك. فأسباب الرفض يف حقيقته يكمن يف 
الصراع بني عامل اخلضروات املتمثل ابلبطاطا، وعامل الفاكهة املتمثل ابملوزة، والربتقالة ومثرة 
األانانس والتينة، وكلها فواكه تنبت على األشجار وظاهرة للعيان. إهنا فواكه معلقة حتملها 
األغصان. يف حني أن البطاطا من النبااتت اليت تنمو حتت األرض، وهي ذات جذور قابعة 

يف أعماق األرض، ترعاها الرتبة وغري ظاهرة للعيان، وحتتاج إىل حفر اللتقاطها.

اليت  الفواكه  لصداقة  رفضها  سبب  تعلل  بطاطا  اآلنسة  أن  الفكرة  هذه  يعمق  ما 
التقت هبا أهنا ال حتب أنواعها، ابإلضافة إىل صفات خارجية وداخلية لكل نوع؛ سواء 
اعوجاجها، وخشونة قشرهتا، أو ضخامتها املفرطة، أو حجمها الصغري وبذورها الكثرية. 
أما البطاطا فلوهنا لون الرتاب، وعند تقشريها يصبح لوهنا بلون الشمس، مما جيعلها تفتخر 
أبصلها الرتايب املتجذر يف األرض. لذا نراها حني ختاطبها الشجرة تستمع هلا ابعتبارها 
األم الكربى، اليت هلا نفس اجلذع البين، ولون الرتاب، وذات اجلذور الضاربة أبعماقها يف 
األرض. رسومات القصة ال تكشف لنا نوع الشجرة، فثم تركيز الرسوم على اجلذع احلامل 

لألغصان املمتدة.

إن أسباب رفض اآلنسة بطاطا تعود إىل ظروف خارجية: اللون والشكل، وإىل ظروف 
ترتبط بعاملني خمتلفني: عامل الفاكهة وعامل اخلضروات، األول عامل ذو مثار واضحة ومعلقة 
ومتدلية يف غصن من أغصان الشجرة، واآلخر عامل ينبت حتت الرتاب يرى يف نفسه أنه 

) (  املرجع السابق.
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ذو مقام أعلى من سائر املزروعات.

القصة  يف  اندماجهم  االبتدائي، كان  األول  الصف  أطفال  على  للقصة  قراءيت  عند 
على  ظاهرا  بطاطا  اآلنسة  تصرفات  من  وامتعاضهم  الفواكه،  مع  وتعاطفهم  ملحوظا، 
مالحمهم. لقد اعترب األطفال أن يف تصرف اآلنسة بطاطا الكثري من الغرور. لكن عند 
الغرور، واالستعالء  احلالة من  بطاطا على هذه  اآلنسة  اليت جتعل  األسباب  سؤاهلم عن 
على من صادفتهم يف طريقها من الفاكهة، كانت إجابة األطفال غري واضحة. فبالنسبة 
إليهم الفواكه املذكورة لذيذة، وكذلك البطاطا. هنا فُتح حوار خمتلف يهدف للكشف عن 
بعض دالالت القصة. بدأان السؤال عن نوع كل شخصية وردت يف القصة، فقام األطفال 
بتصنيفها، وعرفوا أن البطاطا تنتمي إىل اخلضروات يف حني أن بقية الشخصيات هي من 

الفواكه.

مثة سؤال آخر طُرح على األطفال: ما اخلصائص اخلارجية لكل نوع من الشخصيات 
اليت ذُكرت يف القصة؟ عّلق األطفال أن للبطاطا أحجاما خمتلفة، لكنها متتاز تقريبا بلون 
واحد.))) مث طُرح سؤال آخر عن املدة اليت تبقى فيها هذه األنواع املذكورة ابلقصة صاحلة 
لألكل. هنا كان ال بد من الرتيث قليال قبل اإلجابة على السؤال. كانت اإلجابة املؤكدة 
لديهم أن املوزة يتغري لون قشرهتا، كما أن الربتقال والتني يصيبهما الذبول بعد أايم. أما 
األانانس فال يعرفون هلا إجابة لكنهم يعتقدون أهنا تبقى مدة أطول بسبب ما تتمتع به من 

قشرة مسيكة حتميها. أما البطاطا فال تكون غري صاحلة لألكل إال بعد مدة طويلة.

تُرى هل هذا هو أحد األسباب اليت من أجلها ترفض البطاطا صداقة املختلف عنها؟

طُرح سؤال آخر عن املكان اليت تنبت فيه الفواكه والبطاطا: على أغصان الشجر أم 
مدفونة حتت األرض؟ مل يتأكد األطفال من بعض اإلجاابت فتم تعريفهم بذلك من خالل 

) ( طبعــا يطــرح األطفــال هنــا مشــاهداهتم وجتربتهــم اخلاصــة ابلبطاطــا. ففــي الكويــت، البطاطــا الــيت تبــاع وتشــرتى يف 
املنــازل هــي البطاطــا املعروفــة الــيت يعمــل منهــا أعــواد البطاطــا، وهــم ليســوا علــى درايــة ابلبطاطــا احللــوة، أو البطاطــا الزرقــاء، 

أو بطاطــا اإلهبــام األمحــر والــيت تكــون قشــرهتا محــراء اللــون وداخلهــا وردي اللــون، وغريهــا مــن األنــواع. 
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األفالم التوضيحية، واليت من خالهلا عرفوا أن الفاكهة تنبت على أغصان األشجار ومثارها 
ظاهرة واضحة للعيان. أما البطاطا فهي تنبت مدفونة حتت الرتاب. استنتج األطفال بعد 
هذا احلوار أنه رمبا كان رفض اآلنسة بطاطا لكل تلك الصداقات راجعا إىل سببني: األول 
بعد  قطفها، واختالف ظروف منوها ومدة صالحيتها لألكل  بعد  تعيش طويال  أهنا ال 

القطف.

سألتهم سؤاال أخريا: إذا أردان أن حنول الشخصيات املذكورة ابلقصة إىل واقعنا احلايل 
املعيش، كيف ستكون عليه احلال؟ هنا تفاوتت اإلجاابت حسب جنس املتحدث، أو 
على  والفقر،  والغىن  واجلذور،  األصول  عن  للحديث  القصة  حتولت  العائلي.)))  انتمائه 
الرغم من تنبيهي إايهم إىل أن رسومات القصة ال توضح مثل هذا التمييز الطبقي. بيد 
أنه مما يؤسف له أن ثقافة احلديث عن الكوييت األصيل وغري األصيل والبدون هو من 
املصطلحات الشائعة اليت عززهتا بعض مواد قانون اجلنسية ابلدولة، ومن مث جعل األطفال 
يرددون مثل هذه األمور، وساعد أيضا على ذلك أن معظم املناطق تكاد تكون مصنفة 
االختالف،  مظاهر  صهر  الدولة  حماولة  من  الرغم  على  مذهيب،  أو  قبلي  أساس  على 

وتذويب الفروق.

النموذج الثاين عن التمييز يف طبقية الشكل واللون: حكاية نطوط الصغري يف مدينة 
قوس قزح

حكاية نطوط الصغري يف مدينة قوس قزح )2)من حكاايت التمييز بسبب اللون الذي 
يفضي إىل متييز يف الطبقة.

) ( يف الكويــت، هنــاك اســتخدام واضــح الســم القبيلــة يف هنايــة االســم، كمــا أن العائــالت ذات النفــوذ االقتصــادي 
معروفــة األمســاء، وأمســاء العائــالت ذوات األصــول العربيــة مــن اإلحســاء أو مــن بــر فــارس، أو مــن العجــم ميكــن مالحظتهــا 

ومتييزهــا.
2 ( انيــف عبــد الرمحــن املطــوع، حكايــة نطــوط الصغــري يف مدينــة قــوس قــزح. )الدمــام: دار الكتــاب القــروي للنشــر 

(200( الثانيــة،  الطبعــة  والتوزيــع، 
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قوس  مدينة  يف  نفسه  وجد  الصغري  فنطوط 
قزح، واليت ميتاز أهلها بلون أربطة العنق الفراشية. 
ويف هذه املدينة يكون أصحاب األربطة احلمراء 
أربطة  أصحاب  أما  قزح،  قوس  سلم  أعلى  يف 
اللوين  اهلرم  أسفل  فيقيمون يف  البنفسجية  العنق 

يف هذه املدينة.

تبدأ القصة بلقاء بني نطوط الصغري وصاحبة 
الرابط األزرق وهي تبكي، ألهنا تريد أن تتزوج 
ارتباطهما  لكن  احلمراء،  الربطة  صاحب  من 
الزواج  هذا  مصري  ألن  وذلك  ابلرفض؛  قوبل 
إن  )حيث  البنفسجي،  اللون  من  مولود  إجناب 
اللون  إىل  سيفضي  واألزرق  األمحر  اللونني  مزج 
اللونني األمحر  أن  الرغم من  البنفسجي(. وعلى 
)األمحر–  األساسية  الثالثة  األلوان  من  واألزرق 
قوبل  الزواج  طلب  فإن  األزرق(،  األصفر– 
ليس  )البنفسجي(  القادم  اللون  ألن  ابلرفض؛ 
لوان  وليس  األزرق  اللون  درجات  من  درجة  إال 

أساسيا.

هنا كان ال بد لنطوط الصغري -وهو الذي يعرف قيمة أن يكون املرء شخصية متفردة، 
وإن كان خمتلفاً، كما قرأان عنه يف قصته األوىل »أن تقفز أو ال تقفز«-)))، أن يثبت 
بطريقة علمية خطأ سكان مدينة قوس قزح. فقال هلم بعد أن مسع منهم يف جملس املدينة 
النهر، حىت  إىل  الرجوع  أن يساعدوه يف  الزواج بني األمحر واألزرق:  أسباب رفض  عن 

) ( انيــف عبــد الرمحــن املطــوع، أن تقفــز أو ال تقفــز. )الدمــام: دار الكتــاب القــروي للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الثانيــة، 
(200(
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يعود إىل موطنه. وهناك، وعلى حافة النهر، أشار إىل أهل املدينة، وإىل األلوان املنعكسة 
على سطح املاء، وإىل اللون املوجود يف قمة القوس، »فصاحت ذات الرابط األزرق: إنه 
اللون البنفسجي...«. لكن ذا الرابط األمحر صاح منبها إايهم إىل استحالة هذا األمر، 
هنا خاطب نطوط الصغري ذا الرابط األمحر بلسان العقل: هذا هو« الواقع اي ذا الرابط 
األمحر«. لقد كانت النتيجة طوال الوقت أمام أعينهم. وهنا أكمل نطوط الصغري قائاًل: 
رمبا تكون ربطة أعناقنا الفراشية خمتلفة يف اللون، ولكنها من منظور املركز كلها سواء!! 
فعرف اجلميع حقيقة ذلك، وأهنم مجيعاً سواء. »كل ما هو مطلوب هنا أن نفتح أعيننا 

ونرى العامل بنظرة جديدة«))).

إن نطوط الصغري-احلكيم يف هذه القصة- يتمتع 
بربطة عنق سوداء، وهو اللون الذي تذوب فيه كل 
األلوان، وميتص مجيع األلوان الساقطة عليه دون أن 
الذي  اللون  أبنه  يتميز  إنه  بل  منها.  جزءا  يعكس 
إشراقاً  أكثر  تبدو  األخرى  األلوان  يتسبب يف جعل 
إذا ما وجدت جبانبه. فمن هنا كان هو احلكم املثايل 

لفض النزاع بني ألوان مدينة قوس قزح.

) ( املرجع السابق.
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النموذج الثالث يف التمييز الطائفي واملذهيب والوطن الواحد: قصة ملاذا أمطرت 
السماء كوسى وورق عنب؟ 

السماء  أمطرت  »ملاذا  قصتها  يف 
رانيا  توظف  عنب؟«)))  وورق  كوسى 
الوحدة  عن  للتعبري  مميزا  أسلواب  زغري 
حبدث  الكاتبة  تتوسل  لبنان.  يف  الوطنية 
وتبدأ  الضمنية،  رسالتها  لتوصل  غريب 
كتاهبا بعبارة الفتة: »أكيد كلنا للوطن«، 
يف إشارة للنشيد الوطين اللبناين الذي يبدأ 

هبذه العبارة: »كلنا للوطن«.

تتطرق الكاتبة وأبسلوب ساخر متعمد صورة الرتكيبة السكانية يف بلدها، والقائم على 
أساس الدين أو املذهب، فهناك مدن معروفة ملذاهب بعينها، وأخرى لدايانت حمددة، 
أكثر من  بل  لبناان واحداً،  ليس  لبنان  أصبح  وقواعدها، حىت  وأخرى ألحزاب سياسية 

لبنان.

بريوت  مبدينة  الشهري  احلمراء  السماء يف شارع  أن  متخياًل، وهو  الكاتبة حداثً  تبين 
أمطرت كوسى وورق عنب! فبدأت االتصال أبصدقائها الذين يقطنون البالد اللبنانية من 
مشاهلا إىل جنوهبا، ومن شرقها إىل غرهبا، ويف جباهلا وسهوهلا. هنا اختذت الكاتبة لعبة 
ماكرة، موظفة احلروف اهلجائية، مستعرضة أمساء الشخوص واملدن، وماذا سقط عليها من 
السماء، حسب تلك احلروف. مثل هذه احليلة قد ختيل للقارئ أن القصة تعلم احلروف 
اهلجائية بطريقة خمتلفة، وهذا صحيح، لكن احلقيقة اليت تريد أن تكشفها الكاتبة طبيعة 

هذه املدن اليت تعرضت هلا، وعما إذا سكاهنا ابلفعل هم من ذكرهتم بقصتها.

) ( رانيا زغري، ملاذا أمطرت السماء كوسى وورق عنب؟ )بريوت: اخلياط الصغري، الطبعة األوىل، 2009)
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ففي حرف األلف، جند اسم منطقة »األشرفية«، واسم »أمحد« وفاكهة »األانانس«. 
بينها غري كوهنا تبدأ حبرف األلف. فاحلقيقة أن األشرفية  وليس هناك من رابط مشرتك 
منطقة مسيحية ابمتياز، واسم أمحد فيها غريب. مثل هذا األمر يتجلى مع بقية احلروف، 
فنجد اسم »حسن« الشائع بني الطائفة الشيعية، له وجود يف منطقة حريصا، اليت يوجد 

فيها مركز البطريكية املارونية، ومزار السيدة العذراء.

لبنان، هتدف إىل ما بدأت  التغيري الدميوغرايف يف  اللعبة القصصية املتعمدة يف  هذه 
به القصة »أكيد كلنا للوطن«، ومن أجل أن نصبح ذاك »األكيد« علينا أن نكون كما 
األنواع  إسقاط  السماء عن  توقفت  أايم،  ثالثة  فبعد  القصة.  املؤلفة يف هناية  هلا  أرادت 
املختلفة من اخلضروات والفاكهة، فنزلت بطلة القصة مع بعض زميالهتا، حامالت معهن 
السكاكني وطنجرة كبرية، وأخذن يف مجع كل ما سقط من خضروات وفاكهة، وجرى 
التقشري والتقطيع لكل ذلك، وُوِضع ابلطنجرة. ومن مث ُأشعلت النار، فتصاعد الدخان، 

هبا  امتألت  ماء  أمطرت  غيمة،  وتشكلت 
الطنجرة، لتستوي الطبخة على انر هادئة. 
ينقص  املطلوب، كان  الوقت  مرور  وبعد 
من  املزيد  فجلنب  املاء،  من  القليل  الطبخة 
الغيمة  وتكونت  النار،  وأشعلن  اخلشب، 
للطنجرة مرة اثنية. وبعد  لتنزل مطرا يكفي 
مرور وقت طويل، صار طعم األكل أفضل 

من املرة األوىل فأكل منها اجلميع.

لبنان كما صورت لنا املؤلفة لن يولد حقا، إال إذا أصر اللبنانيون، بكل طوائفهم 
وأحزاهبم، أن جيعلوا وطنهم مدجما بصورة حقيقية، كما الطنجرة، وما فيها من مأكوالت 
شىت، وقد اختلط بعضها ببعض، ممثلة لكل املدن اللبنانية من ألفها إىل ايئها، وإذا 
حدث مثل هذا الدمج، فمن الطبيعي أال متطر السماء يف املستقبل، شيئا غري املاء.
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إن رسوم سارة سراج يف القصة جاءت كاشفة بصورة »سورايلية« عن حقيقة ما يسقط 
من السماء. فصورة الكوسى وهي تسقط من السماء كأهنا قنبلة، والبصل أقرب إىل القنابل 
اليدوية. وقس على ذلك التفاح والثوم وسائر الفاكهة واخلضروات. مثل هذه الرسوم جتعل 
القارئ يتصور أن احلدث الذي سوف يزلزل اللبنانيني مستقبال، هو هذا التقسيم الطائفي 
واملذهيب، على الرغم من أن اللغة العربية هي اجلامعة لكل اللبنانيني والذوابن احلقيقي يف 
الوطن الواحد، لنكون كما أكدت الكاتبة يف الصفحة األوىل، وقبل البدء أبحداث القصة، 

أبننا »أكيد كلنا للوطن«.

مثل هذه القصة من الصعب قراءهتا على األطفال ممن هم يف سن مبكرة، إال على 
سبيل الرتفيه. فاألطفال قد يضحكون من إسقاط السماء كل هذه األنواع من الفاكهة 
التصنيف لكل  بعملية  املختلفة لكل ذلك، ويقومون  يتعلمون األنواع  واخلضروات، وقد 
نوع، ومالحظة احلروف اهلجائية يف كل صفحة منفصلة حرف خاص، ابتداء من األلف، 
القصة،  يف  املذكورة  املدن  وطبيعة  األمساء،  دالالت  عن  الكشف  لكن  ابلياء.  وانتهاء 
من  وتكون  أكرب،  عمرية  عينة  تتطلب  واحلزبية،  واملذهبية  والدينية  السياسية  واملكوانت 

اجلالية اللبنانية خلصوصية القصة وأحداثها.

وابلفعل، أخذت القصة إىل مدرسة خاصة، بعد االتفاق مع إدارة التعليم اخلاص بوزارة 
التقيت أربعة طالب من الصف  الباحث. ويف املدرسة،  الرتبية ابلكويت لتسهيل مهمة 
املرحلة  القليلة من هذه  العينة  اختيار  إن  الذكور واثنتني من اإلانث.  اثنني من  السابع: 
العمرية يعود إىل وعي هذه املرحلة ببعض خصائص وطنه، وخباصة يف ضوء ما جيري اآلن 
على الساحة اللبنانية، من خروج الشعب اللبناين، ومطالبته بتغيري احلكومة، والعمل على 
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تغيري الدستور ليكون دستورا خاليا من احملاّصات السياسية.

ومالمح  لبعض،  بعضهم  نظرات  البوربوينت، كانت  طريق  عن  القصة  قرأت  عندما 
وجوههم املليئة ابالبتسامة الساخرة، توحي بوجود شيء ما غري صحيح. بعد االنتهاء من 
القصة، سألتهم عن رأيهم ابلقصة، فأمجعوا على أن ما مت تصويره ال يكشف عن الطبيعة 
الدميوغرافية للبنان احلاضر، وأن النهاية كانت رائعة بعمل املزيج احلقيقي الذي نطمح إليه، 

وهو أن يكون لبنان، لبناان واحدا ال مقسما.

قصص األطفال والتمييز بسبب اإلعاقة

أعطى إعالن حقوق اإلنسان لذوي االحتياجات اخلاصة بعض احلقوق، وتطور األمر 
وثيقة  29/))/975). ومع  االحتياجات يف  بذوي  اخلاص  القانون  أكثر مع صدور 
حقوق الطفل، حظي ذوو االحتياجات اخلاصة ابهتمام خاص، ال سيما يف اجملتمعات 
املتقدمة. لكن مثل هذا األمر ال ينطبق على أدب الطفل املنشور. فقد الحظت بالسكا))) 
يف الدراسة املسحية اليت أجرهتا، أن من بني 677) قصة مت فحصها، كان عدد القصص 
أربعا  اخلاصة   االحتياجات  ذوي  من شخصيات  عن شخصية  احلديث  تضمنت  اليت 
بعض  صورت  القصص  من  هناك كثريا  أن  أيضا  يؤسف  ومما  فحسب.  قصة  وعشرين 
الشخصيات من ذوي االحتياجات اخلاصة بصورة سلبية، فأسبغت عليهم صفات الشرير، 
أو جعلت منهم شخصيات يرثى هلا، أو مثرية للشفقة، أو غري قادرة على االخنراط يف 
احلياة العامة. لكن األمر اختلف بعد صدور القانون، وأصبحت شخصيات ذوي اإلعاقة 
أكثر إجيابية يف القصص املنشورة، كما أهنا عاجلت أنواعا أخرى من اإلعاقات، بعد أن 

كان الرتكيز على اإلعاقة احلركية والبصرية)2).

( ( Joan K. Blaska, “Children’s literature that includes characters with dis-
abilities or illness”. Disability Studies Quarterly, 24 )1( )2004(, retrieved 
from http://dsq-sds.org/article/view/866/1041.

2 ( للمزيــد: مخيــس، بتــول أمحــد حســني. صــورة الطفــل املعــاق ذهنيــا يف قصــص األطفــال والناشــئة: دراســة حتليــل حمتــوى. 
أطروحــة ماجســتري غــري منشــورة، جامعــة اخلليــج العــريب، مملكــة البحريــن، 9)20
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أدب األطفال وعملية إدماج ذوي االحتياجات اخلاصة

ويف قصتهما املشرتكة، أعادت لوشيان ماس وجناة صبح الزق))) صياغة القصة العاملية 
»سندريال«، وقاما إبعدادها إعداداً جديداً يناسب القضية املرادة.

لكنها  ومجيلة  طيبة  فتاة  سندريال  إن 
الظرف  تراع  مل  قاسية  أب  بزوجة  ابتليت 
اإلنساين )اليتم( واجلسدي )الشلل(. بل إن 
إىل  عليها ابإلضافة  اجتمع  قد  الفتاة  هذه 
هذين الظرفني عامل آخر من عوامل القهر 
االجتماعي؛  االختالط  عن  حجبها  هو 
ازدراء هلا، ومعرة منها، كلما جاءهم زائر. 

وعلى الرغم من تلك القسوة من زوجة األب وبناهتا، كانت سندريال مطيعة ملا تكلف به 
من أوامر، قائمة بذلك على أحسن وجه. يف أثناء العمل، تغين سندريال فيسري صوهتا 
املعروفة من  القصة على صورهتا  تستمر  هلفان. وهكذا  قلباً  إليها  تعطف  لعلها  احملزون، 
إعالن امللك عن حفله السنوي، وعزمه يف هذه املرة على أن خيتار من بني املدعوات عروساً 
البنه، ويذهب اجلميع للحفلة ما عدا سندريال، اليت تبكي قسوة زوجة أبيها، فتأيت القوى 

الطيبة لتساعدها. 

يف هذه القصة مل تساعد املرأة الساحرة سندريال أبن جعلتها متشي على سبيل املثال، 
لكن املساعدة جاءت على صورة توفري كرسي يضمن لسندريال سهولة التحرك. وبدأت 
الرسالة اليت قصدت املعداتن إبالغهما إىل اجملتمع يف الظهور. إن سندريال على الرغم من 
التحرك هبذا الكرسي ومجيع الطرقات غري  توفري الكرسي املتحرك هلا تتساءل عن كيفية 

) (  لوشيان ماس، جناة صبح الزق، سندريال. )بريوت: مجعية غوث األطفال الربيطانية، الطبعة األوىل، 997))
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ممهدة؛ فلم حيسب املهندسون حساب ذوي االحتياجات اخلاصة. وهكذا تذهب سندريال 
ومجيل  غنائها  بسحر  ويعجب  األمري،  على  وتتعرف  احلفل  إىل  الطيبة  القوى  مبساعدة 
سلوكها. يف أثناء رحلة العودة، تفقد سندريال أحد قفازيها، فيجري البحث عن صاحبة 
القفاز، لكن البحث أصبح حمصوراً يف فئة ذوي االحتياجات، ويعثر على صاحبة القفاز 

ويتم الزواج، لكن سندريال تضع لزواجها شروطاً:

»أان ال أستطيع أن أتزوجك أيها األمري، فأان ال أمشي وال أستطيع أن أخرج من 
البيت إال مبساعدة الساحرة« )ص 24(.

الواقع على بعض فئات اجملتمع، لتكون  هكذا جيري توعية أصحاب السلطة ابلغنب 
سندريال صواتً هلذه الفئة احملرومة. ويقوم صاحب النفوذ )األمري( بتقدمي العون لصاحبة 
اخلاصة  األماكن  وهتيئة  الطرق،  بتعبيد  توجيهاً  يصدر  )سندريال(، حني  اخلاصة  احلاجة 
العامة  االجتماعية  احلياة  احلقيقي يف  اإلدماج  هلم  ليتحقق  اخلاصة؛  االحتياجات  لذوي 
القصة فيه نوع من  الزواج املشروط يف هناية  بسبب زواج ابن األمري بسندريال. إن فعل 
اإلدماج ال  املختلف عنا )أي االحتياج اخلاص(، وأبن عملية  الوعي حبالة  اإلشارة إىل 
تتحقق ابلعطف عليه، بل ابلشعور حباجاته وتلمسها وتلبيتها ابعتبار هذه الفئة جزءاً من 

طيف األلوان املوجودة يف اجملتمع.

الرتكيز  مع  العامة،  احلياة  يف  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  إدماج  انقشت  القصة  إن 
على أن توضع هذه الفئة موضع االعتبار عند بناء املرافق العامة املتنوعة يف البالد، وأن 
فاعليتهم واندماجهم يف احلياة  أدوارهم وحتقيق  الفئة ملمارسة  أبناء هذه  أمام  يتاح اجملال 

االجتماعية، وإثبات قدرهتم على تقدمي الكثري خلدمة رفاقهم ومواطنيهم.    

النموذج الرابع والتمييز بسبب اإلعاقة: قصة »رائحة األلوان« والدمج الثقايف

على الرغم من أن فلسفة الدمج ذات نزعة إنسانية أخالقية، فإهنا تنطوي على إشكالية 
كربى حينما نقارهبا من الوجهة العملية، ال سيما إذا قصد به دمج ذوي االحتياجات 
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اخلاصة مع أقراهنم يف الفصول التعليمية الواحدة )))هناك تباين واضح يف الدول اليت تعترب 
رائدة يف سن القوانني، ووضع األسس اخلاصة بذوي االحتياجات اخلاصة. ومل يسلم واقع 
هذه الدول من الدراسات اليت رأت خطورة يف الدمج على نفسية الطالب، وحتصيلهم 
البالد  أو غريهم. وهي خطورة جندها أكثر وضوحا يف  العاديني  الدراسي، من األطفال 
العربية اليت مل تعد املتخصصني هلذه الغاية. وقد أاثرت هذه املالحظة الباحث، وجعلته 
ينظر إىل مفهوم الدمج من زاوية أخرى، وهي نظرة أدب األطفال العريب املعاصر لذوي 
االحتياجات اخلاصة، ومدى إسهامه يف حتقيق مفهوم الدمج بني األطفال العاديني وغريهم 

من ذوي االحتياجات اخلاصة.

ُسئل أمبريتو إيكو عن الدور الذي ميكن أن تقوم به اللغة يف النضال ضد العنصرية 
والكراهية، فقال: علموا الطفل الفرنسي أن كلمة lapin )أرنب( الفرنسية ليست سوى 
إىل  اإلحالة  أجل  من  تستعمل  أخرى  لغات  إىل  املنتمية  الكلمات  آالف  كلمة ضمن 
الشيء نفسه يف العامل اخلارجي. واإلحالة كما يدرس النصيون- هي العالقة بني العبارات 
من جهة وبني األشياء أو املواقف يف العامل اخلارجي الذي تشري إليه الكلمة أو العبارة. 
وبذلك فإن ما يقصده إيكو هو إفهام الطفل أن كلمة lapin هي كلمة »حتيل« إىل ذلك 
احليوان األليف املعروف، وأن كلمة lapin ليست، مع ذلك، الكلمة الوحيدة اليت حتيل 
إىل احليوان نفسه، بل إن هناك آالف الكلمات املنتمية إىل آالف اللغات حتمل نفس معىن 
 onejoابإلجنليزية، و rabbit ،اإلحالة إىل نفس احليوان )مثل كلمات »أرنب« ابلعربية

ابإلسبانية، اخل(، وكل ذلك حلمل الطفل على فهم معىن التعددية)2).

االحتياجات  بذوي  اخلاصة  اللغات  مبكرة  سن  منذ  األطفال  تعليم  فإن  عليه  وبناء 
اخلاصة هو تعريف هلم بوجود أنواع أخرى من اللغات تتحقق هبا مهمة التواصل بني البشر 
وأن هذا يف ذاته هو نوع من الدمج الثقايف من انحية، وتدريب هلم على التسامح ونبذ 

) ( علي عاشور اجلعفر، أدب األطفال والسياسة: التنوع واالختالف، ص 74-90
2 ( آالن دونو،نظــام التفاهــة ، ترمجــة مشــاعل عبــد العزيــز اهلاجــري. )بــريوت: دار ســؤال، الطبعــة األوىل، 2020(، ص 

.43-44
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الكراهية والعنصرية من انحية أخرى.

أدب األطفال ومفهوم الدمج يف احلياة الثقافية: رائحة األلوان منوذجا

املقصود ابلدمج يف احلياة الثقافية، هو ذلك القدر املشرتك من املطبوعات الثقافية اليت 
يقرأها أفراد اجملتمع مجيعا؛ ال فرق يف ذلك بني ذوي االحتياجات اخلاصة أو غريهم. مثل 
هذا الدمج قد يشكل صعوبة عند القائمني على الشؤون الثقافية، سواء من حيث صعوبة 
االختيار األمثل للموضوع الذي يراد تعميمه، أو الصعوبة املالية إلنتاج مثل هذا النوع من 
القدر املشرتك. وقد قام الباحث بتجربة قدم فيها شكال كتابيا يكون متثيال ملفهوم الدمج 
الثقايف الذي يتبناه الباحث، والذي جيمع الطفل العادي مع أطفال من ذوي االحتياجات 
اخلاصة ممن يعتمدون على اإلشارة، أو الرموز أو املكفوفني على صفحة واحدة، حبيث يقرأ 

كل ذي لغة لغته اخلاصة، ليتحقق بذلك الدمج الثقايف.

وقد قام الباحث ابإلجراءات اآلتية، إلجناز النص املطلوب، الذي حيقق مفهوم الدمج 
الثقايف: 

)- جرى إعداد نص مناسب ال خترج قاموس كلماته عن القاموس اللغوي لربانمج 
جمراب  قاموسا  بوصفه  القاموس  هذا  اعتمد  ولقد  الذهنية))).  اإلعاقة  ماكتون ألصحاب 
ومعربا عنه بلغة الرموز واإلشارة. تال ذلك إنتاج نص من تسعة أسطر، حيكي فيها قصة 
الطفلة املكفوفة فاطمة، أبسلوب ال خترج كلماته عن القاموس الذي أعده مركز ماكتون 
الكويت واخلليج)2). وتكمن قيمة هذا النص الذي أطلقنا عليه »رائحة األلوان«)))، يف 
أنه يتكلم عن طفلة من ذوي االحتياجات اخلاصة، وجيري إنتاجه أبكثر من لغة من قنوات 

) ( برانمــج املاكتــون هــو يف األصــل برانمــج بريطــاين، جــرى تعريبــه وإنتــاج رمــوز جديــدة مبــا يتناســب مــع الثقافــة اخلليجيــة 
العربيــة، وذلــك عــن طريــق مركــز ماكتــون الكويــت واخلليــج. وقــد أصــدر الربانمــج كتابــني: األول خــاص ابلرمــوز، والثــاين 

خــاص ابإلشــارات. وقــد اعتمــدان يف هــذه الدراســة علــى اجلــزء اخلــاص ابلرمــوز.
2 ( مركز ماكتون الكويت واخلليج. الرموز

) ( علي عاشور اجلعفر، رائحة األلوان )الكويت: سييت جرافيك. ط)، 2004)
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الدمج  فيتحقق  الفصيحة،  العربية  اللغة  مع  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  لدى  االتصال 
الثقايف يف هذه احلالة، ابجلمع بني الشكل الكتايب ذي القنوات املتعددة والفكرة املعربة عن 

إحدى احلاالت املعنية ابلدرس.

2- اعتمدت لغة اإلشارة اخلاصة ابلصم والبكم ممن ليست لديهم إعاقة ذهنية، )وذلك 
أن لغة اإلشارة يف قاموس ماكتون، خاٌص مبن لديهم إعاقة ذهنية(، ومن مث مت االكتفاء 
برموز املاكتون، لتكون لغة اإلشارة ملن لديهم إعاقة مسعية وليست ذهنية. وقد مت االستعانة 
خبرباء بلغة اإلشارة، ورسامني ممن لديهم خربة يف هذا الباب، وجرى تفصيل القول يف حبثنا 
املوسوم »تصور مقرتح لإلدماج الثقايف بني األطفال العاديني وذوي االحتياجات اخلاصة 

يف كتابة قصص األطفال: رؤية مستقبلية«))).

)- استعان الباحث جبمعية املكفوفني لكتابة النص بلغة برايل حىت يتحقق اهلدف 
املرجو، وهو دمج املكفوفني مع غريهم من ذوي االحتياجات اخلاصة.

4- مجعت رموز املاكتون والنص العريب  ولغة اإلشارة 
اخلاصة ابلصم يف صفحة، ولغة برايل يف صفحة مستقلة؛ 

خلصوصية الورق اليت تطبع عليه لغة برايل.

5-عرض النص على صفوف رايض األطفال، وكان 
إىل  التعرف  هبا  خرجوا  اليت  األوىل  التعليقات  بني  من 
داللة الرموز واإلشارات ولغة برايل يف النص الذي قدم 
لغات يستخدمها من  هلم. وبعد أن شرح هلم أن هذه 
يفتقد بعض احلواس كالسمع والبصر، أظهروا مزيدا من 

االهتمام، بل إن بعضهم بدأ ينطق بعض الرموز الواضحة كالتفاح أبلوانه الثالثة، أو صورة 
الطفلة، أو مدلوالت بعض الرموز، ويعطينا ذلك أبن األطفال ميكنهم فك شفرة بعض هذه 

) ( علي عاشور اجلعفر، أدب األطفال والسياسة: التنوع واالختالف، ص 74-90.
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الرموز، بل إن بعض األطفال بدأ يقلد ما جاء يف لغة اإلشارة، ويتحسس لغة برايل. ويف 
رأيي أن مثل النصوص ذات الدمج الثقايف ميكن أن يشكل بداية مهمة لتعليم األطفال عن 
التمييز ضد ذوي اإلعاقة، ويف الوقت نفسه توعيتهم ابلتنوع واالختالف اللغوي، وأن مثلما 
أن كلمة أرنب هلا إحاالهتا اللغوية يف كل لغات األرض، فإن هناك لغات أخرى يتمتع هبا 
ذوو االحتياجات اخلاصة تتطلب منا إضافتها واعتبارها من اللغات اليت نعلمها ونتعلمها.

خامتة

يتبني لنا من هذه الورقة أمور من أمهها:

- تنوع القصص اليت تنتمي إىل أدب األطفال وتعريفه ابحلقوق.

- أمهية الرتاث الشفاهي يف احلديث عن العدالة ورد احلقوق إىل أهلها.

- إن النماذج اليت وقع عليها االختيار يف هذه الورقة بصورة مقصودة تبدأ مبا أييت:

بينهما. لكن  الطبقي واللوين  الصراع بني نوعني )الفاكهة واخلضروات(، والتمييز  أ- 
الصراع يدور يف مساحة ضيقة وهي احلديقة، وتركتنا القصة مع حوار البطاطا والشجرة، 
العام  الكل، وتركتنا بسؤال مفتوح: هل سيقام لآلنسة بطاطا حفال يف  حوار اجلزء من 

القادم؟

ب- توسع املساحة اجلغرافية مع القصة الثانية، لتشمل مدينة قوس قزح، وهنا أيضا 
يبدو الصراع يف القصة صراعا طبقيا/ لونيا. وأييت احلل لسكان املدينة بطريق معريف من 

خالل نظرية انعكاس األشياء على األسطح املائية الساكنة.

ج- توسع الدائرة اجلغرافية لتكون وطنا، ولبنان كان هو املثال يف قصة رانيا زغري »ملاذا 
أمطرت السماء كوسى وورق عنب؟« هذا الوطن املقسم دميوغرافيا حسب الدين واملذهب 
والوالءات احلزبية، حيتاج إىل لغة خاصة تغربله ليعود إىل جادة الصواب، فكان ال بد من 
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الطنجرة اجلامعة، جتمع كل املكوانت، واألمساء والطوائف واملذاهب، وأن جتتمع، فاحلروف 
منفردة ما هي إال أصوات فارغة ال تشكل معىن، وهي ابجتماعها تعطي كلمة، وتؤلف 
مجلة، فتصبح شيئا مذكورا. لبنان وغريه من بلدان العامل العريب حيتاج ملثل هذا الطنجرة 

اللغوية لتصبح اللغة هي احلضن اجلامع.

د- توسع الدائرة لتأخذ بعني االعتبار لغات أخرى، لغات املختلفني عنا ممن جيدون 
صعوبة يف قراءة اللغة العادية، وهم أصحاب اإلعاقات املختلفة، ال سيما الذهنية والسمعية 
والبصرية؛ ففي »رائحة األلوان«، متتزج اللغة العربية مع لغة الرموز واالشارة ولغة املكفوفني، 

لتكون رائحة اللغات املختلفة هو ما جيمعنا. 

وبعد،

فإن املختلف ال املؤتلف هو ما جيعل الوطن أكثر هباء ومجاال، فالسر يكمن يف التنوع 
اخلالق، ومن أجل أن يتحقق ذلك، حنن يف حاجة أن نعلم أطفالنا حقوقهم وواجباهتم؛ إذ 
إن معرفتهم حلقوقهم تعين عدم التعدي على حقوق اآلخر. ومعرفة الواجبات تعين العمل 

للمصلحة الكربى: مصلحة الوطن ومن يعيش على أرضه من خمتلف ألوان التنوع.
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املتغريات الفكرية يف أدب األطفال وتعالقها مع 
حقوق الطفل يف العراق

د. طاهرة داخل طاهر*)1(

*  أســتاذة ابجلامعــة املســتنصرية، حاصلــة علــى دكتــوراه يف اللغــة العربيــة وآداهبــا )2007(، ابحثــة متخصصــة يف أدب 
الطفــل يف العــراق، خبــري أول يف دار ثقافــة األطفــال، وخبــرية لتقــومي وتقييــم املطبوعــات والدراســات الــيت تتعلــق أبدبيــات 
األطفــال يف دار الشــؤون الثقافيــة. انشــطة يف جمــال حقــوق اإلنســان، شــاركت يف العديــد مــن الــدورات منهــا: معاهــدات 
حقــوق اإلنســان، وحقــوق املــرأة والطفــل )2006-2005(. دورة رصــد حقــوق األنســان الــيت نظمهــا مركــز عمــان 
لدراســات حقــوق اإلنســان ابلتعــاون مــع مكتــب املفوضيــة العليــا لألمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان، وبرانمــج األمــم املتحــدة 
العــراق ومكتــب حقــوق اإلنســان. هلــا إســهامات حقوقيــة متنوعــة  املتحــدة ملســاعدة  خلدمــات املشــاريع وبعثــة األمــم 
منهــا: إعــداد تقريــر الظــل ملنظمــات اجملتمــع املــدين غــري احلكوميــة )2008(، تعديــل قانــون هيئــة رعايــة الطفولــة، إعــداد 
اســرتاتيجية ملناهضــة العنــف والتمييــز الســليب ضــد املــرأة الــذي أعدتــه وزارة املــرأة حــىت عــام )7)20(، عضــو أصيــل يف  
هيئــة رعايــة الطفولــة  ممثلــة عــن وزارة الدولــة لشــؤون املرأة.هلــا العديــد مــن الدراســات والبحــوث املنشــورة منهــا: قصــص 
األطفــال يف العــراق النشــأة والتطــور )2004(، القصــة الشــعرية لألطفــال يف العــراق- النشــأة والتطــور )4)20(، واحــدة 
مــن مؤلفــي كتــاب: داعــش إيكولوجيــا التمــدد: وْشــم الديــن ابلــدم )6)20(. هلــا كتــاب: "االقــرتاب مــن النبــوءة"، عــوامل 

الســرد القصصــي يف بيــت جــين حلميــد الربيعــي )7)20(.
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 املتغريات الفكرية يف أدب األطفال وتعالقها مع
حقوق الطفل يف العراق

 "الطيور اليت تولد يف القفص تعتقد أن الطريان جرمية"
 جودوروسكي خمرج من تشيلي 

د.طاهرة داخل طاهر - العراق

امللخص:

إن التحوالت الفكرية اليت طرأت على أدبيات األطفال ارتبطت ابلتغيري احلاصل على 
التفكري االجتماعي، واالقتصادي، والعلمي، واملعريف، يف اتريخ العراق. وانعكس كل ذلك 
على األدب بشكل عام، وأدب األطفال بوجه خاص، وعلى نتاجاته، ووسائطه، وأمهها 
التفاتة الُكتَّاب الفكرية إىل الكتابة نثرا وشعرا يف قضااي حقوق الطفل يف العراق من خالل 

أدبياته.

ليس هذا فقط، بل أعطت انطباعا عاما عن املناهج اليت أخذت جتنح إىل التغيريات 
يف طبيعة األدبيات اليت تتضمنها موادهم، لدرس القراءة، أو األدب، والنصوص، وعالقة 
ذلك ابلتغيريات السياسية والفكرية، وأحياان اجلوهرية اليت حتدث يف البالد، كما حدث 
مع العراق حيث تغري نظام احلكم، ومعه السياسة احمللية والدستور. وتغريت معه وجهات 
النظر الفكرية يف النصوص األدبية الشعرية والنثرية اليت تثري احلماسة إىل احلرب، أو اليت ترمز 
للقتال، واستبدلت بنصوص خالية إىل حد ما من العنف وتقرتب من الدعوة إىل السالم 

والتآخي بني أطياف الشعب العراقي ومكوانته.

إال أنه يبقى ذلك اجلهل بعامل الطفولة وحقوقها واضحا يف املناهج الرتبوية. وقد رصدان 
عدد ال يستهان به من النصوص العنيفة أو احملرضة على العنف، أو الساخرة من بعض 

الشخصيات اليت تعاين من إعاقة جسدية؛ لعدم الوعي حبقوق الشخص املعاق.

وجند غيااب واضحا لدور األنثى يف النصوص األدبية، الشعرية والنثرية، يف كتب القراءة، 
وهتميش دور البنت االجتماعي، ومنحها أدورا ضعيفة، أو منطية، أو تقليدية. 
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والننسى أن خطاب عسكرة أدب الطفل وثقافته، ولغته، وأساليب تطبيقه يف الثمانينات 
والتسعينات، يتناىف وحق الطفل يف العيش بسالم، وخلط املفاهيم الوطنية مبفاهيمية الدفاع 

عنه بواسطة احلرب.

وظهرت على الساحة العديد من التغيريات الفكرية بعد حرب )200، وحصل معها 
واحلرب  القسري  التهجري  بسبب  واملواطنة  والوطنية،  الوطن،  مفهوم  يف  واضح  تذبذب 
الطائفية والنزوح الداخلي. وهو يتناىف مع حقهم يف احلصول على أسرة حاضنة واحلماية 

من اإلساءة وسوء االستغالل.

العراق  الطفل يف  اليت تشتمل عليها حقوق  املوضوعات  الواضح، ليست مجيع  ومن 
قد انتظمت فكراي يف أدب األطفال، بل اقتصرت على موضوعات حمددة، منها: مفهوم 
الوطن اآلمن والصحة والتعليم وطلب احلرية، واحلق يف اللعب يف أوقات الفراغ، واحلق يف 
طلب املعلومة. وقد جند اجلنس الشعري يتضمنها، وحيتضنها أكثر من املضمون القصصي. 

وسنرد مناذج يف حبثنا لكل ما ذكرانه يف هذه الورقة.

وقد ظهرت دعوات بعد 2007، تدعو إىل تطبيق اتفاقيات حقوق الطفل اليت تنّص 
على أن َّ األطفال متساوون يف احلقوق، وال يوجد تفضيل من انحية اللون أو الدين أو 

اجلنس بعد أن تطورت املفاهيم وتبدلت األفكار.
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البحث:

إن التحوالت الفكرية اليت طرأت على أدبيات األطفال ارتبطت ابلتغيري احلاصل على 
التفكري االجتماعي، واالقتصادي والعلمي واملعريف يف اتريخ العراق، وانعكس كل ذلك 
على األدب بشكل عام، وأدب األطفال بوجه خاص، وعلى نتاجاته، ووسائطه وأمهها 
العراق من  الكتابة نثرا وشعرا يف قضااي  حقوق الطفل يف  الفكرية إىل  :التفاتة الكتاب 

خالل أدبياته.

وسنستعرض بشكل خمتصر املراحل اليت مّر هبا حقوق الطفل يف العراق لكل مرحلة 
اترخيية أدبية.

ومبا أن حقوق الطفل جزء من حقوق اإلنسان، وأن اتفاقية حقوق الطفل املصادق 
عليها من قبل العراق مبوجب القانون رقم) لسنة 994) مع الربوتوكولني امللحقني مع 
حتفظه على املادة )4)(، واليت تتعلق ابحرتام الدول األطراف حبّق الطفل يف حرية الفكر 
والوجدان، والدين هبا متماشيا مع حتفظات الدول اإلسالمية األخرى، واليت تعترب الشريعة 
اإلسالمية مصدر التشريعات مبا يتعلق ابلدين واهلوية اإلسالمية. فقد انضمت مجهورية 

العراق إليها بشكل رمسي  مبوجب القانون رقم )2 لسنة 2007.)))

الوطنية  احملاكم  أمام  إشارهتا  وميكن  الوطين،  التشريع  من  جزءاً  االتفاقية  وأصبحت 
وتطبيق أحكامها من قبل القضاء وينطق ذلك على مجيع اتفاقيات حقوق اإلنسان اليت 

انضم اليها العراق.

التاريخ  ببنود االتفاقية وموادها سيكون بعد هذا  الكتاب  وإن ذلك يعين أن اهتمام 
فيما لو توجهوا ابلفعل وبقصدية من خالل التضمني أو االقتباس أو االستيحاء ملوادها يف 

نتاجهم األديب املتوجه به لألطفال.

) ( نشر ذلك يف اجلريدة الرمسية جلمهورية العراق، جريدة الوقائع الرمسية العدد 6)40  يف 22 حمرم 0)4) هـ املوافق 
9) كانون الثاين 2009 م السنة اخلمسون.
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املرحلة التمهيدية وحقوق الطفل يف العراق: 

املرحلة التمهيدية يف أدب األطفال يف العراق احنصرت من عام 922) بظهور جملة 
التلميذ العراقي، حىت عام 968) بظهور جملة النشاط املدرسي اليت اختفت شأهنا شأن 
نقص  منها:  ألسباب كثرية،  وختتفي  تظهر  وكانت  للتالميذ،  تتوجه  جملة  مئة  من  أكثر 
وأدبية يف  فينة  لألطفال، وعدم وجود خربات  للكتابة  الفنية  واجلهل ابلشروط  التمويل، 
األطفال،  رسوم  يف  متخصصني  رسامني  وجود  وعدم  للمطبوع،  الفين  واإلخراج  الرسم 
ومابعدها صارت ثقافة الطفل تديرها مؤسسة حكومية وهي وزارة اإلعالم والثقافة وتصدر 
جملتني اثبتتني يف الصدور مها جملتا  ) جمليت اليت صدرت يف كانون األول من عام 969) 

واملزمار اليت صدرت يف كانون األول من عام 970) (.

املرحلة  النصوص األدبية يف  الطفل وردت يف  إذن هل هناك توجه ما يوحي حبقوق 
التمهيدية، قد مت استيحائها فكراي مما تستوجبه املرحلة؟ وأّي املواد اليت أخذت تراتبية يف 

التوعية وانلت من اهتمام الشعراء والكتاب؟ 

واجلواب هو : إن معظم ما ورد من قصص وقصائد ركزت مفاهيمها الفكرية حول 
الدعوة اىل التعلم كما يف املادة 28 من حقوق الطفل، للذكور وأيضا لإلانث كحق 
إنساين، فإهنم مل يكونوا قد استوحوا هذا احلق من حماكاة جتربة الغرب يف هذا اجملال، فإهنم 
حّث  الذي  الكرمي  القرآن  وإىل  ألمهيته،  واألديب  اإلسالمي  العريب  الرتاث  إىل  يستندون 
على القراءة والتعلم كما يف سورة  العلق، اليت تبتدئ بكلمة اقرأ إذ اختذ احلق يف التعلم 
الرتاتبية األوىل يف هذه املرحلة كما يف قصيدة الرصايف اليت خياطب هبا البنات وكأنه يطالب 
ابملساواة أيضا يف التعلم بني الذكور واإلانث. إن احلديث عن حق التعلم واإلحاطة به جاء 
نتيجة الرتباط فكرة؛ إن العلم والتعلم يرتبط بفكرة اإلصالح والتطور. وأيضا أن التعلم مينح 

احلرية للشعوب ففي قصيدة )املدارس())) للرصايف يقول:

األقــدارا متنــح العاجــز الضعيــف اقتدرا  يغالــب  أن  موشــكا 
أحــرارا كانت الناس يف القدمي عبيدا                       أصبحــوا  اليــوم  وهبــا 
يرغــد العيــش ويســعد األعمــارا    فعليكــم فيهــا  بتحصيــل علــم                  

) ( الرصايف، متائم التعليم والرتبية، بغداد: مطبعة املعارف، ط4، 957)، ص4).  
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وكان الرتكيز على أهداف التعلم كما يف املادة 29 من حقوق الطفل واضحا يف مجيع 
أدبيات هذه املرحلة. وجند أن الدعوة إىل التعلم كانت تركز إىل إلغاء التمييز بني البنت 
والفىت يف التعلم، وهي دعوة متّيزت يف هذه املرحلة، وشكلت ظاهرة كما يف قصيدة عنواهنا 

العلم واجلهل )))

للبنــات النبــاتالعلــم  يف  كاملــاء 
شــامس  نــور  دامــسالعلــم  ليــل  واجلهــل 

   وأيضا يف قصيدة )الفتاة تستعطف أمها يف الذهاب اىل املدرسة()2) ،وهي حتاجج 
من يرفض فكرة تعلم الفتيات والتحاقهن ابملدارس بقوله : 

احلنـــون األم  معـــنيأيهـــا  إالك  ليـــس 
ســلبت روحــي املنــونقــد عشــقت العلــم حــىت 
ارمحيــين األم  املنــونأيهــا  أتيت  أن  قبــل 
عــل الوالــد  يلــنيكلمــي  اليــوم  الوالــد 

مهــنيكيــف يرضــى ابنتحــاري  أمــر  إنــه 
األم أيهــا  األمــني خربيــه  قــال  مبــا 
علينــا العلــم  وهــو يف الشــرع مبــنيفــرض 

إن أهداف التعلم اليت وردت يف حقوق الطفل يف املادة 29 قد متثلت يف املرحلة 
التمهيدية يف الربط بني العلم والتطور، ورقّي األوطان وتعلم الفتاة، كما يف قصيدة البنت 

) ( حسني علي األعظمي، أانشيد وأدبيات البنات. )بغداد: املطبعة العصرية، ط)، 926)(، ص 8).
2 ( املصدر نفسه، ص44. 

وللمزيــد ينظــر مــن املصــدر نفســه: قصيــدة انشــودة املــدارس، ص2). وقصيــدة بــني ليلــى وســلمى وهــي حمــاورة بــني فتاتــني 
إحدامهــا حتــب العلــم واألخــرى حتــب املــال، ص 45. وقصيــدة نــدم الفتــاة اجلاهلــة عــن فتــاة تنــدب حظهــا ألهنــا مل تنــل 
حظهــا مــن التعليــم، ص5). وقصيــدة األم اجلاهلــة عــن أم تســتنكر فعــل ابنتهــا ألهنــا تقــرأ كتــااب مــن الشــعر، ص2)، 

وقصائــد أخــرى وردت تؤكــد أمهيــة التعلــم للفتيــات فضــال عــن قصائــد عــدة تشــري إىل املوضــوع ذاتــه. 
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الصغرية للشاعر حسني العظمي اليت يقول فيها الشاعر: إن الفتاة املتعلمة ستنقذ أوالدها 
من اجلهل وترقى أبوطاهنا))):

كبــرية آمــال  رب  لينــا  الطفــل  فيكــون 
الســريرة حممــود  وهــو  وعــالء  جمــد  رب 
مســتنرية منــه  األوطــان  تصبــح  علــوم  ذو 

وبذات اهلدف، كتب العديد من الشعراء - الجمال لذكر قصائدهم، سوى اإلشارة 
إليها)2)- فضال عن التكيز على اهلوية الوطنية، واليت متثل بضمها اهلوية القومية كما يف 
املادة 8، وجاءت يف األدبيات اليت ظهرت يف املرحلة التمهيدية. وكان معظم ما يكتب عن 
املفهوم الوطين هو يف الشعر أكثر مما هو يف النثر كما يف قصة )شعور األطفال())) للكاتب 
عبد اجمليد يوسف حني يسأل املعلم لتالمذهتم ماذا حتب أن متزق؟ فيجيبه كل واحد عن 
فكرة ويكون جواب أحدهم: أحب أن أمزق راية العدو. وابلطبع هناك مالحظات يف 
القصة أوردهتا يف كتايب. وقصة مقالية حتمل مضموانً وطنياً بعنوان )حب الوطن واحلرية()4) 
كتبها أديب وقع حروف امسه حبروف )أ. ج(، وتعد هذه القصة من املوضوعات املهمة 
اليت حولت املضامني املقالية من خالهلا من املضامني االجتماعية إىل املضامني الوطنية، 
السجني يف  البلبل  املقالية حبكاية شعبية مشهورة، وهي قصة  الكاتب قصته  افتتح  وقد 
قفص من ذهب، إال أنه فّضل حريته للوصول إىل املغزى، وهو بذل الغايل والنفيس ألجل 
الوطن؛ ألنه ميثل اهلوية الوطنية .أما يف الشعر فال خيلو ديوان شعري لألطفال من أتكيد 
على اهلوية الوطنية والتعبري عنها أبشكال خمتلفة املضامني كالتنشئة الوطنية ووحدة الرتاب 
والتضحية ألجله، وجماهبة التحدايت اخلارجية اليت حتيط ابلوطن ألهنا تشكل هتديد للهوية 
الوطنية، كما يف قصيدة وطين وقصيدة وطين أيضا وقصيدة علمي وعلم العرب يف اجلزأين 

) ( املصدر نفسه، 0).
2 ( كمــا يف أنشــودة البنــت للرصــايف: أيتهــا األم اغرســيين يف رايض املدرســات وطبعــت يف جمموعتــه الشــعرية األانشــيد 

املدرســية. )فلســطني: انبلــس، )92)(، ص)2
) ( طاهرة داخل. قصة الطفل يف العراق النشأة والتطور. )بغداد: دار الشؤون الثقافية،ط) ، 2004 (، ص 9).

4 ( التلميذ العراقي، العدد األول، العراق، بغداد، 9 تشرين الثاين 922)، االفتتاحية.
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األول والثاين من احملفوظات الطفلية للدكتور أمحد حقي احللي ))). وقد ارتبطت اهلوية 
الوطنية حبّق عدم االحتجاز يف حق الطفل يف املادة 7)، ومفهوم احلرية كما يف قصيدة 

أغرودة العندليب حيث ينشد الشاعر على لسان العندليب )2): 

حــراً   ُخلقــت  إين  قــوم  مقــرااي  الفضــاء  إال  أرَض  مل 
أتنســوين أن  أردمت  الحتبســوين فــأن  املبــاين  ففــي 
تنطقــوين أن  أردمت  أطلـــــقـــــــوين وإن  فــــــأطلـــــــقوين   

وأيضا الرتكيز على احلّق  ابللعب واحلركة والنشاط متمثال ابلصحة  كما يف املادة )) 
عن أوقات الفراغ والرتفيه، كما يف قصيدة للرصايف أيضا حيث ربط احلّق ابللعب بقضية 
الربط بني النشاط البدين والعقلي كون أن النفوس تقوى بنشاط اجلسوم وكذلك الطموح 

واألحالم على حد قول الشاعر يف قصيدة كرة القدم ))): 

مجــامفــإذا شــغلت العقــل فَالــُه ســويعة الطليــح  للعقــل  فاللهــو 
فباســتمراره  منهكــة   األجســام والفكــر  وهتــزل  العقــول  هتــن 
نشــيطة  تكــون  إذ  اجلســوم  تقــوى بفضــل نشــاطها األحــالمإن 

ومل خيُل أّي نص شعري عن موضوع الصحة والنظافة، وهو حّق الطفل ابلصحة يف 

) ( أمحــد حقــي احللــي. احملفوظــات الطفليــة، ج )، ج 2. )مصــر: املعــارف،958)(، وينظــر أيضــا: نشــيد الوطــن، 
نشــيد العلــم، نشــيد الرايــة، نشــيد النهــوض، ذكــرى اجلــدود، أانشــيد وأدبيــات الفتــاة، مصــدر ســابق.

2 ( الرصــايف، قصيــدة العندليــب، متائــم التعليــم والرتبيــة، ص25. وينظــر أيضــا قصيــدة الوطــن ص6، وقصيــدة أنشــودة 
الوطــن ص48.

) ( الرصــايف، متائــم التعليــم والرتبيــة، ص28. وللمزيــد ينظــر: قصيــدة بعنــوان بــني ســلمى وليلــى تقــارن فيهــا الفتــااتن بــني 
اللعــب والعلــم وهــي مقارنــة عقليــة، األعظمــي. أانشــيد وأدبيــات البنــات، ص 7). وأيضــا عــن اللعــب وقــت الفــراغ كمــا 
يف قصيــدة نشــيدة العطلــة للرصــايف، كمــا يف جمموعــة األانشــيد املدرســية ص)).وأيضــا مــن اجملموعــة الشــعرية احملفوظــات 
الطفليــة ألمحــد حقــي احللــي، ج )، نشــيد الصبــاح ص6) وهيــا إىل املســبح ص)) ، وقصيــدة لعبــة الربيــع ص0)، 

وقصيــدة لعبــة القطــط ص4) وقصيــدة اللعبــة  ص20 
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املادة 24 كما يف قصيدة الصحة والنظافة ))).

  واندرا ما جند قصصا تتحدث عن احلّق يف احلياة والبقاء والنمو، كما يف املادة 6 فقرة 
2، مثلتها قصة )الغذاء()2) ملؤلفها سامي سعيد، واليت تعرب عن الوضع االقتصادي للعراق 
يف العشرينيات، وعن البطالة واجملاعة. وجند العشرات من النماذج اليت تضّخ املعلومات، 
وهو يتمثل ابحلصول على املعلومة كما يف املادة 7)، كاخرتاع الطائرات كما يف قصيدة 
النسر للصغري وتتحدث عن طفل يقود طائرة وقصيدة الطيارة )))، وقصيدة الطيارة )األم 
وابنها()4) ملصطفى جواد وقصيدة التارخيية، واملعلومات العلمية كما يف القصص اليت وردت 

يف جملة التلميذ العراقي.

وكان الرتكيز على الرعاية األسرية يف توجيه الوالدين كما يف املادة 5 من حّق الطفل، 
املادة  األسرة  مشل  ومجع   (8 الوالدين  مسؤوليات  وأيضا  الوالدين،  عن  تتحدث  وهي 
0) متواجدا يف الشعر، وجتسد يف األدبيات اآلتية: كما يف قصيدة حق األم، وقصيدة 
لولدها  الشهيد  امراة  تنومية  وقصيدة  لولدها،  األم  تنومية  وقصيدة  الصغري،  وابنها  األم 
ابنتها،  ترشد  األم  وقصيدة  وطفلها  األم  البنتها،وقصيدة  األم  تنومية  للرصايف)))،وقصيدة 

وقصيدة األم ترشد ابنتها الصغرية واألم املريضة تعاتب ابنتها)6).

وقد ظهر احلّق يف املطالبة ابلرعاية االجتماعية واضحا، ويدور حول األطفال األيتام 
القصائد  26 كما يف  املادة  الطفل يف  حّق  االجتماعية كما جاء يف  للرعاية  وحاجتهم 

شكوى الفتاة اليتيمة والفتاة اليتيمة ختاطب أمها والطفلة اليتيمة)7). 

) ( حسني األعظمي، أانشيد وأدبيات البنات، ص)4 
2 (  سامي سعيد، جملة التلميذ، العدد)، شباط 929).

) ( أمحد حقي احللي، احملفوظات الطفلية، ج2، ص2).وج)، ص0).
4 ( التلميذ العراقي، العدد 28 ،)92). 

) ( الرصايف، متائم التعليم والرتبية، ص ))، 7، ))، 4) على التوايل. 
6 ( حسني األعظمي، أانشيد وأدبيات البنات، الصفحات ص24 ،5) ،47، 49، ص55.

7 ( املصدر نفسه، الصفحات على التوايل 57، 9)، 48. 
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ومثة مناذج قليلة اهتمت حبّق الطفل يف احلصول على الكتاب )))،كما يف حّق الطفل 
ابملادة 7) وأخرى تتحدث عن املساواة يف املستوى املعيشي )2) كما يف حّق الطفل يف 

املادة 27 الفقرة من )-) ونصوص اندرة تتعلق ابإلعاقة وقد طرحت بطريقة سيئة .

إال أن أكثر جمالت هذه الفرتة اشتملت على موضوعات قاسية أساءت إىل مشاعر 
الطفل، وأخرى مرعبة وعنيفة، ومل تراِع محاية األطفال من مشاهد العنف وجتسيده، كما 
يف حكاية أخالقية بعنوان مثن البيضة، إذ يرد فيها مفردات ال تتالءم وأدبيات األطفال، 
السرقة،  على  ألهنا شجعته  أمه؛  لسان  الولد  وقطع  والسرقة  واملشنقة  اإلعدام  كمفردة: 
وتسببت يف قتله.))) وقصة أخرى ترد فيها حماكمة قاتل وإعدامه شنقا أمام اجلمهور.)4) 
وأخرى عن شخص يعتزم االنتحار؛ ألنه فشل يف حتقيق طموحاته)5)، ويف قصص أخرى 
جند أفكارا متشائمة وأخبارا قاسية، ينّم بعضها عن تفكري وسلوك عنصري، وسرد لوقائع 

حادثة بشعة )6) ومناذج كثرية نعجز عن ذكرها يف هذا البحث.

وخنلص إىل القول إن التلميح إىل حقوق الطفل يف املرحلة التمهيدية مل يكن مقصودا 
املستوحاة  واحلقوق  األخالق  روح  مع  متماشية  جاءت  النصوص  معظم  ولكن  ابلطبع، 
من احلقوق الدينية يف القرآن الكرمي لذا جند الكثري من القصائد اليت تتحدث عن حقوق 
الوالدين ووجوب طاعتهم، وعن األوطان والدفاع عنها، فضال عن انتشار دعوى اجتماعية 
إصالحية ابلرقّي ابألخالق سادت لدى املثقفني واملؤدبني بعد احلرب العاملية األوىل، ظنًّا 

) ( كما يف قصيدة كتاب اليت وردت يف املصدر السابق نفسه ص 49.
2 ( كمــا يف حكايــة ابــن الــدالل، حممــود أمحــد الســيد، »جملــة التلميــذ العراقــي« 0) تشــرين األول 922) وأيضــا كمــا 
يف قصيــدة الرصــايف الــيت وردت يف متائــم التعليــم والرتبيــة، ص9) بعنــوان الفقــراء واألغنيــاء وتتحــدث عــن النــاس األثــرايء 

وتعاملهــم مــع الفقــراء.
) (  حممــود أمحــد الســيد، »حكايــة أخالقيــة )مثــن البضــة(«، التلميــذ العراقــي، العــدد 8)، 8) مــارس )92)، الســنة 

األوىل.
4 (  شيت مصطفى، »صرخة القاتل«، جملة الطلبة، السنة األوىل، العدد 5، 0) كانون األول 2)9)، ص22.

5 ( جملة الطلبة، »قصة العدد«، السنة األوىل، العدد 7، 22فرباير 2)9) ص20.
6 (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.»جرميــة وحشــية يف بغــداد«، جملــة الطلبــة، الســنة األوىل، العــدد 0)، يف 9) مــارس، ص2). حيــث 

ورد خــرب عــن اكتشــاف هيــكل عظمــي جلثــة عبــد دفــن حيــا يف قــار مصهــور. 



حقوق اإلنسان يف أدب الطفل يف العامل العريب 68

منهم أن أتخر األمم يكون بفساد أخالقها فقط متناسني أن األمم حتيا ابلعلم أيضا وليس 
)أخالقنا(  بعنوان  مقالية  الدعوة ابلفعل يف قصة  ابألخالق وحدها. وقد جتسدت هذه 

للكاتب حممود أمحد السيد ))).

ومن هذا نستنتج أن الرتكيز على التعلم، وعلى أهداف التعلم، وارتباط ذلك ابلرتفيه 
والنشاط وقت الفراغ، ومن مث الرتكيز على اهلوية الوطنية والرعاية األسرية، واالستكشاف 
ما حصل  للبلد وهو  واالقتصادي  واالجتماعي  العلمي  للتحول  مطلبا  ذاته  هو يف حد 
ابلفعل بعد هذه املرحلة إذ تطور حال العراق وصار يف مصاف األمم عام 969)، ودخل 

الرحلة الثانية من املتحول الفكري الذي انعكس ابلفعل يف أدبيات األطفال.

مرحلة السبعينيات وحقوق الطفل يف مضامني أدبيات األطفال. 

ظهر يف مرحلة السبعينيات مؤثران واضحان على أدب الطفال يف العراق، أوهلما املؤثر 
والثورات،  السياسية  األحداث  بشىت  خاصة  والعراق  العريب  الوطن  مرور  بعد  السياسي 
الواقعي يف طرح  الُكتاب إىل األسلوب  توّجه  والتحوالت يف طبيعة احلكم مما سّبب يف 
مضامني وأفكار قصصهم. وكان املؤثر الثاين هو: هو مؤثر التخطيط لطبيعة ثقافة الطفل 

يف مرحلة الثورة وقد استمّر هذا التخطيط اإليديولوجي حىت سقوط النظام يف )200.

الواقعي  الطرح  صار  الطفل.  وثقافة  ألدب  التخطيط  يف  السياسي  املؤثر  ظهر  حني 
للفكرة واملضمون سائداً. وأصبحت كتاابهتم للطفل ذات طبيعة قومية وسياسية وواقعية 
تقرتب من اللون احمللي. ويف الوقت ذاته هي رد فعل فكري ونفسي وأديب على أحداث 
النكسة بعد عام )967)( حيث صار الكتاب واألدابء ينظرون إىل )الطفولة( نظرة خمتلفة 

ألهنم اجليل القادم الذي ابعتقادهم سيواجه التحدايت الكبرية .

واالنفجارات  والبندقية  السالح  ومعها  الفلسطينية،  القضية  تتناول  فأخذت كتاابهتم 
واأللغام واملوت، وكادت تكون وجهات نظرهم واحدة يف هذا األمر، وجند القاص العراقي 
طالل حسن يقول يف إحدى مقابالته: )إين أسعى إىل أن أضع الطفل العريب ضمن عوامل 

) ( التلميذ العراقي، العدد 6) الصادر يف 22 شباط )92). االفتتاحية.



69حقوق اإلنسان يف أدب الطفل يف العامل العريب 

احلقيقة، اآلن الطفل العريب يعيش يف عامل ممزق مستلب، مقموع، ولكي أكون صادقاً، 
فإين ال أهدهد الطفل وال أجعله يغمض عينه على عامل وردي كاذب، بل أحفزه وأجعله 

يعرف احلقيقة وأدعوه إىل املشاركة يف العمل())).

فجاءت قصة )العكاز( عن طفل برتت ساقه بعد أن انفجر عليه لغم، وقصة )رسالة 
مفتوحة من طفل فلسطيين إىل أطفال العامل()2) اليت كانت يطالبهم فيها ابلتضامن معه من 
أجل السالم وإيقاف احلروب، وأيضا قصة )البندقية والطريق())) وقصة )احلمامة()4)، حيث 
جتسد املوت عنيفا لعائلة هجرت من أرضها ويف طريقها إىل املغادرة تنفجر العربة اليت تقلها 
وكانت احلمامة مثااًل على البقاء من خالل أفراخها، واحتوت هذه القصة على الكثري من 
املنبهات االنفعالية الشديدة من خالل األلفاظ اليت اُستخِدمت، وأيضا الصور املرسومة 
من العوامل اليت عززت مشاعر الضيق واألمل املمزوج ابحلرية الكبرية، ملا حدث لبطل القصة 
الرمز يف  الكاتب استخدم  املفجعة ألسرته ومحامته  والنهاية  عصام بسبب غارة األعداء 

خامتة القصة وهو خروج األفراخ من بيضاهتا هو دليل على استمرار احلياة .

وكتب قصاصون آخرون عن املوت والقنابل مثل: عبد عون الروضان قصة )السماء ال 
متطر لعباً()5). وقصة )البندقية()6) حملمد مسارة، و)القمر خلف األسالك()7) جلعفر صادق، 
وغريها العشرات من القصص اليت ركزت على اهلوية الوطنية مع دجمها ابهلوية القومية واليت 

جتسدت بوجه واضح يف القضية الفلسطينية. 

) ( مقابلة مع القاص يف بغداد، يف دار ثقافة األطفال عام 2000.
2 ( طالل حسن. قصة العكاز ورسالة مفتوحة من جمموعة القصصية البحر. )املوصل: مطبعة اجلمهور، 978) (.

) ( البندقيــة والطريــق للمزيــد: قصــة كلهــم أبنائــي، قصــة جــدي قــال يل، وقصــة علــى طريــق النصــر، نشــرت هــذه القصــص 
جمتمعــة يف جملــة اجلامعــة الــيت تصدرهــا جامعــة املوصــل، العــدد )، الســنة العاشــرة، كانــون األول 979)، عــدد خــاص 

أبدب األطفــال، ص58. 
4 ( طالل حسن، سلسلة جمليت واملزمار ،976).
5 (  املزمار العدد ،80)، يف 27 /6/ 974).

6 (  املزمار العدد 282، الصادر يف 7) /6 / 976) 
7 ( سلسلة جمليت واملزمار، العدد ))، بغداد، 977). 
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مما جيعلنا نعتقد أن أكثر حقوق الطفل يف هذه املرحلة قد ظهرت للتعبري عن اهلوية 
الوطنية يف املادة 8 من حّق الطفل.

مث احلّق اآلخر هو حّق التعلم، كان ظاهرا يف العديد من القصص بنسبة كبرية كما يف 
قصة )رايح جديدة( هلناء العزاوي عن طفل كان يعمل؛ ليعيل عائلته حىت جاء إجناز من 
حكومة الثورة آنذاك، وحقق التعليم اجملاين، وفتح الدراسة املسائية، فصار إبمكان الطفل 
إكمال دراسته والقصة نوع من التلويح إلجنازات ثورة السابع عشر من متوز عام 968).

املعلومة والتشجيع على إصدار  حّق احلصول على  املرحلة  وظهر بوضوح يف هذ 
الفقرات )، 2، )، وكان حّق احلصول على  املادة 7) من  كتب واملطبوعات، كما 
املعلومة حمددا ابلقناة املؤسساتية احلكومية ومطبوعاهتا فقط .فضال عن السيطرة الفكرية 
الكاملة على املطبوعات إال ما ندر، وقد ظهر هذا التوجيه مؤدجلا منذ العدد األول من 
إصدار جملة )جمليت( حيث كتب افتتاحيتها وزير الثقافة واإلعالم آنذاك  عبد هللا سلوم 
السامرائي))) نقتطع منها: )تعىن األمم املتطورة ابلطفولة عنايتها أبمثن ممتلكاهتا، وقد غدا 
من أبرز الواجبات امللقاة على عاتق الدولة بتيسري وسائل الرعاية والثقافة املوجهة للنشء. 
وقوله أيضا: وهي تلمس واقع الطفال يف بالدان الذين تتجاذهبم مع شديد األسف اجملالت 
من  جمموعة  وتتجاذهبم  جذابة  مغرية  عربية  بلغة  الغربية،  املطابع  تقدمها  اليت  املسمومة 
املبادئ اخلاطئة يف الرتبية والتوجيه الثقايف. وقوله أيضا: إن وزارة الثقافة تالمس واقع املرحلة 
اليت ميّر هبا عراقنا احلبيب وأمتنا العربية الصامدة يف املعركة السياسية والعسكرية والثقافية 
مع الصهيونية واالستعمار(. وقوله: فإن )هذه اجمللة اليت نقدم هلا مجيع إمكاانتنا مبا يتالءم 
مرحلة أمتنا العربية الصامدة وأخريا فإن املبادئ اليت تنتهجها )جمليت( ينبغي أن تنبع من 
تصوران القومي التقدمي للرتبية الذي يهدف إىل خلق املواطن املؤمن برتابه ووطنه وأمته( 
)2)، وإذ نقتطع من مقالة لبيان القدر الربط  الفكري الكبري مع مايصدر وسياسية التخطيط 

لثقافة الطفل ومطبوعاته وأدجلتها إبحكام. لذا النتعجب حني يكون أول حقوق الطفل 
التاكيد على اهلوية واهلوية الوطنية القومية حتديدايف هذه املرحلة.

) (  جملة جمليت، العدد األول، ) كانون األول 969)، االفتتاحية.
2 (  املرجع السابق.
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أما احلّق الرابع وهو من احلقوق اليت تيسرت يف هذه املرحلة أكثر من غريها هو احلّق 
يف احلياة والبقاء والنمو يف املادة 6، الفقرة 2 من حقوق الطفل، وهي متاشت مع 
البناء اجلديد لإلنسان العراقي بعد الثورة،وقيام احلكم االشرتاكي املتمثل ابملركزية.اذ أفرز 
املؤثران السياسي ومؤثر التخطيط لثقافة الطفل أسلواب فكراي وأدبيا جديدا، ميكن أن يعد 
)الوجه اجلمايل للثورة( أو الصّف اجلديد الذي يدخل إليه أطفالنا من الناشئة، ليكتسبوا 
من خالل القصص واحلكاايت واألشعار أهداف جديدة ومهمة، وتشكل النواة األوىل 
لبناء طفل مثابر وحيوي ومطيع يف الوقت نفسه. إذ بدأت تظهر قصص تشكل مالمح 
اإلنسان البطويل اجلديد، اليت تتصل ابلروح والعقل، كما يف قصة الوجه الضاحك للقاص 
حسن موسى)))، عن ملك مغرور، غرّي الغضب مالحمه، فاستعان بقناع لوجه ضاحك، 
امساه وجه احلب. واجتمع الناس حوله يف املدينة، حني صار يزورهم كل حني، وحني مّل 
القناع، وختّلى عنه اكتشف أن وجهه عاد مجيال، حلب الناس له، ولرضاه عن نفسه. وعلى 
املطليب   الرزاق  للقاص عبد  )2)وكلتامها  احلديقة  احلياة، وقصة  شاكلتها قصة عادل حيب 
قصة  ومثلها  عادات جديدة.  وتعلم  للحياة،  األخضر  الوجه  عن  مجالية  وحتمالن صفة 
الوصول للقاص حسن موسى حيث العمل الشاق واملثابرة لتحقيق اهلدف يف الوصول إىل 

ما نريد. 

وأيضا قصة النخلة))) حلسب هللا حيىي، وفكرهتا التفكري بنتائج األمور قبل املباشرة هبا. 
حىت أن هذه الفكرة شاعت كثريا يف أدبيات األطفال، وهي نوع من التحذير الفكري 

املقصود للطفل لكي يتقي حمذورات اخلطأ الذي لو ارتكبه حبق احلكومة مستقبال.

وأيضا حّق التوجيه من الوالدين مادة 5 من حّق الطفل، ومل مشل األسرة يف املادة 
العراق، يتمثل  التنظيم املركزي للحياة االجتماعية يف  10 من حّق الطفل وهو نوع من 
ابلوحدة واملركزية انعكس على مضامني أدب األطفال أيضا. وجاء احلّق أبوقات الفراغ 
والرتفيه واألنشطة الثقافية مادة )) من الرتاتبيات األخرية، ولكنها الرتاتبيات الفاعلة إذ 

) (  سلسلة جمليت واملزمار، 979).
2 ( ينظر املزمار العدد 294 يف 9/9/1976 والعدد 275 يف 29/4/1976 على التوايل. 

) ( املزمار، العدد 287 يف 22/7 /976).
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نشأت منظمات جديدة لألطفال كمنظمة الطالئع، واهتمت حتديدا ابلتدريب والتأهيل 
وإقامة الفعاليات واألنشطة يف أواسط الثمانينيات مث ضعف دورها بعد ذلك وصدر عدد 

جديد من جملة املسرية الذي ميثل أنشطة منظمة الطالئع يف املرحلة.

التعامل مع  احلياة حىت يف حال  قدما يف  للمضي  التشجيع  تعتمد  القصص  وكانت 
أن قوة اإلنسان  للطفل  لتؤكد  الذي فقد ساقه())) وردت  )الطفل  اإلعاقة كما يف قصة 

تكمن يف عقله وليس يف عضالته .

ومل يهتم ُكتًّاب هذه املرحلة من حّق الطفل يف احلماية االقتصادية  يف املادة، بعدم زجه 
يف العمل، إذ كان الكثري من األطفال يف هذه املرحلة معيلني ألسرهم كما يف املادة 2) 
من حق الطفل إذ جند قصصا أبطاهلا من األطفال يعملون ويدرسون كما يف قصة )هدية 

عيد امليالد( لصالح حممد علي)2).

وأخريا، من اجلدير اإلشارة إىل أن قصص هذه املرحلة رغم قلتها إال أهنا مل تركز على 
حّق الطفل حرية التعبري يف املادة  ))، ومل تركز على احرتام آراء الطفل 2)، ومل تركز على 
مصاحل الطفل الفضلى كما يف املادة )، إذ مل ترد كثريا إال من خالل رؤية الدولة ملا تراه 

مهما وضروراي للطفل ومن يصب يف مصلحته. 

مرحلة الثمانينيات وحقوق الطفل يف أدبياته. 

افتتحت مرحلة الثمانينيات أدبياهتا مع قصة احلرب، وظهرت مئات النماذج من قصة 
للخطوط  اخرتاق  وبدأ  خمتلفة.  ومضامني  وأبفكار  خمتلفة  عنها أبشكال  والتعبري  احلرب 
احلمراء يف أدب األطفال بدءا من فكرة املوت والرحيل وميثولوجيا عودة الروح اليت وردت 

يف معظم قصص احلرب.

ولكن هل كانت فكرة املوت واضحة ابلنسبة للطفل؟ وهل فكرة التحفيز على الشهادة 

) ( املزمار العدد 0)2 يف 0) /)/ 975)، مل يذكر اسم مؤلف القصة. 
2 ( املزمار العدد 06) يف 4/ )/ )97).
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للحروب،  تعين والدة حياة جديدة سيعيها الطفل بوضوح ؟ وأن يكون الطفل مستعداً 
جمنداً فكراي منذ الطفولة ؟ 

له  يعيد  من  العراق  أمامه، كما حيدث يف  ومن  من خلفه،  املوت  أيتيه  ولكن حني 
طفولته. وهل ستكون للوظيفة املعيارية أمهية؟  على اعتبار أن املعايري حتافظ على رسوخ 

العادات واستقرارها وعلى متاسك اجلماعات وترابط األفعال واستثارهتا وتوجيهها. 

فحني يكون الطفل معاقاً من سيأخذ بيديه فكراي؟ وحني يكون جسداً كرمياً ميتاً، من 
يفسر ألقرانه من األطفال ظاهرة موته وأسباهبا؟

فماذا عن الصغار ومفهوم )احلرب واملوت( وذلك اإلحساس الذي يولد لديهم شعوراً 
أشبه بشعور اإلنسان األول )الشعور الفطري( وهو الرغبة يف )النجاة ابلنفس(، وأتيت ابقي 

القيم واملفاهيم اثنوية يف تسلسل ضروراهتا.

إن احلديث عن املوت والرحيل والغياب ظهر يف أدبيات األطفال دون ممهد نفسي 
وتربوي وفكري له حىت أن الطفل اعتاد رؤية اجلثث يف رسوم القصص وأيضا يف برانمج 
يبثه التلفاز العراقي قبل بدء برامج الكارتون أي قبل الساعة السادسة مساء وامسه )كي 
الننسى( ويعرض هذا الربانمج جثث املقاتلني من الطرف الثاين، وكانت صور مؤملة ومؤذية 

للذاكرة والوجدان.

حىت أخذان التفكري جبدية حنن الباحثني يف أدب األطفال أن يكون من دواعي تفسري ما 
حيدث صار إمياننا؛ أن على الراشد مهمة تقريب املفاهيم وتنظيمها وجعلها تسلك سلوكها 
الصحيح يف ذهنه وجتاربه الصغرية، فإذا مل يكن الطفل قد تعّود على فكرة املوت، وهي جزء 
ال يتجزأ من قدر اإلنسان فإن هذا االكتشاف قد حُيدث لديه خوفاً جادا، أو أزمات ابلغة 
اخلطورة يف حالة غياب األب واألخ أو أحد أصدقائه أو معلمه بال عودة بسبب احلروب.

إذن على كتابنا وقصاصينا أن يتجاوزوا بعض اخلطوط احلمراء يف الكتابة لألطفال، 
كالتعامل مع )املوت( أو )اإلعاقة( أو مع األطياف األخرى من األداين والقوميات. إن 
)التابو( األديب واالشرتاطي الذي كان يسيطر على عيين الفاحص جيب جتاوزه إىل ما هو 
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منطقي وإنساين، وحواري.

إذ كانت قصص احلرب يف الثمانينيات حتتشد مفرداهتا ابملوت )اجلثث، والنريان، وقنابل 
اهلاوانت والرصاص، وقذائف املدفعية، واأللغام(، واستخدام األحداث البطولية املتكلفة 

اليت تصل يف بعض األحيان إىل استهانة املبدع ابملتلقي.

وقد تناول قصاصينا فكرة األلغام ولكن مبعاجلة ختدم قصة احلرب كما يف قصة )الراعي 
الصغري())) حيث اختذت القصة اجلانب احليوي من حياة احلرب، فقد استغل املقاتلون  
روح املغامرة لدى الطفل بتعريضه للموت، إذ  غامر صيب صغري كان يرعى على احلدود 
مع إيران يف متويه بعض جنود األعداء، حني سار يف مكان قريب من ألغام زرعها اجليش 
من  القصة  هذه  حتليل  أردان  ولو  خطرة،  وغري  سالكة  الطريق  أن  العدو  ليوهم  العراقي 
الناحية األدبية فهي تعد قصة خطرية جداً ألهنا توهم األطفال بقيم الشجاعة حد املخاطرة 
واملغامرة. بدال توعيهم لالبتعاد عن حقول األلغام. فضال عن النص الصريح يف اتفاقية 
جنيف لعام 949) الذي جيرم جتنيد االطفال ودخوهلم يف النزاعات الداخلية واخلارجية 

أبي شكل من األشكال ألن هذا يؤثر على مستقبلهم. 

ويف جمموعة )اللغم( للقاص شفيق مهدي، صورة لتضحية كبرية للعريف مهدي عبد 
السادة إبخالء جثة رفيقه الذي استشهد يف حقل األلغام. هذه القصص والعشرات غريها 
ولكن  املوت،  من  تكتسحه  وما  والقنابل،  األلغام  إىل  إشارات  فيها  اليت  القصص  هي 
احلديث عن الوجه اآلخر لأللغام اليت كانت تزرع على احلدود يف الثمانينيات، ويذهب 
ضحيتها العديد من الفالحني والرعاة واألطفال، ال ميكن التطرق له من اخلطوط احلمراء 

اليت ال جيوز لكاتب األطفال ختطيها .)2)

إذن كان هناك خرق حلّق الطفل يف محاية احلياة اخلاصة كما يف املادة 6، من خالل 
عسكرة احلياة العامة أبكملها يف اإلعالم أبنواعه، ويف املدارس، ويف املناهج، ويف أدبيات 

األطفال.

) (  عبد اجلبار انصر. جمموعة الراعي الصغري، سلسلة قصص قادسية صدام. )العراق: دار ثقافة األطفال، 982)(. 
2 ( ينظر: طاهرة داخل طاهر، قصة الطفل يف العراق النشأة والتطور، ص )28.
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إال أننا النعدم حقوقا مهمة برزت يف الثمانينيات وهي احلّق يف احلصول على املعلومات، 
وتبادل املعلومات، وطبع الكتب كما يف املادة 7) من حقوق الطفل، ولكن بشرط أن 
يكون كل ما ينشر ويصدر أمام عني الدولة، ومن قبل مؤسساهتا الثقافية، ويشمل ذلك 
اجملالت الصادرة لألطفال أيضا. حيث صدرت يف مرحلة الثمانينيات العديد من السالسل 
األدبية لألطفال كالسلسلة العربية والقصصية، وسلسلة حكاايت شعبية، وسلسلة الرباعم، 
والسلسلة التارخيية، والعلمية، وسلسلة قصص قادسية صدام، وسالسل أخرى فضال عن 
الدعم املادي والفكري لثقافة الطفل، وأتسيس دار ثقافة األطفال واالطالع على التجارب 
العاملية يف الرسم وإخراج الكتب واملطبوعات، حىت صدرت مئات الكتب يف هذه املرحلة، 
وازدهرت ثقافة الطفل، ونضجت فنيا وإعالميا، ومّت ترمجة مئات الكتب واألدبيات من 
األدب العاملي والفكري لألطفال أبنواعه ابستثناء الكتب الدينية. وكان ذلك حىت عام 

986) حيث أخذت التجربة ابلنضوب وضعف التمويل. 

إن الرتكيز على حّق التعلم وأهداف التعلم كان من احلقوق األساسية اليت اهتم هبا 
أدب الثمانينيات، إذ نشرت عشرات الكتب العلمية واألدبية، وأنواع مضامني القصص 
ومنها القصص اليت تؤكد على اهلوية الوطنية واهلوية احمللية، واليت امتزجت بقصص احلرب 

يف هذه الفرتة.

عليها،  الطفل  واطالع  احلياة،  اجلديدة يف  واألدبية  العلمية  املفاهيم  فضال عن طرح 
والعمل على تثوير املوروث احلكائي الشعيب، من خالل توظفيه يف احلياة، والرتكيز على 
مواعظه، ومواطن احلكمة فيه، مع حماولة تغيري النهاايت األدبية وفق مصلحة الطفل الرتبوية 

والنفسية والفكرية.

إذن كانت احلقوق املفرتضة واليت ظهرت يف أدبيات األطفال يف تلك املرحلة حقوق 
التعليم  وحّق  الوطنية،  واهلوية  ابهلوية،  االحتفاظ  حّق  خالل  من  ابلعلم  التسلح  تتناول 
وحّق تبادل املعلومات وطبع الكتب، إذ كان الكتاب جيتهدون كثريا ليظهروا مقدرة عالية 
على حتفيز املخيلة، وتوليد الصور من التطورات احلضارية األخرى احمليطة ابلعراق، مهما 
كان نوع تلك احلضارة لالطالع واكتساب ما ينفع الطفل علميا وأدبيا. لتكون حصيلة 
وخالصة كل ذلك التطور والتقدم يف العلم واملعرفة جملاهبة العدو املفرتض دائما يف الثقافة 
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العراقية. وابلفعل فقد تطورت صناعات كثرية يف العراق يف املرحلة ويف مقدمتها الصناعات 
العسكرية.)))

التعبري، وال  ومل تتوفر قصص كثرية هتتم حبّق الطفل املعاق، وال حبّق الطفل يف حرية 
حبّق حبماية الطفل من االستغالل االقتصادي. وال حبّق الطفل ابالهتمام مبصاحل الطفل 
الفضلى. وكذلك حّق الطفل ابلرعاية األبوية، ومل مشل األسرة والتوجيه من قبل األبوين، إذ 
كل ما يدور من مضامني كان يصّب يف النهاية مبفهوم ومصلحة احلرب، إذ جند قصصا 

تتحدث عن األم أو العائلة ولكن يف حميط موضوعات احلرب. 

مرحلة التسعينيات وحقوق الطفل يف أدبيات األطفال

على الرغم من أن العراق وّقع، وصادق على اتفاقية حقوق الطفل عام ،994) إال 
أنه يف الوقت نفسه تعد األعوام العشرة، من عام 990)،  وهو دخول العراق للكويت 
وأذى،  جتويع،  تسببت يف  العراق،  على  اقتصادية   عقوبة   200( عام  الشقيقة، حىت 
وموت اآلالف من األطفال، وترك املدارس للعمل، والتعرض ألنواع االستغالل االقتصادي 

واجلنسي.)2) 

وقد تدهورت ثقافة الطفل مبفاصلها مجيعا، وقد شهدت دار ثقافة الطفل بسبب احلصار 
االقتصادي الذي فُرض على العراق يف هذه احلقبة  مرحلة انعدام، حىت صدر))22(  
كتااب خالل أحد عشر عاما، ويف عام )200  صدر  كتاب واحد لألطفال، وألنه  كان 
كتاب عن أقوال رئيس النظام السابق، وكان بعنوان أمجل األقوال ))).  وتتوقف بعد ذلك 

بسبب سقوط النظام يف بغداد عام )200. 

حىت النتاج األديب ما بعد )200 طرأ عليه حتول كبري، وغلب عليه اإلغراق يف الواقعية 

) (  للمزيد ينظر: املرجع نفسه، الفصل األول والثاين والرابع. 
2 (  ينظر: الطفل العريب يف ظروف صعبة الطفل العراقي أمنوذجا، دراسة منشورة على اإلنرتنيت. 

) (  ينظــر: طاهــرة داخــل، دور املؤسســات االجتماعيــة والرتبويــة والثقافيــة واإلعالميــة ومســؤوليتها جتــاه ثقافــة الطفــل 
ومطبوعاتــه األدبيــة يف العــراق، ص 0)).
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والرتاجع الكبري من حيث الكم؛ بسبب الذي فرض على العراق، وتراجعت معه الكتابة 
أهنا   إال  تدرجييا  تستعيد عافيتها  بل أخذت  يدم طويال،  األمر مل  أن هذا  إال  لألطفال، 
فقدت معظم مصادرها البشرية والفنية وحىت موقعها كبناية. ومعظم ماكان يصدر يف هذه 

املرحلة يهتم ابلرتشيد واالقتصاد واحلرص وعدم التبذير .

ومل تكن أدبيات الطفل تشري إىل حّق الطفل سوى حّقه يف احلصول على الغذاء والدواء 
وهي إشارات مباشرة جرّاء احلصار، إذ كانت أدبيات هذه املرحلة تسيس ملصلحة الدولة 
فكراي. كما يف قصة حساب))) للقاص عبد الرزاق املطليب، وهي جتسد التالحم بني أفراد 

اجملتمع ملواجهة احلصار  االقتصادي.

وكان استغالل حق االعتزاز ابهلوية لدى الطفل، والرتكيز على اجلانب الوطين، ومتريره 
إىل فكر الطفل، لصنع بطولة مزيفة، وهي قضية خطرية على الطفل، إذ ال ميكن االحتيال 
أو خدع الطفل مبعلومة علمية لصنع قصة. ومثال على ذلك  قصة )أشباح الصحراء حتارب 
األمريكان()2) للقاص عبد الرزاق املطليب حيث تعطلت منظومة الداببة بسبب حبات رمال 

دخلت إىل العقل اإللكرتوين، مما تسببت يف حصول اندفاعات طائشة ومضحكة.

أما حّق التعبري عن الرأي، فقد جاء يف قصة حتمل ترميزا  فكراي سياسيا، حيث يرفض 
حىت احليوان أن يظهر بشكوى أمام بوش، خشية على كرامته، وهو نوع من التحريض 
السياسي، كما يف قصة )قطة إىل املسرت بوش())) للقاص زهري رسام، وملخص القصة: إن 
قطة ظهرت أضالعها بسبب اجلوع، إذ مل جتد ما أتكله بسبب احلصار، وصارت تلعن 
احلصار، ومن تسبب به، وفرحت بقطعة الصمون اليت أعطاها هلا الطفل هشام، وحني 

اقرتح عليها أن يرسلها إىل بوش لريى ما آل عليه الوضع يف العراق غضبت ورفضت .

وصارت القصص كما ذكران ال هتتم حبّق الطفل ابلعيش حياة فضلى، وإمنا يشارك الكبار 

) (   جملة جمليت، العدد 46، العراق، دار ثقافة األطفال، 2) تشرين الثاين 990)
2 ( جملة جمليت، العدد 52، العراق، دار ثقافة األطفال، 24 كانون األول 990) 
) ( جملة جمليت، العدد )5، )) العراق، دار ثقافة األطفال، كانون األول 990)
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يف الرتشيد واالقتصاد كما يف قصة)كاّل للحصار())) للكاتبة مشس الضحى وملخصها: أن 
تلميذا استلم كتبا ممزقة من إدارة املدرسة، وتذّمر لذلك، إال أّن والده قال له: إنه احلصار 
اي ولدي، وعلينا أن ننتصر ونتفوق  على األمريكان بصربان، وابحملافظة على هذه الكتب 

وجتليدها.

مع  وتعالقها  املرحلة  هذه  يف  ظهرت  اليت  الطفل  حلقوق  نلخص  أن  ابإلمكان  إذن 
املتغريات الفكرية. إذن مل يكن ظهر حتديدا احلّق ابهلوية احمللية والوطنية وتوجيه هذا احلق 

مبحاربة العداء والصرب على احلصار الذي عوقب به العراق الحتالله الكويت الشقيق.

الرتكيز على حاجة الطفل يف احلّق يف احلياة والبقاء والنمو كما يف املادة 6 الفقرة 2، 
وحّق احلصول على الغذاء والصحة كما يف املادة 24 واملادة 25؛ ألن هذين احلقني ارتبطا 
مبوضوعة احلصار، بل حتوال إىل شعارات سياسية وفكرية يف أدب األطفال وحتديدا يف 
أغاين وبرامج األطفال اليت تُعّلم يف رايض األطفال واملدارس ويف الربامج املرئية واملسموعة.

حق الطفل يف أدبيات األطفال بعد 2003 

وظهرت على الساحة العديد من املتغريات الفكرية بعد حرب )200، وحصل معها 
واحلرب  القسري،  التهجري  بسبب  واملواطنة؛  والوطنية  الوطن،  مفهوم  واضح يف  تذبذب 
الطائفية، والنزوح الداخلي، وهو يتناىف مع حّقهم يف احلصول على أسرة حاضنة، واحلماية 

من اإلساءة وسوء االستغالل.

ومن الواضح ليست مجيع املوضوعات اليت تشتمل عليها حقوق الطفل يف العراق قد 
انتظمت فكراي يف أدب األطفال، بل اقتصرت على موضوعات حمددة منها: مفهوم الوطن 
اآلمن، والصحة والتعليم، وطلب احلرية، واحلّق يف اللعب يف أوقات الفراغ، واحلّق يف طلب 
املعلومة، وقد جند اجلنس الشعري يتضمنها وحيتضنها أكثر من املضمون القصصي. وسنورد 

مناذج يف حبثنا لكل ما ذكرانه يف هذه الورقة .

) ( جملة جمليت، املرجع السابق.
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وقد ظهرت دعوات بعد 2007 إىل تطبيق اتفاقيات حقوق الطفل اليت تدعو إىل أن َّ 
األطفال متساوون يف احلقوق، وال يوجد تفضيل من انحية اللون، أو الدين أو اجلنس بعد 

أن تطورت املفاهيم وتبّدلت األفكار.

إن قضااي حقوق الطفل قد حظيت ابهتمام ضعيف يف القنوات العراقية، وعدم وجود 
سياسة إعالمية تناقش واقع الطفل العراقي، حيث يتم هتميش قضااي الطفل يف اجملتمع، 
الطفل، وعدم وجود سياسة إعالمية لدى  خاصة يف ظل غياب أجندة بقضااي حقوق 
املؤسسات بشأن قضااي الطفل. علًما إن الطفل يف العراق تعّرض للعنف بشىت أنواعه، 

وصور، وكل ما يزعزع أمنه، ويعّرض حياته للخطر واألمل والفقد. 

اليت  القاسية  السياسية والظروف  املتغريات  املرحلة ما بعد )200 لو حتدثنا عن  يف 
وهتجري  تقتيل  من  به  تسّببت  وما  داعش،  حرب  إىل  طائفية  حرب  من  البلد  هبا  مّر 
وإابدة كإابدة األقليات كاألقلية األيزيدية، فضال عن وقت دام ألكثر من عشر سنوات 
من االنفجارات، واملفخخات واالغتياالت، والتهجري القسري، والنزوح الداخلي واحلياة 

القاسية يف املخيمات.

كل هذه األحداث تطّلبت من املعنيني أبدب وثقافة الطفل التكيز على حقوق 
الطفل يف أدبياهتم، ويف دراساهتم للتوعية، وزايدة يف املعرفة، وخاصة مبا يتعلق مبصاحل 
احلياة  6، ومحاية  املادة  والنمو  والبقاء  احلياة  3 واحلّق يف  املادة  الفضلى يف  الطفل 
اخلاصة يف املادة 16، ومحاية حّقه يف احلفاظ على اهلوية واالسم يف املادة 7، واحلفاظ 

على اهلوية يف املادة 8. 

وإعادة  والنفسي  البدين  التأهيل  إعادة  يشمل  مبا  االستغالل  حالة  يف  واألطفال 
االندماج كما يف املادة 39، وسائر أنواع االستغالل املادة 36، ومجع مشل األسرة 
يف املادة 10، وحّق الطفل احملروم من البيئة العائلية املادة 20، فضال عن األطفال 
املنتمني إىل أقلية أو مجاعة من السكان، كما يف املادة 30. وفضال عن الكتابة عن 

األطفال املعاقني كما يف املادة 23. 

)2 من  املادة  املعاقني كما يف  أن نتحدث عن حق محاية األطفال  وقد آن اآلوان 
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حقوق الطفل مبوادها كاملة. 

وجيب أن نتعامل مع ظاهرة اإلعاقة بسلوك إنساين وفكري عايل القيمة، وتبقى صورة 
العكاز اليت ارتبطت ابلشّر يف قصص البحارة والقراصنة، هي الصورة الوحيدة العالقة يف 
أذهان أطفالنا، هذا إذ ما جتاوزان املوضوع للحديث عن اإلعاقة أبنواعها، كالكتابة عن 
املكفوفني، واختيارهم يف شخصيات، وقصص األطفال، واإلشارة إىل مواهبهم وذكائهم 
نشاطهم  وعن  املعاقني،  تدريب  مراكز  عن  األطفال  مطبوعات  واحلديث يف  ومهاراهتم. 
ولو تتبعنا املطبوعات القصصية أو الشعرية لألطفال، مل جند نتاجاً أدبياً يف هذا اجلانب، 
ولكن صدر أخريا مطبوعا بعنوان )حكاايت لسدير())) مع املعوقني، من أتليف األستاذ 
الدكتور خليل حممد إبراهيم، حتّدث فيها أبسلوب احملاورة القصصية عن بعض شخصيات 

املكفوفني وبعض املعاقني بدنيًا)2).

وهذا، والبّد من اإلشارة إىل أن األحداث األخرية يف ساحات التظاهر، تسّببت أيضا 
الكتابة  احلمراء يف  اخلطوط  علينا ختطي  لزاما  لذا صار  األطفال،  من  عدد كبري  إبعاقة 

لألطفال وصناعة قصص تتحدث عن الطفولة والتظاهر.

ليس هذا فقط، بل النظرة اجلديدة املستوحاة من روح اتفاقية حقوق الطفل، أعطت 
انطباعا عاما عن املناهج اليت اخذت جتنح إىل التغيريات يف طبيعة األدبيات اليت تتضمنها 
موادهم لدرس القراءة أو األدب والنصوص، وعالقة ذلك ابلتغيريات السياسية والفكرية، 
وأحياان اجلوهرية اليت حتدث يف البالد، كما حدث مع العراق، حيث تغري نظام احلكم، 
ومعه السياسة احمللية والدستور. وتغريت معه وجهات النظر الفكرية يف النصوص األدبية 
الشعرية والنثرية اليت تثري احلماسة إىل احلرب أو اليت ترمز للقتال، واستبدلت بنصوص خالية 
الشعب  أطياف  والتآخي بني  السالم،  إىل  الدعوة  العنف، وتقرتب من  ما من  إىل حدٍّ 

العراقي ومكوانته.

) ( خليل إبراهيم، حكاية سدير للمعوقني، السلسلة االجتماعية )العراق: دار ثقافة األطفال، 2008)
2 ( ينظــر: طاهــرة داخــل، »أدب األطفــال املعاقــني«، جملــة اآلداب، جامعــة بغــداد، العــدد94 ، العــراق )0)20( ص 

 .(0(
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إال أنّه يبقى ذلك اجلهل بعامل الطفولة، وحقوقها واضحا يف املناهج الرتبوية. وقد رصدان 
العنيفة، أو احملرضة على العنف، أو الساخرة من بعض  عددا ال يستهان من النصوص 
الشخصيات اليت تعاين من إعاقة جسدية، لعدم الوعي حبقوق الشخص املعاق وحق محاية 

األطفال املعاقني كما يف املادة )2 من حقوق الطفل مبوادها كاملة. 

وجند أن التمييز ظهر واضحا على دور البنت يف أدبيات البنات، توجهت الدراسات 
إىل دور البنت يف األدبيات نتيجة الوعي والتنبه إىل االتفاقية، إذ جند غيااب واضحا لدور 
األنثى يف النصوص األدبية الشعرية والنثرية يف كتب القراءة املدرسية، وهتميش دور البنت 
بعدم  الطفل  تقليدية. وهو خمالف حلّق  أو  منطية  أو  أدورا ضعيفة  ومنحها  االجتماعي، 

التمييز يف املادة 2.

ويف دراسة بعنوان:)دور األنثى االجتماعي  يف  منظور املؤسسة التعليمية())) توصلنا 
إىل جمموعة من النتائج والقضااي العلمية اليت تتعلق بدور األنثى يف كتب القراءة  للمرحلة 

االبتدائية اليت تعكس بنية  اجملتمع  العراقي يف منظور املؤسسة التعليمية  .

فمن خالل دراستنا، وحتليلنا للنصوص األدبية يف كتاب القراءة كانت األدوار تقليدية 
منطية )طالبة-معلمة- ربة بيت(. ومل يستحدث لألنثى أدوار مبتكرة أو متطورة أو عملية 

يف واقع اجملتمع مثل دور طبيبة -عاملة- أو تعمل على احلاسوب أو مهندسة.

إن دور األنثى يتباين أو يتناقص كّلما تقدمت املرحلة العمرية املتوجه إليها يف كتب 
القراءة، وذلك ال يتناسب مع التوجه الثقايف اجلديد، يف الرتكيز على دور األنثى يف اجملتمع، 
ابحرتام،  إليها  والنظر  التعصب،  من  وإخراجه  الذكوري،  اجملتمع  لدى  صورهتا  وحتسني 
وتقييم وبكامل التقدير إىل دورها يف اجملتمع. وهذا ابلفعل ما نريد ترسيخه يف ذهن وعقلية 

األطفال من مرحلة البناء الفكري األهم واالساس؛ وهي مرحلة الطفولة.

إن العملية التعليمية يف العراق هي ابألساس ذات طابع تربوي أوال، وتعليمي اثنيا، 
والتالميذ يعتمدون ابلدرجة األوىل على ما تقدمه املؤسسات الرتبوية من نصوص أدبية،  

) ( طاهرة داخل، دور األنثى االجتماعي يف منظور املؤسسة التعليمية )دراسة غري منشورة(، 7)20 
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فذلك يعين أن هذه املؤسسة قد احتلت الرتاتبية األوىل يف أدبيات الطفل.  

ومبا  أن العراق بعد عام )200 أصبح يعيش نظاماً تربوايً جديداً، فيتوجب عليه أن 
يكون بعيداً عن كل التأثريات اليت تشوه تنشئة الطفل العراقي، وتوفري اإلمكانيات كافة، 
للنهوض حبقوق األفراد، ومن ضمنهم األطفال، والبنات بشكل خاص يف التعليم، والثقافة؛ 
ومتارس حّقها كفرد  اجملتمع،  مكانتها يف  تتخذ  البنت  الطفولة؛ كون  منذ  دورهن  إلبراز 
فعال وانشط منذ الصغر، ولعل أحد أسباب ومعوقات مسامهة املرأة يف اجملتمع ترجع إىل 
العادات والتقاليد واألنظمة الرتبوية اليت وّلدت نظرة متدنية للمرأة، فضاًل إىل التعليم الذي 
رّسخ جزءا من هذه املفاهيم لدى الصغار أوالد وبنات، مما يعطي نظرة مستقبلية للمرأة 

التليق مبكانتها. وهذا ال جيوز يف مرحلة التعبري والبناء النفسي والعقلي للطفل.

إال أن بعض املمارسات السلوكية كالتعنيف والضرب يف التعليم توقفت، حني استند 
يف  وبنودها   28 املادة  ومنها  الطفل،  حقوق  اتفاقية  مواد  إىل  العراق  يف  التعليم  قانون 
وحتقيقا  التعليم،  يف  الطفل  حبق  األطراف  الدول  تعرتف  أن  على  تنّص  اليت  االتفاقية، 
الفرص، تقوم بوجه خاص مبا  الكامل هلذا احلق تدرجييا، وعلى أساس تكافؤ  لإلعمال 
الدول األطراف  تتخذ  للجميع، ومنها  إلزاميا ومتاحا جماان  االبتدائي  التعليم  يلي: جعل 
كافة التدابري املناسبة لضمان إدارة النظام يف املدارس على حنو يتماشى مع كرامة الطفل 

اإلنسانية ويتوافق مع هذه االتفاقية.

الطفل مل يكن  اتفاقية حقوق  لبنود ومواد  االلتفات  أن  املهم اإلشارة إىل  هذا، ومن 
احلقوقية،  املنظمات  وبعض  الدولية،  املنظمات  أخذت  أن  بعد  إال  البدء،  يف  متيسرا 
ومنظمات اجملتمع املدين اليت تعىن ابلطفولة، واجلامعات ومراكزها البحثية، ووزارة العمل 
هبا  مير  اليت  الظروف  بسبب  األساسية،  الطفل  حبقوق  تعىن  ومؤمترات  حماضرات  بعقد 
أطفال العراق وأهم تلك املنظمات واملؤسسات هي: منظمة اليونسيف واليونسكو، وهيئة 
املدين  اجملتمع  منظمات  إحدى  وهي  دارستان  العمل، كمنظمة  وزارة  يف  الطفولة  رعاية 
العاملة يف إقليم كردستان، وقد أنتجت هذه املنظمة فلم رسوم متحركة عن حقوق الطفل 
لألطفال  جملة  أصدرت  احملرتفة. كما  الشركات  مستوى  من  تقرتب  جدا،  رائعة  بطريقة 
حقوق  لتنسيق  العراقية  واملنظمة  الطفل كذلك.  وحقوق  اإلنسان  حقوق  عن  تتحدث 
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اإلنسان اليت أصدرت جملة نصف شهرية محلت اسم )أشرقت( متخصصة بقضااي حقوق 
الطفل وحقوق اإلنسان. كما أصدرت كراسا خاصا حبقوق اإلنسان للتلوين بعنوان )لون 
حقوقك( وهو كراس تعليمي ينمي مهارات األطفال يف الرسم والتلوين ويعلمهم مبادئ 
حقوق اإلنسان. فضال عن  منظمات حقوقية أخرى أوردهتا يف دراسيت عن األطفال يف 
منظومة اجملتمع املدين إذ سجلت يف تقريري:  وال نريد لتقريران عن العراق أن يعمم انطباعاً 
متشائماً، ألن الوضع اخلطري ال حيتاج إىل جمرد التوصيف، بل حيتم مسؤوليات كبرية جتاه ما 
حيدث، وخالل ذلك ال يعفى الكبار من مسؤولياهتم جتاه االطفال؛ آابًء، وتربويني وأفراداً 
ومنظمات ومسؤولني سياسني وحكومني، ألن خطورة ما حيدث جيب أن ُيشكل دافعاً 

لوقف العنف جتاه األطفال يف كل مكان من العراق.))) 

اليت  النزاهة  بعينها، كمؤسسة  مؤسسات  من  لألطفال  املطبوعات  بعض  ظهور  وإن 
أصدرت النزيه الصغري، واجليل اآلن، سامهت بلفت االنتباه إىل أن الطفل جيب أن يتزود 
ابملعرفة مبعلومات التنشئة اجلديدة لذا صار إصدار مطبوعات تتضمن قصصا، وشعرا عن 
حقوق الطفل، وعن الدستور وقانون االنتخاابت من قبل بعض منظمات اجملتمع املدين 

اليت تعمل كفريق إلصدار املطبوع.

هذا، وإن معظم ما صدر من أدبيات لألطفال تتضمن حقوقا لألطفال كان إصدار 
معظمها بعد عام 2008 مث توقفت، وحتديدا بعد حرب داعش يف عام 4)20، ويف 
العامني األخريين صدر عدد من املطبوعات اليت رشحت جلائزة اإلبداع كانت هتتم مبوضوع 
حقوق الطفل، ولكن بطريقة غري مباشرة كما هو شأن التعبري عن حقوق الطفل يف أدبياته.

نظرا للتوجه اجلديد، أخذت تصدر قصائد جتسد احلقوق كاملة، وهي اندرة كاجملموعة 
الشعرية اليت نظمها الشاعر جليل خزعل بعنوان حقوقنا )2) عن حقوق الطفل،  وقد كتب 

يف مقدمتها: 

) ( طاهــرة داخــل طاهــر، األطفــال يف منظومــة اجملتمــع املــدين العــريب، التقريــر الســابع، )العــراق: الشــبكة العربيــة للمنظمــات 
األهلية، 2007(، ص229.

2 ( جليل خزعل. حقوقنا. )العراق: منشورات وزارة الرايضة والشباب، 0)20(. 
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أصدقاؤان اأَلطفال.. ألَنَّكم تعرفوَن واجباِتكم، فمن حقِّكم َأن تعرفوا حقوَقكم أَيضاً. 
يف هذا الكتاِب نُقدُِّم لكم بَعَض احلقوِق اأَلساسيِة التفاقية حقوِق الطفِل اليت تـَبـَنَـّْتها األَُمُم 
َردِّدوها  أَو  فغنُّوها،  القصائُد  َأعجبتكُم  إذا   .(989 عام  الثاين  تشرين   20 تَِّحَدُة يف 

ُ
امل

جدراَن  هبا  وزيِّنوا  وَلّونوها،  فاْنقلوها،  الرسوُم  ََّأعجبتكم  وإذا  وَأصدقائكم،  إخوانكم  مع 
صفوِفكم، وُغَرَف نوِمكم. مَع أُمنياتنا لكم ابلسَّعادِة الدائمة.   جليل خزعل

وهي كما وردت يف الكتيب سأعرضها مثاال عن حقوق الطفل:

َحقُّ الَوَطن

لَنا احَلقُّ يف َأْن َيكوَن لَنا َوَطٌن نَعيُش فيه.

كلُّ النَّاِس هَلا أَْوطاْن

هذا ِمْن َحقِّ اإلْنساْن

َحقُّ الَبيت

لَنا احَلقُّ يف َأْن َيكوَن لنا بـَْيٌت َنْسُكُن فيه.

للنَّْحَلِة بـَْيٌت حَيِْميها

للطَّائِر ُعشٌّ حَيِْميْه

ولَنا احَلقُّ بِبـَْيٍت آِمْن

َمَع ُأْسَرتِنا َنْسُكُن ِفيْه
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َحقُّ األْسَرة

لَنا احَلقُّ يف أْن تكوَن لَنا ُأْسَرٌة نَعيُش َمَعها.

أُمِّي، َأيب

ُأْخيت، َأخي

َجدِّي الَعزيُز، َجدَّيت

ُأِحبُّ ُكلَّ ُأْسَريت

َحقُّ التَّعليم

لَنا احَلقُّ يف التَّعليِم يف مَجيِع مراحِلِه.

ِمْن َحقِّي أَْدُخُل َمْدَرَسًة

وأُواِصُل فيها التَّعليم

َأجْنَُح عاماً بـَْعَد العام

وُأَحقُِّق َأحلى اأَلْحالم

َحقُّ جَتَنُِّب اأَلعماِل الشَّاَقة

لنا احلقُّ يف َعَدِم َتشغيِلنا يف األْعماِل الشَّاَقة

َأْجساُمنا َطرِيّه
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كالَوْرَدِة النَّديِّه

َشقَّه
َ
فَجنِّبوا َأْجَساَمنا امل

َوعاِملوا َأْطفاَلُكم ِبرِقَّه

َحقُّ احِلمايِة ِمَن الُعْنِف

لَنا احَلقُّ يف جَتَنُِّب الُعْنِف والِعقاِب الَبَدين

اباب ُلْطفاً ال َتْضرِْبين

ماما ُلْطفاً ال تـُْؤِذيين

ِفَأان ملَْ ُأخلْق للضَّْرِب

َأحتاُج الَبْسَمَة واحُلبِّ

حَّة َحقُّ الصِّ

يًَّا لَنا احَلقُّ يف رِعايِتنا ِصحِّ

الَوْرَدُة حَتْتاُج ِسقايَه

حَتْتاُج مَساًدا ومِحايَه

وَأان يف بـَْعِض اأَلْوقاِت

َأْحتاُج َدواًء وِعنايَه
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حقُّ احِلماية

لَنا احَلقُّ يف محايِتنا من َخَطِر احلُروب

امُحوان ِمْن َخَطِر احلَْرِب

حَنُن اأَلطفاَل ِبال َذْنِب

قاِسَيٌة ِنرْياٌن احلَْرب

َكْم َحَرَمْتنا ِمْن آابء

َكْم َحَرَمْتنا ِمْن إخواْن

َكْم َزَرَعْت فينا اأَلْحزاْن

اْبِعْدها َعنَّا اي َربِّ

َجنِّْبنا َوْيالِت احلَْرِب

َحقُّ الِغذاء

لَنا احَلقُّ يف احُلصوِل على الطَّعاِم الكايف لُنموِّان

ِجْسُمَك يـَْنمو

ِجْسمي يـَْنمو

حَنْتاُج ِغذاْء
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َكْي نـَْبقى َأْحياْء

ونَِعيُش َأِصحَّاْء

ْيِن واملُْعتـََقد حقُّ الدِّ
ْعتـََقد )))

ُ
لَنا احَلقُّ يف اْعِتناِق الدِّيِن وامل

َمْهما خَتَْتِلُف األلوان

َمْهما خَتَْتِلُف اأَلْداين

فـَْلَنتساَمْح اي ِإخوان

َبَشٌر َولَنا َربٌّ َواِحد

ما أمْجََلُه ِمْن إحساْس!

ِحنْيَ َيُسوُد مَجيَع النَّاْس

َحقُّ االسم

لَنا احَلقُّ يف َأْن يكوَن لنا اْسٌم وهويَّة

َل امْسًا ِمْن َحقِّي َأْن َأمحِْ

ويُرافُقين طُْوَل الُعْمْر

َكْم ُيسعُدين هذا اأَلْمْر

) ( مل يتنبه الشاعر إىل أن املادة 4) اليت تتعلق حبّق الطفل يف حرية الفكر والوجدان والدين متحفظ عليها.
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اندوين ابمسِْي أَْرُجوكْم

وبُِلْطٍف َدوماً أَْرُجوكْم

ال َتْدعوين ِطْفاًل "جاهل"

إيّنِ ِمْثُل مَجيِع النَّاِس

أَْرفُض َأْن جُيْرََح إحساسي

َحقُّ حُّّرِيَِّة التَـّْعبري

لنا احَلقُّ يف ُحريَِّة التعبري

ُأِحبُّ َأْن َأْختار

َمالبسي، أَْلعايب

ُأِحبُّ َأْن َأْختار

ِهواَييت، َأْصحايب

ُأِحبُّ َأْن َأْختار

جَمَلَّيت، ِكتايب

ُأِحبُّ َأْن َأْختار

ُأِحبُّ َأْن َأْختار

ِمْن َفْضِلُكم اي أَيُّها الِكبار

هل َتْسَمحوَن َأْن َأكوَن صاحَب الَقرار؟
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َحقُّ االْسِتْمتاِع أَبْوقاِت الَفَراِغ

لَنا احَلقُّ يف االْسِتْمتاِع أبَْوقاِت الَفرَاِغ

ِمْن َحقِّنا، ِمْن َحقِّنا

نـَْلَعُب يف َفراِغنا

ُنشارُِك اأَلْصحاْب

أَبمْجَِل األَلعاْب

ونرى أن الشاعر قد نسي حقوق الطفل املعوق، وهي من األمهية ال ميكن إغفاهلا. 
وأيضا حقوق أخرى . 

وبعد اطالعنا على 200 نص قصصي وشعري من سنة 2004 حىت سنة 9)20 

ظهر لنا النتائج والنسب اآلتية: 

وحبسب االحصائية اليت اشتغلت عليها، ملعرفة أي من حقوق الطفل ظهرت أكثر من 
غريها يف أدبيات األطفال فكانت النتيجة كما أييت:

كان تركيز الُكتاب على حق أهداف التعلم يف املادة 9) ابلدرجة األوىل، وموجها حنو  -
تنمية شخصية الطفل وبنسبة %12. وقد توفر يف 24 مادة أدبية.

واحلرايت  - اإلنسان،  حقوق  احرتام  تنمية  حنو  املوجه  التعليم  من  الثاين  اهلدف  أما 
األساسية يف املادة 9) من أهداف التعلم فقرة ب فكان بنسبة %9 وقد توفر يف 8) 

مادة أدبية.
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أما اهلدف الثالث من أهداف لتعليم يف املادة 9)، الفقرة ج من تنمية احرتام ذوي  -
الطفل، وهويته الثقافية، ولغته، وقيمته، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه، والبلد الذي 

نشأ فيه فكان بنسبة %1.5 أي توفر يف ) مواد أدبية.

وقد رّكز الُكّتاب ابملرتبة الثانية على حّق الطفل يف احلصول على املعلومات من املادة  -
والثقافية  املنفعة االجتماعية  املعلومات ذات  تبادل ونشر  الفقرة )ب( يف  7)، فكانت 
)أ( يف تشجيع  الفقرة  أدبية. وأما يف  مادة   22 توفر يف  إذ  أعلى، وهي 11%  النسبة 
وسائط اإلعالم على نشر املعلومات كانت النسبة %20 بواقع توفره يف 20 مادة أدبية. 
أما الفقرة )ج( يف تشجيع إنتاج الكتب فكانت %3 إذ توفرت يف 6 مواد أدبية. ومل تتوفر 

أي مادة أدبية للفقرتني )د، هـ(. 

توجه الُكّتاب إىل تضمني كتاابهتم حق االجتماع السلمي يف املادة ،5) معربين عنه  -
على أنه مفهوم التعايش السلمي والصداقة ذاته، وكان بنسبة %10 أي أنه توفر يف 20 

مادة أدبية.

بنسبة  -  (8 املادة  من  والبقاء  والنمو  الرتبية  الوالدين يف  مسؤولية  احلّق يف  توفر  وقد 
%9.5 أي توفر يف 9) مادة أدبية.   

ومثله كان االهتمام ابحلّق يف التعليم من االتفاقية من املادة 28 بنسبة %9.5 بواقع  -
توفره يف 9) مادة أدبية. 

بنسبة  - الطفل  املادة 6) وهي احلق يف احلماية من استغالل رفاهية  وأيضا حصلت 
%9.5، بواقع  توفره يف 9)  مادة أدبية .

أما احلفاظ على اهلوية من املادة 8 من حقوق الطفل فكان بنسبة %8.5 أي توفرت  -
بنسبة 7) مادة أدبية.

 أما حّق الطفل يف الصحة يف املادة 24 فقد توفر يف أدبيات األطفال بنسبة 6%،  -
فقد توفر يف 2) مادة أدبية لألطفال.
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أما حق الطفل يف الراحة ووقت الفراغ وممارسة األنشطة الثقافية فكان بنسبة 6%،  -
فقد توفر يف 2) مادة أدبية لألطفال. 

أما احلق يف احلماية من أشكال التمييز يف املادة 2، الفقرة 2، فكانت بنسبة  -

%5، أي أهنا توفرت يف 0) مواد أدبية.  -

أما احلق يف محاية الطفل يف النزاعات املسلحة، ورعاية األطفال املتأثرين، مبا جاء يف  -
املادة 8)، فكان بنسبة %4.5 أي بواقع 9 أدبيات لألطفال. 

النمو والسكن واملستوى املعيشي فكانت  - الوالدين يف رعاية الطفل يف  أما مسؤولية 
بنسبة %4، أي أهنا توفرت يف 8 مواد أدبية. 

أما حّق الطفل يف أن ال يتعرض للتعذيب، وغريه من صنوف املعاملة، والعقوبة القاسية  -
يف املادة 7)، وهو يتصل مبوضوع االحتجاز يف أدبيات األطفال، فكان بنسبة %3، إذ 

توفرت بنسبة 6 مواد أدبية. 

أما املادة ) من االتفاقية وهي أساس حّق الطفل يف االعتبار األول ملصاحل الطفل  -
الفضلى، فقد حصلت بنسبة %2، أي أهنا توفرت يف 4 مواد أدبية.

ومثلها املادة 2) حول احرتام آراء الطفل فكانت بنسبة %2 أي أهنا توفرت يف 4  -
مواد أدبية. 

اإلساءة  - وأنواع  العنف،  أشكال  من كافة  الطفل  محاية  حول   (9 املادة  ومثلها   
النفسية والبدنية واجلنسية  فكانت بنسبة %2 ،أي أهنا توفرت يف 4 مواد أدبية.

وبعدها احلق يف حرية التعبري )) فتوفر بنسبة %1.5 يف أدبيات األطفال، إذ أهنا  -
توفرت يف ) مواد أدبية.

أما املادة 0) مجع مشل األسرة، فكانت بنسبة %1.5 يف أدبيات االطفال أي أهنا  -
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توفرت يف ) مواد أدبية. 

املادة 6) وهي تعىن أبن ال جيوز أن جيري أي تعرض تعسفي، أو غري قانوين  - أما 
للطفل يف حياته اخلاصة فكانت بنسبة %1.5 يف أدبيات األطفال أي إهنا توفرت يف ) 

مواد أدبية.

أدبيات  - يف   1.5% بنسبة  فكانت  املعوق،  الطفل  حقوق  عن   2( املادة  أما   
األطفال أي أهنا توفرت يف ) مواد أدبية.

أما حّق الطفل يف احلماية من االستغالل االقتصادي أو األعمال اخلطرية كما يف املادة  -
2) فتوفر بنسبة %1.5 يف أدبيات األطفال إذ أهنا توفرت يف ) مواد أدبية.

حّق التأهيل، وإعادة االندماج لألطفال يف الضحااي أبنواعها كما يف املادة 9) كان  -
بنسبة %0.5 أي بواقع مادة واحدة. 

أما عن حّق الطفل الالجئ من املادة 22، فكانت نسبته %0.5، وتوفر يف مادة  -
واحدة من أدبيات األطفال.  

مل  - فهي   ،40  ،(5  ،(4  ،((  ،(0  ،26  ،2(  ،20  ،((  ،9  ،7 املواد  أما 
يعرب عنها يف األدبيات اليت اطلعت عليها، وهي عينة الدراسة وكانت مئيت نص قصصي 

وشعري. وسأذكر مضامينها يف اجلداول اليت سأرفقها مع الدراسة. 

حتليل النتائج: 

بعد اطالعنا على النتائج والنسب فيما يتعلق حبقوق الطفل يف العراق، ومدى توظيفيها 
يف أدبيات األطفال، واستيحاء موادها وفقراهتا يف الكتابة لألطفال توصلنا للنتائج اآلتية:

1- أن التعبري عن حقوق الطفل يف العراق هو تعبري ضمين غري صريح حتدده املضامني 
وميكن للدارس أن يستوحيه من خالل معرفته واطالعه على حقوق الطفل.
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2- أنَّ حقوق الطفل تعالقت كثريا مع املتغريات السياسية والفكرية اليت مرَّ هبا البلد، 
وقد أوضحت ذلك حبسب املدد الزمنية يف الدراسة.

 ،2020 998) حىت  عام  منذ  األطفال  أدبيات  ملئات  قراءايت  يظهر خالل   -(
ومعرفيت الشخصية جبميع من يكتب لألطفال يف العراق إال ما ندر منهم؛ أن األجيال 
ممن كتبوا لألطفال وحتديدا جيل اخلمسينيات والستينيات والسبعينيات من األجيال اليت 
تتحدد إبيديولوجيات فكرية قلقة وغري متساحمة، ومل هتتم كثريا للقضااي اليت تعىن بتفكري 
الطفل وتشكيل شخصيته واالستماع إىل آرائه، ومحايته من العنف، والتعسف وأشكال 
التجاوزات، فضال عن محايته من أشكال التمييز. مما نتعجب له كيف ال يكتب قصاصوان 
وشعراؤان عن حرية الطفل يف التعبري وحرية الرأي فهي جزء من الشجاعة األدبية، وصناعة 
جيل خالق يثق مبا يعتقد من خالل خرباته يف التعلم والقراءة! إال إذا كان الُكّتاب أنفسهم 
خيافون من اإلجهار واحلرية يف التعبري واالستماع للجيل اجلديد، وتوجيهه إىل ما يتناسب 
ونتائجها  الدراسة  هذ  ربط  مستقبال  اجلديد. وسيتم  العام  الوضع  الفكرية يف  واملتغريات 
ابلشخصية الفكرية لُكّتاب أدب الطفل وأساليب تفكريهم استنادا إىل دراسات مهمة، 

وأصيلة عن الشخصية العراقية وحتليلها اجتماعيا وفكراي.

4- إن الرتكيز على أهداف التعليم، وجعله يف مقدمة اهتماماته يف الكتابة سيتوافق يف 
النهاية مع املتغريات الفكرية اليت مرَّ هبا البلد، فهذا احلّق من املادة 29 من االتفاقية، يركز 
على بناء شخصية جديدة للطفل، ويف الوقت ذاته يؤكد يف الفقرة الالحقة على احرتام 

حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية وحقوق اآلخرين.

أخذ  إذ   (9 املادة  وتبادهلا يف  ونشرها  املعلومات،  على  احلصول  حّق  5- وكذلك 
اهتماما كبريا من الُكّتاب علما أن هذا احلق يتكلم عن املنفعة االجتماعية والثقافية للطفل، 

ومتاشيا للمادة 29 وهي أهداف التعلم. 

6- ويتضح من ذلك أن كتابنا يتعاملون مع البناء السلمي للطفولة من خالل التعلم 
وأهدافه، وحق احلصول على املعلومات بعد الثورة العلمية التكنولوجية اجلديدة اليت حصلت 
يف عامل التواصل. ومن وجهة نظر الباحثة إن الُكّتاب مل يركزوا اهتمامهم على احرتام آراء 
الطفل يف املادة 2)، واحرتام حرية التعبري يف املادة )) له أسبابه العملية، وأمهها: أن 
األحداث اليت مر هبا البلد، وحتديدا احلرب الطائفية اليت تسببت يف القتل والتهجري والنزوح 
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الداخلي، تسببت يف زعزعة مفهوم الوطن واملواطنة، وأيضا حرب داعش اليت بسببها كاد 
أن ينفرط الوالء للوطن هنائيا، بسبب االضطراابت الفكرية، واخللط غري املفهوم بني إدارة 
السلطة واجلهات املتشددة. كل ذلك عمل على استبعاد هذين احلّقني، ألن لسان حال 
الطفل ال يتوجه إىل وجهة واحدة حمددة قيميا هي الوالء اليكون إال إىل )هللا والوطن(. 
البالد. وهلذا السبب  الوطنية والفكرية مبنظومة احلرب والسالم يف  بل تعددت الوالءات 
يتحرّج املؤلف مما سيقوله الطفل لو منح حرية التعبري. ويف احلقيقة واجهنا هذا األمر حاليا 
يف ساحات التظاهر حيث هبران أطفال صغار آبرائهم حول سياسة احلكومة وسلوكياهتا 

يف إدارة الدولة.

7- وذلك ما بدا واضحا يف حق االجتماع السلمي، إذ توّجه الُكّتاب إىل تضمني 
كتاابهتم إىل هذا احلّق يف املادة 5) معربين عنه على أنه مفهوم التعايش السلمي والصداقة 
من خالل  للطفولة  اجملتمعي  الدمج  حماولتهم يف  يعين  فذلك  بنسبة 10%  وكان  ذاته، 
الصداقة واالجتماع والتجمع يف أماكن قد تكون ترفيهية أو علمية أو فكرية أو لغرض 

التدريب على بعض املهارات.

إال أن هذا احلّق مل يكن التعايش معه يف القصص حرًّا طليقا، بل كان حمددا مبنظومة 
أماكن  ميدانية يف  فبعد عقد دراسة  األدبيات. والنستغرب من ذلك  أخالقية يف  قيمية 
االحتجاز ألطفال منتمني لداعش ظهر أن %65 من األطفال املبحوثني، وكان عددهم 
والتهديد  ابلقوة  االنتماء  وإن  أتثرا ابألصدقاء.  داعش  إىل  انضمامهم  00) طفل كان 
%15، والقناعة ابلفكر %4، وإغراء مادي %9، وسلوك مجعي %7 ))). إذن جيب 
التشدد حني  عن  بعيدا  الشاملة  اإلنسانية  القيم  بتلك  ابلفعل  يلتزموا  أن  الُكّتاب  على 

التأكيد على فكر التعايش السلمي واحلوار مع اآلخر كما توفر يف األدبيات.  

8- ومل ينل وضع الطفل يف النزاعات املسلحة وأمهية إعادة التأهيل والدعم النفسي 
هنا  اليت كتبت  النادرة  النصوص  بعض  إال  الكتاب ابملطلق  اهتمام  للطفل  واالجتماعي 

) ( ويل جليل اخلفاجي، أشبال اخلالفة. )بغداد: وزارة العدل،7)20(، جدول رقم 9.
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وهناك))). ومل تشكل أمهية يف اعتباراهتم قضية األطفال النازحني ومعاانهتم، ومل جند سوى 
عدد من النصوص حتصى على األصابع. وال أدري هل مازالوا حماطني بتابو اخلوف من 
السلطان اجلائر الذي رحل أم أهنم يعتقدون من اجلانب الفكري أن هذه املوضوعات هي 

خطوط محراء ال ميكن جتاوزها؟

9- ما يتعلق ابملادة 2 حّق الطفل يف احلماية من مجيع أشكال التمييز مما جيب االنتباه 
إليه أن النصوص اليت أحصيت اليت سجلت كانت تشكل إثبات للتمييز، وليس رفضا له 
من خالل منح األدوار البطولية للذكر دون األنثى يف األدبيات، ويف مناهج الدراسة أيضا 
وقد عقدت دراستني يف هذا الباب فضال عن دراستني أخرى لباحثتني خمتلفني ال جمال 

لذكرمها.

10- ونرى احلق يف احلفاظ على اهلوية يف املادة 8 قد تراجع عن املرتبة األوىل كما 
حيدث يف املراحل اليت سبقت سنة )200 وذلك كما أشران للظروف السياسية اخلطرية 
البلد مما أدى إىل تراجع مفهوم الوطن ورموزه، كالبيت والعش وأمساء املدن  اليت مر هبا 

واألزايء واحلضارات وأنواع الثمر إخل.

11- أما املادة 6) وهي احلّق يف احلماية من استغالل رفاهية الطفل بنسبة 9.5% 

فقد اعتربها رفاهية الطفل يف كل من طموحاته وأحالمه، إذ ال ختلو قصة أو جمموعة 
شعرية من احللم ابلطريان أو احللم ابلنجاح أو أمنيات متعددة، ويف مايتعلق ابلطبيعة والبيئة 

أيضا وابالحتفاالت واملهرجاانت. وأرجو أن أكون حمقة يف ذلك .

الوضع  مع  تتناسب  فإهنا ال  أدبياهتم،  األطفال يف  عمالة  الكتاب  إغفال  أما   -12
والعمل  للدراسة  تركه  معدالت  زايدة  فمع  الراهن،  الوقت  يف  العراقي  للطفل  اإلنساين 
مبهن وحرف، بعضا منها خطرية، والبعض اآلخر مذل، وال يليق به، معرضا لكل انواع 

االستغالل بدءا من االستغالل االقتصادي وانتهاًء ابلبدين والنفسي واجلنسي. 

) ( ابســتثناء جتربــة كتبهــا أطفــال أعمارهــم مــن )) حــىت 7) ســنة عــن األحــداث اخلطــرية واملميتــة الــيت تعرضــوا هلــا أثنــاء 
النزاعــات املســلحة يف حــرب العــراق مــع داعــش. وهــي بعنــوان: مــدن حتــت الظــالم، إعــداد طالــب كاظــم، مكتبــة الطفــل 
سلســلة كتــب الفتيــان. )العــراق: دار ثقافــة األطفــال، 7)20(،  وأيضــا نصــان يتحــداثن عــن األطفــال النازحــني وهــم 

يلتحقــون ابملــدارس للقاصــة فائــدة حنــون يف جمموعتهــا اللوحــة. )العــراق: دار ثقافــة األطفــال، 8)20(.
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من  العراق  يف  األطفال  أدبيات  يف  ومادته  الطفل  حقوق  ميثل   1 رقم  جدول 
2003-2019 من خالل االطالع على مئيت )200( نص أديب.  

رقم 
احلق

توفرها  حقوق الطفل )املادة(
يف 

أدبيات 
األطفال

النسبة 
املئوية

مالحظة 
أخرى

إمكانية حصول الطفل على املعلومات :-))

أ-تشــجيع وســائط اإلعــالم علــى نشــر املعلومــات واملــواد 
املــادة  وفقــا  للطفــل  والثقافيــة  االجتماعيــة  املنفعــة  ذات 

.29
املنفعــة  ذات  واملــواد  املعلومــات،  ونشــر  ب-تبــادل 
.29 املــادة  لــروح  وفقــا  للطفــل  والثقافيــة  االجتماعيــة 

ج-تشجيع إنتاج الكتب.
الــذي  للطفــل  لالحتياجــات  خاصــة  عنايــة  د-إيــالء 

األقليــات. إىل  ينتمــي 
هـ-وضــع مبــادئ توجيهيــة لوقايــة الطفــل مــن املعلومــات، 
واملــواد الــيت تصــب بصاحلــه مــع وضــع أحــكام املــادة )) 

4) يف االعتبــار املــادة 7).

20

22

6
\

\

10%

11%

3%

الطفــل 4) ومنــو  الرتبيــة  يف  واألوصيــاء  الوالديــن  مســؤولية 
.(8 املــادة  والنمــو(،  )البقــاء 

(99.5%

أو 5) الضــرر  أو  العنــف  أشــكال  مــن كافــة  الطفــل  محايــة 
اإلساءة البدنية أو العقلية أو اإلمهال أو املعاملة املنطوية 
علــى إمهــال أو إســاءة املعاملــة واالســتغالل مبــا يف ذلــك 
الوصــي  أو  الوالديــن  رعايــة  يف  وهــو  اجلنســية  اإلســاءة 
الثانــوي أو شــخص يتعهــد برعايته.)العنــف(، املــادة 9).

42%

الطفــل احملــروم بصيغــة مؤقتــة أو دائمــة مــن بيئتــه العائليــة 6)
أو الــذي ال يســمح لــه حفاظــا علــى مصاحلــه الفضلــى 

ابلبقــاء يف تلــك البيئــة، مــادة 20. 

اليوجد\
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تقــر أو جتيــز نظــام التبــين إيــالء مصــاحل الطفــل الفضلــى 7)
االعتبــار االول مــع بنودهــا، املــادة )2 مــع بنودهــا أ – 

ب-ج-د-هـــ.

اليوجد\

مركــز 8) علــى  للحصــول  يســعى  والــذي  الالجــئ  الطفــل 
.22 ،املــادة  الجئــاً  يعتــرب  أو  الجــئ 

(0.5%

حكوميــة 9) ورعايــة  حيــاة كرميــة  يف  املعــوق  الطفــل  حــق 
.2( املــادة  ودوليــة، 

(1.5%

حق الطفل ابلصحة والتغذية واملساعدات الطبية 20
املادة 24

(26%

اليوجد\االنتفاع من الضمان والتأمني االجتماعي، املادة 26)2
مســؤولية الوالديــن يف رعايــة الطفــل يف النمــو والســكن 22

املــادة 27 املعيشــي،  واملســتوى 
84%

حق الطفل يف التعليم )2
جمانية التعليم

املساعدة املالية 
املــدارس  يف  املنتظــم  احلضــور  لتشــجيع  التدابــري  اختــاذ 
التدابــري  وأخــذ  الدراســة  تــرك  معــدالت  مــن  والتقليــل 
حنــو  علــى  املــدارس  يف  النظــام  إدارة  لضمــان  املناســبة 
يتماشــى مــع كرامــة الطفــل اإلنســانية ويتوافــق مــع هــذه 

االتفاقيــة.

(99.5%

أهداف التعليم أن يكون تعليم موجها حنو:-24

أ-تنمية شخصية الطفل ومواهبه.
ب- تنمية احرتام حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية.

ج-تنميــة احــرتام ذوي الطفــل، وهويتــه الثقافيــة ولغتــه، 
وقيمــه اخلاصــة، والقيــم الوطنيــة للبلــد الــذي يعيــش فيــه 
الطفــل، والبلــد الــذي نشــأ فيــه يف األصــل، واحلضــارات 

املختلفــة عــن حضارتــه، املــادة 29.

24
(8

(

12%
9%

1.5%
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اللغويــة، 25 أو  الدينيــة  أو  اإلثنيــة  لألقليــات  التعبــري  حريــة 
.(0 املــادة 

اليوجد\

%26)الراحة، ووقت الفراغ، ومزاولة األنشطة، املادة ))26

األعمــال 27 أو  االقتصــادي  االســتغالل  مــن  الطفــل  محايــة 
اخلطــرية أو مــا يعيــق التعليــم وحتديــد عمــر أدىن أو أعمــار 

دنيــا لاللتحــاق ابلعمــل، املــادة 2)

(1.5%

واالجتماعيــة 28 واإلداريــة  التشــريعية  التدابــري  تتخــذ  أن 
والرتبويــة لوقايــة األطفــال مــن االســتخدام غــري املشــروع 

املــادة)) هبــا،  واالجتــار  وغريهــا  املخــدرة  للمــواد 

اليوجد\

الدعــارة 29 يف  اجلنســي  االســتغالل  مــن  األطفــال  محايــة 
(4 املــادة  مشــروعة،  غــري  واملمارســات 

اليوجد\

اليوجد\منع اختطاف األطفال واالجتار هبم، املادة 5)0)
%99.5)احلماية من استغالل رفاهية الطفل، مادة6)))
أن ال يعــرض أي طفــل للتعذيــب أو غــريه مــن ضــروب 2)

املهنيــة  أو  الالإنســانية  أو  القاســية  العقوبــة  أو  املعاملــة 
وعــدم فــرض عقوبــة اإلعــدام علــى أطفــال تقــل أعمارهــم 

عــن 8) ســنة، مــادة 7)

االحتجاز63%

األطفــال )) املســلحة،ورعاية  النزاعــات  يف  الطفــل  محايــة 
.(8 املــادة  املتأثريــن، 

94.5%

الضحــااي 4) لألطفــال  االندمــاج  وإعــادة  التأهيــل،  حــق 
.(9 املــادة  أبنواعهــم، 

(0.5%

احلمايــة القانونيــة للطفــل الــذي يعتقــد أنــه انتهــك قانــون 5)
العقــوابت، املــادة 40.

ال يوجد\

اخلالصة والتوصيات: هي خالصة لتساؤالت أوردهتا نتائج البحث، وستكون أجوبتها 
دراسة نوصي لالشتغال عليها الحقا، لتكون مكملة ملوضوع هذه الدراسة املهمة.

حقوق  - اتفاقية  مبواد  وموضوعية  دراية كاملة  للطفل  يكتبون  ممن  مجيع  لدى  هل   
الطفل، حني طّبقوا بعض موضوعاهتا يف أدبياهتم اإلبداعية بطريقة فنية غري مباشرة أم أهنا 
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مقصودة؟ 

هل يتوافقون فكراي مع بنودها مبستوى متفق أو غري متفق أو رمبا؟ -

أّي البنود ستكون ابعتقاد الكتاب والشعراء أقرب للتطبيق والكتابة يف مواد االتفاقية؟ -

ونتوجه ابلتساؤل إىل العاملني يف أدب وثقافة الطفل يف العراق عن أسباب عزوفهم  -
التطرف  البعد عن  الرغم من أهنم بعيدون كل  التأليف الصريح عن بنود االتفاقية، على 
الكتابة لألطفال يف  أننا جند حيادا مقصودا لالبتعاد عن  الفكري أبنواعه، إال  والتشدد 

جمال حقوقه.

 لذا سنحتاج إىل دراسة مستقبلية للشخصيات اليت تكتب لألطفال من املواليد اليت  -
زامنت احلروب والنزاعات أبنواعها، أي بدءاً من أواخر األربعينيات حىت أواخر التسعينيات 
لغرض معرفة مدى أتثرهم ابلظروف الفكرية والثقافية واالقتصادية والسياسية للبلد وانعكاس 

كل ذلك على فهمهم لالتفاقية؟

وهللا ويل التوفيق



101حقوق اإلنسان يف أدب الطفل يف العامل العريب 

قائمة املصادر واملراجع

اخلفاجي، ويل جليل. أشبال اخلالفة، بغداد: وزارة العدل،7)20.

العراق   ،94 العدد  بغداد،  جامعة  اآلداب،  جملة  املعاقني«،  األطفال  »أدب  طاهر.  طاهرة  داخل، 
.)20(0(

داخل، طاهرة طاهر. األطفال يف منظومة اجملتمع املدين العريب، التقرير السابع، بعداد: الشبكة العربية 
للمنظمات األهلية، 2007.

داخل، طاهرة طاهر. الطفل العريب يف ظروف صعبة الطفل العراقي أمنوذجا، بغداد: دار ثقافة األطفال، 
.2005

 داخل، طاهرة طاهر. دور املؤسسات االجتماعية والرتبوية والثقافية واإلعالمية ومسؤوليتها جتاه ثقافة 
العدد  الفنون واألدب وعلوم اإلنسانيات واالجتماع،  العراق. جملة  الطفل ومطبوعاته األدبية يف 

28، كلية اإلمارات للعلوم الرتبوية )8)20(.

ط)،  الثقافية،  الشؤون  دار  بغداد:  والتطور.  النشأة  العراق  يف  الطفل  قصة  طاهر.  طاهرة  داخل، 
.2004

جملة اجلامعة »عدد خاص أبدب األطفال«، جامعة املوصل، العدد )، السنة العاشرة، بغداد، )كانون 
األول 979)(. 

اجملاميع القصصية والشعرية: 
ابراهيم، إبراهيم. حكاية سدير للمعوقني، العراق: دار ثقافة األطفال، 2008.

األعظمي، حسني علي. أانشيد وأدبيات البنات، بغداد: املطبعة العصرية، ط)، 926).

جواد، حممد كاظم. القط الذي حلق شواربه، العراق: منشورات مصابيح، 9)20.

حداد، وليد حسيب. نزل املطر، العراق: دار ثقافة األطفال، 9)20. 



حقوق اإلنسان يف أدب الطفل يف العامل العريب 102

حسن، طالل. البحر، املوصل: مطبعة اجلمهورية، 978).

حسن، حممد جبار. العصافري ال تدفع اإلجيار، العراق: دار ثقافة األطفال، 2007.

احللي، أمحد حقي. احملفوظات الطفلية، ج )، ج 2، مصر: املعارف، 958).

حنون فائدة. اللوحة، العراق: دار ثقافة األطفال، 8)20.

خزعل، جليل. أمي وأيب، العراق: دار ثقافة األطفال، 9)20.

خزعل، جليل. حقوقنا، العراق: منشورات وزارة الرايضة والشباب، 0)20. 

اخلياط، انهض. أطفالنا يغردون. العراق، دار الصواف، 9)20.

رحيم، خالد. مثن احلرية، العراق: دار ثقافة األطفال، ))20.

الرصايف، معروف. األانشيد املدرسية، فلسطني: انبلس، )92).

الرصايف، معروف. متائم التعليم والرتبية، بغداد: مطبعة املعارف، ط4، 957). 

سعودي، قاسم. ستة أصابع. العراق: منشورات مصابيح، 9)20. 

السلطاين، حسني عطية. زهور الربيع. العراق: دار الفرات للثقافة واالعالم، 8)20.

الصفار، عادل. حلم احلمار. العراق: دار ثقافة األطفال، 2009. 

طالب، علي حسني. أحباب هللا. غري مطبوع غري منشور، العراق، 9)20. 

عبد اجلبار، ميثم. أجراس يوسف السعيدة. العراق: منشورات مصابيح، 9)20. 

عبد العباس، وجدان. البطريق اجلائع، العراق: دار ثقافة األطفال، 9)20.

العبيدي، مسية. عربة يف الصيف، العراق، د.ن، 7)20. 

عدانن، أمحد. اغلق عينيك تَر، العراق: منشورات مصابيح، 9)20.

علي، عواطف. احلاجز. العراق: دار ثقافة األطفال 7)20.

غضبان، عادل. وطين أحلى األوطان، العراق: مطبعة الغراف للطباعة واإلعالن، 7)20.

كاظم، طالب. يف الطريق إىل شجرة اخللود، العراق: دار ثقافة األطفال، 7)20 



103حقوق اإلنسان يف أدب الطفل يف العامل العريب 

كاظم، طالب. مدن حتت الظالم، العراق: دار ثقافة األطفال ،7)20 

الكعيب، فاضل. القمر يشرب املاء. بريوت: دار لبنان، 8)20 

الكناين، حمسن انصر. الديكة هتزم امللوك، العراق: دار ثقافة األطفال ،2008

جمموعة مؤسسات، قصائد وحكاايت، العراق: دار ثقافة األطفال، 7)20 

جميد، حنون. سر احلالوة، العراق: دار ثقافة األطفال، 4)20.

حممد، الياس املاس. حلم واحد يكفي، العراق: دار ثقافة األطفال، 0)20.

املدين، منار. ملاذا أان. العراق: منشورات مصابيح، 9)20. 

مركز وطن، حكاايت األوالد يف أحناء البالد، الكتاب األول والثالث والرابع، العراق، 2008. 

مصطفى، مازن حممد. الصيب الشجاع. العراق: دار ثقافة األطفال، 9)20. 

مهدي، شفيق. صانع األراجيح، العراق: دار ثقافة األطفال، 9)20.  

الدورايت
التلميذ العراقي، العدد األول، العراق، بغداد، 9 تشرين الثاين 922). 

التلميذ العراقي، العدد8، العراق، بغداد، 28 كانون األول 922).

التلميذ العراقي، العدد 6)، العراق، بغداد، 22 شباط )92).

التلميذ العراقي، العدد 8)، العراق، بغداد، 8 آذار )92).

التلميذ العراقي، العدد 24، العراق، بغداد،9) نيسان )92).

جملة جمليت، العدد 46، العراق، دار ثقافة األطفال، 2) تشرين الثاين 990). 

جملة جمليت، العدد 52، العراق، دار ثقافة األطفال، 24 كانون األول 990).

جملة جمليت العدد )5، العراق، دار ثقافة األطفال، ) كانون األول )99).

جمليت، العدد 6 السنة الرابعة والثالثون، العراق، دار ثقافة األطفال، 2004.



حقوق اإلنسان يف أدب الطفل يف العامل العريب 104

جمليت، العدد 6 السنة 49، العراق، دار ثقافة األطفال، 8)20. 

جمليت، العدد 2 السنة 4)، العراق، دار ثقافة األطفال، 2004. 

جمليت العدد 5 السنة 49، العراق، دار ثقافة األطفال، 8)20.

املزمار، العدد 294، العراق، وزارة الثقافة واإلعالم، 976/9/9).

املزمار، العدد 275، العراق، وزارة الثقافة واإلعالم، 29 /4 / 976). 

املزمار، العدد 287، العراق، وزارة الثقافة واإلعالم، 22/ 7 / 976).

املزمار، العدد 0)2، العراق، وزارة الثقافة واإلعالم ،0) /)/ 975).

املزمار، العدد 06)، العراق، وزارة الثقافة واإلعالم، 4/ )/ )97).

املزمار، العدد 80)، العراق، وزارة الثقافة واإلعالم، 27 / 6 / 964).

املزمار، العدد 282، العراق، وزارة الثقافة واإلعالم، 7) /6 / 976).

املزمار العدد 0)2، العراق، وزارة الثقافة واإلعالم، 0) /)/ 975).

املزمار العدد 06)، العراق، وزارة الثقافة واإلعالم، يف 4/ )/ )97).   

التلميذ العراقي، العدد 4، العراق، بغداد، 0) تشرين الثاين 922).

جملة الطلبة، السنة األوىل، العدد 5، العراق، د.ن، 0) كانون األول 2)9).

جملة الطلبة، السنة األوىل، العدد 0)، يف 9) مارس 2)9).

جملة جمليت، العدد األول، العراق، دار ثقافة األطفال، ) كانون األول 969).



105حقوق اإلنسان يف أدب الطفل يف العامل العريب 



حقوق اإلنسان يف أدب الطفل يف العامل العريب 106

احلقوق املدنية والسياسية يف أدب الطفل العريب 
)دراسة يف املنجز احلقوقي(

أ. د العيد جلويل*)1(

*  عميــد كليــة اآلداب واللغــات جبامعــة قاصــدي مــرابح ورقلــة اجلزائــر وأســتاذ أدب األطفــال. أصــدر العديــد مــن الكتــب 
يف جمال أدب الطفل منها: النص األديب لألطفال يف اجلزائر: دراسة اترخيية فنية يف فنونه وموضوعاته ))200(. النص 
الشــعري املوجــه لألطفــال يف اجلزائــر )2008(، قصــص األطفــال ابجلزائــر دراســة يف األدب اجلزائــري املوجــه لألطفــال 
)))20(، دراســات نقديــة يف أدب الطفــل التونســي )7)20(. قــّدم العديــد مــن األحبــاث العلميــة املنشــورة منهــا: 

إشــكالية الشــخصية وأبعادهــا الفنيــة والنفســية يف اخلطــاب القصصــي املوجــه 
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 احلقوق املدنية والسياسية يف أدب الطفل العريب
)دراسة يف املنجز احلقوقي(

أ. د العيد جلويل-اجلزائر

امللخص: 

تعد الطفولة أول مرحلة يف حياة اإلنسان وتشكل جزءا كبريا من حياته، وتتميز هذه 
الفرتة ابملرونة واحلساسية ومتتد من الوالدة وحىت البلوغ، وهذا ما جيعلها مرحلة مهمه يف 
واملواهب  وامليول  فالطفل أييت مزودا ابلطاقات واالستعدادات  والبناء،  والتوجيه  التكوين 

الفطرية، حيث يكون مهيًئا الستقبال كل ما يلقى عليه.

هذه اخلصائص جتعله تربة خصبة لتلقي املعارف والعلوم واآلداب والفنون، وهي جماالت 
حيوية يتسلح هبا الطفل ملواجهة احلياة، وتسهم إسهاما هاما يف بناء شخصيته من شىت 

النواحي املدنية والسياسية واالجتماعية والنفسية والثقافية.

واألدب وسيط من بني عدة وسائط تنقل أو توصل إىل ذهن الطفل مفاهيم ومضامني 
وأفكارا متنوعة تشكل يف األخري عامل الطفل الثقايف الفكري املفاهيمي.

املختلفة كما نصت  تعليمه حقوقه  واألفكار هو  واملضامني  املفاهيم  أبرز هذه  ولعل 
عليها الشرائع السماوية واملواثيق الدولية والقوانني املختلفة.

غري أن املتتبع ألدب الطفل العريب يصدمه هذا الفراغ احملزن يف موضوع حقوق اإلنسان 
بصفة عامة وحقوق الطفل بصفة أخص، ومرّد ذلك أن األدب العريب ككل يعاين من 

هذا الفراغ.

فأدب الطفل العريب من أكثر اآلداب نقصا فيما يتعلق مبوضوع حقوق الطفل، ومن 
والفنية  والرتبوية  النفسية  يتماشى واخلصائص  مبا  املوضوع  افتقارا إىل معاجلة هذا  أكثرها 

للمتلقي الصغري.



حقوق اإلنسان يف أدب الطفل يف العامل العريب 108

ومع ازدايد الوعي حبقوق االنسان يف اجملتمع العريب بدأت تظهر على استحياء بعض 
املالمح واإلشارات حلقوق الطفل يف األدب املوجه واملكرس هلم.

ولسد هذا الفراغ احملزن، وسرت هذا التقصري واإلمهال تسعى هذه املداخلة إىل حماولة 
اإلسهام يف دراسة املنجز احلقوقي يف أدب الطفل العريب ومتثالته إبداعيا من خالل دراسة 

عينات ومناذج من أدب الطفل العريب. 

للطفل من خالل  والسياسية  املدنية  احلقوق  وتتبع  الدراسة ابستقراء  وستكتفي هذه 
هذه العينات املختارة مركزة الكشف عن احلقوق املدنية يف العدالة واملساواة مع اآلخرين، 
وعدم التعرض للتعذيب والظلم، واحلق يف محاية القانون هلم، كما تبحث الدراسة يف حق 
اكتساهبم للهوية يف ظل اهلوايت املختلفة من خالل أدب األطفال، وتعاجل هذه الدراسة 
والتعبري  اللعب  املدنية كاحلق يف  الطفل حلقوقه  إدراك  األطفال يف  أدب  كذلك جتارب 

والنقد وغريها.

ولعل السؤال األهم والذي تنبين عليه كافة التساؤالت األخرى يتمحور حول: ماهية 
احلقوق املدنية والسياسية للطفل العريب وجتلياهتا يف جمال أدب األطفال؟ وهل استطاع هذا 
األدب متثل هذه احلقوق؟ وابلتايل نستطيع القول إن هناك ثقافة حقوقية مكرسة لألطفال 
من خالل هذا اخلطاب؟ أم أن املنجز احلقوقي ال يزال غائبا عن التناول واملعاجلة؟ وإذا كان 
كذلك كيف لنا ردم هذه اهلوة، وسد هذا الفراغ من خالل إقامة مثل هذه الندوات الدولية 
حول حقوق اإلنسان يف أدب الطفل يف العامل العريب، وتشجيع األدابء على متثل الثقافة 
احلقوقية يف جمال االبداع االديب، ووضع الشروط الرتبوية واملعايري الفنية حىت ال يتحول هذا 

اخلطاب اىل إرشادات قانونية وحقوقية بعيدا عن شروط الفن اجلميل. 

الكلمات املفاتيح: احلقوق، املدنية، السياسية، أدب الطفل.



109حقوق اإلنسان يف أدب الطفل يف العامل العريب 

مقدمة:

إن الدراسات اليت تناولت الطفولة من حيث املاهية والنمو كثرية ومتنوعة، غري أن بعض 
الكتاابت لفالسفة وعلماء وأدابء تعد فتحا جديد يف العصر احلديث، فمنذ أن أطلق جان 
جاك روسو صيحته االكتشاف-كما قال أحد الكتاب- بدأ االهتمام اجلدي والفعال 
بعامل الطفل والطفولة من شىت النواحي فجان جاك روسو يف كتاب »إميل« يعرتف صراحة 
الطفولة. ولضالل  نعرف شيئا عن  »إننا ال  فيقول:  الكتاب  جبهلنا ابلطفولة يف مقدمة 
أفكاران عنها نزداد ابملضي يف أمرها ضالال على ضالل. وأحكم الكتاب يوجهون أنفسهم 
أهنم  يتعلم، ذلك  أن  الطفل  يستطيع  ملا  اعتبار  يعرفه، من غري  أن  للرجل  ينبغي  ما  إىل 
ينشدون الرجل دائما يف الطفل، من غري أن يراعوا ماذا يكون الطفل فعال قبل أن يغدو 

رجال.« ()))

لقد كان اهتمام روسو بسؤال الطفولة واضحا يف هذا الكتاب، فهو يف كل أجزائه 
وفصوله يركز على مسألة الفهم السليم هلذا الكائن الصغري الذي أمهل كثريا فيقول: »وأن 
من يضيق بفرتة الطفولة ال يدرك أن النوع البشري كان حراي أن يهلك لو مل يبدأ اإلنسان 
طفال...فنحن نولد ضعافا، يف حاجة إىل القوة، ونولد جمردين من كل شيء، يف حاجة 
إىل العون. ونولد محقى، يف حاجة إىل التمييز. وكل ما يعوزان حني مولدان، ونفتقر إليه يف 

كربان، تؤتينا إايه الرتبية.

والرتبية أتتينا إما من الطبيعة أو من الناس، أو من األشياء. فنمو وظائفنا وجوارحنا 
الداخلية ذلكم هو تربية الطبيعة. وما نتعلم من اإلفادة من ذلك النمو، ذلكم هو تربية 

الناس. وما نكتسبه خبربتنا عن األشياء اليت نتأثر هبا، فذلكم هو تربية األشياء.« )2)

ونعتقد أن هذه االنطباعات واملالحظات كانت االنطالقة احلقيقية لدراسة الطفولة اليت 
»تكتسي قيمة أكرب يف الفكر الرتبوي لدى روسو. إهنا شرط وجود النوع اإلنساين أبكمله 

) ( جــان جــاك روســو، إميــل أو تربيــة الطفــل مــن املهــد إىل الرشــد، ترمجــة نظمــي لوقــا، تقــدمي أمحــد زكــي حممــد، )القاهــرة: 
الشــركة العربية للطباعة والنشــر، د.ت(، ص8).

2 ( املرجع نفسه، ص.8).
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الذي سيكون معرضا للهالك إن لو مل يبدأ اإلنسان طفال. فالطفولة مبقتضى ذلك هي 
انفعة وصاحلة للنوع البشري.« )))

نقيا خاليا من  الفطرة  فالطفل يولد على  الفطرية لإلنسان  الطبيعة  ويركز روسو على 
الشوائب ولديه استعداد أن يبقى كذلك، وعندما يغادر اإلنسان طبيعته ويعيش يف جمتمعه 
تفسد هذه الطبيعة فيه من خالل ما يتعرض له من ضغوط ومن خالل ما يتعلمه من 

أساليب احلياة وفنون العيش.

ويف األدب العريب إشارات واضحة لعامل الطفولة يف كتاب »النيب« جلربان خليل جربان 
وهو يف كل إشاراته وانطباعاته يركز على مسألة استقاللية عامل الطفولة عن الكبار ووجوب 
مراعاة حريتهم وعصرهم فيقول: »إن أطفالكم ما هم أبطفالكم، فلقد ولدهم شوق احلياة 
إىل ذاهتا، بكم خيرجون إىل احلياة، ولكن ليس منكم وإن عاشوا يف كنفكم فما هم ملككم.

ال  أجسادهم  أتوون  ولقد  أفكارهم.  فلهم  أفكاركم،  دون  ولكن  متنحوهم حبكم  قد 
أرواحهم، فأرواحهم تسكن يف دار الغد، وهيهات أن تلموا به، ولو يف خطرات أحالمكم. 
ويف وسعكم السعي لتكونوا مثلهم، ولكن ال حتاولوا أن جتعلوهم مثلكم، فاحلياة ال تعود 
القهقرى، وال هي تتمهل عند األمس. أنتم األقواس، ومنها ينطلق أبناؤكم سهاما حية. 
والرامي يرى اهلدف قائما على طريق الالهناية، ويشدكم بقدرته حىت تنطلق سهامه سريعة 
إىل أبعد مدى. وليكن احنناؤكم يف يد الرامي عن رضا وطيب نفس، ألنه كما حيب السهم 

الطائر، كذلك حيب القوس الثابتة«.)2)

مشكلة البحث: 

إن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه وحنن نقارب موضوع احلقوق املدنية والسياسية يف 
أدب الطفل العريب )دراسة يف املنجز احلقوقي( هو: ما طبيعة احلقوق املدنية والسياسية 

) ( خاليــد اخلطــاط، "مفهــوم الطفولــة عنــد روســو مــن الرتبيــة إىل علــم الرتبيــة"، جملــة نقــد وتنويــر، العــدد )، املغــرب، مايــو/
أاير )5)20م(، ص8)2.

2 ( جربان خليل جربان، النيب، ترمجة ثروت عكاشة. )القاهرة: دار الشروق، ط9، 200(، ص6).
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للطفل العريب وجتلياهتا يف جمال أدب األطفال؟ وهل استطاع هذا األدب متثل هذه احلقوق؟ 
وابلتايل نستطيع القول إن هناك ثقافة حقوقية مكرسة لألطفال من خالل هذا اخلطاب؟ أم 
أن املنجز احلقوقي ال يزال غائبا عن التناول واملعاجلة؟ وإذا كان كذلك كيف لنا ردم هذه 
اهلوة، وسد هذا الفراغ من خالل إقامة مثل هذه الندوات الدولية حول حقوق اإلنسان يف 
أدب الطفل يف العامل العريب، وتشجيع األدابء على متثل الثقافة احلقوقية يف جمال اإلبداع 
األديب، ووضع الشروط الرتبوية واملعايري الفنية حىت ال يتحول هذا اخلطاب إىل إرشادات 

قانونية وحقوقية بعيدا عن شروط الفن اجلميل.

أهداف البحث وأمهيته واملنهجية املعتمدة:

إن اهلدف الذي يرمي إليه البحث هو مقاربة املنجز احلقوقي يف جمال األدب املوجه 
لألطفال، يف اجملالني املدين والسياسي، من خالل استقراء وتتبع املنجز اإلبداعي الذي 
العريب،  الطفل  عند  احلقوقية  القيم  غرس  إىل  هتدف  حداثية  برؤية  احلقوق،  هذه  تناول 
وحماولة دراسة هذا املنجز من حيث التناول والتداول واملعاجلة ومن حيث الغياب واإلمهال 
واالنتياص. ولتحقيق هذا الغرض فقد اعتمدت يف البحث على مجلة من املناهج السياقية 
اليت هتتم ابملضامني والدالالت والسياقات، كاملنهج التارخيي واالجتماعي والنفسي؛ ألن 
هذه املناهج هي األنسب لدراسة املنجز احلقوقي يف اجملالني املدين والسياسي وما يتفرع 

عنهما من موضوعات.

الدراسات السابقة:

إن املتتبع للمنجز النقدي يف جمال تناول احلقوق املدنية والسياسية يف األدب العريب 
هذا  الكبري يف  الفراغ  يلحظ  اخلصوص،  وجه  على  لألطفال  املوجه  األدب  ويف  ككل، 
اجملال، فعلى الرغم من أمهية تبيان احلقوق هلذه الشرحية من اجملتمع، وعلى الرغم أن العصر 
هو عصر الوعي هبذه احلقوق فإن الدارسات اليت تتناول هذه املسائل ال تزال يف بداايهتا 

وسنتناول عينات ومناذج من هذه الدراسات.

أوال: دراسة الدكتورة أمساء غريب بيومي بعنوان: »الرتبية السياسية يف أدب األطفال، 
دراسة مقارنة بني مصر وإسرائيل، صدر عن مركز احلضارة العربية ابلقاهرة، يف طبعته األوىل 
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الطفل يف مصر وإسرائيل  السياسية يف أدب  الرتبية  املؤلفة  فيه  2004م، وتناولت  سنة 
وهي دراسة مقارنة خلصت من خالهلا إىل أن أدب الطفل اإلسرائيلي يرتكز على معامل 
واضحة يستمدها من مصدرين مها: األيديولوجيا الصهيونية والداينة اليهودية، كما يرتكز 
على قضية الصراع العريب اإلسرائيلي وتفوقه يف االهتمام ابلرتبية السياسية للناشئة بعكس 
األدب املصري الذي مل تظهر فيه أية إشارة اىل هذا الصراع، كما تعتقد املؤلفة أن األدب 
اإلسرائيلي املوّجه لألطفال أدب ممتاز من انحية االلتزام بقضااي اجملتمع وتبنيه الدعوة إليها 
بطرق شيقة وبشكل غري مباشر، كما هو أدب عنصري غري إنساين ال يهتم برتبية اإلنسان 
من حيث هو إنسان، وإمنا من حيث أن يكون أداة مسخرة بشكل عنيف خلدمة قضية 
واحدة يف الوجود هي قضية األرض، بينما أدب األطفال املصري هو أدب إنساين من 

حيث اهتمامه ابلقيم الذاتية واألخالقية وعدم متجيده القوة. )))

اثنيا: دراسة إمساعيل عبد الفتاح الكايف بعنوان: »القيم السياسية املتضمنة يف كتب 
لالستعالمات  العامة  اهليئة  عن  الصادرة  األطفال  مضمون كتب  حتليل  دراسة  األطفال 
)986/8) صدرت هذه الدراسة سنة 987)م، عن كلية االقتصاد والعلوم السياسية 
جبامعة القاهرة وركزت هذه الدراسة على القيم السياسية كاالنتماء واحلرية واملساواة والعدالة 

والقيم الدينية.

اثلثا: دراسة أمحد حممد عيسى حسن بعنوان »تقومي قصص األطفال يف مصر« وهي 
رسالة دكتوراه نوقشت بكلية الرتبية جبامعة عني مشس سنة 988)م، وفيها تناول الباحث 
مجلة من احلقوق املدنية خاصة كاحلق يف النجاح واحلق يف النظافة واتقان العمل وغريها 

من القيم املدنية.

حتديد اصطالحي لألدب املوجه لألطفال: 

إن حتديد املصطلحات يف غاية األمهية يف جمال البحث العلمي، وقد كان من الضروري 
مبكان أن نبدأ بعرض بعض املصطلحات اليت سيدور حوهلا البحث؛ ملا انتاهبا من تداخل 

) ( أمســاء غريــب بيومــي، الرتبيــة السياســية يف أدب األطفــال دراســة مقارنــة بــني مصــر وإســرائيل.) القاهــرة: مركــز احلضــارة 
العربيــة، القاهــرة، ط)0، 2004(، ص225.
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وخلط جعلها غري واضحة، وانطالقا من هذه الرؤية جيب حتديد املصطلحات التالية:)أدب 
األطفال( و )األدب املوجه لألطفال( و)األطفال يف األدب(، ولضبط هذه املصطلحات، 
وحتديد مفهومها بدقة نرى من املفيد أن منيز بني ما يكتب لألطفال، وما يكتب عنهم، 
وما يكتبه األطفال أنفسهم، ألن هذه األشكال متداولة ومتداخلة يف جمال حبثنا األمر 

الذي يدفعنا إىل ضبطها وحتديدها.)))

وال نقصد أبدب األطفال األدب الذي يصدر عن األطفال أنفسهم، بل نقصد به 
األدب الذي يكتبه األدابء الكبار لألطفال، ألن مصطلح )أدب األطفال( من املصطلحات 
املتداولة يف هذا اجملال, وهو يف الواقع يعين األدب الذي يكتبه األطفال »وليس جديدا 
علينا أن نسمع بني حني وآخر عن شعراء أطفال يكتبون أبنفسهم أمجل القصائد املعربة 
عن صدق األحاسيس وأعمق املشاعر النابعة من براءة الطفولة وحاجاهتا ومتطلباهتا«)2)، 
وقد لقي هذا األدب اهتمام علماء الرتبية وعلماء النفس الرتبوي، كما لقي اهتمام املعلمني 

فانطلقوا يعلمون األطفال التعبري األديب.

مث أتيت عبارة )الطفل يف األدب( وفيه تربز الطفولة كموضوع وعلى اخلصوص يف األدب 
االهتمام  إىل  ويدعوهم  األطفال،  وليس  الراشدين  األديب  خياطب  حيث  االجتماعي، 
ابلطفولة ورعايتها واملسامهة يف حل مشكالهتا، ومن مث ال يدخل هذا األدب فيما نسميه 
األدب  هلذا  املتلقي  ألن  لألطفال(  املوجه  )األدب  ضمن  يصنف  وال  األطفال(  )أدب 
واملخاطب به ليس الطفل، وإمنا الراشد، ويف األدب العريب احلديث أمثلة كثرية هلذا األدب 
خصوصا يف جمال الشعر، وقد ظهرت يف هذا اجملال دراسات كثرية، وحبوث عديدة تناولت 

) ( ينظــر العيــد جلــويل، »أدب األطفــال وأثــره يف بنــاء الشــخصية اللغويــة«، )144-99(، كتــاب املؤمتــر الــدويل بعنــوان 
اللغــة العربيــة ومواكبــة العصــر، احملــور الرابــع، ))4)ه/2)20م، منشــورات اجلامعــة اإلســالمية ابملدينــة املنــورة، اململكــة 

العربيــة الســعودية، مطابــع اجلامــع اإلســالمية، 2)20م.
2 ( أمحــد علــي كنعــان، الطفولــة يف الشــعر العــريب والعاملــي مــع منــاذج شــعرية ألطفــال شــعراء. )ســوراي: دار الفكــر، ط)، 

995)(، ص60).  
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هذا املوضوع ابلدرس والتحليل.)))

الذي  املوجه لألطفال - وهو جمال حبثنا ومدار موضوعنا- فهو األدب  أما األدب 
الكبار من  أدب  ينطبق على  ما  عليه  وينطبق  لألطفال،  الكبار خصيصا  األدابء  يكتبه 
تعريفات ومفاهيم، غري أنه خيتص يف خماطبة األطفال وهم حبكم سنهم خيتلفون عن الكبار 

يف الفهم والتلقي.)2)

وال يزال هذا األدب مهمشا معزوال » ذلك أن اهليئات العلمية والرتبوية والثقافية يف 
البالد العربية مل تسهم يف دراسة أدب األطفال دراسة علمية تتحدد هبا قواعده ومناهجه 
صنع  يف  الكبري  دوره  وتوضح  تطوره  وتظهر  النقدية،  ومقاييسها  األدبية  أجناسه  وتبني 

اإلنسان وبنائه.« )))

وبقيت مسألة مهمة يف جمال األدب املوجه لألطفال وهي احلدود الفاصلة بني الرتبية 
والفن يف هذا اجملال الذي تتوزعه علوم الرتبية وحقل اآلداب، فهذا األدب يتأسس على 
والرتبية،  الفن  مها:  القطبان  وهذان  أبحدمها،  والتضحية  التفريط  ميكن  ال  اثنني  قطبني 
فاألدب املوجه لألطفال عمل فين ابلدرجة األوىل ، وهو يف الوقت نفسه عمل تربوي، 
وهذا التداخل بني الفن والرتبية أوجد إشكاليات فنية وتربوية متعددة، ففي األدب املوجه 
لألطفال مل يعد األديب وحده ميلك حرية الكتابة والتوجيه فيكتب ما شاء وكيفما شاء، 
إىل  هؤالء  وحتّول  والرتبية،  النفس  علماء  لألطفال  الكتابة  مسؤولية  ينافسه  أصبح  بل 
منافسني للمشتغلني بدراسة األدب، فهم حياولون احتكار هذا امليدان، وميارسون سلطة 
على املبدع خصوصا بعد التطورات اليت شهدها ميدان علم النفس الطفل وعلوم الرتبية، 

) ( من هذه الدراســات دراســة ســليمة عكروش وعنواهنا )صورة الطفولة يف الشــعر العريب املعاصر( وهي رســالة ماجســتري 
نوقشــت يف قســم اللغــة العربيــة جبامعــة اجلزائــر وصــدرت عــن دار هومــة ابجلزائــر عــام 2002، وأيضــا دراســة إبراهيــم حممــد 

صبيــح. الطفولــة يف الشــعر العــريب احلديــث صــدرت عــن دار الثقافــة. )الدوحــة: قطــر، ط), 985)م( وغريهــا.
2 ( ينظر العيد جلويل، أدب األطفال وأثره يف بناء الشخصية اللغوية، ص.06).

) ( علي احلديدي، يف أدب األطفال. )القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية، ط)، 982)(، ص7.
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وراحت مؤلفات هؤالء ختصص مباحث ألدب الطفل، وكأنه حقل من حقوهلا. ))))(،وهنا 
يربز سؤال ملح وهو: هل نعلم األطفال األدب ليكون هدفا حبد ذاته؟ أو نعلمه ليكون 
وسيلة لغرس القيم الرتبوية، ومنها غرس حقوق الطفل، وهل ميكن حتقيق املعادلة الصعبة 
بني الفن والرتبية فنحقق بذلك الغرضني معا؟ وبناء على ما افرتضناه يف بداية الفقرة فإن 
الغرضني جيب أن يتحققا معا، وبشكل متوازن ومنسجم، وال ميكن أن حيقق هذا إال أديب 
متمرس من الناحيتني الفنية والرتبوية، يستطيع أن يقدم أداب ال حتول فيه الصياغة الفنية 
دون اإليصال الرتبوي، وابملقابل ال يكون احلرص على اإليصال الرتبوي سبيال إىل فساد 
الفن واحنطاطه،)2) على أن هذه املعادلة مقبولة من الناحية النظرية، ولكن ما من أدب 
حقيقي جيمع بني معطيات الفن والرتبية إال وجيور فيه الفن على الرتبية أو تطغى فيه الرتبية 
على الفن، ولكن ضمن حدود متفاوتة بني أديب وأديب، فقد يغرق األديب يف الفنية، 
إيصال تربوي  الذي يفرتضه كل  الوضوح  فيتجاوز حدود  أديبا حمداث  إذا كان  وال سيما 
إىل الغموض املمجوج، وآنذاك ال يصلح نتاجه مادة للرتبية، إذ ختتلف اآلراء يف تفسريه 
وحل رموزه بل يف حتديد فكرته العامة.))) وقد استطاع بعض األدابء الوصول إىل حل هذه 
اإلشكالية، وهو أن يقدم للطفل األدب الغامض والواضح مًعا، يقدم النص الغامض؛ ألن 
األدب احلقيقي وخصوصا الشعر هو الذي حيقق املتعة، فال بد أن يكون فيه من اخليال 
والتصوير ما جيعله حيقق ذلك، ويقدم األدب الواضح ألن املعطيات الرتبوية والنفسية تلزم 
األديب أن يفهم املتلقي الصغري ما يريد، على أن الغموض يف األدب املوجه لألطفال جيب 

أن ال يتعدى حدود الصور الفنية.)4)

وتبقى املشكلة الكربى يف األدب املوجه لألطفال »هي أننا، حنن الكبار، نكتبه، إنه 

) ( ينظر على سبيل املثال الكتب التالية واليت خصصت فصوال ومباحث ألدب الطفل:
- تدريس فنون اللغة العربية لعلي أمحد مدكور )القاهرة: دار الفكر العريب، القاهرة، 2000)

- إعداد الطفل العريب للقراءة والكتابة هلدى حممود الناشف. )القاهرة: دار الفكر العريب، 999))
- تدريس العربية يف التعليم العام لرشدي أمحد طعيمة وحممد السيد مناع. )القاهرة: دار الفكر العريب،2000)

- تعلم املفاهيم اللغوية والدينية لدى األطفال لثناء يوسف الضبع، )القاهرة: دار الفكر العريب، )200)
2 ( ينظر جمموعة من الكتاب، مع سليمان العيسى. )دمشق: دار طالس، 984)(، ص)20.

) ( ينظر العيد جلويل، أدب األطفال وأثره يف بناء الشخصية اللغوية، ص)
4 ( ينظر املرجع نفسه، ص0))
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من وحي ختطيطنا وتنفيذان، وتصويران وتعبريان، ويف أحيان كثرية تكون حصائل تفكريان 
عبثا، ويف أحيان أخرى تضليال وتشويها مسيئا.« )))

ونتيجة هلذه اخلصوصية يف األدب املوجه لألطفال ذهب بعض النقاد واملشتغلني هبذا 
الفن إىل أن أدب األطفال أدب صعب، ووجه الصعوبة فيه أن يضع كاتب األطفال يف 
حسابه كثريا من التقنيات، ويرصد إزاء ذهنه كثريا من احلقائق اليت ال تقبل اجلدل، ومن 
هذه احلقائق والتقنيات مراعاة املستوى العمري والفكري واللغوي والنفسي وغري ذلك.)2) 
الفين،  النضج  التعبري، ذروة اخلربة، ذروة  الذروة، ذروة  وهلذا »فالكتابة لألطفال أتيت يف 
العامل اجتهوا إىل الطفولة وكتبوا هلا، بعد أن  وليس من قبل املصادفة أن كبار األدابء يف 
تربعوا قمة اجملد والشهرة وأعطوا معظم ما أعطوا للكبار« )))، ففي األدب الغريب أمساء 
وألكسندر   ،)T.S.Eliot( ت.س.إليوت  الشاعر  أمثال  لألطفال  األدب  ابرزة كتبت 
أمثال كامل  العريب  األدب  يف  وكذلك   ،(4((Aleksander Pouchkine(بوشكني
كيالين وعثمان جالل وأمحد شوقي وسليمان العيسى، وحممد األخضر السائحي وغريهم.

وليس صحيحا قول بعضهم أنه ال يهتم ابلتأليف للصغار سوى الذين ال جيدون ما 
يلقونه على الكبار ... وأن التأليف لألطفال يعد تضحية كبرية ألنه ال يصل ابملؤلفني إىل 
ما يسمونه: اجملد األديب )5)، واحلقيقة أن الكثري من األدابء وصلوا إىل اجملد والشهرة الواسعة 
 Hans( عن طريق أتليفهم للصغار، أمثال الكاتب الدامناركي هانز كريستيان أندرسون

Cristian Anderson( يف األدب الغريب، وكامل كيالين يف األدب العريب.

) ( هــادي نعمــان اهليــيت، أدب األطفــال فلســفته، فنونــه، وســائطه. )القاهــرة: اهليئــة املصريــة العامــة للكتــاب، د.ت(، 
ص79

2 ( ينظر حممد مراتض، من قضااي أدب األطفال. )اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، 994)(، ص62.
) ( أمحد علي كنعان، الطفولة يف الشعر العريب والعاملي، ص76).

4 (كتــب إليــوت قصصــا شــعرية لألطفــال وردت يف ديوانــه )ديــوان القطــط( أو )مــا قالــه اجلــرد العجــوز عــن القطــط 
العميلــة( وهــو العنــوان الــذي وضعــه مرتجــم الديــوان صــربي حافــظ للرتمجــة العربيــة، ينظــر عبــد هللا أبــو هيــف »إليــوت كاتبــا 
لألطفــال«، جملــة العــريب، الكويــت، عــدد 8)4، 995)، ص72). كمــا كتــب إلكســندر بوشــكني حــكاايت شــعرية 

لألطفــال منهــا )الصيــاد والســمكة(.
5 ( هــذه الكلمــة لزكــي مبــارك يف معــرض رده علــى مــن يزعــم ذلــك. ينظــر أنــور اجلنــدي، كامــل كيــالين يف مــرآة التاريــخ، 

)القاهرة:مطبعــة الكيــالين الصغــري، 965)(، ص54).
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وجممل القول إن األدب املوجه لألطفال يتسم خبصوصيات تضبط املبدعني يف هذا 
اليت  واملوضوعات  األطفال،  هبا  مير  اليت  العمرية  ابملراحل  وعي  حالة  يف  وجتعلهم  اجملال 
يتجاوب معها هؤالء، ابإلضافة إىل االعتبارات الرتبوية والنفسية، وهذا ال يعين التضحية 
ابألسس واملقومات اجلمالية فاألدب املوجه لألطفال عمل فين مجايل قبل أن يكون عمال 

تربواي تعليميا.)))

مفهوم حقوق الطفل: 

حقوق الطفل جزء من حقوق اإلنسان بصفة عامة، وهي أيًضا مسألة أخالق ومشاعر 
وقيم إنسانية )2) وتعرف أبهنا جمموعة احلقوق الفردية والشخصية للطفل تركز على صفة 
تعين كل  خاصة. كما  رعاية  إىل  حاجة  يف  فيها  الطفل  يكون  مرحلة  بوصفها  الطفولة 
املستَحقَّات املقرَّرة يف القوانني والدساتري واملواثيق، واإلعالانت احمللية، واإلقليمية، والعاملية، 
وتركز على جماالت ثالثة: إقامة العدل، وحماربة التمييز، وحل املشكالت؛ وهي على اجلملة 

كل ما يستحقه الطفل من نصيبه من خالل القوانني واإلعالانت.)))

ومازال موضوع حقوق اإلنسان ومنها حقوق الطفل من املوضوعات املعقدة وهذا ألن 
القائمني والنشطاء يف هذا اجملال خيتلفون يف الرؤى كما خيتلفون يف شخصياهتم ووسائلهم 

ودوافعهم.)4)

) ( ينظر العيد جلويل، أدب األطفال وأثره يف بناء الشخصية اللغوية، ص0))
2 ( Chateau Jean, »L’Humanisation, ou les premiers pas des valeurs hu-
maines«, Bruxelles, Mardaga, Psychologie et sciences humaines )1985( 
p.29-30.

) ( ينظر االتفاقيات واملعاهدات الدولية وتقارير اهليئات واملراكز الدولية التالية:
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام 948)

حقوق الطفل مركز حقوق اإلنسان، جنيف 997)
اتفاقية حقوق الطفل 989)، مطبوعات اليونيسيف 990).

تقرير منظمة االمم املتحدة للطفولة، األطفال يف دول العامل 2002.
تقرير اليونيسيف حول وضع األطفال يف العامل )200. 

4 ( ينظــر بــول جــوردون لوريــن، نشــأة وتطــور حقــوق اإلنســان الدوليــة الــرؤى، ترمجــة أمحــد أمــني اجلمــل.) القاهــرة: اجلمعيــة 
املصرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية، ط02، 2008(، ص84).
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حقوق الطفل وتصنيفها حسب ورودها يف اتفاقية حقوق الطفل: 

ابحلقوق  شبيهة  مهمة  أساسية  حقوقا  989)م  لعام  الطفل  حقوق  اتفاقية  منحت 
املدنية  )احلقوق  التوأمني  والعهدين  االنسان،  حلقوق  العاملي  اإلعالن  يف  للكبار  املقررة 
اإلنسان، وحتيل هذه  الطفل  لذلك مسيت حقوق  والسياسية(  واالقتصادية واالجتماعية 
احلقوق ملبدأ أساسي يقتضي أنه جيب أن مينح لكل طفل بقطع النظر عن أصله أو املكان 
ظروف  آمنة يف  حياة  له  تيسر  أو شخصيته...وسائل  أو خصوصياته  فيه  يعيش  الذي 
تضمن فيها كرامته واستقالليته، وقد خصصت االتفاقية هلذه األصناف الثالثة من احلقوق 
فصوهلا من الفصل األول وإىل الفصل الواحد واألربعني، وتتميز حقوق الطفل اليت أقرهتا 
االتفاقية للطفل إبمكانية تبويبها وتصنيفها إىل ثالثة أصناف كربى من احلقوق وهي احلق 
الوقاية )prévention( واحلق يف املشاركة  يف احلماية ) protection( واحلق يف 

)participation( وقد مسيت اتفاقية حقوق الطفل ابتفاقية الباءات الثالث.)))

أوال: حقوق احلماية: ويقصد هبا مجلة من احلقوق تضمن له احلماية الكافية ابعتباره 
قاصرا كاحلق يف احلياة، وحرية املراسلة، واحلق يف احلماية والوقاية ضد كل أشكال اإلساءة 
األبوين  عن  صادرة  األفعال  هاته  إذا كانت  سواء  واإلمهال  العقلي،  أو  البدين  واإليذاء 
املهينة،  أو  القاسية  للمعاملة  التعذيب والتعريض  أنواع  أو أي شخص آخر، وضد كافة 
ووجوب مكافحة ظاهرة اختطاف األطفال، وأيضا احلماية ضد كافة أشكال االستغالل 

االقتصادي.

اثنيا: احلقوق الوقاية: كما تنص اتفاقية حقوق الطفل على جمموعة أخرى من احلقوق 
ذات البعد الوقائي توفر للطفل جماال للنمو من خالل توفري بعض اخلدمات واملساعدات 

املادية امللموسة ومنها:

االرتباط  ومادي، وحق  قانوين  له وجود  ليكون  هوية  الوالدة يف  منذ  حق كل طفل 
الوجداين مع والديه.

) ( ينظــر: دليــل تدريــب املكونــني يف جمــال نشــر ثقافــة حقــوق الطفــل وآليــات التواصــل الفعــال، إعــداد مرصــد االعــالم 
والتكويــن والتوثيــق والدراســات حــول محايــة حقــوق الطفــل، منشــورات اليونيســيف، نســخة جتريبيــة 4)20.
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أقصى منو وتطور بدين  أن يضمن  احلق يف مستوى عيش مناسب وكاف من شأنه 
وعقلي ومعنوي وعقائدي واجتماعي للطفل.

حق الطفل يف التمتع أبعلى مستوى صحي ويف الضمان االجتماعي.

احلق يف الرتبية ويشمل حق الطفل يف التعليم مع ضرورة احرتام كرامة الطفل أثناء ممارسة 
التأديب املدرسي.

الثقافية  الراحة واللعب ويف ممارسة األنشطة  الطفل يف طفولته ويشمل حقه يف  حق 
والفنية.

حق الطفل املنتمي إىل فئة األقليات يف أن يتمتع متتعا حرّا بثقافته وداينته ولغته. )))

البشرية تصل  اجملتمعات  مرتفعة يف كل  نسبة  األطفال  يشكل  املشاركة:  اثلثا: حق 
اىل أربعني ابملائة وهذه النسبة تعطيهم احلق يف املشاركة واختاذ القرارات، هلذا يتطلب هذا 
الواقع مساع أقواهلم بصورة مساوية يف القيمة ألقوال الكبار، فيكون الطفل طرفا فعاال يف 
عملية منوه من خالل منحه جمموعة من احلرايت العامة اليت تتأسس عليها حقه يف املشاركة 
ويكتسب مبوجبها مقومات املواطنة بوصفه صاحب حقوق أكثر منه حمال للحماية وتتمثل 
تلك احلرايت يف: حرية الرأي وحرية التعبري وحرية التفكري واملعتقد يف نطاق احرتام دور 

األبوين يف اإلرشاد والتوجيه، وأيضا حرية االجتماع وحرية اإلعالم. )2)

األدب العريب والكتابة عن حقوق اإلنسان:

العامة  حياته  لتوثيق  سجل  فهو  مث  ومن  اإلنسان  قضااي  عن  إنساين  تعبري  األدب 
واخلاصة، واملتتبع للمنجز اإلبداعي يف جمال التعبري عن حقوق اإلنسان يلحظ أن الرواية 
أكثر الفنون األدبية متثال للتحوالت املختلفة يف اجملتمع العريب وأكثرها استجابة لرتسيخ 
مفاهيم حقوق اإلنسان ورصد وتوثيق كل ما يتعلق هبذه احلقوق، وقد بدأت تعرب عن 

) ( ينظر املرجع نفسه، ص )5.
2 ( ينظر املرجع نفسه، 55.
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948) حني  املتحدة عام  األمم  أقرته  الذي  االنسان  العاملي حلقوق  ذلك مع اإلعالن 
تناولت الرواية بصفة خاصة موضوع االستبداد، والقمع والسجن وانتهاك حقوق االنسان 
وحرية التعبري وحرية االعتقاد وحرية اإلقامة وحقوق املرأة والطفل والعامل، وجترمي التعذيب 
وحترمي كل ما من شأنه املساس حبقوق اإلنسان، وقد برز روائيون يف هذا اجملال أمثال مجال 
الغيطاين، وإمساعيل فهد، ونبيل سليمان، وعبد الرمحن منيف، وحيدر حيدر وغالب هلسا 
وغسان كنفاين وصنع هللا إبراهيم وحنا مينه والطاهر وطار وحممد زفزاف ووسني األعرج 

وأحالم مستغامني وغريهم.

 كما ظهرت دراسات نقدية، وحبوث أدبية، تقارب هذه األعمال اليت تتعرض ملوضوع 
واملطاردة  والسجن  والتعذيب  واالستبداد  والقهر  القمع  ظاهرة  وتتناول  اإلنسان  حقوق 

واالعتقال وانتهاك حقوق اإلنسان بصفة عامة.)))

كما تناولت دراسات أخرى موضوع حقوق املرأة وحقوق الطفل يف األدب بصفة عامة 
غري أن الدراسات اليت تتناول موضوع حقوق الطفل يف األدب املوجه لألطفال ال تزال 

قليلة وغائبة عن التناول واملعاجلة يف كثري من األحيان.)2)

) ( ينظر على سبيل املثال الدراسات اآلتية:
القمــع يف اخلطــاب الروائــي العــريب: لعبــد الرمحــن أبــو عــوف الصــادر ضمــن إصــدارات مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق 

القاهــرة،999). اإلنســان، 
الفنــون  العــريب وحقــوق االنســان: حللمــي ســامل ضمــن سلســلة حقــوق االنســان يف  الشــعر  التســامح:  احلداثــة أخــت 

.2000 القاهــرة،  االنســان،  حقــوق  لدراســات  القاهــرة  مركــز  يصدرهــا  الــيت  واآلداب، 
حقــوق اإلنســان يف رواايت عبــد الرمحــن منيــف: خلدجيــة شــهاب صــدر عــن املؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، بــريوت، 

.2009
حقــوق اإلنســان يف الروايــة األردنيــة: مؤنــس الــرزاز أمنوذجــا: لســلطان حممــد القطيــش، قاعــدة املنظومــة للرســائل اجلامعيــة، 

األردن، 2005.
2 ( ينظر على سبيل املثال الدراسات اليت تناولت الطفل يف األعمال األدبية:

الطفولــة واخلطــاب: صــورة الطفــل يف القصــة املغربيــة القصــرية ألمحــد فرشــوخ صــدر عــن دار الثقافــة، املغــرب، ط)، 
.(995

صورة الطفل يف الرواية املصرية ملنري فوزي، صدر عن مكتبة لبنان انشرون، بريوت، 997).
الطفل واألدب العريب احلديث لزهراء احلسيين، صدر عن دار اهلادي، بريوت، ط)، )200.
صورة الطفولة يف الشعر العريب املعاصر لسليمة عكروش صدر عن دار هومة، اجلزائر 2002.
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املفاهيم ملسألة حقوق  تتناول ابلشرح والتحليل وتقريب   كما صدرت كتاابت كثرية 
الطفل يف البالد العربية، وال شك أن هذه الدراسات تسهم بشكل مباشر وغري مباشر يف 

ترسيخ الوعي حبقوق الطفل عند املبدعني يف جمال األدب املوجه لألطفال. )))

احلقوق املدنية والسياسية وجتلياهتا يف األدب املوجه لألطفال: 

يشري مصطلح احلقوق املدنية والسياسية إىل كل احلقوق األساسية اليت تضمنها القوانني 
أو  أو سنهم،  أو جنسياهتم،  ألواهنم  أو  أعراقهم،  النظر عن  البشر بغض  احلكومية لكل 
مبوجب  للجميع  ابلتساوي  واحلماية  املواطنة  حقوق  املدنية  احلقوق  وتضمن  دايانهتم. 
القانون، وختتلف احلقوق املدنية عن احلرايت املدنية يف أهنا تتعامل مع احلقوق اليت متنحها 
احلكومات، بداًل من احلقوق اليت متنحها الفطرة أو الطبيعة، وميكن تعريفها أيضاً أبهنا احلق 
يف املساواة القانونية واالقتصادية واالجتماعية الكاملة بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.

العامة، واحلق يف احلصول على  املرافق  استخدام  التعليم، واحلق يف  وتشمل احلق يف 
اخلدمات احلكومية، وحق الطفل يف االستماع لرأيه، وبوجه عام فإن احلقوق املدنية توجه 
لكافة الناس على قدم املساواة مثل حق احلياة وحق سالمة اجلسم وغريها، ولذلك تنص 

) ( ينظر على سبيل املثال الدراسات اآلتية:
الوطــين حلقــوق  اجمللــس  األنديــة،  دليــل  واملنهجيــات،  للمبــادئ  فهــم مشــرتك  االنســان،  املواطنــة وحقــوق  علــى  الرتبيــة 

املغــرب،5)20. اإلنســان، 
مبــادئ التثقيــف يف جمــال حقــوق اإلنســان، أنشــطة عمليــة لتالميــذ مرحلــيت التعليــم األساســي والثانــوي، األمــم املتحــدة، 

نيويــورك وجنيــف، 2004.
دليــل تدريــب املكونــني يف جمــال نشــر ثقافــة حقــوق الطفــل وآليــات التواصــل الفعــال، نســخة جتريبيــة، إعــداد مرصــد االعــالم 

والتكوين والتوثيق والدراســات حول محاية حقوق الطفل، يونيســيف، تونس، 4)20.
مناصــرة حقــوق الطفــل، دراســة عامليــة حــول منظمــات حقــوق اإلنســان املســتقلة اخلاصــة ابألطفــال، اليونيســيف، إيطاليــا، 

.20(2
اتفاقية حقوق الطفل، كتيب عن اتفاقية حقوق الطفل، كتب النص األصلي توماس هاما ربري، ستوكهومل 5)20.

محايــة األطفــال ضــد االســتغالل اجلنســي واالنتهــاكات اجلنســية يف ظــل أوضــاع الكــوارث واألحــداث الطارئــة، اســرتاليا، 
مــارس 2006.

فعلية حقوق الطفل مسؤولية اجلميع، تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، املغرب، 2)20.
الدليــل العــريب حــول حقــوق االنســان والتنميــة، صــدر عــن املنظمــة العربيــة حلقــوق االنســان، حتريــر حمســن عــوض، القاهــرة 

.2005
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الدساتري على إقرار تلك احلقوق، كما تنص قوانني العقوابت على جترمي أي اعتداء عليها 
لكافة البشر، فحق التقاضي وحق املساواة أمام القانون مكفوالن للناس عامة.)))

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل عاجل األدب العريب املوجه لألطفال هذه احلقوق؟ 
وهل ساهم يف ترسيخها وتثقيف الطفل العريب هبا؟ 

لإلجابة عن هذا السؤال قمنا ابختيار العينات التالية:

أوال: سلسلة قصص فرقة الناشط علي: 

تتناول وتعاجل موضوع حقوق االنسان يف مصر  تعترب أول سلسلة مكرسة لألطفال 
والوطن العريب، وهي سلسلة قصص صدرت عن املنظمة العربية لإلصالح اجلنائي )2) عام 
2006 وقد صدر منها ستة وثالثون عنواان ابللغتني العربية واالجنليزية،))) وأشرف عليها 
املنظمة وأعدهتا هويدا حافظ )4) وأعد رسومها عمرو  األستاذ حممد زارع احملامي رئيس 
عكاشة، وهي موجهة لألطفال يف مراحلهم األوىل )حىت سن الثانية عشر( يقوم األطفال 
من خالهلا مبغامرات شيقة )علي ومحود ومرمي وميسرة وكرمي ودينا واندين وشهد وايمسني 
للقوانني  وراان وشيماء وسلمى وآية وتوتة وغريهم( يبحثون عن حقوقهم وواجباهتم وفقاً 

( ( Michel Bonnet, »Droit à la littérature et travail des enfants«, Enfance 
Année )1990( 43-1-2, pp. 93-97
2 ( املنظمــة العربيــة لإلصــالح اجلنائــي منظمــة إقليميــة غــري حكوميــة تضــم عــدد مــن املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان يف 
الوطــن العــريب وتتميــز ابلعمــل علــى إصــالح البنيــة التشــريعية والنظــم العقابيــة يف الوطــن العــريب مــن أجــل حقــوق اإلنســان 

والدفــاع عنهــا مــن خــالل مــد جســور التعامــل بينهــا وبــني املنظمــات احملليــة الدوليــة. 
انتخبــوا  وزاننــة،  حببوحــة  أحــالم  الصغــري،  بلوتــو  أحــزان  انرتنتــاوي صديقــي،  التاليــة:  القصــص  السلســلة  ) ( ضمــت 
أســتيكة، فليســقط اســتيكة، حصــاوى نيولــوك، لــون حياتــك، مذكــرات خضــرة، الغــش مالــوش رجلــني، اتفقنــا، قابلــين 
علــى الرصيــف، بــال وطــن، أوعــى ونشــك، نقابــة ..عــم عبــده، حتــت القبــة، ماختافــش ايخوفــو، الشــورى شــورتك، زي 
http://www. :بعــض، دمــوع زهــرة، أحــزان مراكــيب، قلــب مــن ذهــب، مــش إبيــدي، ورقــة التــوت، ينظــر املوقــع

activistali.org/arabic/story_ar.html
4 ( هويــدا حافــظ كاتبــة وصحافيــة مصريــة مــن مواليــد عــام 969)م، تعمــل مبجلــة بلبــل وهــي جملــة تصدرهــا مؤسســة 

أخبــار اليــوم موجهــة لألطفــال.
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الدولية وذلك يف إطار سهل ومبسط ومصحوب برسومات جذابة  املصرية واالتفاقيات 
وطباعة أنيقة، وتتضمن هذه القصص مواضيع خمتلفة تدور كلها حول تعريفهم حبقوقهم 
وترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان لديهم خصوصا يف مصر والعامل العريب، وذلك تنفيذا وتطبيقا 
ملا ورد يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واتفاقيات حقوق الطفل، واملعاهدات واملواثيق 
الدولية وقد »استطاعت هويدا حافظ أن توظف أحداث ومواقف احلياة اليومية يف بناء 
قصص مشوقة يتضمن قضااي ومفاهيم جافة يف طبيعتها، وجيذب إليه األطفال على حنو 

تفاعلي حقيقي، وليس على حنو تعليمي ممل.« )))

حقوق  ثقافة  نشر  فكرة  »كانت  زارع:  حممد  يقول  السلسة  هذه  من  اهلدف  وعن 
اإلنسان بني الكبار يف مصر حلما بذل الكثريون من نشطاء حقوق اإلنسان الكثري من 
اجلهد من أجل أن يصبح واقعا وكان حلمي األكرب واألصعب هو نشر هذه الثقافة بني 
القوانني  األطفال  لتعليم  على  الناشط  فرقة  سلسلة  إصدار  يف  فكريت  فكانت  األطفال، 

املختلفة واملواثيق واملعاهدات الدولية وإحاطتهم بثقافة حقوق اإلنسان.« )2)

التايل  هبا، واجلدول  الطفل  تعريف  احلقوق هبدف  إىل جمموعة من  السلسلة  تطرقت 
يلخص ما ورد يف هذه السلسلة:

) ( حممود الضبع، أدب األطفال بني الرتاث واملعلوماتية. )القاهرة: الدار املصرية اللبنانية، 2009(، ص6)).
2 ( حممد زارع، أحزان مراكيب، ص).
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نوع احلقموضوع القصةعنوان القصةالرقم

إنرتنتاوي )0
صديقي

تتنــاول موضــوع مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة، وتــدور القصــة 
عليــه،  واحلفــاظ  تعلمــه،  وســبل  الكمبيوتــر  اســتخدام  حــول 
والشــروط الواجــب توافرهــا عنــد الشــخص الــذي يريــد أن يصبــح 

مواطنــاً يف أرض اإلنرتنــت.

مدين

أحزان بلوتو 02
الصغري

تتنــاول موضــوع حقــوق األطفــال بصفــة عامــة، وتشــرح القوانــني، 
واالتفاقيــات وتبســط املعلومــات، وهــذا مــن خــالل كوكــب بلوتــو 
الــذي شــعر أن حقــه يف إبــداء رأيــه قــد انتــزع منــه فلــم يستشــر 
يف تصنيفــه ضمــن الكواكــب الصغــرية، وقــد اســقطت املؤلفــة 
حكايــة الكوكــب بلوتــو علــى األطفــال وحقوقهــم عندمــا فكــر 
علــي وأصدقــاؤه بتأســيس فرقــة هتتــم بشــؤون األطفــال وحقوقهــم.

مدين

أحالم حببوحة )0
وزاننة

ودور  التعليــم  مــن  األطفــال وحرماهنــم  عمالــة  موضــوع  تتنــاول 
ومحايــة  الظاهــرة  حماربــة  يف  الدوليــة  واملنظمــات  املؤسســات 

األطفــال.

مدين

انتخبوا 04
أستيكة

تتنــاول موضــوع االنتخــاابت، وتشــرح القوانــني املنظمــة هلــا، كمــا 
تبــني خماطــر التزويــر والتالعــب ابلنتائــج وســلبياته.

سياسي

فليسقط 05
أستيكة

تتنــاول موضــوع االنتخــاابت مــرة أخــرى ولكــن هــذه املــرة تركــز 
علــى شــفافية االنتخــاابت ونزاهتهــا وحماربــة الغــش والتزويــر وكل 
األســاليب الــيت تؤثــر علــى الناخــب فــال خيتــار بعقلــه ومنطقــه 

بقــدر مــا يقــع حتــت أتثــري االغــراء.

سياسي

حصاوى 06
نيولوك

مدينتتناول موضوع حقوق احليوان ووجوب الرفق هبم.

تتنــاول فيهــا موضــوع األطفــال املصابــني ابلســرطان وتتحــدث لون حياتك07
عــن حقوقهــم يف الرعايــة الصحيــة ودور اجملتمــع يف مســاعدهتم 

مــن خــالل تربعهــم ببنــاء مستشــفيات خاصــة هبــم.

مدين

مذكرات 08
خضرة

العنايــة  خــالل  مــن  البيئــة  علــى  احملافظــة  موضــوع  وتتنــاول 
مــن  يهددهــا  ومــا  لــألرض  محايــة  عليهــا  واحملافظــة  ابألشــجار 

املهــددة. األوزون  طبقــة  علــى  وحفاظــا  خماطــر 

مدين
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الغش مالوش 09
رجلني

تتنــاول موضــوع محايــة املســتهلك وتشــرح وتبســط كل القوانــني 
وضمــان  املســتهلك،  حقــوق  لضمــان  املٌصممــة  والتنظيمــات 

الســوق. الدقيقــة يف  العادلــة، واملنافســة واملعلومــات  التجــارة 

مدين

تتنــاول موضــوع حقــوق اإلنســان مــن خــالل دورة تدريبيــة تقــوم اتفقنا0)
هبــا والــدة .... تقــدم لألطفــال مجلــة مــن املفاهيــم املتعلقــة حبقــوق 
اإلنســان وتشــرح املصطلحــات مثــل الشــرعة واملعاهــدة واالتفاقيــة 

وامليثــاق والربوتوكــول والتصديــق وغريهــا مــن املصطلحــات.

مدين

قابلين ع ))
الرصيف

ينامــون  والذيــن  واملشــردين،  الشــوارع  أطفــال  ظاهــرة  تتنــاول 
علــى األرصفــة وهــي ظاهــرة شــكلت هاجســا حمــوراي لنشــطاء 
حقــوق اإلنســان، ويعــد هــذا املوضــوع مــن املوضوعــات اهلامــة 
الــيت يتــم تداوهلــا علــى الصعيديــن العــريب والعاملــي، حيــث حتتــل 
هــذه املشــكلة مكانــة عظمــى بســبب تزايــد عــدد املشــردين مــن 
األطفــال والكبــار يف العــامل، وحتــاول الكاتبــة مــن خــالل هــذه 
القصــة ترســيخ فكــرة محايــة املشــردين وبيــان حقوقهــم كبشــر.

مدين

تتنــاول موضــوع الالجئــني الدوليــني ممــن تقطعــت هبــم الســبل فــال بال وطن2)
جيــدون ســكنا أيويهــم وال دوال حتميهــم وال وطنــا ينتمــون إليــه.

سياسي

تتنــاول موضــوع احــرتام قوانــني املــرور، وشــرح العالمــات املنظمــة أوعى ونشك))
للطرقــات والســري، أّن تنــاول هــذا املوضــوع كفيــل بغــرس ثقافــة 
مبكــر  وقــت  منــذ  إكســاهبم  أجــل  مــن  الطفــل،  لــدى  مروريــة 
التوعيــة املروريــة والســلوك املــروري املنضبــط، وهــي مســألة تربويــة 

وســلوكية غايــة يف األمهيــة.

مدين

نقابة عم 4)
عبده

تتنــاول موضــوع النقــاابت وأمهيتهــا يف اجملتمــع كوســيلة للمطالبــة 
حبقوقهــم.

سياسي

تنظيمــه حتت القبة5) وكيفيــة  ســريه  وشــرح  وأمهيتــه  الربملــان  موضــوع  تتنــاول 
واألعمــال املوكلــة إليــه مــن ســن القوانــني والتشــريعات ومراقبــة 

املؤسســات. ســري 

سياسي

تتنــاول املؤلفــة موضــوع ذوي االحتياجــات اخلاصــة، وتــربز حقهــم مش إبيدي6)
يف حيــاة كرميــة كســائر املواطنــني دون متييــز، وتركــز علــى ضــرورة 

توفــري احلمايــة هلــم.

مدين
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ماختافش اي 7)
خوفو

تتنــاول موضــوع محايــة الــرتاث العاملــي الثقــايف والطبيعــي وتشــري 
إىل االتفاقيــة املوقعــة عــام 972) خــالل املؤمتــر العــام ملنظمــة 
األمــم املتحــدة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم اليونيســكو والــيت هتــدف 
وواجــب  األهرامــات  حــول  تــدور  والقصــة  الــرتاث  محايــة  إىل 

محايتهــا واحلفــاظ عليهــا وعــدم املســاس هبــا.

مدين

الشورى 8)
شورتك

تتنــاول جملــس الشــورى ودوره يف العمليــة الدســتورية مــع ترســيخ 
املفاهيــم حــول الدميقراطيــة والشــورى واحليــاة النيابيــة.

سياسي

ونبــذ زي بعض9) واألنثــى  الذكــر  اجلنســني  بــني  املســاواة  موضــوع  تتنــاول 
التمييــز بينهمــا وضــرورة ترســيخ مفاهيــم العدالــة واملســاواة وحماربــة 

التمييــز بينهمــا يف احلقــوق والواجبــات.

مدين

وضــرورة دموع زهرة20 والســجناء  الســجناء  أبنــاء  حقــوق  موضــوع  تتنــاول 
تطبيــق املعاهــدات الدوليــة الــيت تتنــاول حقــوق الســجني وضــرورة 

محايتهــم وتوفــري الرعايــة الصحيــة واألمنيــة هلــم.

سياسي

تتنــاول موضــوع البيئــة مــرة أخــرى مــن خــالل احلديــث عــن هنــر أحزان مراكيب)2
النيــل ومــا حــدث فيــه مــن تلــوث نتيجــة غيــاب ثقافــة احملافظــة 

علــى البيئــة.

مدين

قلوب من 22
ذهب

تتنــاول موضــوع احملميــات الطبيعيــة ودور األطفــال يف املســامهة 
يف محايتهــا.

مدين
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اثنيا: قصة »عّلمين الغناء أيّها الّصّرار« )1( أتليف حمّمد الغّزي )2( 

اجلميل كالغناء  الفن  قيم  ترسيخ  ممثلة يف  للطفل  املدنية  احلقوق  القصة  وتتناول هذه 
واملوسيقى وحق اإلنسان يف تعلمهما، وحرية الفرد يف اختيار ما يتعلم، وهي توجيهات 
تسهم يف تشكيل شخصّية الطّفل على حنو يساعد على املمارسة الّدميقراطّية يف احمليط 
العائلي واملدرسي ويف اجملال االجتماعي. كما تطرح القصة مجلة من القيم كحّب الوطن 
والتعّلق به، واالعتزاز ابالنتماء اليه. والقدرة على العيش مع اآلخرين يف أمن وسالم، وتقبل 

اآلخر، والتسامح، وكلها قيم متصلة حبقوق اإلنسان.

لقد استطاع األديب حممد الغزي أن حيول قصة الصرصور والنملة من محل مضامني 
سلبية حول الصرصر إىل مضامني إجيابية، فالقصة كما وردت عند الشاعر الفرنسي جون 
دي الفونتني )Jean De la Fontaine( تتحدث عن منلة وصرصور يعيشان معا، 
وكانت النملة نشيطة جدا والصرصور كسول، وكانت النملة يف كل صباح تذهب للبحث 
عن الطعام وكانت ختبئ ما جتده ألايم الشتاء الباردة، وكان الصرصور ال يذهب للبحث 
عن الطعام وال يعمل وكانت النملة دائما تقول له احبث عن طعام وخبئه لتأكله يف الشتاء 
وكان الصرصور ال يبايل، ومرت األايم وجاء الشتاء فكانت النملة أتكل من الطعام الذي 
خبأته أما الصرصور فلم جيد  ما أيكله فذهب إىل جارته يلتمس الغذاء غري أن النملة 
القيم سلبية وإجيابية  رفضت مساعدته، ومعظم من أعاد هذه اخلرافة حافظ على نفس 
ومنهم األديب أمحد دوغان يف قصة » النملة والصرصور« فهي تعاجل موضوعا اجتماعيا 
وهو الرتغيب يف العمل، وحماربة التهاون والكسل، فالنملة تعمل وتكدح فتجمع القمح يف 
أايم الصيف ليكون هلا عوان وذخرا يف ليايل الشتاء الباردة، بينما الصرصور ال يعمل وال 

) ( الغّزي، حمّمد. عّلمين الغناء أيّها الّصرّار. )تونس: دار سراس للنشر، تونس،د.ت(
2 ( هــو شــاعر تونســي ولــد يف القــريوان عــام 949). وحصــل مــن جامعــة تونــس علــى درجــة الدكتــوراه يف األدب عــام 
989). يعمــل حاليــاً أســتاذاً جبامعــة نــزوى يف ُعمــان، يعــد مــن أبــرز كتــاب أدب األطفــال حيــث صــدرت لــه كتــب عديــدة 
يف هــذا اجملــال، مــن بينهــا: »مَمْلكــة اجَلْمــر« و»ذهــب اململكــة« و »قطــرة املــاء وشــجرة الــورد« و »حكايــة حبــر« و »اعطــين 
بصباحــك اي عــالء الديــن« و »صــوُت القَصبــِة احلزيــن«، و»كان الربيــع فــىًت وســيمًا«، و »عّلمــين الغنــاء أيّهــا الّصــرّار«، 
و«األرض وقــوس قــزح«، و » القنفــذ و الــوردة« و »الطّفــل والطّائــر« و » مشــوع امليــالد« و»ليلــة بعــد ألــف ليلــة وليلــة«، 
و »الّنخلــة متضــي جنــواب«، و»حكايــة حبــر«، و»القنفــذ والــوردة«، و»رســالة إىل الشــتاء«، واألخــري فــاز جبائــزة »أفضــل 

كتــاب تونســي للطفــل« مــن »معــرض صفاقــس لكتــاب الطفــل« عــام ))20.
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يدخر. بل ينشغل ابلغناء طوال الصيف، وعندما أييت الشتاء ال جيد ما يقتات به، فيذهب 
إىل النملة لعلها تعينه وتساعده ولكنها ترده خائبا قائلة له »أمل أنصحك يف الصيف قائلة 

لك أيها الصرصور خبئ ما يف الصيف لليايل الشتاء«)))

فريد عليها: »هذا صحيح ولكنين مل أفعل«.

فتجيب النملة: »طبعا مل تفعل أيها الصرصور...لقد كانت أغاين الصيف لديك هي 
كل شيء..«)2) مث ترسله إىل الفأر يرده أيضا قائال له: »الصراصري تغين يف الصيف... 

وتشحذ يف الشتاء.«)))

وحياول الصرصور جبميع الوسائل عله حيصل على مساعدة النملة أو الفأر ولكن كل 
حماوالته فشلت، ويف األخري ميوت، وهكذا تنتهي القصة هناية مأساوية ابلنسبة للصرصور، 
ورغم أن القصة تعاجل موضوعا اجتماعيا هادفا، فإهنا يف مقابل ذلك تطرح وبشكل غري 
مباشر قيما سلبية يساعد على بروزها الرسومات اليت ترافق النص املكتوب، فالصرصور 
ترافقه دائما آلة موسيقية وهو أيضا كما جاء يف النص يغين يف الصيف، وتكررت لفظة 
الغناء أكثر من مرة، فالقصة من هذه الناحية توهم الطفل أن الغناء واملوسيقى نقيض العمل 
املثمر اجلاد وأهنما السبب يف شقاء الصرصور وتعرضه للجوع ولوالمها لعاش سعيدا أايم 
الشتاء، كما حتمل القصة قيمة سلبية أخرى، وهي رفض تقدمي املساعدة لآلخرين وعدم 
التسامح معهم، فصرصور رغم إحلاحه يف املسألة ورغم ما يف طلبه من رقة ومذلة، فإنه مل 

حيصل على مساعدة النملة والفأر. وميوت بعد أن خيتطفه طري.  

هلذا كله جيب أن حتمل القصة املوجهة لألطفال قيما إجيابية وتسهم يف غرس ثقافة 
حقوقية فالطفل الذي ينشأ على تقبل وحب اآلخرين يتقبل منهم ضعفهم ويشاركهم أملهم، 
ويعيش مع كل الكائنات يف حب وانسجام وتفعل الرتبية فعلها ذلك أن » الرتبية منظومة 

) ( أمحد دوغان، الصرصور والنملة. )اجلزائر: مؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر، 984)م(
2 ( املصدر نفسه.
) ( املصدر نفسه.
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وسياق يف تنشئة األجيال، يتم من خالله مبدئيا ممارسة حتقيق مشروع املستقبل.« )))

غري أن حممد الغزي عندما أعاد اخلرافة غري يف مضامينها مبا يرسخ يف ذهن الطفل ويف 
وجدانه أن الفن اجلميل عمل مجيل كسائر األعمال فيقول على لسان النملة: »ما أطَوَل 
هذا الّليَل...سرْت ُقَشْعريَرٌة يف جسمها الّناحِل فأحكمْت غلَق الّنوافذ واألبواب، مثَّ عادْت 

إىل سريرَِها تتلََّهى بِتـَْنِضيِد حّباِت القمح وأوراِق الّشجِر.

-اي للفصِل احلزيِن ال غناَء يف احلديقِة وال رفيَف أجنحٍة.

أرهفِت الّسمَع وقالت:

-إيّن ال أمسُع تنفَُّس ورَدٍة، وال حفيَف سنبلٍة... إىل مىت ستبقى احلديقُة صامتة؟

مل تنِم الّنملة بل بقيت حتت حِلَاِفَها تعّد أصابَعها الّنحيلة، وتعيد عّدَها:

-ما أثقل هذا الّصمَت، كيف يل أْن أبّّدَدُه؟

وفجأة تذّكرت الّصرّاَر.

تذّكرْتُه وهو يعّلم فراَخ الّطري أغانَيُه اجلميلَة.

تذّكرتُه وهو يلّقُن صغاََر الّنورس أهازجَيه املوقَـَّعَة.

تذّكرته وهو يرفع صوته ابلغناء فرتُقُص الطّيوُر واألشجاُر والكواكُب البعيدة.

مهست الّنملة:

-اآلن أدركُت نصيَحَة الصَّرّاَر... فالغناُء مَثل العمِل انفٌع مجيٌل...

) ( مبــارك ربيــع، حنــن والرتبيــة، دراســة يف اســرتاتيجية الرتبيــة والتنميــة. ) املغــرب: دار نشــر املعرفــة، ط)0، ))20(، 
ص05.



حقوق اإلنسان يف أدب الطفل يف العامل العريب 130

أطرقت الّنملة وقالت:

-ملَ ال أذهُب إليه؟ نعم ملَ ال أذهُب إليه؟

اْعَتَمَرْت قـُبَـَّعًة من الُقْطِن وارتدت  قفزِت الّنملة ُمبتهجًة وأخذت كيًسا مألتُه حّبا مثّ 
ثواًب من الّصوف وقالت:

... وأطلُب منه أن يـَُعّلمين الغناَء...« ))) -سأمنحُه هذا احَلبَّ

اثلثا: حقوق األطفال ذوي اإلعاقة أو األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة: 

أ- قصة طائر مكسور اجلناح حيلق يف أعايل السماء   

تتناول رواية »طائر مكسور اجلناح حيلق يف أعايل السماء«)2)  حملمد آيت ميهوب))) 
موضوع اإلعاقة عند األطفال من خالل قصة ساملة األمحدي، وال شك أن موضوعها 
املتعلق ابألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، وطبيعية خطاهبا الذي بدا يف مستوى يسمح 
للكبار أن يقبلوا على قراءهتا و يستفيدوا من قيمها جعلها من الرواايت الرائدة يف جمال 
و  النقاد  من  فعدد  شائعا  أصبح  املضمار  هذا  اليافعني يف  وقراءة كتب  الطفل،  حقوق 
الدارسني املعاصرين يقرون اليوم أن »عددا كبريا  من الكبار أصبحوا يقرؤون كتبا نشرت 

) ( حممد الغزي، َعّلْميِن الغَناء أيُـَّها الّصرَّاُر ، ص06.
2 ( القصة الفائزة أبحد جوائز مصطفى عزوز ألدب األطفال سنة 4)20 - 5)20.

) ( هــو حممــد آيــت ميهــوب مــن مواليــد بنــزرت ســنة 968) روائــي وابحــث ومرتجــم، يــدرس األدب العــريب احلديــث 
يف كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة بتونــس مــن مؤلفاتــه : الــورد والرمــاد "جمموعــة قصصيــة" 992)، حــروف الرمــل 
"روايــة" 994)، الســيد ل ..."روايــة مرتمجــة لعــزة الفيــاليل" 2009، جمــد الرمــال " روايــة مرتمجــة للروائــي التونســي 
مصطفــى الفيــاليل" 0)20، معجــم الســردايت 0)20، هنايــة اللعبــة" مســرحية مرتمجــة للروائــي واملســرحي اإليرلنــدي 
صموئيــل بيكيــت ))20، األقصوصــة "دراســة مرتمجــة لتيــاري اوزفالــد 4)20، ترمجــت روايتــه "حــروف الرمــل" إىل اللغــة 

اإليطاليــة ســنة 5)20.
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يف األصل كأدب لألطفال«))) رغبة منهم أن يشاركوا أبنــاءهم ما يقـــــــــرؤون، من منطلــــــــــق 
املراقبة اترة، واملرافقة اترة أخرى، يضاف إىل كل ذلك املسحة الرومنسية اليت متيزها، و 

كذلك  قيمتها االجتماعية والنفسية والفنية. 

تتلخص هذه الرواية يف سرد حمطات من حياة بطلتها، اليت كانت هي الراوي ألحداثها، 
انطالقا من أول يوم رأت فيه النور، وهناية بنجاحها ووصوهلا إىل القمة. إهنا قصة طفلة 
تونسية ولدت دون ذراعني، ما أاثر قلق والديها وبّث فيهما الكآبة واحلزن رغم رضامها 
بقضاء هللا. وحىت الطفلة ومع مرور األايم والسنني، تقبلت إعاقتها، ورضيت هي األخرى 
بقدرها، ومل تعد ترى فيها عائقا يف وجهها حيرمها أن تعيش كما يعيش غريها من األصحاء. 
لقد حتّدت الصعاب، ومضت تشق طريق احلياة غري آهبة بنظرات اجملتمع، وال بعسر احلال، 
وقد أكرمها هللا أن سخر هلا من يعينها ويكتشف عبقريتها، ويكون سندا هلا ليأخذ بيدها 

ويصل هبا إىل ما يسعى إليه كل إنسان سوي على وجه األرض.. إنه النجاح.      

يكتب الكاتب املتوجه خبطابه للطفل، انطالقا من قناعة اثبتة أنه خياطب متلق من نوع 
خاص، جيب أن حيرص على إقناعه، والتأثري ابإلجياب يف سلوكه وتفكريه، ويسعى دوما أن 
يغرس فيه قيما متفقا عليها، تكون سندا له وتعينه ليكون يف املستقبل شخصية سوية، مؤثرة 
إبجيابية يف حميطها وجمتمعها. وعلى هذا األساس فإن هذا اخلطاب، ال بد أن حيمل فكرة 
حمددة يسعى الكاتب إليصاهلا. وإذا عدان للقصة اليت بني أيدينا، نالحظ أن الكاتب ربط 
فكرته بفئة املعوقني وحقوقهم، وإجبارية تقبلهم وإدماجهم يف اجملتمع، ومساعدهتم للتغلب 

على إعاقاهتم نفسيا واجتماعيا. 

الواضح من خالل قراءة القصة، أن الكاتب انطلق يف طرحه هلذه الفكرة من الواقع 
واملنطق، فتحدث عن انفعال الوالد وثورته مبجرد معرفته ابحلالة اليت ولدت عليها ابنته، 
حيث أنه »ما كاد يلمح جسد الوليدة اجلديدة ويدرك أهنا مقطوعة األوصال بال يدين، 
حىت أخفى وجهه بني كفيه، واهنار على السرير، مث هب يف انفعال شديد وثورة عارمة 

) ( كيمــربيل رينولــدز، أدب األطفــال، ترمجــة ايســر حســن، مراجعــة هبــة جنيــب مغريب.)القاهــرة: مؤسســة هنــداوي للتعليــم 
والثقافة، ط)، 4)20(، ص)).
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...فقد كان  فعلتم اببنيت؟  ماذا  فعلتم اببنيت؟  ماذا  الطبيب وهو يصيح  بتالبيب  ميسك 
وقع الصدمة شديدا عليه ومل يكن يتصور يوما أنه ميكن أن يولد بشر ما دون يدين«))). 
ومع هول هذه الصدمة وصعوبة تقبلها، بدت األم راضية بقضاء هللا وقدره وهي تكتشف 
املأساة فقد »أخذت حتمد هللا وتردد بال انقطاع احلمد هلل على ما أعطاين.. اللهم أهلمين 

الصرب«)2) .

واقع  أمام  تضعنا  األوىل،  اإلشارات  على  واعتمادا  الرواية،  هذه  املطروحة يف  الفكرة 
وحقيقة متثلت يف ميالد مولود هبذه الصورة، اليت حتمت الدموع عوض الزغاريد، واحلزن 
عوض األفراح، وكأن األمر يتعلق ابملوت عوض احلياة، ثنائية أراد من خالهلا الكاتب أن 
يثبت قاعدة من قواعد احلياة وقانوان من قوانينها، يثبت أن احلياة اليت نعيشها قائمة على 
الضد والتقابل. ميالد ساملة هبذه الصورة، ومتكنها من النجاح فيه داللة على أن قوة اإلرادة، 
ومسو الروح، وصفاء العقل، هي الضامن احلقيقي لالستمرار يف احلياة وحتقيق النجاح فيها. 
واألمر هبذه الصورة، جيعلنا نشعر أن الكاتب انطلق يف طرح فكرته من خالل مرجعية دينية 
وثقافية، حتث على قيم إنسانية سامية توجب احرتام اإلنسان إلنسانيته، صغريا كان أم 
كبريا، ذكرا كان أم أنثى، صحيحا كان أم معاقا، وعليه فإن الفكرة اليت طرحها الكاتب 
يف هذه الرواية، حتمل يف طياهتا رسالتني لفئتني خمتلفتني، واحدة لفئة األطفال من خالل 

رمزية وداللة الطفلة ساملة، وأخرى لفئة الكبار من خالل والديها.

يف  الكالسيكية  الطريقة  يعتمد  مل  الكاتب  أن  الرواية،  هذه  يف  لالنتباه  امللفت  إن 
سرد األحداث، تلك الطريقة اليت تركز على حتديد البيئة ووصفها، مث حتديد نقطة بداية 
األحداث ومنوها يف اجتاه تصاعدي حنو العقدة وصوال إىل النهاية وحلظة التنوير، بل اعتمد 
الروائي بدت كمحطات رئيسية أرادها الكاتب أن ترسخ يف  على عناوين داخل النص 
ذهن املتلقي ملا حتمله - يف اعتقاده - من قيم ذات قيمة سواء للطفل أو حىت القارئ 
الكبري. وقد بدا األمر يف هذه الرواية وكأنه يتعلق بسرد سرية ذاتية، ما جيعلنا أمام حتمية 

) ( حممــد آيــت ميهــوب، طائــر مكســور اجلنــاح حيلــق يف أعــايل الســماء. ) قرطــاج: مطبعــة تونــس، ط)، 5)20(، 
ص8.

2 ( املصدر نفسه، ص8.
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االنتباه للعالقة اليت ميكن أن تكون بني السرية الذاتية كفن، والرواية كفن أديب قد يتعانقان 
الذاتية مها شكالن ميثالن قطبني جلنس أديب  ويندجمان، من منطلق أن »الرواية والسرية 
مرتامي األطراف جيمع بني اآلاثر املنضوية فيه إهنا تتخذ من حياة إنسان موضوعا هلا«))). 
والرواية اليت بني أيدينا تتخذ فعال من حياة ساملة موضوعا هلا، ما يعين أن هذه احلياة 
سوف لن تكون حياة طبيعية، بل تكون حياة متميزة، وذلك ما يعطيها املشروعية لتوضع 

بني أيدي اآلخرين ليستفيدوا منها.

النهاية  إىل  اجلنوح  أن  األمحدي، وال شك  القصة ساملة  بطلة  بتفوق  القصة  وتنتهي 
القصص  أن  والرتبية  النفس  علماء  يرى  اليت  املستهدفة  الفئة  من  بضغط  جاء  السعيدة 
الناشئة  يف  والثقة  األمل  تبعث  سعيدة  هناية  تنتهي  أن  األحسن  من  لألطفال  املوجهة 
وتشعرهم أن بعد العسر ال بد أن يكون اليسر، وبعد الشقاء ال بد أن تكون الراحة، وبعد 

السهر ال بّد أن يكون النجاح.

ب- قصة »لناجي والوردة«

القصة الثانية اليت تتناول نفس املوضوع وتطرح قضية حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة 
هي قصة »انجي والوردة«)2) للمؤلف أبو بكر املباركي))) هذه القصة تتناول موضوعا قلما 
كتب فيه، ويعد من املوضوعات الغائبة عن التناول واملعاجلة وهو موضوع الطفل املعاق 
األطفال  عن  خيتلفون  الذين  وهم  اخلاصة«  االحتياجات  »بذوي  يسمى  ما  أو  حركيا، 
العاديني اختالفا ملحوظا وبشكل مستمر أو متكرر، األمر الذي حيد من قدرهتم على 
تتحدث  النشاطات األساسية االجتماعية والرتبوية والشخصية. حيث  النجاح يف أتدية 
وحلمه  طموحه  عن  وتتحدث  آالمه،  وتصف  الفئة  هذه  من  طفل  معاانة  عن  القصة 
وأمنياته، لتصل القصة يف األخري إىل حتقيق هذه األمنيات وهذا احللم، وترسخ يف ذهن 

األطفال مسألة حقوق الطفل املعاق.

http://aljadeed- جــورج مــاي، الســرية الذاتيــة، ص206، نقــال عــن مقــال إلليــاس فركــوخ املوقــع االلكــرتوين ) (
magazine.com/?id=1510

2 ( القصة الفائزة ابجلائزة الثانية مناصفة جبائزة مصطفى عزوز ألدب األطفال بتونس دورة ))20.
) ( قاص من تونس.
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تبدأ عقدة انجي الفعلية حني جيد نفسه عاجزا عن قطف الوردة اليت أحبها، فتنقلب 
حياته رأسا على عقب، فالعنوان هبذا الطرح ال حيتاج إىل كثري عناء، وال مشقة يف الوصول 
إىل كنهه. وقد زاد ذلك وضوحا، الصورة اليت اختارها واجهة لقصته، حيث تبدو الوردة 
كبرية، ومن وراءها انجي. وتبدأ هذه القصة بوضعنا يف صميم مأساة انجي، الذي يؤمله 
أن يكون عالة على أخيه شوقي، الذي يتكفل حبمله إىل الكرسي املتحرك، وأخذه إىل 
املدرسة والتجوال به بني احلدائق واملروج. »نزع شوقي رغما عنه الغطاء وهو يغمغم ويتذمر. 
ولكنه سرعان ما استوى واقفا فارتدى سرتته الصوفية، وتوجه إىل ركن من أركان الغرفة، 
ودفع الكرسي املتحرك حىت أوقفه جبانب الفراش، احنىن على أخيه وساعده يف االتكاء عليه 
واضعا يديه فوق عنقه...هيا استند إيل بقوة. رفع شوقي أخاه ووضعه بتأن فوق كرسيه 
املتحرك، ابتسم انجي ونظر إليه نظرة شكر مل أيبه هلا شوقي كثريا بل دفع الكرسي وتوجها 

معا خارج الغرفة«))).

وتبدأ أزمة انجي حني حّل الربيع، وأزهرت األرض، وازدانت حبلتها اخلضراء. فيعجب 
انجي بوردة محراء يف ربوة، ومل يطق صربا. فعزم أن يصل إليها مهما كان األمر. وتتحول 
أرضا. »الحت  ويسقطه  بناجي  الكرسي  ينقلب  الكارثة حني  وتقع  التنفيذ  إىل  الفكرة 
اهلضبة اخلضراء وقد ذاب عنها اجلليد، وكستها خضرة منعشة، والحظ انجي ظهور براعم 

أزهار وتتفتح بعضها، فحّث أخاه على اإلسراع حنوها،

- انظر... مثة وردة محراء كبرية اي للعجب،

 - مل حين وقت الورد بعد.

 - إهنا متفتحة حقا.

أتمل انجي الوردة الغريبة احلمراء كتحفة فنية تتعاىل فوق ربوهتا العالية، وحدثته نفسه 
بقطفها، فكر يف صعوبة الصعود إليها ... ومد يده حنوها دون شعور منه، تفطن شوقي 

حلركته تلك.

) ( أبوبكر املباركي، انجي والوردة. )قرطاج: مطبعة تونس، ط)، ))20(، ص4
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- أتريد أخذ الوردة بنفسك، سأقطفها لك.

 - ال ...ال تقطفها يل، صاح انجي غاضبا«))).

 وتقع الكارثة حني يسقط انجي من كرسيه وال يستطيع أن يقطف الوردة، »وفجأة 
واقعا حتت  الربوة  أسفل  إىل  النحيل  فتدحرج جسد انجي  اخللف،  إىل  الكرسي  انقلب 
املدرسة والنجاح مهه األول،  تعد  اللحظة تغريت حياة انجي ومل  كرسيه«)2).ومنذ تلك 
»كان ذلك فيما مضى من األايم، أما اليوم فإن انجي حزين شارد الذهن، ومل يعد يصيخ 
أبذنيه ألحاديث رفاقه على الطريق، ومل يعلق عليها ضاحكا مشاكسا مثلما عهدوه من 
الوردة احلمراء قد مألت ذهنه وشغلت ابله، وأحس أن شيئا ما قد  قبل، كانت صورة 
انكسر يف داخله« ))).  و»مل خيف عن املعلمة هدى، معلمة انجي ما اعرتاه من شرود 
وذهول على مدى األايم املاضية... فقد كان قبل ذلك نشيطا حمبا للدرس شغوفا به، 
دون  ولكن  تلك،  حالته  إىل  تنبيهه  حتاول  فتئت  ما  وهي  شاحبة،  سحنته  هلا  والحت 
يؤرقه  استحال كابوسا  إىل حتقيقه وقد  أنه غارق يف حلم ال سبيل  أدراها  وما  جدوى. 

ويالحقه«)4).

وجتد املعلمة نفسها مضطرة للتدخل، وإنقاذ املوقف قبل أن تتفاقم حالة انجي وتسوء 
نتائجه الدراسية. لذلك قررت أن تعطيه درسا عمليا، فاستدعته إىل بيتها، ليتفاجأ ببيت 
واملثابرة  الصرب  وأن  يعانون،  الناس  أن كل  له  بينت  وهناك  مثلها.  مبعلمة  يليق  ضيق ال 

وحدمها من حيول مأساة الناس إىل سعادة، ووعدته ابملساعدة للخروج من أزمته.

لقد بدأت املعلمة أول خطواهتا العملية حني عرضت قضيته على خطيبها وهو طبيب 
يف منظمة أطباء بال حدود، الذي أخذ قضيته جبدية وعرضها على األطباء املختصني يف 
املنظمة. وتبدأ أوىل اخلطوات العملية إبجراء الفحوصات الالزمة. »امسع اي انجي... لقد 

) ( أبوبكر املباركي، انجي والوردة، ص.06
2 ( املصدر نفسه، ص.07
) ( املصدر نفسه، ص09.
4 ( املصدر نفسه، ص)).
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اتصل خطييب رمزي بزمالئه يف اجلمعية. كما اتصل هبذا الطبيب الفرنسي وعرض عليه 
إصابتك  وظروف  العائلية.  وضعيتك  حول  اإليضاحات  هلم كل  قدمت  وقد  حالتك. 
ابلعجز عن املشي. وقد بذلوا جهدهم من أجل احلصول على موافقة اجلمعية على تبين 

حالتك والبحث عن احللول املمكنة لتيسري حياتك والتخفيف من معاانتك« ))).  

وقد استطاعت اجلمعية بعد فحوصات عديدة، وعمليات جديدة، وتدريبات متكررة، 
أن تعيد إىل انجي ساقيه. ويقف على رجليه، ويقطف الزهرة دون مساعدة أحد، »تقدم 
ببطء حنو الوردة... صعد الربوة حبذر... قطف الوردة ونزل هبدوء، تقدم حنوها وقد مد 
يده ابلوردة اجلميلة كان الطيف قد اختفى. أكان حيلم؟ أتمل الوردة وقد خدشت بعض 
إىل  مالت  قد  الشمس  القاين... كانت  األمحر  بلوهنا  دماؤه  فتمازجت  يديه،  أشواكها 
الغروب... محل انجي الوردة تقدم حنو أمه وقد عادت لتوها من العمل، مد إليها الوردة.

- هذه الوردة هدية مين... لقد قطفتها بنفسي« )2).

وهكذا أستطاع انجي عن طريق الصرب واملصابرة واملثابرة أن حيقق هدفه، ويقف على 
رجليه.

الكد،  على  واالعتماد  ابلصرب  والتزود  اليأس،  عدم  الطفل  تعليم  إىل  والقصة هتدف 
والعمل لتحقيق الغاايت واألهداف. وما كان بعيد املنال يتحقق ابلعزمية واإلرادة يصبح 
سهال قريب املنال. وهذا جمال مهم يف أدب الطفل إذ يضع التعليم والرتبية غايته األوىل، 
ولذلك فإن هذه القصة تتماشى ومعايري أدب األطفال يف جتسيد الغاية وحتديد اهلدف. 

والقصة كما نعلم موجهة لألطفال، ولذلك اختار الكاتب أن يكون بطلها من نفس 
الفئة، حىت يكون أثرها يف القدوة قواي. وذلك ألن أجنع وسيلة لتعليم الطفل هو الطفل 
لتحقيق  وسيلة  منه  ليتخذ  اإلعاقة  موضوع  النص  هذا  يف  الكاتب  اختار  وقد  نفسه. 
األهداف األخالقية والرتبوية وجتعل الطفل القارئ يتعاطف مع الشخصية البطلة املعوقة مما 

) ( املصدر نفسه، ص8).

2 ( املصدر نفسه، ص54.
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سيحتم عليه االحنياز إىل صفه ومن مثة حبه وإذا أحبه تعاطف مع هذه الفئة اليت نسميها 
من ذوي االحتياجات اخلاصة.

وهي الغاية األوىل من أدب األطفال. هذا األدب الذي يستلهم فلسفته ومقوماته »من 
فلسفة اجملتمع وتقاليده، كما تستمد هذه الفلسفة اليوم من فلسفة الرتبية احلديثة، اليت تويل 
اهتماما خاصا بشخصيته، وصفاته اجلسدية، والعقلية، والنفسية، واالجتماعية، وتسعى 

إىل أن حييا الطفل طفولته، ويبىن مستقبله بسالم وطمأنينة.« ))).

وضع  قد  الكاتب  جند  فإننا  القصة،  هذه  يف  الشخصية  قضية  نعاجل  رحنا  ما  وإذا 
هندسة الشخصيات وأدوارها انطالقا من الرسالة التعليمية اليت تنطلق منها القصة املوجهة 
لألطفال. حيث ينطلق الكاتب من شخصية البطل وخيتارها كما قلنا من سن الطفولة ومن 
ذوي االحتياجات اخلاصة. وخيتار الشخصية احلاضنة أن تكون األم ألن اهلشاشة النفسية 
واجلسمية للطفل ال ميكن تقوميها إال من خالل شخصية األم فهي منبع احلنان ومصدره. 
وقد كانت املعلمة الشخصية املنقذة يف هذه القصة. ولعل يف اختيار الشخصيات الرئيسية، 
يف هاته القصة يعود خلصوصية الشخصية يف القصة املوجهة لألطفال. حيث ينبغي انتقاء 

الشخصية اليت يكون الطفل أكثر تعاطفا معها كشخصية الوالدين وشخصية املعلم. 

»والقصة اجليدة هي اليت حتتوي على شخصيات تدفع الطفل إىل أن يتفاعل معها 
فيتعاطف مع هذه الشخصية أو يتقزز من تلك وحيب هذه أو يكره تلك، ويقتدي هبذا 
وينفر من اآلخر وحيكم على هؤالء من خالل أقواهلم وأعماهلم بينما القصة الرديئة هي: 
أو  حمرتف  لص  أو  الطريق  شريرة كقاطع  بشخصيات  اإلعجاب  إىل  الطفل  تدفع  اليت 
والذكاء  والشجاعة  القوة  صفات  هؤالء  على  الكاتب  أضفى  إذا  وخاصة  عصابة  زعيم 

واملهارة«.)2).

ويف هذه القصة اختار الكاتب شخصية انجي وهي شخصية طيبة خريية حتمل صفات 

) ( إمساعيــل عبــد الفتــاح، أدب األطفــال يف العــامل املعاصــر )رؤيــة نقديــة حتليليــة(.) القاهــرة: مكتبــة الــدار العربيــة للكتــاب، 
ط)0، 2000(،ص0).

2 ( العيد جلويل، قصص األطفال ابجلزائر. ) اجلزائر: دار االرشاد للنشر والتوزيع، ))20(، ص )22.
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املروءة من صدق وصرب وعزمية وإرادة، وهي صفات جدير ابلطفل أن يقتدي هبا، ويتمثلها 
يف حياته اليومية، وكذلك شخصية األم اليت ال نعرف من مالحمها غري أهنا تعمل وتكدح 
يف سبيل تربية أبنائها، فاألم دائما فيض متدفق من العواطف. والطفل أاي كان هذا الطفل 
الطفل  هذا  إذا كان  فما ابلك  النفسية.  ليدعم هشاشته  األم،  ماسة حلنان  فهو حباجة 
معوقا. وملا كان املعوق يف حاجة ماسة إىل حنان أكثر يستعني به على جتاوز أزمته جاءت 
شخصية املعلمة اليت رافقت انجي منذ بدأت أزمته. وعلى يديها كان الفرج من خالل 
عرضه على مجعية أطباء بال حدود. وقد اختارها الكاتب معلمة ألن وظيفة التعليم خاصة 
يف االبتدائي تزود صاحبها بفيض من العواطف املتدفقة، وقد كان انجي يف أمس احلاجة 
ملثل هذه العواطف. ولعلنا نستطيع أن نقول إن هذه العواطف كانت السبب املباشر يف 
خروج انجي من أزمته. وإذا أضيف إىل التعليم مسة األنثى فإن العواطف ستكون أكثر. 
والشعور سيكون أشد رهافة. أما الشخصيات الثانوية والدافعة ألحداث القصة فلم خترج 
على اخلط الرتبوي الذي سعى الكاتب منذ البداية إىل ترسيخه وهذا ما مييز قصة الطفل، 
ومتيزه  تشبثه ابلصرب  الفاضلة من خالل  مثاال لألخالق  فشخصية شقيقه شوقي كانت 
القلب فهو ال يعرف امللل وال السأم وال يغضب من أخيه، يراعي ظروفه الصحية  برقة 
والنفسية، وهي مسات أخالقية راقية جديرة أبن يعرفها الطفل، ويتخذ منها قدوة له. نفس 
الشيء ابلنسبة للطبيب خطيب املعلمة واجملموعة العاملة معه من أطباء بال حدود الذين 
ميثلون منوذجا عاليا من التضحية واإليثار وحب اخلري. فهم جيوبون كل بقاع الدنيا معرضني 
أنفسهم ملختلف املخاطر جيمعهم حب البشرية، والرغبة امللحة من أجل مساعدة اآلخرين. 

وهو  واملعاجلة  التناول  عن  غائبا  موضوعا  تتناول  والوردة«  »انجي  قصة  فإن  وأخري 
أن  الكاتب  وأستطاع  اخلاصة،  االحتياجات  األطفال ذوي  لفئة  املنتمي  الطفل  موضوع 
يطرح موضوع حقوق هذه الفئة كأعضاء يف اجملتمع وهلم احلق يف نيل الدعم الذي حيتاجونه 

يف جماالت التعليم والصحة والتوظيف والثقافة واخلدمات االجتماعية.
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ج- مغامرة كشاف)1(، آلمنة الرميلي)2(

املتعة  ظل  يف  واملغامرة  املفاجأة  روح  وبني  واحلقوقية  الرتبوية  التوجيهية  الوقفات  بني 
واخليال؛ ترتسم الصورة الفنية هلذه القصة »مغامرة كّشاف«.

االلتزام واالنضباط يف حياة الكشفي من املعطيات أو املقاصد البارزة اليت تسم القصة 
بصبغة الواقعية؛ وتدخلها يف املنجز احلقوقي يف جمال أدب األطفال.

إن هذه القصة من قصص اخليال العلمي، كما ورد يف التعريف ابلقصة؛ إال أننا نضيف 
اخليال  العلمي واملغامرة؛ ذلك أن »أدب  اخليال  فالقصة جتمع بني  املغامرات،  مصطلح 
العلمي هو نوع من التوفيق بني النشاط اخليايل والنشاط العلمي لإلنسان«)))؛ أما قصص 
انتباه  البطولة واملغامرة، األمر الذي يشد  املغامرات فتشري إىل األدب الذي تطغى عليه 
الطفل امليال إىل اكتشاف اجملهول، احملب لعامل األسرار، عامل البطولة واملخاطر. من هنا 
ميكن اإلشارة إىل أن هذه القصة موجهة إىل األطفال »يف مرحلة الطفولة املتأخرة واليت 
تسمى أيضا مبرحلة املغامرة والبطولة«)4)؛ إذ عادة ما يتعلقون »تعلقا شديدا هبذا النوع من 

القصص اليت يقوم هبا أانس غري عاديني يف احلياة«)5)

تبدأ القصة بفريق كشفي صغري يغادر خميمه الكشفي الرئيسي بقرية عني سلطان اجلبلية 
لالجتاه حنو قلب غابة الفرانن لقضاء ليلة خلوية، يضم هذا الفوج أربعة أطفال: القائد 
اختبار  الرحلة  هذه  من  هدفهم  وعائشة،  واملرشدتني سلمى  يوسف،  والكشاف  خالد، 

) ( القصة الفائزة ابجلائزة الثانية يف جائزة مصطفى عزوز ألدب األطفال، الدورة السابعة 6)20م.
2 ( أمنــة الرميلــي مــن مواليــد ســليانة بتونــس ســنة 985)م، أســتاذة بكليــة اآلداب بسوســة، متحصلــة علــى شــهادة 
الدكتــوراه ســنة 0)20م، تكتــب القصــة والروايــة والدراســات متحصلــة علــى جائــزة اندي القصــة ســنة 2006م، مــن 
أعماهلــا املنشــورة: يوميــات تلميــذ حزيــن، ســيدة العلــب، املــرأة واملشــروع احلداثــي يف فكــر الطاهــر حــداد، وروايــة الباقــي.

) ( هناد شريف، اخليال العلمي أكثر مناذج األدب إاثرة، ص42.  
4 ( العيــد جلــويل النــص األديب لألطفــال يف اجلزائر-دراســة اترخييــة فنيــة يف فنونــه وموضوعاتــه- )اجلزائــر: دار هومــة، 

ص5)).  ،)200(
5 ( املرجع نفسه، ص 5)).
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الغابة، وخوض جتربة خارقة لتعلم كيفية مواجهة الصعاب والتغلب  صعوبة احلياة داخل 
عليها.

وهم يقطعون الطريق الوعرة لغابة الفرانن مستعينني إبشارات توجيهية؛ كانوا يرددون 
أانشيد كشفية، إىل جانب نشاطات فكرية وحماورات فيها الكثري من الطرفة، كما مييزها 
وحتمل  وتضحية،  وأمانة،  وصدق،  متبادل،  احرتام  من  الكشفية  ابملبادئ  اجلميع  التزام 
للمسؤولية وقبل كل ذلك التسلح بثقافة حقوقية، وأثناء فرتة السري اليت استغرقت ساعات 
البارزة؛ ما كان يردده الكشاف يوسف: »أحب أن أعيش مغامرة  العبارة  طويلة كانت 
مثله أيُّ  ير  مل  الليلة  اخللوي هذه  أرى شيئاً يف خميمنا  أن  الغابة، أحب  كربى يف هذه 
كشفّي«)))، هذه العبارة سيكون هلا الدور األساسي يف توجيه جمرى األحداث؛ ذلك أهنا 

األمنية الكربى العميقة للشخصية الرئيسية اليت تعيش مغامرة خارقة.

الفوج  خالد، وصل  القائد  توجيهات  الفرانن حتت  لغابة  الصعبة  املسالك  قطع  بعد 
الكشفي الصغري إىل مكان التخييم، موقع شاسع وسط األشجار الضخمة، ضربوا خيامهم، 
ونّصب قائدهم الرّاية الوطنية، وكان إشعال النار أول عمل هلم ألجل اإلانرة والتدفئة، مث 
كان موعد تقسيم املهام، وقد كان أبرزها –على العموم– حراسة املخيم، ابلتداول بينهم: 

القائد خالد، سلوى وعائشة معاً، فالكشاف يوسف.

ليوسف اآلن أن يعيش املغامرة؛ وقد كانت فرتة حراسته من الساعة الثانية إىل الرابعة 
قبل،  يعشها أحد من  مل  مغامرة كربى  يعيش  أمنيته، أبن  اآلن مع حتقيق  فجراً، موعده 
وكان له ذلك؛ فما إن أحس ابالسرتخاء أمام دفء النار املشتعلة، ورفاقه نيام حىت بدأت 
وقد  وهواء، ومشس...،  وماء،  ونبات، وشجر،  من حيوان،  الغابة  مع كائنات  حكايته 
اجتمعوا ترتأسهم روح الغابة، والغرض من االجتماع محاية غابة الفرانن وحبرية الفاجية من 
األشرار املعتدين، إهنم بشر من أعداء البيئة يسعون إىل تلويث هذه البحرية؛ بل والغابة 
كلها، وملواجهة هذا اخلطر توحدت القوى، وذاب الفرد يف اجلماعة، ابجتماع الكائنات 
كلها )احليوان، الشجر، النبات، املاء...(، واإلنسان، ابنضمام يوسف ورفاقه إىل اجملموعة، 

) ( آمنة الرميلي، مغامرة كشّاف. )قرطاج الشرقية: مطبعة تونس، ط)، 6)20(، ص).     
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التقى اجلميع ألجل نشر اخلري ابعتبارهم أصدقاء الطبيعة، وصلتهم وثيقة هبذه الغابة، إهنا 
عالقة روحية عميقة جعلت للغابة روح.

وهكذا ابلتكاثف، والتعاون، واحلب ُهزِم األشرار، وانتصر اخلري، كل هذا كان يف حلم 
يوسف الذي عاش أمنيته وقد كانت هاجسه الكبري، الذي أثر يف نفسه إىل حد كبري، كما 
كان لتأثره بكتاب جدِّ سلمى دور كبري يف صياغة حيثيات املغامرة، هذا الكتاب الذي 
كان عليه أن يقرأه؛ ملا حيمله من معلومات قيِّمة –حسب سلمى وخالد- كانت القصة 
–إذًا- جمااًل فسيحاً للحديث عن أمهية القراءة يف حياة النشء، وعن أخالق الكشفي، 
الطيبة  اإلنسان، وعن صلته  تعلق حبقوق  ما  والواجبات خصوصا  معرفته ابحلقوق  وعن 

الراقية مع من حوله من البشر، ومجيع الكائنات األخرى.

النشاط الكشفي، غابة الفرانن، حديقة الفاجية من هذه الثالثية ميكن أن نصيغ الفكرة 
الكشفية  »القيم  النشء  تعلِّم  تربوية  رسالة  هي  القصة،  هذه  موضوع  حوهلا  يدور  اليت 
الكربى مثل مواجهة الصعاب وذوابن الفرد يف اجملموعة وحب الطبيعة واحلفاظ على البيئة 
وغري ذلك من القيم الوطنية واإلنسانية اخلالدة«)))، وهي قيم إنسانية حرّي أن يتصف هبا 

الكشفي وغري الكشفي.

لدى  املسؤولية  بث روح حتمل  القصة يف  هذه  ما من خالل  بشكل  تسهم  الكاتبة 
الطفل، كما ترمي إىل توجيهه إىل السلوك اإلجيايب، وكتاب جدِّ سلمى مغزاه عميق، فإىل 
جانب كونه ميثل دعوة إىل القراءة، وإىل التعلم والتثقف؛ ومعرفة اإلنسان حقه وحق غريه 
فإنه يعرب كذلك عن أمهية التمسك ابلرتاث الفكري األصيل الزاخر ابملعارف، ومبختلف 

العلوم مبا يف ذلك احلكمة والفلسفة.

إن التوظيف اجلميل للعناصر االقتصادية، والسياحية، له أمهيته اليت ميكن عرضها من 
الناشئة مبا يزخر به وطنهم من معامل طبيعية هلا مكانتها  جانبني، اجلانب األول تعريف 
اهلامة ضمن التشكيلة الطبيعية العربية؛ بل والعاملية، وهو إسهام إجيايب يف تثقيف األطفال 

) ( املصدر نفسه، ص5).
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الذين هم رجال الغد. واجلانب الثاين ذو صلة ابألول، وهو التحسيس أبمهية احلفاظ على 
الوطنية  على  الطفل  فتنشئة  الوطن،  عن حب  التعبري  يعين  وهذا  ومحايتها،  املعامل،  هذه 
منذ الصغر، من شأنه أن يكفي األمم مشكالت، وآفات عديدة قد تنتج عن اإلمهال 

والاّلمباالة.

يف كل ما تقدم نلمس واقعيًة يف الطرح، إالّ أن القصة يف شق كبري منها خيالية، يظهر 
ذلك فيما عاشه يوسف، إذ رمست القاّصة صورة أّخاذة عن روح الغابة، وعن الكائنات 
األخرى من حيوان، ونبات، وشجر... وكيف تعاونت مع اإلنسان حملاربة األشرار، وهي 
صورة عميقة عن طبيعة احلياة الفطرية، عن نظام الوجود الذي ينبذ االحنراف، واخلداع، 
عن طبيعة املخلوقات، طبيعة األشياء اليت تتغىّن ابلعدل والعدالة، هكذا كانت هذه احملطة 
ولو بشكل خيايل، ويف حلم لكنها قدمت درساً إجيابيا فعااًل ألطفالنا يف مرحلة الطفولة 
املتأخرة عن دورهم يف احلفاظ على سالمة البيئة، وإذا وسعنا الفكرة فالكاتبة قدمت صورة 
مثرية من صور الدفاع عن األرض، حينما تكاثفت الكائنات مجيعها وواجهت األعداء، 
العمرية  املرحلة  هذه  واألطفال يف  نظام حمكم،  العنف، وسط  عن  بعيدا  وذكاء  حبكمة 

ميكنهم إدراك هذه الفكرة.

واألحداث أو احلوادث، أايًّ كانت التسمية اليت نستخدمها؛ فاملهم أهنا جمموعة األفعال 
والوقائع اليت تقوم هبا الشخصيات، وتربز الصراع القائم بينها، وتعرب عن موضوع القصة. 
ففي قصتنا هذه »مغامرة كشّاف« األحداث تسرد على لسان الرّاوي، ويبدو أن الكاتبة 
هنا أتخذ دور الرّاوي، لتجيب عن مجلة من األسئلة )ماذا حدث؟ كيف، أين، وملاذا؟(، 
ب:  القصة  انطالقة  إذ كانت  تبدأ ابإلجابة عن سؤال جوهري )من؟(،  القصة  وأحداث 
»فريق كشفي تونسي صغري«)))، وقد جاءت يف ثالثة فصول، سنتتبعها يف قراءة متأنية 

ألهم األحداث                      . 

يبدأ الفصل األول بفوج كشفي يضم أربعة أطفال ينطلقون يف رحلة حنو غابة الفرانن 
ليلة  قضاء  الغابة، هدفهم  قلب  إىل  للوصول  يقطعون عدة كيلومرتات  الغريب،  ابلشمال 
خلوية الختبار مدى قدرهتم على حتمل صعاب احلياة داخل الغابة، من أجل تعلم كيفية 

مواجهة هذه الصعاب، والتغلب عليها.

) ( املصدر نفسه، ص9.
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رغم صعوبة املسالك؛ سار الكشفيون الصغار وكلهم عزم وإصرار، ومبعنوايت مرتفعة، 
وثقة كبرية، إذ مل تغب النشاطات الكشفية )أانشيد، ألغاز، و...(، وكثري من األمنيات، 
من أمهها ما ردده يوسف مرات ومرات: »أحب أن أعيش مغامرة كربى...«)))، ففي 
هذا الفصل تعرض الكاتبة خط سري الكشفيني، يف تنقلهم من خميمهم الرئيسي بقرية عني 
السلطان، إىل عمق غابة الفرانن، أين سيقيمون خميمهم ألجل قضاء ليلة خلوية، واملسافة 
قطعوها متبعني توجيهات قائدهم، وسط أجواء من االحتفاء، فتبادلوا املعلومات، وبني 
اجلّد واملزاح مشوا ومشوا... مع بعض التعليقات خصت يوسف وأمنيته اليت رافقتهم طيلة 

الرحلة.

وأخرياً وصلوا، أو كما قال قائد الفوج خالد: »لقد وصلنا! هنا نبين خميمنا اخللوي هذه 
الليلة«)2)، أهبرهم مجال املكان »وقفوا وسط قبة األشجار املضروبة عليهم من كل انحية. 
أشجار حوهلا أشجار حوهلا أشجار)...( رفعوا رؤوسهم إىل سقف األغصان املتشابكة، 
ال متنحهم من ضوء السماء غري بعض املساحات الزرقاء والدوائر الضوئية الراقصة على 
أكف األوراق اخلضراء املذهبة، بل متنحهم مساء أخرى مطرزة أبلوان الشمس اجلاحنة حنو 
الغروب. كانت العصافري والطيور داخل األغصان املتشابكة هتبهم مقطوعة موسيقية هتز 
قلوهبم وأمساعهم، خيتلط فيها الصفري ابهلديل والزقزقة ابلنعيق والشدو ابلعندلة، والسجع 
ابألغاريد القوية...أرهفوا مسعهم وتركوا أنفسهم هلذه السنفونية الطبيعية الفاخرة. تتداخل 
فيها األحلان واألنغام والدرجات الصوتية جوااب وقرارا«)))، ضربوا خيامهم، نّصب القائد 

العلم الوطين، وأنشدوا معاً:

 »مُحاَة احِلمى اي مُحاَة احِلمى
هلّموا، هلّموا جملد الزمن« )4)

بعد أن أشعلوا انرا ألجل اإلانرة، والتدفئة، قسم القائد نوابت احلراسة، ليختتم الفصل 

) ( املصدر نفسه، ص8.
2 ( املصدر نفسه، ص2).
) ( املصدر نفسه، ص2).
4 ( املصدر نفسه، ص)).
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األول ابستعداد الكشاف يوسف للقيام بدوره يف احلراسة، مغموراً بسعادة غامضة، فهو 
على موعد مع مواجهة الوحدة والظالم، ورمبا مواجهة مغامرة مل ير مثلها أّي كشفي من 

قبل.

ويف الفصل الثاين نالحظ شيئا من الغرابة، فأمنية يوسف تتحقق، حينما »انطبقت 
الظلمات من حوله وغاب كل شيء يف السواد ما عدا أفواه اخليام املغلقة من حوله، تلقي 
عليها النار أضواء محراء راقصة، وداخلها ينام رفاقه حتت حراسته. إهنا نوبته يف هذه الساعة 
ملغامرة  احلامل  أنه  القصة؛ ذلك  الفصل األطول يف  املتأخرة«))) هذا  الليل  من ساعات 
الكشاف يوسف بطل القصة، هي مغامرة خارقة مل يعشها كشفي غريه، ما متناه حصل، 
فقد كان خلياله أن يرسم الصورة اليت رسخت يف ذهنه، األمر الذي أكده العلم؛ إذ أن كثريا 

ما تكون األحالم نتيجة حلديث النفس.

النتائج والتوصيات:

النتائج:

أوال: األدب املوجه لألطفال هو األدب الذي يكتبه األدابء الكبار خصيصا لألطفال، 
وينطبق عليه ما ينطبق على أدب الكبار من تعريفات ومفاهيم، غري أنه خيتص يف خماطبة 
األطفال وهم حبكم سنهم خيتلفون عن الكبار يف الفهم والتلقي ومن مث وجوب مراعاة ما 

يلقى عليهم يف اجملال احلقوقي.

اثنيا: جيب مراعاة احلدود الفاصلة بني الرتبية والفن يف جمال الكتابة لألطفال، فأدب 
الطفل تتوزعه علوم الرتبية وحقول اآلداب، فهو يتأسس على قطبني اثنني ال ميكن التفريط 
والتضحية أبحدمها، وهذان القطبان مها: الفن والرتبية، فاألدب املوجه لألطفال عمل فين 
ابلدرجة األوىل، وهو يف الوقت نفسه عمل تربوي، وهذا التداخل بني الفن والرتبية أوجد 
إشكاليات فنية وتربوية متعددة،  ومن هنا جيب أن يتحقق اجلانبان معا، وبشكل متوازن 

) ( املصدر نفسه، ص20.
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ومنسجم، وال ميكن أن حيقق هذا التوازن إال أديب متمرس من الناحيتني الفنية والرتبوية، 
يستطيع أن يقدم أداب ال حتول فيه الصياغة الفنية دون اإليصال الرتبوي، وابملقابل ال يكون 

احلرص على اإليصال الرتبوي سبيال إىل فساد الفن واحنطاطه.

اثلثا: حقوق الطفل جزء من حقوق اإلنسان بصفة عامة، وهي مسألة تتعلق ابجلانب 
األخالقي وابملشاعر والقيم اإلنسانية.

رابعا: منحت اتفاقية حقوق الطفل لعام 989)م حقوقا أساسية مهمة شبيهة ابحلقوق 
املدنية  )احلقوق  التوأمني  والعهدين  االنسان،  حلقوق  العاملي  اإلعالن  يف  للكبار  املقررة 
واالقتصادية واالجتماعية والسياسية( لذلك مسيت حقوق الطفل اإلنسان، وارتكزت على 
حقوق احلماية، وحقوق الوقاية وحقوق املشاركة، ومن مث هيأ العامل لألديب اجلانب القانوين 

واحلقوقي ليكون مادة لألدب.

خامسا: املتتبع للمنجز اإلبداعي يف جمال التعبري عن حقوق اإلنسان يلحظ أن الرواية 
أكثر الفنون األدبية متثال للتحوالت املختلفة يف اجملتمع العريب وأكثرها استجابة لرتسيخ 
مفاهيم حقوق اإلنسان ورصد وتوثيق كل ما يتعلق هبذه احلقوق، وقد بدأت تعرب عن ذلك 

مع اإلعالن العاملي حلقوق االنسان الذي أقرته األمم املتحدة.

سادسا: واكب النقد مقاربة املنجز اإلبداعي ملوضوع حقوق االنسان وتناول ظاهرة 
القمع والقهر واالستبداد والتعذيب والسجن واملطاردة واالعتقال وانتهاك حقوق اإلنسان 

بصفة عامة.

سابعا: صدرت كتاابت كثرية تتناول ابلشرح والتحليل وتقريب املفاهيم ملسألة حقوق 
الطفل يف البالد العربية، وال شك أن هذه الدراسات تسهم بشكل مباشر وغري مباشر يف 

ترسيخ الوعي حبقوق الطفل عند املبدعني يف جمال األدب املوجه لألطفال.

اثمنا: مازال موضوع حقوق الطفل خصوصا يف اجملالني املدين والسياسي غائبا عن 
التناول واملعاجلة، ومازال أدب األطفال يدور يف فلك األساطري واخلرافات واستلهام الرتاث 
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دون معاجلة موضوعات الراهن وقضااي العصر والبيئة وحقوق الطفل.

اتسعا: ومع ذلك وجد من الكتاب من بدأ يتناول موضوع حقوق الطفل يف كتاابته 
خصوصا يف أدب اليافعني على استحياء.

التوصيات:

أوال: حتفيز األدابء على االهتمام مبوضوع حقوق الطفل يف كتاابهتم املوجهة لألطفال 
خصوصا يف جمال السردايت.

اثنيا: مواصلة كل السبل الناجحة ومنها إقامة الندوات وامللتقيات واملؤمترات يف هذا 
املوضوع.

اثلثا: تشجيع النقاد والدارسني على مقاربة املنجز اإلبداعي يف جمال الكتابة احلقوقية 
لألطفال.

رابعا: االهتمام بدراسة املوضوعات الغائبة يف جمال أدب األطفال، وحتفيز األدابء على 
االهتمام هبا كموضوع البيئة وحقوق اإلنسان واخليال العلمي.

من خالل حتفيز  وابداعا  نقدا  األطفال  االهتمام أبدب  إىل  الدعوة  خامسا: ضرورة 
وإجراء  ومجعيات  ومنظمات  ورابطات  نوادي  بتشكيل  وذلك  االولياء  وتشجيع  األدابء 

املسابقات وإقامة الندوات.
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قائمة املصادر واملراجع
أوال: املصادر
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.20(5

اثنيا: املراجع
املراجع العربية:

بيومي، أمساء غريب. الرتبية السياسية يف أدب األطفال دراسة مقارنة بني مصر وإسرائيل، القاهرة: مركز 
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هومة، )200.

جلويل، العيد. قصص األطفال ابجلزائر، اجلزائر: دار االرشاد للنشر والتوزيع، ))20.

احلديدي، علي. يف أدب األطفال، القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية، ط)، 982).

املعرفة،ط)0،  نشر  دار  املغرب:  والتنمية،  الرتبية  اسرتاتيجية  يف  دراسة  والرتبية،  حنن  مبارك.  ربيع، 
.20((

الضبع، حممود. أدب األطفال بني الرتاث واملعلوماتية، القاهرة: الدار املصرية اللبنانية، 2009.
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اهلييت، هادي نعمان. أدب األطفال فلسفته، فنونه، وسائطه، القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب، 
د.ت.

املراجع األجنبية:
 Chateau Jean, L’Humanisation, ou les premiers pas des valeurs 

humaines, Bruxelles, Mardaga, »Psychologie et sciences 
humaines« 1985.

 Michel Bonnet, Droit à la littérature et travail des enfants, 
Enfance Année 1990 43-1-2.

املراجع املتمجة:
جاك روسو، جان. إميل أو تربية الطفل من املهد إىل الرشد، ترمجة نظمي لوقا، تقدمي أمحد زكي حممد، 

القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشر، )د.ت(.

مؤسسة  القاهرة:  مغريب.  جنيب  هبة  مراجعة  ايسر حسن،  ترمجة  األطفال،  أدب  رينولدز، كيمربيل. 
هنداوي للتعليم والثقافة، ط)، 4)20.

لورين، جوردون بول. نشأة وتطور حقوق االنسان الدولية الرؤى، ترمجة أمحد أمني اجلمل، القاهرة: 
اجلمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية، ط02، 2008.
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اثلثا: البحوث
جلويل، العيد. »أدب األطفال وأثره يف بناء الشخصية اللغوية«، كتاب املؤمتر الدويل بعنوان اللغة العربية 
ومواكبة العصر، احملور الرابع، ))4)ه/2)20م، منشورات اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

اململكة العربية السعودية، مطابع اجلامع اإلسالمية، ) 2)20م(. 

اخلطاط، خاليد. »مفهوم الطفولة عند روسو من الرتبية إىل علم الرتبية«، جملة نقد وتنوير، العدد )، 
املغرب، مايو/أاير ) 5)20م(.

رابعا: املواقع اإللكتونية:
http://aljadeed-  :جورج ماي، السرية الذاتية،نقال عن مقال إللياس فركوخ املوقع اإللكرتوين 

magazine.com/?id=1510

http://www.activistali.org/arabic/ :سلسلة قصص الناشط علي على الرابط التايل 
story_ar.html
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أدب األطفال الّلبناينّ وشرعة حقوق الطفل: بني 
التمّثل والتسّت

د. سهام حرب*)1(

*  أســتاذة ابحثــة يف أدب األطفــال يف كليّــة الرتبية-اجلامعــة الّلبنانيّــة، وخبــرية دوليّــة يف تعليــم الّلغــة العربيّــة وتعّلمّيتهــا. 
هلــا أحبــاث يف الّلغــة القانونّيــة ويف التعّدديّــة الّلغويّــة، وهلــا مشــاركات يف مؤمتــرات حملّيــة ودولّيــة، مــن أحباثهــا يف جمــال أدب 
الطفــل: دراســة: حنــو معايــري َجــْودة ألدب األطفــال يف لبنــان: مقاربــة ســيميولوجّية ودراســة ميدانّيــة)2007(، تصــّورات 
كتّــاب األطفــال العــرب للطفــل وتصّوراهتــم لذواهتــم ومــدى أتثريهــا علــى نتاجهــم )7)20(، املشــهد النقــدّي ألدب 
األطفــال يف لبنــان: توصيًفــا ونقــًدا "نقــد النقــد")8)20(. عضــو يف اهليئــة الــيت كّلفتهــا مؤّسســة الفكــر العــريب الختيــار 

أفضــل كتــب األطفــال لعــدة ســنوات. 
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أدب األطفال الّلبناينّ وشرعة حقوق الطفل: بني التمّثل والتسّت
د. سهام حرب- لبنان

امللّخص: 

نشوء  يف  متّثل  جمدايًّ  حراًكا  التسعينّيات،  أوائل  منذ  لبنان،  يف  االطفال  أدب  شهد 
دور نشر جديدة )دار أصالة- دار قنبز- دار اخلّياط الصغري- دار البنان- دار اآلداب 
للصغار.... ويف تطّرق الكّتاب إىل موضوعات عديدة كان مسكواًت عنها. ما كانت لتربز 
هذه الظواهر، لوال جمموعة من اإلرهاصات السياسّية واجملتمعّية والقانونّية والثقافّية. ففي 
تلك املرحلة ألقت احلرب الداخلّية أوزارها، بعد اتفاق ارتضاه الفرقاء الّلبنانّيون هو اتفاق 
الطائف. كذلك وّقع لبنان شرعة حقوق الطفل يف 26 كانون الثاين 990)، وصّدقها 

مع جمموعة من الدول -بدون إبداء أّي حتّفظات- يف 4) أيلول )99).

يف هذا السياق، ويف ظّل تقرير اليونيسيف السنوي يف 4) حزيران 8)20 عن أّن 
57 ابملئة من األطفال الذين يعيشون يف لبنان، بني عمر سنة و4) سنة، هم ضحااي 
إعطاء  أجنيب  من  املتزّوجة  الّلبنانّية  هي حق  معّقدة  قضّية  ويف ضوء  عنيف«،  »أتديب 
اجلنسّية ألبنائها، انهيكم عن مكتومي القيد، رأينا أن نطرح سؤااًل أساًسا: إىل أّي مدى 

متّثل كّتاب األطفال الّلبنانّيون مبادئ شرعة حقوق الطفل ومندرجاهتا؟

نتاجهم؟ وهل  التمّثل يف  تبّدى ذلك  أسئلة أخرى: كيف  تنبثق  السابق  السؤال  من 
من انتهاكات حلقوق الطفل -أّي طفل- تسرّتوا عليها أو أحجموا -لعجز أو ألسباب 

أخرى- عن طرحها؟

النتاج الطفلي الذي تطّرق حلقوق األطفال، وفق مقاربة  لذا يهدف حبثنا إىل تناول 
سيميولوجّية ثالثّية األبعاد تبحث يف النتاج بذاته أّواًل، ويف ظروف إنتاجه اثنًيا، وأخريًا يف 
ظروف تلّقيه، األمر الذي سيساعدان يف استقصاء األسباب الكامنة وراء املسكوت عنه 

من خرق لبنود الشرعة ومبادئها.    
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وسياسّية  قانونّية  مبسائل  ستلّم  لكّنها  أدبّية.  وذكران-  سبق  –كما  مقاربتنا  ستكون 
على  القانويّن-  التشريع  أّن  قاعدة  على  الكّتاب،  مع  مقابالت  عرب  وثقافّية  واجتماعّية 
أمهّيته- غري كاٍف لتشكيل وعٍي جمتمعّي ينسحب على املؤّسسة العائلّية والرتبويّة واإلعالمّية 

وغريها من املؤّسسات املعنّية ابلطفولة.

الكلمات املفاتيح: شرعة حقوق الطفل- نتاج طفلّي- مقاربة سيميولوجّية-انتهاك 
حقوق-متّثل-تسرّت-بىن اجتماعّية.  
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املقّدمة:

»لبنان مجهورية دميقراطية برملانية تقوم على احرتام احلرايت العامة، ويف طليعتها حرية 
الرأي واملعتقد، وعلى العدالة االجتماعية واملساواة يف احلقوق والواجبات بني مجيع املواطنني، 
دون متايز أو تفضيل«))). هذا ما ورد يف مقّدمة الدستور الّلبنايّن، وقد نّصت صراحة على 

التزام لبنان مبواثيق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.

إىل  وانضم   ،(948 عام  اإلنسان  العاملّي حلقوق  اإلعالن  بوضع  لبنان  ساهم  كما 
اتفاقّيات وبروتوكوالت دولّية عّدة، نذكر منها:

اتفاقية حقوق الطفل لعام 989).  -

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال واستغالل األطفال  -
يف البغاء ويف املواد اإلابحية لعام 2000. كما مّت إنشاء اجمللس األعلى حلقوق الطفل يف 

العام 994) يف إطار وزارة الشؤون االجتماعية.)2)

هذا يف النصوص، أّما ما جيري على أرض الواقع فمغاير، إذ تطالعنا وسائل اإلعالم، 
وتقارير املنّظمات الدولّية واجلمعّيات املدنّية واألهلّية حبوادث جرمّية مرّوعة حبّق األطفال:

احلادية  ذات  وشقيقته  فبقي  الوالدان،  فيها  انفصل  لبنانية،  عائلة  من  ولٌد  »مسري 
ولدي«))) معاملة  يسيء  وكان  اثنية،  مرة  تزّوج  الذي  الوالد  مع  العمر  من   عشرة 

»َسَجَن الوالد ابنه يف قفص محام على سطح املنزل ملدة تسعة أشهر تقريباً، شاهد خالهلا 
حرب متوز 2006 من داخل هذا القفص حيث كان يُعنَّف وُيرتك... حىت الطعام مل يكن 

متاحاً له إال يف وجبتني يومياً.

) ( املوقع الرمسّي للمجلس النيايب الّلبنايّن.
2 ( مثّة نّية إللغاء هذا اجمللس بذريعة احلّد من اإلنفاق.

) ( مــن مقــال لِنديــن البلعــة بعنــوان:  »العـنـــف ضــد األطفــال يف لبنــان«، جملّــة اجليــش الّلبنــايّن«، العــدد -282 )28، 
لبنان،تشــرين الثــاين، 2008. وفيــه طرَحــت الســؤال: َمــن يتكّفــل ترميــم مــا يهدمــه الكبــار يف نفـــوس الــــــصغار؟   

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/282-281m
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/282-281m
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/282-281m
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/282-281m
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تعّرض مسري خالل هذه الفرتة لضرٍب عنيف بكابالت الكهرابء وألصناف أخرى من 
العنف. كان والده يرّشه ابملاء، وكان يقضي حاجته يف علبتني صغريتني موضوعتني داخل 

القفص!« 

»ران الفتاة البكر يف عائلة مؤلفة من ستة أوالد. غادرت األم املنزل فبقي الوالد لالهتمام أبوالده. 
 تؤدي ران دور األم، هتتم أبخوهتا واملنزل على الرغم من أهنا مل تكمل الثانية عشرة من عمرها.
األب مدمن على الكحول وعاطل عن العمل ألسباب صحية ابإلضافة إىل أنه ال يتقن 

أي مهنة، ففي فرتة شبابه كان منتمياً إىل إحدى امليليشيات«.

»تعّرض رامي منذ والدته إىل التعنيف. فأبوه كان يعاين اضطراابت نفسية وكان زائراً 
دائماً للسجن. كان يضرب أوالده بطريقة عنيفة ولكن رامي كان »فّشة خلق«، إذا بكى، 

عّلقه والده ابملسمار على احلائط!!

»هالة فتاة تستفيد من مركزان تقول السيدة أفرام )رئيسة إحدى اجلمعّيات( وختربان: 
»كانت أتيت يومياً إىل املركز نظراً إىل الوضع الشاذ الذي تعيشه يف املنزل. وقد كان من 
الصعب عليها التكّلم على مشكلتها، وبعد جهد، استطاعت هالة إخباران أبهنا وشقيقتها 
تتعرضان للتحّرش اجلنسي من قبل شقيقهما منذ سنوات. وعندما أخربات والدهتما ابألمر، 

تعّرضتا للضرب حبيث اهتمتهما ابلتعّرض لألخ األكرب««.

تتعّرض  منذ ثالث سنوات، كانت  لدينا )مجعّية(  8 سنوات ظهرت  »طفلة عمرها 
للتحرش اجلنسي من قبل صاحب دكان كان يستميلها ابحللوايت.«

اللوايت يتنقّلن من  »هادي ... ولد عمره سبعة أايم، ... أمه إحدى ابئعات اهلوى 
سيارة اىل أخرى بني الزابئن!!«

واملكتوب  واملسموع  املرئّي  اإلعالم  بدأت وسائل  اجتماعّية،  من حاالت  عّينة  هذه 
تلقي الضوء عليها بعدما كانت »شؤواًن عائلّية« كما ينعتها املتسرّتون عليها. فعلى من تقع 
املسؤولّية؟ أهي مسؤولّية الدولة؟ أم مسؤولّية اجملتمع؟ أم مسؤولّية القوانني املرعّية اإلجراء؟ 
أم مسؤولّية املؤّسسات الرتبويّة والدينّية و...؟ أم... أم... وما دور أدب األطفال يف هذه 
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»الشؤون«؟ وما قيمة األدب إن مل يقتحم مناطق الظّل والعتمة؟ هذا ما سنلقي عليه الضوء 
يف إشكالّية البحث.

مشكلة البحث والفرضّيات:

إن رجعنا إىل موضوع البحث، نقف مباشرة على أنّه يطرح إشكالّية املوضوعات اليت 
قد يعاجلها أدب األطفال من جهة، وإشكالّية القيم املبتغاة من جهة أخرى: إشكالّيتان 
مرتبطتان، يف نظران، مبسألة التصّورات االجتماعّية، على قاعدة أهّنا مسألة بنيويّة يف حقول 

العلوم اإلنسانّية كّلها))). وتصّورات منتجي ماّدة معّينة لألطفال، تنحو مناحي ثالثة:

وقيمهم  مفاهيمهم  الكبار  عليه  يسقط  صغري،  راشد  األوىل  الفئة  نظر  يف  الطفل 
وحيّملونه عبء قضااي اجتماعّية وسياسّية ووطنّية مبعزل عن عمره وحاجاته النفسّية األّولّية. 

املوضوعات املتّوقعة حينها، هي موضوعات تفوق طاقاته وإمكانياته. 

ويف املنحى الثاين، الطفل هو لعبة مسّلية تليب رغبات الكبار. كائن هّش يفتقر إىل 
املقّومات الذهنّية والفكريّة والعاطفّية. هو طينة تقولب وفق مشيئة اجتماعّية، عائلّية كانت 
أو مدرسّية تعليمّية. يف هذه احلالة نتوّقع موضوعات متيل حنو التبسيط والتسطيح، أو حنو 

»اإلسقاط واأللوان الزاهية«)2)

ترتبط  له خصوصّيات  مستقل  وكيان  فالطفل »كائن كامل  الثالث،  التصّور  أّما يف 
مع  يتفاعل   . وفكرايًّ وجسدايًّ  نفسيًّا  مطّرد  بشكل  ينمو  العمريّة. كائن  الفئات  بعوامل 
حميطه، يتأثّر به ويؤثّر...«))) لذا فاملوضوعات تنبع منه –كما هو- وفًقا حلاجاته النفسّية 

واجلسديّة والعقلّية. فهو املنطلق واملآل.

على  االطفال،  ألدب  العمق  يف  مالزمة  الغائّية  التعليمّية  النزعة  وإن كانت  وعليه، 

) ( ســهام حــرب: تصــّورات كتّــاب االطفــال العــرب للطفــل وتصّوراهتــم لذواهتــم ومــدى أتثريهــا علــى نتاجهــم: دراســة 
اخلطــاب. ) لبنــان: دار املســار، 6)20(، مــن ص.1-10.

2 ( سهام حرب: حنو معايري َجودة ألدب األطفال يف لبنان والعامل العريب. )لبنان: ال دار، 0)20(، ص )28.
) ( املرجع نفسه، ص )28. 
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الكاتب »أن يصوغ تصّورًا شبه دقيق للقارىء، الهتماماته وانتظاراته...«))) كما تذهب 
رينيه ليون، على قاعدة عدم إسقاط اهلواجس والذكرايت عليه، وابملقابل، عدم الوقوع يف 

رّدة فعل عنيفة تالمس التحّدي اجمّلاين جتاه تلك النزعة املثالية.

والغائّية تلك، تنعكس على قائمة املوضوعات اليت خيتارها هذا الكاتب أو ذاك. فما 
أولويّته يف ابب املوضوعات؟ ما القيم اليت يوّد توصيلها لألطفال؟ »أهي قيم إنسانّية عاّمة، 

أخالقّية، فكريّة، اجتماعّية، سياسّية، وطنّية؟ أهي قيم الّلعب واإلضحاك والفن؟«)2) 

الذي  تنّوعاته-  -يف  األخري  الّلبنايّن  النتاج  رصد  على  سأعمل  سبق،  ما  على  بناء 
تناول حقوق الطفل، وذلك يف ضوء واقع نقف فيه على انتهاكات صارخة هلذه احلقوق 
تعّم وسائل اإلعالم وتنتشر يف وسائل التواصل االجتماعّي. سنتكئ على تقارير أجنزهتا 
االطفال،  بشؤون  املعنّية  األهلّية  واجلمعّيات  الّلبنانّية  األمنّية  واألجهزة  الدولّية  املنّظمات 
لنسائل الكّتاب ودور النشر حول وقائع ماديّة سّجلت تطاواًل على الطفولة وخرقًا حلقوقها: 

ملَ مْل يطرحوا املوضوع أصاًل؟ ملَ اختاروا هذا احلق؟ ملَ تغاضوا عن آخر؟

 هل يتسرّتون على االنتهاكات؟ أعن عجز فيّنّ؟ أم عن مسايرة وخوف؟ أم عن قصور 
يف الوعي السياسّي واحلقوقّي؟ 

وإن كانوا على علم هبذه الوقائع املشينة، فهل متثّلوا بعمق شرعة حقوق الطفل ليقّدموا 
اإلضافة املالئمة يف هذا الشأن؟ أو أّن األمر ال يعدو كونه »موضة« دارجة ودليل »جّدة 
ومعاصرة«؟ أال ينصاعون جملتمع بطريركي ذكورّي غارق يف تقاليد وعادات من الصعب 

الفكاك منها، ويتلّفع أحيااًن جبلباب الدين؟

جلالء املسألة، نطرح فرضّيات ثالث:

( ( Léon, Renée, Littérature de jeunesse a l, école, )Paris : Hachette éduca-
tion, Pédagogies de demain, Didactique,1994( , p.6.

2 ( سهام حرب: حنو معايري َجودة ألدب األطفال يف لبنان والعامل العريّب، ص 284. 
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الفرضّية األوىل: مثّة تسرّت على انتهاكات حقوق الطفل ألسباب اجتماعّية وثقافّية يف - 
جمتمع بطريركّي ذكورّي.

الفرضّية الثانية: مل يتمّثل بعد عدد كبري من الكّتاب حقوق الطفل، لقصور يف الوعي - 
السياسّي واحلقوقي وألسباب اقتصاديّة مرتبطة بسوق الكتاب )النشر(.

الفرضّية الثالثة: مثّة تطّفل على ميدان الكتابة لألطفال الصعب واملعّقد، على قاعدة - 
ظّن خاطئ أّن اجلميع بوسعه الكتابة هلم.

أهداف البحث وأمهّيته:

يستهدف حبثنا ابلدرجة األوىل كّتاب أدب االطفال، إذ سُنسِهم يف تظهري طرائقهم 
الذي  للطفل  تصّوراهتم  تبيان  إىل  ونسعى  للداللة،  بنائهم  وطريقة  املوضوعات  تناول  يف 

خياطبونه، ومراميهم القيمّية أو الفنّية أو االجتماعية أو...

يف الوقت عينه هو يستهدف الطفل، وإن كان قارًئ غري مستقّل، تتوىّل املؤّسسات 
العائلّية واالجتماعية والرتبويّة والثقافّية يف اجملتمع الّلبنايّن مهّمة اطالعه على املواّد الثقافّية 
اخلاّصة به. كما يتوّجه حبثنا إىل النّقاد واألكادمييني املوجلني مبهّمة ال تقّل أمهّية عن مهام 

املؤّسسات اآلنفة الذكر. لذلك، يسعى البحث هذا إىل:

رصد النتاج األديّب املوّجه لألطفال واخلاّص حبقوقهم اليت رمستها شرعة حقوق الطفل))).- 

معاينة هذا النتاج، يف ضوء الشرعة ويف ضوء املتغرّيات االجتماعّية والفكريّة والثقافّية.- 

رصد احلقوق اليت استحوذت على اهتمام كّتاب األطفال الّلبنانّيني، وتلك »املسكوت - 
عنها« حىّت اآلن.

) ( مكتــب اليونيســيف اإلقليمــّي للشــرق األوســط ومشــال إفريقيــا: األطفــال أّواًل: اإلعــالن العاملــي لبقــاء الطفــل ومحايتــه 
وخطّــة العمــل )كمــا أقّرهــا مؤمتــر القّمــة العاملــّي مــن أجــل الطفــل( اتّفاقّيــة حقــوق الطفــل. ) األردن: عّمــان، ال اتريــخ(,
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تقّصي كيفّية طرح الكّتاب ملواضيع كانت تعترب من » احملّرمات« أو »شؤون خاّصة«.- 

تبنّي تصّورات هؤالء الكّتاب للطفل، من خالل نتاجهم.- 

عرض الضغوطات أو العوائق اليت قد حتول دون تناول الكّتاب ملوضوعات إشكالّية، - 
أهي ذاتّية أو جتد تفسرياهتا يف البىن االجتماعّية السائدة والقنوات الثقافّية الناقلة؟

رصد مدى متّثل هؤالء الكّتاب للقيم العاملّية، أو مدى رضوخهم ملتطّلبات النشر يف - 
السوق الّلبنايّن والعربّية، األمر الذي قد يُفضي إىل تناول املألوف السائد.    

الدراسات السابقة: 

مثّة مفارقة الفتة، هو أن نقد أدب األطفال، ال يشغل إاّل حيـّزًا متواضًعا وخجواًل، سواء 
يف الصحف واجملاّلت، أو يف الكتب النقديّة املتخّصصة، أو يف الدراسات اجلامعّية. قد 
يقتصر األمر على كتاب أو أكثر ينجزه أستاذ جامعّي يعّلم مقّرر أدب األطفال يف اجلامعة 
اليت إليها ينتمي))): لقد أصدر كّل من الدكتور عبد اجمليد زراقط، والدكتور أنور عبد احلميد 
املوسى)2) كتابني سنة 0)20، يوم أدخلت كّلية اآلداب والعلوم اإلنسانّية تعديالت على 

مناهجها الدراسّية. 

مل يتطّرق الدكتور زراقط إىل موضوعة القيم مباشرة، لكنّنا نتبّينها يف التوّجه العام ، يف 
النصوص املنتقاة ويف ما حاوله من أتصيل ألدب األطفال القدمي يف احلضارة العربّية، أّما 

الدكتور أنور املوسى، فقد تناوهلا يف الفصل اخلامس)))

اإلسالمّية  العربّية  املعّدلة-املنظومة  وايت  )منظومة  األطفال  أدب  قيم  يعرض  وفيه 
املعّدلة-القيم املستوردة(، ما يؤّكد منظورًا غري متحّرر من السياقات االجتماعّية السائدة.

) ( عبــد اجمليــد زقــراط: يف األدب والفنــون وأدب األطفــال. )بــريوت: ال دار، توزيــع مركــز الغديــر للدراســات والنشــر 
.20(0 والتوزيــع، ط)، 

2 (  أنور عبد احلميد املوسى: أدب األطفال...فّن املستقبل. )بريوت: دار النهضة العربّية، 0)20)
) ( املرجع السابق، ص549 – 667.
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كذلك ، مثّة دراسة منشورة يف جملة األحباث الرتبويّة التابعة لكّلّية الرتبية يف اجلامعة 
املعرّبة  القصص  املتضّمنة يف  القيم  اآليت:  العنوان  7)20، حتمل  27،سنة  الّلبنانّية، ع 
املوّجهة لألطفال من عمر ثالث إىل مثاين سنوات)))، وهي للدكتورة مرمي رعد وللدكتورة 
اننسي املوسوي. وقد اعتمدات معايري »كنعان« - ابحث سورّي- لكّنهما أجرات تعدياًل 
عليها. وقد خلصت الدراسة إىل أّن القيم يف القصص املعرّبة، ال تتناقض مع القيم اجملتمعّية 

يف لبنان، وابلتايل ال خشية من شرائها واقتنائها.

املعيار األخالقّي القيمّي دائم احلضور يف املقارابت النقديّة ألدب األطفال، لذا تفرد 
ورقة  يف  االجتماعي«  »النقد  أمسيته  عّما  فضاًل  هذا  وفصول،  فصول  ومنظوماهتا  للقيم 
»املشهد  بعنوان:  اتمر  مؤّسسة  تنظيم  من  عّمان)2)  يف  مؤمتر  يف   املاضي  العام  قّدمتها 
النقدّي ألدب األطفال يف لبنان: توصيًفا ونقًدا )نقد النقد(«. الحظت الدراسة أّن مثّة 
نّقاًدا-ليسوا نّقاًدا- معلنني أو مسترتين هم من حيكمون ويتحّكمون- عن معرفة أو عن 
هذا -املضمر  اجملتمعّي  والنقد  والناشئ.  للطفل  يقّدم  ما  وتزّمت-... يف  قصور وجهل 
أحيااًن- يتمّثل يف مؤّسسة العائلة واملؤّسسة الرتبويّة واملؤّسسات اإلنتاجّية )إنتاج الكتاب 

أو غريه من أنواع أدب االطفال(. 

ألدب  َجودة  معايري  »حنو  بعنوان  يوسف،  القّديس  جامعة  يف  أعددهُتا  أطروحة  يف 
االطفال يف لبنان: مقاربة سيميولوجّية ودراسة ميدانّية«)))، ونوقشت يف 2007، أفردت 

الفصل الثالث للموضوعات والقيم)4). 

) (  مــرمي رعــد، اننســي املوســوّي: »القيــم املتضّمنــة يف القصــص املعرّبــة املوّجهــة لألطفــال مــن عمــر ثــالث إىل مثــاين 
ســنوات«، جملّــة األحبــاث الرتبويّة-كّليّــة الرتبيــة- اجلامعــة الّلبنانيّــة، ع 27، ســنة )7)20(.

2 (  ســهام حــرب: »املشــهد النقــدّي ألدب األطفــال يف لبنــان: توصيًفــا ونقــًدا )نقــد النقــد(«، مؤمتــر أدب األطفــال-
احلركــة النقديــة، مؤّسســة اتمــر، تشــرين األّول -2018 عّمــان، األردّن.

) ( نشرت األطروحة املذكورة كتااًب، وقد ورد ذكره يف غري موقع من هذا البحث.
4 ( امتّد الفصل هذا من الصفحة 275 إىل الصفحة )7).
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بعد مقّدمة أحاطت مبقاربة املستوى الداليّل))) يف اآلاثر األدبّية، وبعد إملام خبصوصّيات 
األطفال  ألدب  موضوعايت  توصيف  إىل  عمدت  املوضوعات)2)،  جلهة  األطفال  أدب 
املرتبطة  الفرعّية  واملوضوعات  األساسّية  املوضوعات  ذلك، عرب رصد  لبنان. كان يل  يف 
هبا، وتظهري القيم واملواقف اليت حيملها كّل موضوع، إذ حّللت كيفّية املعاجلة عند عدد 
إىل  عّرجت، ابالستناد  وقد  اجلديدة.  وتلك  السائدة  املوضوعات  الكّتاب يف  من  كبري 
املعرفة  إىل  )احلاجة  ومشاكلهم  وأسئلتهم  األطفال  هواجس  على  املعريّف،  النمّو  نظراّيت 
-املشاكل التعّلمّية- املشاكل النفسّية العالئقّية-مشكلة نزوات األطفال كالشره والطباع 
السّيئة واآلخر املختلف والتهّور- املشاكل االجتماعّية من تسّول وتشّرد وهتجري-املشاكل 
السياسّية ومن نتائجها احلرب( هذا وقد وقفت على موضوعات جديدة، كانت تعترب من 

احملّرمات )التحّرش اجلنسّي(. 

وبعد رصد للموضوعات يف كتب األطفال األجنبّية والقيم اليت ترّوج هلا، كانت يل، 
أدب  يف  املوضوع  أمهّية  تؤّكد  خالصة  األبعاد)))،  الثالثّية  السيميولوجّية  املقاربة  بفضل 
األطفال كعامل جذب للقرّاء، شرط اقرتانه برؤى جديدة للطفل، تُبىن على مفاهيم املعرفة 
واالحرتام واحلريّة، وتنفتح على نظراّيت التطّور املعريّف، وُتدَعم مبنظور فيّن واضح ومتجّدد.

لذلك، وبعد مرور ما يزيد على ثالث عشرة سنة، أسأل: ماذا سّجل أدب االطفال 
الّلبنايّن من إضافات على صعيد املوضوعات املعاجلة؟ هل عاجل الكّتاب الّلبنانّيون قضااي 
حقوق األطفال؟ وأّي حقوق استحوذت على اهتمامهم؟ وكيف تناولوها؟ علًما أنّنا ننتّبع 
تلك  سواء  نقديّة  أنشطة  من  يرافقها  عّما  فضاًل  الفرنكوفونّية،  البلدان  يف  النشر  حركة 

املنشورة يف الكتب أو اجملاّلت أو املؤمترات)4).

) (  تبّنينــا نظريـّـة توماتشفســكي يف معاجلــة املوضوعــات: تركيــزه ليــس علــى املوضــوع بذاتــه، بــل علــى طريقــة تصــّوره وطريقــة 
تنظيمــه...، إذ يضفــي عليــه الكاتــب مســحة ذاتيّــة تعمــل علــى حتفيــز القــارئ املســتهدف. 

2 ( لئن ارتبط أدب األطفال اترخييًّا ابألدب التعليمّي املعرّب عن منظومة القيم املشروعة واملقبولة اجتماعيًّا، فإّن جمموعة 
من املســائل تطرح نفســها ومن بينها املوضوعات والقيم املالئمة لعصران، يف أدب له خصوصّيته.

) ( راجــع الصفحــات 371-366 مــن كتــاب »حنــو معايــري جــودة ألدب األطفــال يف لبنــان والعــامل العــريّب« لســهام 
حــرب.

4 ( راجع املراجع األجنبّية، فال جمال لذكرها هنا.
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 هذا ما سنّلم به يف منت البحث: 

منت البحث:

أّواًل- الشّق التوثيقّي

ابستعراض أّويّل إلصدارات دور النشر الّلبنانّية اخلاّصة ابألطفال، يتبنّي لنا أّن عدًدا 
حمدوًدا من الكّتاب والرّسامني أوىل حقوق األطفال عناية. كّميًّا ضآلة يف اإلنتاج، بعضه 
أو  فرديّة  مببادرة  اآلخر كان  والبعض  حمّلّية،  أو  دولّية  من جهة  تكليف  على  بناء  كان 

مجاعّية. إليكم قائمة الكتب اآلتية: 

»لنا حّق احلياة الرعاية االنتماء احلماية النماء املشاركة«))) .- 

»حقوق اإلنسان بريشة أطفال لبنان«)2)- 

»أوالد مثلي«)))- 

»هكذا أمور حتصل«)4)- 

»كالم من صخر«)5) - 

» خّط أمحر«)6)- 

) ( مكتــب اإلعــالم والعالقــات اخلارجّية-يونيســف ابالشــرتاك مــع ورشــة املــوارد العربّيــة: لنــا حــّق احليــاة الرعايــة االنتمــاء 
احلمايــة النمــاء املشــاركة، رســوم هبجــت عثمــان، تصميــم عصــام هبجــت )بــريوت: 996)(.

2 ( اجلمعّية الّلبنانّية حلقوق اإلنسان: حقوق اإلنسان بريشة أطفال. )لبنان، بريوت: 2000(.
) ( جلنة التأليف الرتبوّي إبشراف سيما عثمان ايسني: أوالد مثلي. )بريوت: دار العلم للماليني، 2005(.

4 ( فاطمة شرف الدين، هكذا أمور حتصل. )بريوت: دار الساقي، ))20(.
5 ( هديل انشف، كالم من صخر. )بريوت: دار أصالة، 4)20(.

6 ( مسر حمفوظ برّاج، خّط أمحر. )بريوت: دار الساقي، 4)20(.
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»من حلس قرن البوظة«)))- 

»كيف أمحي نفسي«)2)- 

»قصص ملّونة- من حّقي أن...«))) وهو عبارة عن سّت قصص لكاتبات سّت:- 

سّجادة نورا. د. إيفا كوزما، رسوم اندين صيداين، دانيا اخلطيب.  	

آشا. جنان حّشاش، رسوم اندين صيداين. 	

دال. سناء شّباين، رسوم دانيا اخلطيب. 	

مشس حتت اخليمة. دنيازاد السعدي، رسوم فادي سالمة. 	

أان مرمي. فاطمة شرف الدين، رسوم مىن يقظان- لينا مرهج. )قّصة مصّورة( 	

أحالم لبىن. مسر حمفوظ برّاج، رسوم مىن يقظان.  	

اثنًيا- الشّق التحليلّي) املقاربة –التحليل-اخلالصة(

املقاربة:

يف البدء، ال يسعين إاّل أن أشري إىل أّن النشاط اإلبداعي هو من أخصب الظواهر 
ويف  تكّوهنا،  يف كيفّية  والتأويل،  التفسري  احتماالت  إاثرة  على  قدرة  وأكثرها  اإلنسانّية 
عناصرها األساسّية، ويف ما تنطوي عليه من داللة وما تؤّديه من وظائف. وعليه فاملقاربة 
النقديّة التحليلّية اليت سنعتمد، هي السيميولوجيا القادرة على »ختليص التحليل األديب من 

) ( رانيا الزغري، من حلس قرن البوظة. )بريوت، دار اخلّياط الصغري، 6)20(.
2 ( كرمي علي مّكي،كيف أمحي نفسي؟ )بريوت: دار أصالة، 8)20(.

) ( إيفا  كوزما، وأخرايت: قصص ملّونة.) بريوت: دار املؤّلف، 8)20(.
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كّل ما يثقله ويعطّله من انطباعّية وتقريبّية، ودوران فارغ حول الّنص وإسقاطات اترخيّية 
واجتماعّية ونفسّية تقحم نفسها يف عملّية التحليل...«)))

والسيميولوجيا علم »يضع الرمز يف قلب اهتماماته...« بدًءا يف فردينان دي سوّسري، 
مرورًا جبورج موانن وجان مولينو الذي يعّرف السيميولوجيا أبهّنا »نظريّة األشكال الرمزيّة« 
ومن بينها الشكل األديب. وعنه يقول مولينو »كّل موضوع أديّب هو موضوع رمزّي معّقد 
الوظيفة  واسرتاتيجّيات  لنظام  تلّقيه،  يف  وكذا  إنتاجه،  ويف  الداخلي  تكوينه  يف  خيضع 

الرمزيّة«)2). 

نوع  وعلى  األديّب  النتاج  وجوه  من  وجه  على  »مولينو«  نظر  الرمزّي، يف  يقتصر  ال 
معنّي من النصوص األدبّية اليت نصّنفها يف خانة »األدب الرمزّي«، ألّن »حضور الرمزّي 
يشمل كامل النتاج األديّب يف بناه الداخلّية ويف ما ينشئه مع الواقع من عالقات«))). وقد 
فافرتق بذلك عن غريه   Signe »الّلغوي تعريف »الرمز  السيميولوجي  العامل  أعاد هذا 
من علماء السيميولوجيا، إذ اعترب أنّه ليس »أداة تواصل إنسايّن فحسب، بل هو قبل كّل 
 Language شيء إنتاج، لذا تظهر »وظيفته املعرفّية«، فنراه يقول: »تشّكل ملكة الّلغة
لينتصر  عنه  ويبتعد  الواقع  يبين  بواسطتها  )عطفة(  مواربة  األداة،  لإلنسان، كما  ابلنسبة 
عليه...«)4). وهكذا تظهر وظيفة ملكة الّلغة الدينامّية واملعرفّية، ولكن بدون نفيها عن 

أّي شكل آخر من وجود الرمزّي األخرى.

لن أسهب يف نشوء السيميولوجيا وعالقتها ابأللسنّية وافرتاقها عنها على قاعدة تعريف 
 ، الرمز الّلغوّي، غري أيّن سأعرض ألمناط وجود الرمزّي املاّدّي، مبا هو إنتاج ومبا هو تلقٍّ

واليت عليها بىن جان مولينو أسس التحليل:

) ( أنطــوان طعمــه، »الســيميولوجيا واألدب: مقاربــة ســيميولوجّية تطبيقيّــة للقّصــة احلديثــة واملعاصــرة«، عــامل الفكــر، اجمللّــد 
الرابــع والعشــرون، العــدد الثالــث، الكويــت، يناير-مــارس )996)(، ص ))2.

2 ( Jean Molino, Pour une sémiologie comme théorie des formes symbol-
iques, p.15-16.
( ( idem.p. 16
4 ( Jean Molino. Sur la situation du symbolique, p.17.
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مستوى أّول مادّي موضوعّي حيّلل النتاج األديّب من داخل حبثًا عن عناصر مكّونة - 
منّظمة والفتة )مقاربة حمايدة(

مستوى اثٍن يدرس عالقة املنتج بنتاجه )مقاربة اسرتاتيجّيات اإلنتاج(- 

مستوى اثلث يعاين فعل النتاج يف املتلقي املتفاعل مع عناصره وبناه)اسرتاتيجّيات - 
التلّقي()))

ويف َهدِي املقاربة اآلنفة الذكر، ستكون لنا وقفة سريعة مع الكتب اليت أوردانها سابًقا، 
لكّننا سنرّكز على قضّية تعترب من احملّرمات وفيها انتهاك  حلق أساسّي من حقوق الطفل، 
»حّق احلماية«)2) من العنف لفظيًّا وجسدايّ- مبا يتخّطى الكالم والضرب- إىل التحرّش 
اجلنسّي. فكيف عوجل هذا »احملّرم«؟ وأّي الفرضّيات اليت اقرتحناها آنًفا، هي األكثر متانة 

وصدقّية يف تفسري إشكالّية حبثنا؟

العرض والتحليل: 

1- لنا حّق احلياة الرعاية االنتماء احلماية النماء املشاركة، وحقوق اإلنسان بريشة 
أطفال لبنان، كتاابن صدر األّول منهما بتكليف من منّظمة عاملّية، وهو جتسيد ابلرسم 
حلقوق الطفل من إبداع الرّسام املصرّي هبجت عثمان وتصميم عصام هبجت. أّما الثاين 
فهو نتاج محلة توعويّة قامت هبا اجلمعّية الّلبنانّية حلقوق اإلنسان يف مدارس لبنانّية خاّصة 

ورمسّية، أمثرت رسوًما ألطفال لبنانّيني عرّبوا عن تصّوراهتم حلقوقهم، بعد التوعية.

2- أوالد مثلي كتاب يعرض ملا هو مشرتك بني األطفال يف كّل أحناء العامل، مبا يضمر 
رفًضا للتمييز والعنصريّة.

) ( ملزيــد مــن التعّمــق ترجــى مراجعــة كتابنــا »حنــو معايــري جــودة ألدب األطفــال يف لبنــان والعــامل العــريّب« مــن ص. -47
.58

2 ( مكتــب اليونيســيف: األطفــال أّواًل. )البنــد الثــاين مــن املــاّدة األوىل يف شــرعة حقــوق الطفــل: » تّتخــذ الــدول األطــراف 
مجيــع التدابــري لتكفــل للطفــل احلمايــة مــن مجيــع أشــكال التمييــز أو العقــاب...«( ص. 66. وكذلــك املــاّدة 9) البنــد 

األّول، ص. 74. واملــاّدة 4)، ص.85.
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3- هكذا أمور حتصل، كتاب تعاجل فيه فاطمة شرف الدين قضّية التنّمر يف املدارس.

4- من حلس قرن البوظة، تتصّدى فيه رانيا الزغري حلقٍّ أساس من حقوق الطفل هو 
احلّق ابلتعبري عن الرأي يف شأن أّويل هو األكل وكيفّية تناوله »يف املرّة القادمة سأحلس 

البوظة كما أريد ولن أرّد على أحد« كما ورد يف الصفحة األخرية على لسان الطفل.

5- قصص ملّونة: من حّقي أن...، كتاب مجاعّي، أصدرته دار املؤّلف بعد التداول 
مع سّت كاتبات. كلٌّ منهّن اختارت حقًّا من حقوق الطفل وعاجلته -ابلتنسيق مع رّسامة 
أو أكثر- واحلقوق هي على التوايل: حّق تعّلم القراءة يف »سّجادة نورا«-حّق التعّلم يف 
»آشا«- احلّق يف التعبري عن الرأي وملّ مشل العائلة واحلّق ابلصّحة يف »دال«-احلّق مبسكن 
الّلعب  التعّلم والعيش أبمان يف »أان مرمي«- حّق  آمن يف »مشس حتت اخليمة«- حّق 

والراحة والتسلية يف »أحالم لبىن«.  

بعد استعراض هذه الكتب، سأتناول القضّية اليت أخرتهتا وهي حّق الطفل يف احلماية: 
احلماية من العنف.

1- العنف الّلفظي واملعنوّي: 

كالم من صخر )هديل انشف، رسم ايرا ابمية(

حملة عن القّصة وحتليل هلا:

بدأت القّصة ابلسرد يف زمان غري حمّدد »ذات يوم رأيت أّمي وأيب يصرخان«))) لنقف 
على راٍو طفل يروي شجارًا عائليًّا، ال نعرف أسبابه وال هو يعرف تلك األسباب.

املفارقة األوىل أّن الراوي التقط الصراخ الثنائّي حباّسة البصر »رأيت« ال حباّسة السمع 
مبا يعّلل وصف فم كّل من األب واألم »كرب كثريًا، كرب أيًضا« ووصف ما خرج منهما من 
صخور كبرية »انطلقت بسرعة حنوي«. تكّررت احلادثة يف اليوم التايل، ويوم اجلمعة ويوم 

) ( أحجمنا عن حتديد الصفحات، نظرًا لكثرة اإلحاالت حىّت يف الصفحة الواحدة.
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األحد، وكذلك أاّيم اإلثنني والثالاثء واألربعاء....

ما كانت رّدة فعل الرّاوي –الطفل يف كّل مرّة من املرّات املذكورة آنًفا، وهي قوام القّصة 
بكاملها؟

اّتسمت رّدة الفعل ابخلوف الشديد الذي جتّلى بكاء ورجفة وهرواًب »صرت أركض، 
بكّل  بقّوة،  املهِول »أغمضت عييّن  الواقع  أبكي وأركض وأرجتف«، وحماولة غياب عن 
غري  آخر  وجه  تعلمون-  للهروب- كما  مغايرة:  عوامل  اخرتاع  عرب  قّويت«. كما كانت، 
الوجه املاّدي. إنّه اهلروب والسفر ابخليال إىل أمكنة جديدة آمنة. احلديقة كانت املكان 
األّول، وهي رمز الّلهو واملرح واحلرّيّة، »وصلت إىل احلديقة، تنّزهت وأترجحت وتزحلقت 
طوياًل...«. أّما يف املرّة الثانية فقد جتّسد يف مراقبة عامل النمال، وقد صار مثياًل هلا يف 
احلجم »أصبحت حبجم منلة«. يقول الراوي: » جلست أراقب النمال تروح وأتيت، تعمل 
الصغرية-  –الّلعبة  الصاروخ  اجلمعة«، صار  »يوم  أي  الثالثة  املرّة  ويف  وهدوء...«  خبّفة 
صاروًخا حقيقّيا انطلَق به إىل الفضاء. وهناك كان التعويض عن واقع الصراعات العائلّية 

خبلق واقع نقيض »ما أمجل الفضاء، ليس يف الفضاء أّي صراخ«.

كما أّن التقوقع على الذات وإلغاءها، كاان سبيل ذلك الطفل املعّنف لفظّيا ومعنواّي، 
فكّلما كرب فم األب وفم األم، كانت الشخصّية-الراوية تتقّلص »أان صرت أصغر وأصغر، 
اإلحساس  عن  ففضاًل  القّص.  تقّدم  املوقف كلما  ويتفاقم  منلة«.  أصبحت حبجم  حىّت 
أيًضا«، وفضاًل عن  احلّمام  وأرضّية  يدور  احلّمام  تدور، سقف  احلمام  ابلُدوار »جدران 
خطوة  خطا  وينكمش كّلما  يتقّلص  نفسه  الراوي  يرى  غرفيت«،  حنو  »ركضت  اهلروب 
منلة«. وهنا  وأنكمش حىّت صرت حبجم  وأتقّلص، أخطو خطوة أخرى  »أخطو خطوة 
تتجّسد مشاعر محاية الذات يف أجلى صورها فتلجأ الشخصّية الطفلّية إىل التقوقع والدخول 

يف قّنينة فارغة وتقول: »داخل الزجاجة هدوء وسكون، شعرت ابلنعاس فغفوت«.

وراح األمر يتكّرر » االثنني والثالاثء واألربعاء، كّل ليلة صرت أانم يف قّنينيت ويف الصباح 
أخرج منها وأغادر إىل املدرسة«.

حقًّا، مل جيد هذا الطفل وسيلة للدفاع عن نفسه »املغتصبة« إاّل يف االنطواء عليها 
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حلمايتها من االعتداءات اخلارجّية، فانغلق على هذا اخلارج الساحق وحّصن اجلدران حوله. 
ألغى هذه الذات أو غرق فيها إىل حّد االحّماء والتواري، عقااًب على ذنب مل يقرتفه...

و»هذا الصباح أردت اخلروج...علقت داخل القّنينة«

ما عرضته الصفحات السابقة، يطرح موضوعة اخلالفات العائلّية العنفّية وانعكاساهتا 
أتخذ  قد  األطفال  فعل  ورّدات  واإللغاء.  التدمري  مبلغ  تبلغ  اليت  األطفال  على  السلبّية 
مناحي أخرى أو قد تكون هلا مفاعيل قاتلة، ليس على حياة الطفل اآلنّية، بل على توازنه 
النفسّي والعاطفّي وعلى عالقاته ابآلخرين يف حياته املقبلة. غري أّن السؤال الذي يطرح 
نفسه إبحلاح يف قّصة »كالم من صخر« هو، هل استطاع الطفل اخلروج من القوقعة؟ 

وكيف مّت ذلك؟ 

يبحثان عن طفلهما طوياًل »يف  أّم وأِب  السرد إىل  الصفحتني األخريتني، حييلنا  يف 
الغرفة واحلّمام واملطبخ« ويصرخان ما أن يلمحاه. والصرخة كانت حمّملة ابخلوف »صرخا 
خائفني«. »كاان خائفني جدًّا«. ويف هذا السياق، كان احلّب يف عييّن كّل منهما اخللطة 

السحريّة اليت قلبت املوقف رأًسا على عقب »صرت أنظر إليهما وأكرب، مثّ أكرب«

فبعدما تقّزم الطفل دفاًعا عن ذاته املنتهكة، نراه يتعملق شيًئا فشيًئا »انكسرت القّنينة 
وخرجت وظللت أكرب. كربت كثريًا حىّت أصبحت عمالقًا«. غري أّن التحّول هذا، وإن 
كان مربّرًا من وجهة نظر الطفل »املعّنف« ابلصخور الّلغويّة املتناثرة من شجارات األبوين، 

إاّل أنّنا نشّكك يف أال تتكّرر الشجارات اليومّية واألسبوعّية هذه. 

وعليه، هل ميكن لألب واألّم الغارقني يف صراعاهتما أن جيراي تعدياًل على سلوكهما 
بسهولة وأن يديرا – ابلرغم ممّا يكتنزان من حّب البنهما رمّبا- خالفاهتما مبا جيّنب الطفل 
ما يعيشانه، وأن يعيدا النظر يف مشروعهما املشرتك والبحث عن حلول »سلمّية« جمدية.

وهكذا، فإّن خامتة القّصة، وإن كانت مرحية للطفل ومطمئنة، غري أهّنا ال تستطيع توّقع 
انعكاسات اخلالفات العائلّية على املدى البعيد، فقد تتفاقم إىل حدود قصوى، تتخّطى 

العنف الّلفظّي إىل العنف اجلسدّي واملعنوّي، وقد تبلغ حّد القطيعة أو الطالق....
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أخريًا، إنّنا نثين على املنظور الطفلي احلاضر يف الكتاب. فقد أفسحت الكاتبة، يف 
العواطف  وحرارة  واحلب  األمان  إىل  وتوقه  وأخيلته  خماوفه  عن  ليتحّدث  للطفل  اجملال، 
االبويّة. ونثين أيًضا على تصّديها للخالفات العائلّية اليت ال تشغل حيـّزًا يف أدب األطفال، 
وكأهّنا من »احملّرمات«. هي كاتبة متثّلت حّق الطفل يف احلماية واألمان، وعلى إملام بعلم 

النفس وما يعيشه األطفال املعّنفون.  

أنستمّر ابلسكوت عّما جيري يف البيوت، يف تلك املساحات »اخلاصة«، بذريعة عدم 
الواقع  إىل  ميّت  متخّياًل ال  مثاليًّا  واقًعا  فنخلق  الطرّي«،  »الّلحم  األطفال ذوي  تعريض 

املوضوعّي بصلة؟

2- العنف اجلسدّي )التحّرش اجلنسّي(: 

السؤاالن الّلذان يطرحان يف مستهّل الدراسة، من عاجل من الكّتاب الّلبنانّيني موضوعة 
التحّرش اجلنسّي؟ وكيف عوجلت؟

قبل البدء برصد الكتب اليت عاجلت موضوعة التحّرش اجلنسّي، ال بّد من ذكر كتاب 
أطروحة  له يف  تطّرقت  الّلمس«)))  بعنوان »ممنوع   ،200( بعلبكي«  ِل »فريوز غاردن 

أعددهتا وصدرت كتااًب)2).

يف »ممنوع الّلمس«، شرعت الكاتبة يف تناول املوضوع بعد ترّدد: »ترددت كثريًا قبل 
تنبيه أطفالنا، أفالذ أكبادان، من وحوش بشريّة ال تسمع  القّصة اهلادفة إىل  كتابة هذه 
توّسالهتم الربيئة أبهّنم يريدون العيش بسالم«)))، وذلك ابلّرغم من »التحّفظ« االجتماعّي، 

وعدم اإلقرار بوجود مشاكل مشاهبة، فهل تزول هذه احلوادث البشعة »بعدم ذكرها«؟!

اخّتذ الكتاب شكل قّصة يستطيع األطفال فهمها. وقد عمدت فيها الكاتبة إىل تبسيط 

) ( فريوز غاردن البعلبكي، ممنوع الّلمس، حكاايت املساء. )بريوت: دار العلم للماليني، )200(.
2 ( ســهام حــرب، حنــو معايــري َجــودة ألدب األطفــال يف لبنــان والعــامل العــريّب، ص )6). )ميكــن مراجعــة الصفحــات 

362-360 وغــري موضــع مــن الكتــاب(.
) ( من مقّدمة كتاب » ممنوع الّلمس«.
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املعلومات وتقريبها من املتلّقني، وخترّيت ألفاظًا ال ختدش حياءهم-كما أعلنت-غري أّن 
القّصة موّجهة إىل الكبار ابلدرجة األوىل.

بعنوان »خّط أمحر«))) وقد جتاوزت  األّول  لبنان،  فقد صدر كتاابن يف  أّما حديثًا، 
طبعاته عشر طبعات، وكتاب آخر بعنوان: »كيف أمحي نفسي؟«)2)

 خّط أمحر: 

حملة عن الكتاب:

تناولت مسر حمفوظ برّاج يف الكتاب، موضوع التحّرش اجلنسّي من ابب ما ورد – من 
واقع احلياة اليومّية الّلبنانّية- على لسان أحد قاطين بناية، أّن مكان إيقاف سّيارته خّط 
أمحر. هذه العبارة، أاثرت تساؤالت صيّب يدعى »ابسم«. إثرها، توّجه الصيّب ابلسؤال إىل 
أّمه، بعدما روى هلا ما مسع وما رأى، »ملَ األمحر؟ هذا الّلون يذّكرين ابالمتحاانت« ص ).

اخلّط  ما هو  األم ومازن، هو يسأل وهي تشرح وتوّجه:  احلوار بني  ينساب  وهكذا 
األمحر؟ وهل اخلّط األمحر للسّيارات فحسب؟

السري احلمراء، كان ملازن  السّيارة وإشارة  يتعّدى  ملاهّية اخلّط األمحر، مبا  وبعد شرح 
تفسريه اخلاص النابع من عامله، عامل األلعاب واألغراض اخلاّصة به »فهمت!« »قاطعها 

مازن: يعين ألعايب وأغراضي خّط أمحر« ص 5-4.

يف هذا السياق، طُرِح، إىل جانب املوضوع األساسّي، موضوع الغرية بني األوالد يف 
العائلة الواحدة »ممنوع أن يقرتب منها أحد، خاّصة أخيت الان« ص 5.

وبعد تنبيه من األّم إىل حقوق األخت الان املماثلة حلقوق مازن، نراها تستغل الفرصة 
اجلنسّي.  التحّرش  موضوع  معاجلة  وهو  األساسّي،  ملقصدها  ومتّهد  املوضوع  يف  لتتوّسع 

) ( مسر حمفوظ برّاج، خّط أمحر. )بريوت: دار الساقي، 4)20(.
2 ( كرمي مّكي، كيف أمحي نفسي؟ )بريوت: دار أصالة، 8)20(.
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»هناك  األّم  هبا  تفّوهت  اليت  هذه  اجلملة  جند   ،5 »لكن« ص  استدراك  وبعد  لذلك، 
خطوط محر أخرى، أهّم« ص 5.

وأتسيًسا على فضول مازن، راحت األّم تعرض هلذه اخلطوط احلمراء:

»الوطن خّط أمحر.......فيه بيتنا وعائلتنا......« ص 6.

»البيت والعائلة .... خّط أمحر« ص 9.

»جسمك أيًضا.... خّط أمحر« ص 9.

    وهكذا، ومن الصفحة 9 إىل الصفحة 24 يستمر احلوار بني مازن وأّمه حول 
املوضوع األساس، ويبدو أّن األّم استوعبت متاًما أّن ابنها ما زال يف مرحلة التمحور حول 
الذات، إذ جرّي الشروحات لصاحله مبا يضع حدوًدا ملن يقرتب من درّاجته وألعابه، ملّوًحا 
ابستعمال أساليب عنفّية. وابلرغم من تنبيه األّم، أّن هذه األساليب لن تكون جمدية »أمل 
نّتفق أّن الضرب ال يفيد؟ أان مل أقصد الضرب فقط« ص 9، فالكتاب ينتهي مبا يوحي 
أّن مثّة جوالت أخرى من احلوارات والشروحات اليت ال بّد منها، لكي ترتّسخ فكرة احلفاظ 
على اجلسد من أّي أذيّة »صاحت ماما: مازن! عد إىل هنا...سأشرح لك من جديد! 

وسأشرح لالان أيًضا...« ص 24 وهي الصفحة األخرية يف الكتاب.

التحليل 

توّجه تربوّي...ولكن:

»من خالل توعية أطفالنا جنّنبهم الكثري ممّا قد يتعّرضون له«. هبذه العبارة املكتوبة خبّط 
نسخّي على الصفحة الثانية من الغالف، نكتشف الدور الرتبوّي التوعوّي الذي ختتّطها 

لنفسها كاتبة أطفال لبنانّية.

فمن منطلق تربوّي، يّتسم مبعارف ديداكتيكّية، تعاجل األّم )شخصّية من شخصّيات 
اعتداء  أّي  من  عن جسمه  ابلدفاع  حّقه  هو  الطفل،  حقوق  من  أساسيًّا  حقًّا  النّص( 
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استوقفت طفلها  معّينة  تستغّل حادثة  اليت  املربية  الراشدة  فهي  أو غري جنسّي.  جنسّي 
مدى  على   – أمعنت  لذلك  ابنها.  على  لعرضه  وتستعد  جيًدا  تعيه  موضوًعا،  لتطرح 
الكتاب- يف الشرح والتوضيح، يف إعادة الشرح والتصويب منتقلة من اجملال  صفحات 
العام )الوطن خّط أمحر( إىل اجملال اخلاص)البيت والعائلة( فإىل اجملال األكثر خصوصّية 

ومحيمّية )جسمك أيًضا...خّط أمحر( ص 9.

هذا وقد حاولت هذه األّم املربية، غري مرّة، تبديد ما يعرتي العالقة بني األخوة من 
أّن أخته الان حتّبه كثريًا »مع أّن الان أحيااًن تضايقين!«  حسد وغرية، عرب طمأنة مازن 

ص9، وأّن التعليمات والشروحات تطول الولدين االثنني مازن والان. 

فعندما  املضاّدة؛  األّم هذه جمااًل العرتاضات مازن وردوده  من جهة أخرى، مل ترتك 
إذا  خاّصة  تسمح ألحد.....  »ال  أجزاء جسمه  من  يقرتب  أن  ميكنه  من  استعرضت 
كان شخًصا غريًبا ومهما كان لطيًفا« ص ))، ».... حىّت ولو كان صديًقا أو جارًا أو 
شخًصا تعرفه...« ص ))، ذكر مازن الطبيب، ووصل إىل خالصة ترضيه وتنّجيه من 
زايرته. غري أّن األّم قابلت التحّفظ السابق ابلضحك، وأّكدت على حضور الوالَدين أثناء 
املعاينة الطبّية »الطبيب يفحص جسمك بوجودان، وحنن من أيخذك إليه...« ص 4).

فرادته  له  طفل  متلقٍّ  مع  التعامل  تعرف كيفية  األّم  أبن  االعرتاف،  اإلنصاف  من 
وهواجسه وخماوفه ومراكز اهتمامه، غري أهّنا مل تستمر يف بناء معارفه)))، واّتسم جزء كبري 

من الكتاب بوصفات جاهزة تلّونت أبلوان التبشري والوعظ.

الوعظ حبّلة النهي واألمر:

البارز، ومن متّثل عميق حلقوق األطفال، إاّل أّن الوعظ أو  البعد الرتبوّي  ابلرغم من 
املباشرة سيطرا على النّص بصيغيت النهي واألمر.

صيغ النهي: من الصفحة 2) نقف على هذه اجلمل:

) ( النظريّتان البنائّية والسوسيوبنائّية يف الفكر الرتبوّي املعاصر: بياجيه وفيغوتسكي.
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» .... ال تسمح ألحد أبن يقرتب منها )األجزاء من جسمك( أو أن يلمسها...«ص 
.(2

» .... واألهّم من ذلك ال ختف منه وال ختجل، حىّت لو....« ص 7).

» .... واألهّم ...ال تسكت!« ص 20.

صيغ األمر:

»اسألين...« ص 4).

» ... انتبه، ال تقبل...« ص 6).

» ...كن قوايَّ وشجاًعا...« ص 7).

» ازأر يف وجهه كما يزأر األسد...« ص 8).

» ...ابتعد واهرب كالغزال...« ص 20.

» ...اصرخ وارفع صوتك عالًيا...« ص 20.

» ...أخرب من حولك...« ص )2.

» ...عد إىل هنا...« ص )2.

للحديث صلة:

الفتة اجلملة األخرية يف النّص »مازن! عد إىل هنا...سأشرح لك من جديد! وسأشرح 
لالان أيًضا...« ص 24. فهي تدّل أن املربّية األم التقطت- حبدسها الرتبوّي- أّن مازن مل 
يستوعب متاًما مفهوم »اجلسد خّط أمحر«. وابلتايل، إن مسائل الوعي هي مسائل شائكة 
تتطّلب مسارًا طوياًل. فقد ال جتدي حماولة واحدة يف ترسيخ قناعة جديدة ووعي جديد، 
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وخباّصة لدى طفل ما زال متمحورًا حول نفسه، وال يرى الكون إاّل من خالل هذه النفس. 
وهذا ما ظهر جلّيا يف ما قاله مازن، وقد ُوِضع إخراجيًّا يف فقاعات ثالث: »درّاجيت خّط 
أمحر...ألعايب خّط أمحر.../ممنوع أن يقرتب منها أحد. / ولو اقرتب أحد منها سأزأر يف 

وجهه كما يزأر األسد غغغغغغغ...لن أسكت، سأ...« ص )2.

بني النكهة احملّلّية والبعد العاملّي:

لئن كّنا ال ننفي أّن هذه القّصة ذات بعد عاملّي، وتصلح لتكون مفيدة توعوايًّ ألّي 
احملّلّية  النكهة  خفوت  إىل  نشري  أن  إاّل  ميكننا  ال  فإنّه  مازن،  عمر  من  العامل  يف  طفل 
خبصوصّيتها الّلبنانّية، سوى مسألة املواقف يف األبنية املدينّية، وأّن اسم مازن هو اسم سائد 
يف لبنان وغريه من البلدان العربّية، واألّم هي ماما كما هو مألوف اليوم يف بعض البيئات 
الّلبنانّية. مل تظهر اخلصوصّية تلك، ال يف الّلغة ومستوايهتا وال يف امللبس أو املسكن أو...

من جهة اثنّية، هل تلك األّم املربّية هي منوذج شائع يف البيئة الّلبنانّية بشرائحها كّلها، 
أّم تصغي وحتاور وتناقش وتشرح ومستعّدة إلعادة الشرح؟ أو أهّنا أّم تنتمي إىل طبقة معّينة 
مدينّية متعّلمة، وذات مستوى اقتصادي واجتماعّي وثقايّف خيّوهلا، فضاًل عن شراء درّاجة 
ألطفاهلا واقتناء ألعاب خاّصة بكّل منهم، هي على وعي بدورها ومهمّتها يف إنشاء جيل 

يعي حقوقه ويدافع عنها.

إاثرة  لعدم  السحريّة  الوصفة  الّلبنايّن،  الطفل  أدب  »العاملّية«، يف  الظاهرة  تكون  قد 
جدل حول نتاج فيّنّ موّجه إىل األطفال، مبا يكفل تسويقه ليس يف لبنان فحسب، بل يف 
سوق أكرب هي سوق العامل العريّب. وصفة تتيح ترويج الكتاب أو غريه من الوسائط ونقله 
إىل أّي لغة من لغات العامل، بدون عقبات ُتذَكر كامنة يف القواعد االجتماعّية والثقافّية 
اخلاّصة بشعب من الشعوب، أو بلغة من الّلغات متتلك تعبريات حمّلّية، قد تكون عصّية 

أحيااًن على النقل والرتمجة، إاّل إذا ابتكر املرتجم صيًغا أخرى مالئمة لكل بلد. 
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من زاوية أخرى، ويف سياق تتّبع آلّيات إنتاج مواّد لألطفال، كان يل لقاء مع الكاتبة))) 
للعنف اجلنسّي حتديًدا، فقد أشارت إىل »مساع حاالت كثرية يف  للسؤال عن اختيارها 
لبنان والعامل يف تلك الفرتة راودتين فكرة كتاٍب لألطفال يعاجل مسألة التحّرش اجلنسي. 
املوضوع حّساس ومهّم، وما نسمعه عّما يتعّرض له األطفال جيعل من الضروري التطّرق 
إليه وكسر »التابو« اّلذي يرافقه« حبيث صار طرحه من األولواّيت.... »لكّنين أردته كتااًب 
يوّعي الطفل ويف الوقت نفسه ال خييفه، يقويّه وال يظهره كضحّية، وال يعتمد على الوعظ 

وجمّرد توجيه التعليمات« 

تطّلب املوضوع حبسب قوهلا، » حبثًا عن كيفّية تصّرف املعتدي يف املواقع اإللكرتونّية«-
قبل االطالع على ما كتب عنه يف لبنان- وكانت الصعوبة » يف إجياد املدخل املالئم« إذ 
»مل تكن الكتابة عن املوضوع سهلة. جتّنبت سرد حادثة حصلت فعاًل مع أحد األوالد 
ألّن ذلك قد خييف الطفل. قمت بعّدة حماوالت قبل أن أتوّصل إىل املدخل املناسب، 

وهو مفهوم »اخلّط األمحر...««

وعندما سألتها عّما قامت به أثناء الكتابة، جاء رّدها على الوجه اآليت: »خالل كتابة 
وفّكرت  الطفل  مكان  نفسي  النّص شعرت مبسؤولّية كبرية وكنت حذرة جدًّا. وضعت 
بتأثري كّل عبارة وكّل كلمة عليه. كان كّل مّهي أال يشعر ابلذعر واخلوف من الكبار، فال 
الفكاهة يف  أيًضا على إضافة روح  يؤذيه. عملت  قد  له اخلري ومن  يريد  يفّرق بني من 
بعض األجزاء لتلطيف النّص نظرًا جلديّة املوضوع«. أّما عن تسمية األعضاء مبسّمياهتا- 
كما لدى الغربّيني- فكان رّد الكاتبة »أّن هذا ال حيدث عندان« فاألفضل الكالم على 
»األجزاء اخلاّصة«، فهي تعترب أّن الكتاب، لن يقرأه الطفل منفرًدا، بل ستقرأه األم أو 

املعّلمة وعند ذاك فلتتصّرفا كما تشاءان. 

يف متابعة آلّيات التلقي-وفق املقاربة السيميولوجّية-، مل ختل املقابلة من احلديث عن 
»القلق« الذي ساور الكاتبة من املوضوع املنتخب »على الرغم من الكالم املطمئن اّلذي 
ابملوضوع  الكبري  وإمياين  الكتاب(  عليها  عرض  اليت  النفسّية  )االختصاصّية  منها  مسعته 

) ( مقابلــة مــع الكاتبــة يف 9/10/2019 لتقّصــي آليّــات الكتابــة وأصــداء النتــاج )كل مــا ســريد بــني مزدوجتــني يف 
التحليــل، مســتّل مــن املقابلــة ومــن ورقــة كانــت قــد حّضرهتــا الكاتبــة وأرســلتها عــرب الربيــد اإللكــرتويّن(.
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وأبمهّيته، كنت قلقة من رّدات الفعل ومل أجرؤ على قراءة النّص لألطفال لألخذ برأيهم 
كالعادة، اكتفيت بقراءته ألشخاص مقرّبني ميّن فأحّبوه وأمجعوا على أمهّيته«. وكذلك مل 
ختل من القلق و»التخّوف« الذي استبّد بدار النشر، حني عرضت عليها الفكرة: قلق 
من املوضوع، قلق من السوق العربّية احملتملة، وقلق من الرسوم »رسوم ال ختدش احلياء«. 
مل يُبدَّد القلق هذا، إاّل بعد االّطالع على النّص وعلى عّينة من الرسوم، وبعد اجتماعات 

متكّررة.

أو حّقا  الكاتب مسألة  استساغ  ولو  األوىل، فحىّت  الفرضّية  يدّعم  أوردانه سابًقا  ما 
ّأنّنا نلفت  وآمن هبما، فثمة جمتمع تقليدّي غارق يف مورواثته يقف عائًقا دون ذلك. غري 
إىل حركّية خفّية يف جمتمعاتنا العربّية، ابجّتاه وعي املشاكل والتصّدي هلا، وأكرب دليل على 

األمر، هو أّن كتاب خّط أمحر بلغ الطبعة العاشرة، وهو اآلن قيد الرتمجة.   

ولكن، ماذا عن الكتاب الثاين »كيف أمحي نفسي؟«

كيف أمحي نفسي؟

حملة عاّمة عن الكتاب:

كتاب آخر لبنايّن صدر عام 8)20 يعاجل- كما الكتاب السابق – حّق الطفل يف 
احلماية واألمان. وقد محل العنوان اآليت: »كيف أمحي نفسي؟«))) صادر عن دار أصالة.

نسّجل يف البدء، أّن الكتاب هذا موّجه إىل الفئة العمريّة نفسها كالكتاب السابق الذي 
تناولناه. غري أنّه صيغ على لسان الطفل نفسه: أّواًل بدون أن يسّمى، مكتفًيا بضمري الـ 
»أان«. أّما بدًءا من الصفحة 0)، فيتواىل على الكالم أطفال هم: سارة ص 0)، رميا 
يعود  ص ))-2)، زايد ص ))-4)، رامي ص 5)-8)، وآدم ص 9). من مثّ 
إىل ضمري الـ »أان« ص 20-22 بعنوان »أان أعرف« وإىل عنوان آخر يف ص )2 »ال 
تنس القاعدة الذهبّية: حقوقي هلا قيمة... حّقي ابألمان-حّقي أاّل يؤذيين أحد-حّقي أن 

) ( كرمي مّكي، كيف أمحي نفسي؟
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يسمعين اآلخرون- حّقي أن أدافع عن نفسي«.

من الاّلفت أّن يف عتبات الكتاب- على الصفحة الثانية من الغالف-إهداًء موّجًها 
»إىل كّل طفل وكّل إنسان« فيه يُلقى الضوء على ما حيمل الكتاب من »القّوة واملعرفة«. 
على كسر  والقدرة  ابلشجاعة  إنسان(  وكّل  طفل  )كّل  يتحّلى  »كي  فهي  الغاية  أّما 

الصمت ومنع أّي نوع من أنواع اإلساءة اجلسديّة، العقلّية أم النفسّية« 

1- صوت الطفل: الطفل بضمري املتكّلم )الصفحات العشر األوىل(

)عني-أنف-  أبعضائه  يعي جسمه  طفل  حيال  حنن   ،2 الكتاب ص  مستهّل  من 
شعر-يد-رجل( ويؤّكد ملكّيته احلصريّة له »وهو يل فقط«. لكّنه يتساءل – يف وسط 
الصفحة- »كيف أمحي نفسي؟«. يف الصفحة اليت تليها يعلن الطفل »أان« معرفته مبا 
ميكن مشاركته مع اآلخرين وما ال ميكن »ال أشارك جسدي«. ومن مثّ هناك السؤال: 
من نـستطيع )حنن االطفال( الوثوق به؟ وأييت الرّد: األّم-األب- ومبساعدة املعّلمة ومديرة 
فهي  اخلالصة،  أّما  الطبيب.  إىل  وصواًل  واخلالة  اخلال  العّمة،  واجلّدة،  اجلّد  املدرسة، 
»جسمي يل؟« ص7، »وال حيّق ألحد أن يلمسه أو يرى ما حتت ثيايب، فقط طبييب يف 
حضور أحد والدّي« ص 7. وردًّا على سؤال ضميّن »ملن أخرب مشاكلي؟« يكون اجلواب 
الوالدين يف حال وجودمها معه. أّما يف حال سفرمها، فقد تكون اجلّدة )يف البيت( واملعّلمة 

)يف املدرسة(.

2- صوت األطفال اآلخرين: 

سارة، وبناء على توجيهات أّمها، ال ختفي األسرار »أخرب أّمي. ال أسرار« ص 0). 
رميا، هي األخرى، وبعد أن عّلمتها أّمها ضرورة التقّيد ابلقواعد االجتماعّية كإلقاء التحّية، 
تنّفذ ذلك »أقول مرحبا« ص )). لكّنها تعرّب عن خيارها يف املصافحة أو عدمها مشّددة 
على »أن أحافظ على املسافة بيين وبني اآلخرين« ص ))، مستنتجة أّن »جسمي يل، 
أحرتم مساحيت اخلاصّة«. كذلك، وبناء على ما عّلمتها املعّلمة، تشهر رميا ال »إذا أزعجين 
أحد«. وتعترب قول »ال« حقًّا مكتسًبا، ولكن عليها أن ُتطِلع أّمها على األسباب. وينتهي 

كالم رميا بسؤال »كيف؟«.
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زايد هو يف طليعة الذكور املتكّلمني. وهو كرميا يعرف أن يقول »ال« »عندما أشعر 
بعدم االرتياح من ملسة غري سليمة« ص ))، منهًيا كالمه مبقولة »جسمي يل، ممنوع 

الّلمس!«.

ينتقل زايد إىل موضوع آخر هو تصّفح شبكة اإلنرتنت، فيبدو أنّه يعي خماطر التصّفح، 
أن  علّي  ذلك  »قبل  آخر،  رقيب  أّي  أو  أهله  غياب  يف  املشاهدة  يرفض  هو  وابلتايل 
أسأهلما.... املشاهدة من دون رقيب، أرفض وأقول ال« ص 4). وينهي بسؤال »كيف؟« 

يف وسط الصفحة.

رامي، ماذا عنه؟، وقد ذكر عمره »عمرّي مثاين سنوات« فاملوضوع الذي أاثره هو أيًضا 
تصّفح شبكة اإلنرتنت. رامي يرفض، كما زايد، بعدما عرض عليه أحد أصدقائه ذلك. 
وينصح صديقه »من األفضل أن خنرب وأنخذ )كذا( رأي والدينا وموافقتهما«. وهنا يرفع 
شعار »جسمي وعيين يل، وال أشاهد ما ليس مناسًبا!« ص 5). كما يعلن عن عدم 
قبوله بفتح »صفحات غري مفهومة وغريبة ذاكرًا األسباب بعد سؤال تصّدر الصفحة 6) 
»ملاذا؟«، وهي »مشاهد عنف وضرب« قد تؤّدي إىل حماكاهتا أو إىل إرابكات ومشاعر 

انزعاج. 

ماذا عن كلمة املرور اخلاّصة برامي؟ يعلن رامي مع من يشاركها وعلى من حيظرها ذاكرًا 
السبب »ألمحي نفسي من اخلطر« ص 7). وابلتايل هو ال يتحّدث مع الغرابء وال يزّودهم 
مبعلومات شخصّية خاّصة به، وذلك ألّن »عامل اإلنرتنت مليء أحيااًن ابألشرار!«. وينهي 
بتعليمة تلّقاها من مديرة املدرسة »جيب أن ننتبه ِمن َمن )كذا( ال نعرفهم، وأاّل أنخذ شيًئا 

منهم« ص 8) )هل يلّمح إىل احلبوب املخّدرة؟؟!!(

آدم: حىّت آدم الذي يبلغ من العمر مخس سنوات، ال ميكن أن تنطلي عليه اإلغراءات 
ابحللوى واهلدااي »ألخذي إىل مكان بعيد« ص 9). وهو يدافع عن نفسه »صرخت 
بعيًدا..... أخربت والداي )كذا(....« ص 9). آدم هو اآلخر يعي  عالًيا، وركضت 

جسمه وكيانه »هذا جسمي، ممنوع أن أتخذين«

بعد مداخلة آدم نعود إىل الطفل املتكّلم بصيغة الـ »أان«. »كيف أمحي نفسي؟«، 
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ليلّخص ما ورد سابًقا »أركل، أركض سريًعا، أصرخ، أخرب، أرفض« ص 20-)2. تلي 
هذه األفعال الءات ثالثة »ال أسرار عن دائريت، ال أحتّدث مع َمن ال أعرفهم، ال أشاهد 
ما ليس مناسًبا«. وهكذا تنتهي الصفحة »كيف أمحي نفسي؟« بشعار »أان طفل ومن 

حّقي أن أشعر ابألمان واحلماية« ص )2.

اآلتية: »جسمي  املعارف  فيها  بعنوان »أان أعرف«. وتتواىل  22 فهي  الصفحة  أّما 
يل/أدافع عن نفسي/أخرب/ال أشاهد ما يؤذي«. والصفحة األخرية-كما سبق وأشران- 
هي بلسان قائل، قد يكون الطفل: »ال تنس القاعدة الذهبّية...« وكأهّنا خالصة هنائّية 

للكتاب فيها عرض للحقوق املذكورة سابًقا.

التحليل: 

راشد يصادر صوت األطفال

قد يرتاءى للوهلة األوىل، أّن الكاتب الراشد قد اختفى يف اخللفّية، ومنح الطفل فرصة 
الناقدة الفرنسّية »شيفر«))).  أن يعرّب كما يشاء، ليكون له صوته اخلاّص كما خلصت 
لكّن املتمّعن يف ما ورد على لسان الطفل بصيغة الـ »أان« وما ورد على ألسنة االطفال 
اآلخرين الذين يعلنون أمساءهم وأعمارهم- ذكورًا وإاناًث-، املتمّعن هذا، يُفاَجأ هبذا الوعي 
املتقّدم للحقوق لدى هؤالء مجيًعا )حىّت طفل اخلامسة(. فالراشد قد صادر صوهتم وحتّدث 
ما  قّوهلم  توجيهاته.  وتنفيذ  برتداد شعاراته  هم  واكتفوا  ومفاهيمه.  أفكاره  قّوهلم  ابمسهم. 
يتمىّن للطفل من حقوق. فهل أّن طفاًل يف اخلامسة من عمره، ميتلك من الوعي الكفيل 
برفض اإلغراءات، ومبعرفة نوااي من يوّد اإليقاع به و»أخذه إىل أماكن بعيدة« كما يرد 
على لسانه؟ هل أّن طفاًل ممتثاًل ألوامر وإرشادات أّمه وأبيه ومعّلمته ومديرة مدرسته، هو 
كائن حّر وعى ذاته وخياراته؟ ال ميكن يف نظران أن يكتسب هذا الطفل وعًيا متقّدًما 
وعميًقا، بل هو مقّلد، يتصّرف مبا يرضي أهله ومدرسته. هو ليس فرًدا -ابملعىن العميق 

( ( Mathilde, CHEVRE, Le poussin n’est pas un chien: quarante ans de 
création arabe en littérature pour la jeunesse, reflet et projet des sociétés 
)Egypte, Syrie, Liban(, Ifp/IREMAM, 2015.
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للكلمة- حرًّا، بل رقًما يف قبيلة تعيد إنتاج اجملتمع بدون مساءلة أو نقد. فكيف يتحّصل 
له هذا الوعي، إن مل يكن قد استفسر وانقش وشاكس ورفض وأخطأ وأعاد النظر مبساٍر 
سابق، فاختّط مساره اخلاص، مبعزل عّما يطلبه منه الراشدون اخلائفون القابعون يف قيمهم 

ومثلهم السابقة؟ 

من جهة أخرى، لو سّلمنا جداًل مبقاربة الكاتب ملوضوع حقوق الطفل، ال يسعنا إاّل 
أن نشري إىل أّن هؤالء األطفال هم عرضة للتخويف الدائم من اآلخر، من اإلنرتنت...، 
من الغريب، من أّي شيء خيرج عن املألوف يف نظر األهل والراشدين. أوليس يف األمر 
إخصاء للخيال والعقل والشعور وقتل لإلبداع؟ كيف لطفل معّقم، يُلقَّن املعلومة ويرّددها 
ببغائيًّا أن يتفّرد ويغامر ويبدع؟ كيف له أن يتمّثل حقوقه ويهضمها لتصري مكّواًن أساًسا 

من كيانه، عليها يبين حياته ونظرته إىل الناس واحلياة؟

الكتاب  قد أخذان على  فإن كّنا  قالب خماتل.  أنّه وعظ يف  نقول  أن  وعليه، ميكننا 
السابق، وقوعه أحيااًن يف الوعظ والتنبيه والنهي واألمر، فقد نغمطه حّقه، ألنّه اشتمل على 
حواٍر واٍع وشروحات مفيدة عن اخلّط األمحر ومداراته. أّما »كيف أمحي نفسي؟« فكتاب 
موعظة لبست لبوًسا مراوًغا خماتاًل. فال صوت هلؤالء األطفال وإن أعطوا صواًت. إنّه ترجيع 
ابهت وخبيث ملقوالت الكبار املرّوجني لقيم عاملّية هي حقوق الطفل وحقوق اإلنسان. 
ترجيع ال يعدو كونه زبًدا يذهب هباًء، أّما ما ينفع األطفال، ففي فضاءات أخرى ليس 

بوسع كتاب مماثل خلقها. 

ال فائدة من التطّرق إىل اهلنات الّلغويّة اليت شابت الكتاب، ألن اجلوهر مفقود. غري 
أيّن أتساءل، كيف لدكتور »ابحث يف جماالت التطّور والنجاح يف علم النفس االجتماعّي 
األسرّي«، و»حائز دكتوراه يف.....« و»عضو يف ......«))) كيف له أن ال يعرف هذه 
اإلدراكّية  ومؤّهالهتم  العقلّية  أعمارهم  مع  يتناسب  مبا  لألطفال،  الكتابة  يف  البديهّيات 

والنفسّية؟

إّن  نقول  أن  بوسعنا  فيصبح  الثالثة،  الفرضّية  يف  الواردة  املقولة  تصّح  املثال  هذا  يف 

) ( وردت هذه العبارات وغريها يف الصفحة الثالثة من الغالف مع صورة للمؤّلف.



حقوق اإلنسان يف أدب الطفل يف العامل العريب 180

الكاتب))) –رغم علومه املتقّدمة-مل يتمّرس مبا فيه الكفاية ابلكتابة لألطفال يف مستلزماهتا 
الظاهريّة  السهولة  من  ابلرغم  هلؤالء-  الكتابة  فعامل  والّلغويّة،  والرتبوية  الفنّية  ومعايريها 
املفرتضة-هو عامل شائك وصعب، ولنا يف شهادات كّتاب حمّليني وعامليني خري دليل على 

ما نذهب إليه.  

خالصة:

الطفلّي ما زال خيتّط  الّلبنايّن  النتاج  أّن  لنا،  يتبنّي  التوثيقّي والتحليلّي،  العرضني  بعد 
النوعّية  طريقه بصعوبة، بفعل عوامل عديدة ضاغطة، لكّنه بدأ يشهد بعض التحّوالت 
اخلجولة، فثّمة حماوالت جاّدة من بعض الكاتبات والكّتاب الّلبنانينّي يف مسائل حقوق 
الطفل، غري أهّنا مل تصبح هنًجا ومل تتمأسس يف جتربتهم الكتابّية، سواء تطّرقوا لتلك احلقوق 
مباشرة أو عاجلوا مواضيع أخرى ختّص الطفل. فالّدرب طويل وشاّق ودونه عقبات داخلّية 

وخارجّية.

اثلثًا- خامتة

يف اخلامتة، إنّنا إذ نؤيّد مقولة بورديو وابّسرون:)2) »أدب األطفال يندرج يف الوحدة 
الكبار- منتلك  الرمزّي«، ألنّنا –حنن  املوصومة ابإللزام  النقديّة  املمارسات  لكّل  النظريّة 
»فال  مفاهيمنا،  عليه  ونسقط  مبعايريان،  الولد  ونلزم  واألهلية،  الكالم  سلطة  السلطة، 
نعترب  إذ  إنّنا  وابلتايل،   .code((( قانواًن/قاعدة«  منه  جنعل  بل  احلقيقّية،  منزلته  نعطيه 
أدب األطفال ممارسة تربويّة واجتماعّية قائمة على »عنف رمزّي« إلعادة إنتاج املنظومة 
االجتماعّية-الثقافّية السائدة، لكّننا نعتربه ابملقابل، ممارسة أدبّية فنـّّية ابمتياز )فن الكتابة 
يتنّكبها مبدعون جمّددون، فيفتحون آفاقًا تتخّطى السائد املكرور. يقتحم  وفّن الرسم(، 
»تطرح  موضوعات  يتخرّيون  والفلسفّية.  الوجوديّة  تلك  حىّت  املوضوعات كّلها،  هؤالء 

) ( مل تسمح لنا الظروف إجراء مقابلة مع الكاتب، لعدم وجوده يف لبنان، وفًقا ملا قاله لنا أحد معارفه.
2 ( Bourdieu, Pierre -Passeron, Jean Claude: La reproduction,. P.17.

) ( سهام حرب، حنو معايري جودة ألدب األطفال يف لبنان والعامل العريّب، ص )8.
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موضوعات  والعالئقّية«)))،  واملعرفّية  والنفسّية  الفكريّة  حاجاهتم  وتليّب  األطفال  هواجس 
حمّملة بقيم جديدة، بقيم إنسانّية، ترفض العنف على أنواعه، ترفض العنصريّة والتعّصب، 

وتنبذ كّل ما ينتهك إنسانّية اإلنسان. 

املغامرة هذه، تفرتض شروطًا موضوعّية مل تنضج بعد، وإن شهدان بعض مالمح حراكها. 
فلو شئنا الوقوف على احلصيلة اليت جنيناها من البحث والتحليل، ميكننا-آسفني- أن 
نزعم أّن قّلة من الكّتاب الّلبنانّيني كانوا من هؤالء املغامرين اجلريئني، وأّن نواايهم احلسنة، 
تقع بني مطرقة جمتمع ذكورّي تقليدّي، وسندان دور نشر هتجس ابملداخيل اإلضافّية. أّما 

الباقون فمتطّفلون على الكتابة ال ميتلكون أدواهتا األّولية.

فهل وعى أدب األطفال يف لبنان مشروعّيته؟ وهل وعى الكّتاب ماهّية عملهم وصعوبة 
دورهم وتعقيده؟

 هل من برامج ضمن األطر اجلامعّية أو غريها لتأهيل كّتاب حمتملني يف جماالت الكتابة 
ابلكلمة أو ابلصورة أو ابلشريط املصّور...؟

فهل من سياسية رمسّية و/أو خاّصة لتنشيط اإلنتاج وحفز اخللق واإلبداع؟

) ( املرجع السابق، ص 656.
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متظهرات حّق اهلويّة يف أدب الطّفل العريب
قصص حممد مجال عمرو أمنوذجا

د. صليحة سبقاق*)1(

*  أســتاذ حماضــر جبامعــة حممــد خيضــر، بســكرة يف اجلزائــر، حاصلــة علــى الدكتــوراه يف النقــد املعاصــر. هلــا عــدد مــن 
األحبــاث العلميــة منهــا: دور املدرســة الّســالفية يف تقــدمي اآلداب اهلامشــّية للمتلّقــي العــريب، حبــث منشــور ضمــن كتــاب 
مجاعــي )التلقــي يف الثقافــة العربيــة(2007، مفهــوم املفارقــة وجتلياهتــا يف الــرّتاث النقــدي العــريب 7)20، املفارقــة الّلفظيــة 
يف قصيــدة )ال تصــاحل( مــن اإلبــراز إىل الّنقــش الغائــر 7)20، الســرية النبويــة يف مناهــج الرتبيــة اإلســالمية املوّجهــة لتالميــذ 
املرحلــة االبتدائيــة 2008. كمــا شــاركت يف عــدة ملتقيــات ومؤمتــرات عربيــة ووطنيــة. ونشــرت عــدة مقــاالت وحبــوث يف 

جمــالت حمكمــة وطنيــة وأشــرفت علــى مذكــرات الليســانس واملاســرت.
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 متظهرات حّق اهلويّة يف أدب الطّفل العريب
قصص حممد مجال عمرو أمنوذجا

د.صليحة سبقاق- اجلزائر

 امللخص:

يوفر أدب الطفل تربة خصبة إلنبات كل ما من شأنه أن يغرس يف شخصية الطفل 
)حممد مجال  الكاتب  وقد كان  عنها،  ويدافع  هبا  ويتمّسك  يعتز  هويته، وجيعله  مالمح 
عمرو( حريصا على أن يقّدم للطفل املتلقي العريب أساسيات هويته العربية، من خالل عّدة 
متظهرات تتشكل من خالهلا، حيث إن اخلصوصية التارخيية والثقافية اليت جتمع أفراد الوطن 

الواحد هي اليت تشكل ذلك األساس.

وألن الكاتب اشتغل كثريا على الكتابة لألطفال، فهو يعي جيدا أن حقوق الطفل ال 
ينبغي أن يتعرف عليها من خالل الّلوائح القوانني، بل ينبغي أن تقّدم له يف قالب تثقيفي 
العقلية والّنفسية، وقد اعتمد على آليات أسلوبية حمّددة  وتعليمي مبا يتناسب ومدركاته 
رأى أهنا األصلح ملخاطبة الطفل العريب عموما والطفل الفلسطيين على وجه اخلصوص 
وجعلهما يدركان قيمة اهلوية اليت حيمالهنا، ويطالبان حبقهما فيها ويدافعان عنها عندما 

تقتضي الضرورة، ونورد هذه اآلليات ودورها فيما يلي: 

- اعتماد الكاتب على اآلليات الفنية اجلمالية جعله يؤثر يف الطفل املتلقي الّتأثري الذي 
ال ينتهي ابنتهاء حلظة التلقي، ولكنه التأثري املستمر الذي يتمّلك الطفل ويدفعه للتمّسك 

هبويته. 

املعتادة  اجلمالية  وظيفته  عن  اخليال  إببعاده  والتخييل  اخليال  بني  املزج  اعتماده   -
وإدخاله دائرة الوظيفية عن طريق عملية التخييل، ما جيعل الطّفل املتلّقي يصل خبياله إىل 
حدود الواقع الذي تتشّكل فيه متثالت هويته، ويتعداها بواسطة التخييل إىل حدود املأمول 

الذي يقود إىل انتصار العريب الذي يتمّسك هبويته وجياهد يف سبيلها. 
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- وقد متّكن حممد مجال عمرو برتكيزه على الرّتاث التارخيي العريب والقضية الفلسطينية 
من تطويع عقل الطفل املتلقي ووجدانه يف آن واحد ،مما جيعله قادرا على املطالبة ابسرتجاع 

حق هويته وكينونته.

وقد اعتمد حممد مجال عمرو على مكونني أساسيني من مكوانت اخلطاب الّسردي يف 
تعزيز االنتماء وتشكيل اهلوية العربية وتقدميها للطّفل املتلّقي: 

- وظف الّشخصيات يف القصة توظيفا اسرتاتيجيا ،حبيث جعل يف كل قّصة ساردا 
مهيمنا عليما ابألحداث التارخيية وتعاليم الدين اإلسالمي، يكون غالبا هو الطفل نفسه 
ذهن  اهلوية يف  مبادئ  ترسيخ  يضمن  مما  واحد  آن  يف  واملوجَّه  ه  املوجِّ هو  يكون  حبيث 

ووجدان الطفل املتلقي.

- كما زاوج بني الفضاء الزماين واملكاين من أجل مفاعلة ما هو اترخيي وما هو ختييلي، 
ألن العريب يف األساس يرتبط ارتباطا وثيقا بتارخيه وأرضه.

وخنلص إىل أن اهلوية حق يكتسبه الطفل يوم ميالده، وأّن أدب الطفل يشكل رافدا 
مهما من الروافد اليت تسعى إىل تعريف الطفل حبقه يف هوية خاصة به، فهو الوسيلة الثقافية 
اليت من شأهنا أن تسهم يف تنشئة جيل عريب متمسك هبويته وعناصرها وقادر على احملافظة 

عليها والدفاع عنها.                                                          

مقدمة:

يشّكل أدب الطّفل جماال خصبا لتعريف األطفال حبقوقهم و إدماجهم يف جمتمعاهتم، 
تنشئة  تستهدف  تعليمّية  و  تربوية  مسؤوليات  عدة  عاتقه  على  أدب حيمل  أنّه  السيما 
اإلنسان يف مراحل حياته العمرية األوىل، و إذا تعّلق األمر أبدب الطفل العريب، فإن كاتبه 
ال يستطيع أبّي حال من األحوال أن يبتعد كلية عن تناول ما يشّكل خصوصية اإلنسان 
العريب، أما إذا عمد الكاتب قصدا إىل ترسيخ اخلصوصية العربية يف نفوس الّناشئة، فإنه 
سيجد مبتغاه يف القضااي اليت تعرّب عن اهلوية العربية مبختلف أبعادها، إذ طاملا كان هّم 
اإلنسان العريب عموما ينصّب حول ترسيخ اهلوية العربّية يف شخصية أطفاله، وإننا ال نبالغ 
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إذ نعترب حق اهلوية هو الّلبنة األساسية اليت يتمّتع مبوجبها الطّفل حبقوقه األخرى، ملا له من 
دور يف رسم معامل شخصيته و حفظ كيانه و كرامته.  

وإذا كان األدب املوجه للطفل يستهدف متلّق له سّن حمّدد وقدرات عقلية وإدراكّية 
حمددة، فإّن ذلك يدفع الكاتب إىل حتّري االسرتاتيجيات املناسبة ليقول ما يريد ويستقبله 
املتلقي كما أُريد له، فإذا تعلق األمر إبيصال املعلومات اجملّردة إىل أذهان األطفال، فإنه 
ينبغي على الكاتب أن يوّظف عدة أساليب وآليات ليصل إىل مبتغاه، ومن هذا املنطلق 
فإنّنا نروم  من هذه الدراسة ابلّدرجة األوىل، كشف اآلليات األسلوبية اليت اعتمد عليها 
الكاتب حممد مجال عمرو يف قصصه من أجل اإلسهام يف غرس اهلوية العربية يف نفوس 
الناشئة، واحلقيقة أنّه حني حبثنا عن مدوانت أدب الطفل اليت تتعرض حلق اهلوية، وجدان 
يف قصص حممد مجال عمرو اجملال املناسب لذلك، وهذا لعدة أسباب جنملها فيما يلي:

- أّن الكاتب مل يعمد إىل طرح حّق اهلوية يف قصصه طرحا مباشرا يف قالب سردي، 
بل إنّنا جند يف قصصه متظهرات عديدة للهوية العربية، فهو وإن مل يصرّح مباشرة ابلعناصر 
اليت تشكل هوية الطفل العريب، إال أنه يف جزئيات عديدة من أعماله جيعل الطّفل يستنتج 

ما ميكن أن يشّكل هويته.

- اعتماد الكاتب على األحداث الّتارخيية اليت حتّدد هوية اإلنسان العريب وابلتايل فهو 
يرسم أمام الطفل طريقا مّر به أجداده ويدعوه إىل عدم احلياد عنه.

- أن اهلوية مبعناها األخّص الذي يرتبط ابجلنسية، تتمظهر بشكل مزدوج يف قصصه 
إذا ما اعتربان أن املتلقي األول ألعماله هو الطفل األردين، وحنن نعلم أن أكثر من نصف 
وإن كان  األردنية،  اجلنسية  على  أوالدهم  وحصل  األصل  فلسطينيو  هم  األردن  سكان 
هؤالء قد متاهوا مع مكوانت الّشعب األردين، إالّ أهنم حريصون على أن يتثّبت أوالدهم 
جبذورهم الفلسطينية، وهذا ما جعل متظهرات اهلوية يف قصصه تتشّعب، وابلتايل مارست 

علينا ضغطا لدراستها.

- أّن اهلوية مبعناها األعّم الذي يرتبط ابلعروبة، تشّكل فيها القضية الفلسطينية مهّا 
عربيا مشرتكا، مما جيعل الطفل العريب أينما كان معين بتلّقي قصص حممد مجال عمرو.
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الشعرية،  القصص، والقصص  يتنوع بني  الذي  للطفل  املوّجه  إنتاجه األديب  - غزارة 
والقصائد واملسرحيات، وكثريا ما دمج قصصه أبشعاره اخلاّصة حبيث جييء موضوع القصيدة 

مناسبا ملوضوع القصة.

وإننا إذ نؤكد أّن مفهوم اهلوية يف ارتباطه بذات اإلنسان ميتلك درجة عالية من التشعب 
اليت تعطي اخلصوصية للطفل  يف عدة جماالت و سياقات، ولكننا نستهدف هنا اهلوية 
نعتمد يف كشف هذه اخلصوصية على متظهرات حق  العريب ومتيزه عن غريه، مما جعلنا 
اهلوية يف أدب الطفل العريب، واختذان من قصص حممد مجال عمرو أمنوذجا تطبيقيا هلذه 
الدراسة، وإن كانت دراستنا نسقية أحياان وسياقية أحياان أخرى، فهذا ألننا وجدان أننا إن 
التزمنا مبنهج واحد يف الدراسة والتحليل فإننا نكون قد ضّيعنا على أنفسنا فرصة اكتشاف 
متظهرات كثرية للهوية يف قصص الكاتب، كما أنّنا نعتمد يف حبثنا على أسلوبية التلقي اليت 

جتعل سلطة التلقي مناصفة بني املبدع والناقد.

وتعتمد الّدراسة توثيقيا على اتفاقيات ومواثيق دولية خاصة حبقوق اإلنسان والطفل، 
قانونيا للداللة على  التحليل وجعلنا من بعض موادها متكئا  أثناء  إليها  اليت عدان  وهي 

خمرجات حتليلنا األديب وهي:

اإلعالن العام حلقوق اإلنسان الذي اعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة 7)2 ألف . )
د3- املؤرخ يف 0) كانون األول/ديسمرب 948). )وقد ارأتينا االعتماد على هذا القانون 

للداللة التارخيية مع موعد صدوره مع القضية الفلسطينية(. )الوثيقة رقم 1(

اتفاقية حقوق الطفل اليت اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق مبوجب قرار اجلمعية . 2
العامة لألمم املتحدة 25/44 املؤرخ يف 20 تشرين الثاين/نوفمرب 989). )الوثيقة رقم 

)2

يف . ) العرب  االجتماعية  الشؤون  وزراء  مؤمتر  أقرّه  الذي  العريب  الطفل  حقوق  ميثاق 
ديسمرب 984). )الوثيقة رقم 3(
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وجدير ابلذّكر أننا ال نعتمد فقط على املواد والبنود اليت تعرضت مباشرة إىل حّق اهلوية، 
بل نتعداها إىل املواد والبنود اليت تشري إىل عناصر أخرى من شأهنا أن تسهم يف حتقيق 
اهلوية، وهذه املرونة يف اختيار هذه املواد األخرية فرضتها علينا طبيعة التمظهرات املختلفة 
حلق اهلوية يف القصص اليت يقوم عليها اجلانب التطبيقي من البحث، كما جتدر اإلشارة 
أيضا أننا اتصلنا ابلكاتب حممد مجال عمرو شخصيا من أجل أن يزودان مبجموعة أعماله 
قّدمها لدور  لنا يف شكل ملفات word كما  يقّدمها  القصصية، وقد اقرتح علينا أن 

النشر)))، و قد وجدان اقرتاحه سديدا و يف حمّله نظرا لألسباب االتية:

- غزارة انتاجه األديب املوجه لألطفال وتنّوعه، يصّعب علينا احلصول على كل قصصه 
ثقايف أو  أو  اليت غرضها ديين  القصص واملسرحيات  املطبوعة، السيما وأّن هناك بعض 
أخالقي، ال تتمثل فيها اهلوية منفردة وابلتايل ينبغي مسح أكرب عدد من القصص، وهذا 

ال ينفي أّن هناك قصصا كثرية طغت عليها متظهرات حق اهلوية.

- أّن دراستنا ال تعىن ابجلانب الّشكلي لقصص األطفال اليت يغلب عليها الرسومات 
والصور، بل هتتم جبانب املضمون الّنصي، الذي قد ال يتجاوز حدود الصفحة أو الّصفحتني 
يف أغلب احلاالت، وابلتايل يكون االنشغال على نصوص word أكثر سالسة وفاعلية.

- كما أّن الكاتب كان يصف كل الّصور املوافقة للّنصوص املكتوبة من خالل فقرات 
وهي  القصة  عليه  تكون  الذي  الّشكل  نتصور  جيعلنا  مما  احلكي،  منت  داخل  اعرتاضية 

مطبوعة، وكذلك جيعلنا نستنبط دالالت الصورة اليت تعزز داللة النص. 

- وابلنسبة لبياانت توثيق كل قّصة كما هي مطبوعة فإننا نذكرها كاملة كما زودان هبا 
الكاتب أسفل كل قصة.

وحّري بنا يف مستهل ولوجنا إىل عامل البحث أن نقّدم تعريفات ملصطلح اهلوية واليت 
مبوجبها مّت عّدها حقا من حقوق اإلنسان:

) ( وهذا يعين عدم اإلشارة إىل صفحات القصص عند االقتباس منها، وسيكتفى ابإلشارة إىل عناوينها.
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مفهوم اهلوية:

ختتلف تعريفات اهلوية حبسب الّسياقات اليت تتناوهلا، وابلّتايل فإننا إذ ننظر إليها من 
الزّاوية اإلنسانية البحتة، فإننا جند أهنا تنطلق من الفرد لتعم على اجلماعة، وللفظة اهلوية يف 

الّسياقني املعجمي واالصطالحي معنيان مها:

لغواي:

من املفارقة أن ترتبط اهلوية ابألان الفردية واجلمعية يف حني أهنا أتيت من مصدر )اهلُو(، 
اختّص  ما  فاهلوية كل  للغري،  شهوده  يصح  ال  الذي  »الغيب  اجلرجاين  عرفه  وهو كما 
بشخص وغاب عن غريه«))). وهي أيضا »حقيقة الّشيء أو الّشخص املطلقة املشتملة 
لصيقة  أهنّا  املعنيني  من  ونستنتج  )هو(«)2)  إىل  منسوب  وذلك  اجلوهرية  صفاته  على 
ابإلنسان كما أّن هناك صفات معّينة تتجّسد من خالهلا، وهي اليت متيز الفرد عن اآلخر، 

وأن هذا التمّيز جيعل هويته اخلاصة ، وابلتايل يكون لآلخر هويته اخلاصة أيضا.

اصطالحا: 

ويف املنحى اإلنساين دائما فإننا جند للهوية تعريفات اصطالحية عديدة منها »اهلوية 
هي عملية دينامية تقوم على التوفيق بني االستمرارية و التغيري يف عملية تفاعل مستمر 
تفرض  اليت  الدينامية  على  التعريف  هذا  يركز  االجتماعي«))) حيث  احمليط  و  األان  بني 
االستمرارية يف اكتساب اهلوية، وعلى التفاعل بني األان و اجملتمع حبيث ال ميكن أن يكون 

) (  أبــو احلســن علــي حممــد اجلرجــاين. كتــاب التعريفــات. )مصــر: دار الكتــب العلميّــة للّنشــر والتوزيــع، دط،)98)م(، 
ص257.

2 (  املنجد يف اللغة واألعالم، )لبنان: دار املشرق، ط27، 986)م(، ص 875.
( ( Gaillard. A. Les répercussions du processus d’acculturation des jeunes 
requérants d’asile sur les familles. Mémoire de fin d’étude pour l’obtention 
du diplôme HES d’assistante sociale, Haute Ecole Valaisanne Santé-So-
ciale. Suisse. Septembre 2006. P10.
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لألان هوية خاصة دون أن يكون مندجما يف جمتمع ما، فهي كما أشران وإن كانت تبدو 
أّن ما حيّققها فعال هو)اهلو( يف تفاعله مع األان، واهلوية أيضا »تنظيم  لصيقة ابألان إالّ 
داخلي معني للحاجات والدوافع والقدرات واملعتقدات واإلدراكات الذاتية ابإلضافة إىل 
الّنظر نفسها رأى راحبي امساعيل أن  الوضع االجتماعي والسياسي للفرد«))) ومن زاوية 
أو  الفردية  اخلصوصيات  بتحديد  يسمح  والسلوكيات  املعتقدات  من  منوذج  اهلوية »هي 
اجلماعية أو الثقافية ،يؤدي إىل حتقيق االحتواء عن طريق االنتماء أو االستبعاد عن طريق 
املخالفة أو العزل وتربز هذه املواقف االنفعالية واملعرفية املهددة لكيان الفرد واجلماعة كآلية 
دفاع تضمن االستمرارية الزمنية واملكانية«)2) وهنا أيضا نسجل قيام اهلوية على اخلصوصية 

)الفردية( اليت حتقق االنتماء )للجماعة(.

وانطالقا من هذه التعريفات اليت قدمناها ميكننا أن نلخص العناصر والسمات املكونة 
للهوية، )وهذه العناصر هي اليت متّكننا من رصد مواد اتفاقيات حقوق االنسان والطفل 

اليت من شأهنا أتكيد اهلوية كحق انساين(:

الوعي ابلذات )من أان؟(.- 

حتقق الّشعور ابالنتماء.- 

اكتساب صفات اجلماعة.- 

االلتزام ابملفاهيم واألعراف االجتماعية املشرتكة.- 

فإذا كان حق اهلوية يشّكل نقطة االنطالق للحصول على حقوق أخرى كثرية، فينبغي 
أن يكون من أول احلقوق اليت ُتكّرس يف أذهان األطفال، ألن اهلوية تولد مع اإلنسان 
وتالزمه إىل آخر حياته، لذلك عين الكثري من األدابء يف الوطن العريب بغرس مبادئ اهلوية 

) (  حممــد الســيد عبــد الرمحــن، مقيــاس موضوعــي لرتــب اهلويــة اإليديولوجيــة واالجتماعيــة يف مرحلــيت املراهقــة والرشــد 
املبكــر. )القاهــرة: دار قبــاء ،998)(، ص 400.

2 (  راحبــي امساعيــل، اإلصــالح الرتبــوي وإشــكالية اهلويــة يف املنظومــة الرتبويــة اجلزائريــة. رســالة دكتــوراه، جامعــة احلــاج 
خلضــر، ابتنــة، اجلزائــر،))20، ص9).
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تلّقيها واإلحساس هبا، السيما وأن أدب األطفال هو«  ليتم  للطفل،  املوّجه  يف األدب 
التعبري اجلميل الذي مضمونه عقل أو وجدان، ميازجهما اخليال أو الواقع  الذي حيق لنا 
فيه استخدام العبارة اليت تصور املعاين وتوحي ابلفكر، وتثري اخليال وتنعش العاطفة وحترك 
االرادة »))) وهي االستخدامات اليت رّكز عليها حممد مجال عمرو يف املقاطع اليت شكلت 
متظهرات حق اهلوية يف قصصه، وقبل أن خنوض يف اجلزء التطبيقي من البحث البد من 

تقدمي موجز للّسرية الذاتية للكاتب:

السرية الذاتية للكاتب حممد مجال عمرو:

البياانت الشخصية: -

االسم: حممد مجال عايش عمرو. 	

اجلنسية: أردين اجلنسية. 	

اتريخ امليالد ومكانه: 9)/959/4)، عمان، األردن. 	

املؤهل العلمي: هندسة معمارية، عمان، األردن، سنة )98). -

املؤهالت العملية السابقة: -

رئيس حترير جملة وسام لألطفال- وزارة الثقافة، األردن )6)7-20)20(. 	

رئيس قسم منشورات األطفال – مديرية ثقافة الطفل - وزارة الثقافة )2006- 	
.)2008

مدير حترير جملة براعم عمان ـ أمانة عمان الكربى، عمان، األردن )2000- 	
.)2006

) (  مصطفى الصاوي اجلويين، حول أدب األطفال. )مصر: منشأة معارف االسكندرية، د.ط، د.ت(ص7)
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مهام رئيس حترير جملة فراس ـ مؤسسة آالء لإلنتاج الفين والتوزيع ـ لندن، بريطانيا  	
.)(996-(99((

مهام رئيس حترير جملة أروى لألطفال ـ االحتاد الثقايف ـ ابريس، فرنسا ))98)- 	
.)(987

مدير عام ومالك دار ميان للنشر والتوزيع ـ عمان، األردن ))99)-996)(. 	

مدير النشر يف دار البشري للنشر والتوزيع ـ عمان، األردن )987)-)99)(،  	
.)2002-(996(

من النتاج العلمي: -

أ- الكتب املطبوعة )زادت على 250( منها:

1- نسعى إىل مستقبل: ديوان شعر لألطفال، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
.(990

2- أحلى األنغام: جمموعة شعرية لألطفال مع نواتت موسيقية )0) قصيدة(، توزيع: 
995)، ط2  املتحدة، ط)،  العربية  أبو ظيب، دولة اإلمارات  اللغات احلديث،  معهد 

مكتبة األسرة األردنية، وزارة الثقافة، األردن، 6)20.

3- حكاايت صفراء للفتيان )/7: )الكلب اجلوري واجلندي الذكي، عاقبة الصابرين، 
مكافأة من فيل، زرايب يستغيث، الطريق إىل ُتسرَت، احلجلة الشاهدة، اجلمل اهلارب(، 

املؤمتن للنشر والتوزيع، الرايض، السعودية، )ط)، 979)-999)(.

4- الثالثة الشجعان: أشعب وجنيب وميان )/7: )مكة املكرمة، جدة عروس البحر، 
قاهرة املعز، أخفض بقعة يف العامل، دمشق الفيحاء، إستانبول، لصوص املخطوطات يف 
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طشقند(، مؤسسة بيت األفكار الدولية، السعودية، )ط)، 999)(.

األردن،  عمان،  البشري،  دار  توزيع:  لألطفال،  مسرحية  الطريق:  على  حادث   -5
مؤسسة الرسالة، بريوت، )ط)، 2000(.

6- نسيمات الطفولة، جمموعة شعرية فائزة جبائزة الشيخة مريا بنت هزاع بن زايد آل 
هنيان الدورة السادسة )200، اهليئة العليا جلوائز مسابقات أجنال الشيخ هزاع بن زايد 

لثقافة الطفل العريب، أبو ظيب، دولة اإلمارات العربية، )ط)، )200(.

7- مهس البالبل، جمموعة شعرية لألطفال، منشورات وزارة الثقافة، عمان، األردن، 
)ط)، 2005(.

8- رايض الصادقني، )قصة وشعر ومسرح(، مكتبة امللك عبد العزيز العامة، الرايض، 
السعودية، )ط)، 2008(.

9- سّر الطائرة الورقية، قصة حول املناطق احلضرية يف عمان، معهد عمان للتنمية 
احلضرية، عّمان، )ط)، 0)20(.

السعودية،  الرايض،  العامة،  العزيز  عبد  امللك  مكتبة  اللنب،  وغّشاش  القرد   -10
)ط1،2011(.

- أعمال منشورة لدى دار إتقان – انشرون، عمان، األردن:

11- سلسلة أبطال من اإلسالم: طارق بن زايد، سعد بن أيب وقاص، النعمان بن 
مقرن، دار اإلتقان- انشرون وموزعون، عمان، األردن، )ط)(.

12- سلسلة إتقان لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا: هنوى السفر، نبين الوطن، 
سامي والوقت، محار ذكي، ثالثة ألوان، دار اإلتقان- انشرون وموزعون، عمان، األردن، 

)ط)(.
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13- سلسلة حكاايت عمو خالد- طيور اجلنة: مدرسة األصدقاء، رحلة إىل الشاطئ، 
الورقة الضائعة، مؤسسة الفرسان للنشر والتوزيع، عمان، األردن، )ط)، ))20(. 

حاضنة  القدس  األنبياء،  أيب  مدينة  اخلليل  صامدة:  فلسطينية  مدن  سلسلة   -14
األقصى، قصيدة غزة أم الشهداء، )ط)، ))20(.

15- سلسلة نيب الرمحة: األرواح جنود، الدين يسر، يف خرفة اجلنة، دار اإلتقان- 
انشرون وموزعون، عمان، األردن، )ط)، ))20(.

خليفة،  جبائزة  الفائزة  السلسلة  من  العاملية:)  مناهج  مؤسسة  مشروع  قصص   -16
اإلمارات العربية املتحدة(، قصص: يف ساحة املعركة، مسابقات، التحدي، مصباح نور 
الدين، لينا ميدس، سلسلة القصص الرتبوية، مؤسسة مناهج العاملية، الرايض، السعودية، 

)ط)، 0)20(.

17- سلسلة فلسطني والقدس أرض األنبياء: الطائر األخضر )جمزرة احلرم اإلبراهيمي(، 
سلطان فلسطني عبد احلميد الثاين، صقر فلسطني كايد مفلح العبيدات، دار اإلتقان- 

انشرون وموزعون، عمان، األردن، ) ط)، ))20(.

18- سلسلة ما أحلى اإلسالم )مستوى الروضة(: قصائد: هللا رازقنا، قطي نعسان، 
أان أبتسم، دار اإلتقان- انشرون وموزعون، عمان، األردن، )ط)، 4)20(.

19- سلسلة ما أحلى اإلسالم )املستوى األول(: قصائد: سعٌد املؤّدب، حممٌد نبّيي، 
صاليت، دار اإلتقان- انشرون وموزعون، عمان، األردن، )ط)، 4)20(.

20- حارس أحالم املدينة، مسرحية لألطفال، منشورات وزارة الثقافة، عمان، األردن، 
)ط)، 5)20(.

القاهرة،  للكتاب،  العامة  املصرية  اهليئة  لألطفال،  ديوان شعر  األلوان-  21- شدو 
)ط)، 6)20(.
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22- أحلى األنغام: جمموعة شعرية لألطفال مع نواتت موسيقية، منشورات مكتبة 
األسرة، وزارة الثقافة، عمان، األردن، )ط2، 6)20(.

األردن،  عمان،  مؤسسة جدي كنعان،  لألطفال،  قصة  احلصان؟،  يطري  23- هل 
)ط)، 8)20)

24- حني غضب اهلاتف اجلوال، قصة لألطفال، منشورات احلليب، املغرب )ط)، 
.)20(8

العربية يف دول عربية عدة، منها: األردن، اإلمارات،  اللغة  25- قصائد يف مناهج 
اجلزائر، العراق، مصر، املغرب، زجنبار.

26- قصائد وقصص منشورة يف جمالت األطفال العربية: )ماجد/ اإلمارات، العريب 
الصغري/ الكويت، حكيم/ األردن، كوان الصغري/ الكويت، وسام/ األردن، فراس/ لندن، 
أروى/ األردن، براعم الطفولة/ اجلزائر، أسامة/ سورية، أسامة/ اليمن، اإلطفائي الصغري/ 

األردن، (

من اإلبداع الفين واملسرحي:

مسرحية حادث على الطريق/ أتليف، مهرجان جرش، األردن،)200. -

مسرحية برتا واهلدية العجيبة، إخراج، مركز احلسني الثقايف، عمان، األردن،2007. -

مسرحية مااي وبئر احلكااي، إخراج ، مركز احلسني الثقايف ، عمان ، األردن،2008. -

األردن،  -  – عمان  الثقايف،  احلسني  مركز  أتليف،  املدينة،  أحالم  حارس  مسرحية 
.2009

مذكرات أسيد، مسلسل دمى متحركة تلفزيونية )26 حلقة × 0) دقيقة للحلقة(،  -
مؤسسة آالء لإلنتاج، جدة، 996)، مشاركة يف النصوص وأتليف كلمات األغنيات 
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واإلشراف على الدوبالج.

مسرحية »حادث على الطريق« مهرجان جرش للثقافة والفنون 22، إخراج أ. يوسف  -
الربي، عرضت على مسرح أرتيمس، جرش 8+8/9/)200 وعلى مسرح مركز احلسني 

الثقايف، عمان ))+2)/8/)200، أتليف املسرحية واألغنيات.

مسرحيَّة زها والعصفور الّذهيب، مركز زها الثقايف، عّمان – األردن، 8)20 -

املهرجان األردين السابع ملسرح الطفل العريب، ورقة بعنوان: أثر التكنولوجيا على مسرح  -
الطفل العريب، املركز الثقايف امللكي، 2)/0)/2004.

مسلسل تلفزيوين »نور وهداية« )0) حلقة × 20 دقيقة للحلقة(، الشرق األدىن  -
لإلنتاج الفين، إخراج : حممد عايش، كتابة املادة الدرامية.

)سنة  - دقيقة(،  )حلقة*5)  األردنية،250  اإلذاعة  إذاعي،  برانمج  تراثنا،  من  عرب 
.)20(6-20(5-20(4

كتابة كلمات أغنيات الشارة وأغنيات أعمال لألطفال منها: -

)جارجانتوا، بييب داينوز، جريين الرجل األخضر الصغري، بروفيسور تومبسون،  	
جحا وحكاايته املرحة، مذكرات أسيد، رحلة اخللود، فتح القسطنطينية، مسرور يف جزيرة 

اللؤلؤ،...(.

املشاركة يف السيناريو واإلشراف الفين على أفالم كرتون ودمى متحركة، آالء لإلنتاج،  -
جدة، السعودية، منها:

فتح القسطنطينّية )0)) دقائق(، 995). 	

رحلة اخللود )85 دقيقة(، 995). 	
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مسرور يف جزيرة اللؤلؤ )65 دقيقة(، 996). 	

مذكرات أسيد ـ دمى متحركة )0) حلقة × 5) دقيقة(، 996). 	

املشاركـة يف اإلعـداد واإلشـراف على برامـج حاسـوب، مركـز األفق ملعاجلة املعلومات  -
املرئية، عمان، منها:

مدينة القواعد، 2000 - الفيزايء، 2000 - زدين علماً، 2000. 	

وبرامج حاسوب، مؤسسة كمبيو أيج، أمريكا، منها: -

 الطائرة.. كيف تعمل؟ 997). 	

برانمج إذاعي: مغامرات ندى وأنيس: املوسم األول )26 حلقة*25 دقيقة(، - 
 25* حلقة   26( الثاين  املوسم   +  20(6 األردنية،  اإلذاعة  وإخراج(،  وإعداد  )إنتاج 

دقيقة(، )إنتاج وإعداد وإخراج(، اإلذاعة األردنية، 7)20.

اجلوائز والتكرمي:

الدورة  اإلمارات،  ظيب،  أبو  هنيان،  آل  زايد  بن  هزاع  بنت  مريا  الشيخة  جائزة   -1
لثقافة الطفل العريب-  السادسة )200، )جوائز مسابقات أجنال الشيخ هزاع بن زايد 

حقل شعر األطفال - اجملموعة الشعرية: )نسيمات الطفولة: ديريت(.

2- جائزة عبد احلميد شومان، عمان، األردن، حقل شعر الطفل العريب، ديوان مهس 
البالبل، 2007.

 ،20(4 الطفل  ومسرح  التلقائية  للفنون  الدويل  األقصر  مهرجان  يف  التكرمي   -3
األقصر، مجهورية مصر العربية،2-6)/))/4)20.

4- جائزة امللك عبد هللا الثاين لإلبداع، الدورة السابعة 4)20، حقل اإلبداع األديب، 
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جمال أدب األطفال، عن جممل إنتاج األديب، )/2)/4)20.

5- اجلائزة الذهبية، مهرجان األردن الثاين لإلعالم العريب 5-7 تشرين األول 5)20، 
حقل أغاين األطفال اإلذاعية، إنتاج اإلذاعة األردنية، أغنية:« يف خِمربي الصغري«، كلمات: 

حممد مجال عمرو، أحلان: عدي صاحب عبيد، أداء: إهلام أمحد.

6- اجلائزة الفضية، مهرجان األردن الثاين لإلعالم العريب 5-7 تشرين األول 5)20، 
حقل أغاين األطفال اإلذاعية، إنتاج اإلذاعة األردنية، أغنية: »إنرتنت«، كلمات: حممد 

مجال عمرو، أحلان: ماهر احللو.

الثقافية  التقديرية من اهليئات واملؤسسات  التكرميية والشهادات  الدروع  7- عشرات 
العربية.

متظهرات حّق اهلوية يف قصص حممد مجال عمرو: 

إن إدماج ثقافة الوعي حبقوق اإلنسان تربواي يف اجملال التعليمي أو يف جمال أدب األطفال 
عموما، يضمن انسجام الطفل مع واقعه وحميطه ويدفعه للمحافظة على حقوقه واحرتام 
حقوق غريه، وهذا اإلدماج االسرتاتيجي عندما يكون مقصودا أو ممنهجا »يضمن انسجام 
البيداغوجيا و الرتبية و الثقافة مع واقع االنسان، من حيث مدى االعرتاف حبقوقه، نظراي 
وتشريعيا، ومن حيث مدى احرتام هذه احلقوق عملّيا«))) فإذا تعلق األمر حبق اهلوية يكون 
حراّي بكاتب أدب الطّفل أن أيخذ حبسبانه أن انسجام الرّتبية والثقافة مع الواقع يفتح أمامه 
مواطن كثرية يبّث من خالهلا متثيالت عديدة للهوية، كما أن طبيعة أدب الطفل تلزمه 
ابتباع أساليب خاصة ألنه يكون يف مواجهة متلق خاّص ،ففئة األطفال »تتمّيز مبستوى 
عقلي معنّي ،وإبمكاانت وقدرات نفسّية ووجدانّية ختتلف عّنا حنن الكبار، ووسائلهم يف 
اليت اكتسبناها ابملران  الّناضجة  البحث والتفكري والّتحليل واالستيعاب ليست كوسائلنا 

) (  الصادقــي العمــاري، »الرتبيــة علــى املواطنــة وحقــوق اإلنســان مشــروع تكويــن مواطــن الغــد«. جملــة علــوم الرتبيــة، 
)4)20م(،ص0). املغــرب،  ع59، 
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والّتجربة الطويلة والثقافات املتنّوعة«))) وقد أخذ الكاتب حممد مجال عمرو يف حسبانه 
ذلك وهو يوّجه الطّفل العريب إىل التمّسك حبق هويته اليت جتعل منه مواطنا صاحلا، فلقد 
احلياة،  غمار  على خوض  قادرا  يكون  قوي  صاحل  جيل  ينشأ  أن  »ضرورة  يدرك  كان 
ومواجهة األخطاء والّتحّدايت املختلفة ألجل حتقيق الّرفعة والكرامة ...وهي مهّمة ليست 
سهلة ألّن األمر يتطّلب أن يرّب اجليل تربية صحيحة، ويعّد إعدادا كافيا حبيث ميتلك الرؤاي 
الواضحة واألدوات الالزمة والعزمية الّصادقة«)2) ورؤية الطّفل ال ميكن أن تّتضح ابلّشكل 
املطلوب إاّل يف حدود إدراكه هلويته اخلاّصة وتقّبله هلا ووعيه بكوهنا حق من حقوقه عليه 

التمّسك هبا ومحايتها.

لقد أدرك الكاتب أّن حّق اهلوية ال يكتسب من خالل  تقدميه للطّفل عرب بنود ومواد 
قيمة  يغدو  لكي  الّناشئة،  نفوس  ويرسخ يف  يتجّذر  أن  ينبغي  بل هو حّق  االتفاقيات، 
إنسانّية تتمظهر يف الّسلوك االجتماعي والثّقايف لإلنسان العريب، كما أدرك أّن اهلويّة ال 
بينها ليشّكل  فيما  ينبغي أن يكون هلا متظهرات تتضافر  تقّدم للطفل دفعة واحدة، بل 
الطّفل من خالهلا هويته الّتامة، كل ذلك من خالل الرتبية اليت تعترب من أهّم الرّكائز اليت 
واملؤّسسات  األسرة  يف  تقّدم  اليت  الرتبية  روافد  من  رافدا  الطّفل كونه  أدب  عليها  يقوم 
ألن  التعليمّية  منظومتها  يف  اإلنسان  حقوق  تكريس  إىل  تسعى  بدورها  اليت  التعليمّية، 
»الرّتبية هي اليت ميكنها أن حتّول هذه احلقوق إىل طاقة ثقافّية حّية تفعل فعلها يف عقول 
البشر ويف أنظمة إدراكهم، وأن تغرس حقوق اإلنسان قيما يف عمق الّتكوينات الروحية 
لإلنسان«))) وعلى هذا األساس الرتّبوي فإن حممد مجال عمرو اعتمد على التمظهرات 

اليت تسهم يف تشكيل اهلويّة وهي:

1- الّدين اإلسالمي وتعاليمه.

) (  كيالين، جنيب، أدب األطفال يف ضوء اإلسالم. )لبنان: مؤسسة الرسالة، ط)، 986)(، ص)).
2 (  إبراهيــم الكوفحــي، شــعر حممــد مجــال عمــرو: حمــاور املضمــون وظواهــر الّتشــكيل الفــين. )ســوراي: دار املأمــون للنشــر 

والتوزيــع، ط)، ))20(، ص41-42.
) (  وطفــة، علــي أســعد والرميضــي، خالــد. »إشــكالية الرتبيــة علــى حقــوق اإلنســان«، جملــة دراســات اخلليــج واجلزيــرة 

العربيــة، جملــس النشــر العلمــي ابلكويــت، ع)2)، الكويــت، )2006م(، ص4).
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2- الرتاث الّتارخيي العريب.

3- القضّية الفلسطينّية.

وإن كانت هذه الّتمظهرات مبثوثة يف أغلب أعماله القصصّية، إال أنه لديه قصصا 
شّكلت يف مضموهنا وتفاصيلها متظهرا جلّيا وواضحا، لذلك رأينا أن نعتمد يف اجلانب 
التطبيقي من البحث على قصص حمّددة وفقا للتمظهرات اليت حتتويها وقد وقع اختياران 

على القصص اآلتية:

1- اخلليل مدينة أيب األنبياء إبراهيم عليه السالم.

2- يف خرفة اجلّنة.

3- صقر فلسطني كايد مفلح العبيدات.

4- القدس حاضنة األقصى.

5- الطائر األخضر )جمزرة املسجد اإلبراهيمي(.

الطّفل  أبدب  املنوط  ابلّدور  تقوم  ألهنا  البحث  قيد  على  القصص  هذه  نضع  وإنّنا 
املواد  أّن »معظم  لنا  املوجّهة لألطفال، وإن كان يتضح  التعليمّية  الوسائل  أهم  وتشّكل 
املقروءة واملسموعة واملرئية اليت تقّدم لألطفال خارج املدرسة وداخلها ترتبط بثقافة الّذاكرة 
ال بثقافة اإلبداع، فهي حقائق سرديّة تقريرية ...كما أهّنا ال حتّقق حوارا مع الطفل، وهي 
مادة ختلو من التعليل والّتفسري واملوازنة وإعمال الفكر وفيها إمهال للبحث عن العالقات 
بني القضااي ، وبعد عن استخدام اخليال.«))) إالّ أّن ما وجدانه يف قصص حممد مجال 
عمرو خيتلف عن هذا ، إذ أّن آلياته األسلوبّية حتّث الطفل على الّتعليل والتفسري وربط 

العالقات ببعضها مع االستخدام الوظيفي للخيال.

) (  حسن شحاتة، أدب الطفل العريب دراسات وحبوث. )القاهرة: الدار املصرية اللبنانية، ط) ،)99)م(، ص)).
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االبداعّية  مسريته  خالل  الكاتب  وضعها  اليت  االسرتاتيجّية  أّن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
القصصّية املوجهة للطفل تتقاطع وتشرتك مع مواد وبنود اتفاقّيات حقوق اإلنسان بصفة 
إليها كّلما  القارئ  عامة ومع حقوق الطفل والطفل العريب بصفة خاّصة، واليت سنحيل 
تطّلبت جزئيات البحث ذلك، وإنّنا جند أّن األبعاد التعليمية لتمظهرات اهلويّة يف قصصه 
تدور يف أغلبها حول املادة 29 من حقوق الطفل )الوثيقة 2( اليت تتكون من ثالث 

فقرات تنّص على أن يكون الّتعليم موّجها حنو:

أ- تنمية شخصّية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنّية إىل أقصى إمكاانهتا.

ب- تنمية احرتام الطفل وهويته الثّقافّية ولغته وقيمته اخلاّصة والقيم الوطنّية للبلد الذي 
يعيش فيه الطفل والبلد الّذي نشأ فيه يف األصل واحلضارات املختلفة عن حضارته.

اليت  األهداف  أيضا يف صميم  فنجده  قصصه  يف  العربية  اهلويّة  مدار  خّصصنا  وإذا 
وضعها ميثاق حقوق الطفل العريب )الوثيقة رقم 3( الذي يقر يف املادة 8) منه مايلي: 
)إن اهلدف األمسى هلذا امليثاق هو ضمان تنشئة أجيال من األطفال العرب تتجّسد فيهم 
صورة املستقبل الذي نريد، وهلم القدرة على صنع ذلك املستقبل، أجيال عربية تؤمن برهّبا 
وتتمّسك مببادئ عقيدهتا، وتدرك رسالتها القومية وختلص ألوطاهنا يف ثقة بنفسها وأمتها، 
يف  العليا،  اإلنسانية  املثل  حنو  وسلوكا  وممارسة  فكرا  تتطّلع  واخلري،  احلّق  مببادئ  وتلتزم 
سلوكها الفردي واجلماعي.( واملتمعن يف حمتوى املادتني الّسابقتني يستنتج ارتباطهما الوثيق 
بتمظهرات اهلوية اليت حّددانها يف قصص حممد مجال عمرو، واليت نسعى يف العنصر املوايل 

إىل كشف اآلليات األسلوبية اليت اعتمدها يف تشكيلها.

اآلليات األسلوبية اليت شّكلت متظهرات اهلويّة:

إّن اعتماد حممد مجال عمرو على لغة سلسة وبسيطة كغريه من كّتاب أدب الطفل 
مغرقة يف  بسيطة وغري  وإن كانت  متنّوعة،  لغويّة  مينعه من أتثيث نصوصه جبماليات  مل 
اجملاز أو االنزايح، ممّا يساعد على »قرب املفهومات واملدركات من عامل الطّفل، وتوفري 
الّتكرار الاّلزم للفظة اجلديدة، واإلكثار من األلفاظ املألوفة والرتاكيب القصرية واالقتصاد 
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يف الروابط، بغية االبتعاد عن اجلمل املرّكبة، وعدم اإلغراق يف اجملاز«)))وهذا ما جيعل لغته 
أدبّية وتوصيلّية يف آن واحد، وحنّدد فيما يلي أهم هذه اآلليات األسلوبّية:

1 – اآللية الفنّية اجلمالية:

لقد حرص الكاتب على الّتأثري يف املتلقي الطّفل مبا جيعله يستقبل نصوصه بكل شوق 
وأرحيّية، إمياان منه أبّن أدب الطفل »ليس عمال تربواي فحسب ولكّنه عمل فيّن أيضا، بل 
هو عمل فيّن أّوال«)2) فقد كان يعّزز داللة الفكرة جبمالية األداء الفيّن اللغوي، ومن ذلك 
أسلوب الّلعب ابلكلمات، كما وظّفه يف قّصة )يف خرفة اجلّنة(، إذ تبتدئ القّصة بسؤال 
يوّجهه الطّفل نزار إىل أصدقائه يف غرفة الّصف:)من يصحبين إىل خرفة اجلّنة؟ سؤال 
الّدهشة  وبعبارات   ، ابلّضحك  الّصّف  غرفة  نزار حّت ضّجت  طرحه  إن  ما  صغري 
القّصة  استهالل  إّن  اجلّنة(،  غرفة  يقصد  التضحكوا...إنّه   : سعد  .قال  والّتعّجب 
أبسلوب استفهامي حيّفز الطّفل القارئ منذ الوهلة األوىل، ويدفعه إىل الرّتّقب، مث يلجأ 
الكاتب يف نفس اجلملة االستهاللّية إىل توظيف لفظة غريبة عن األطفال وغري متداولة يف 
مستوى سنهم وتفكريهم ، وهي لفظة )خرفة(، اليت تقع يف حدود اجلناس مع لفظة )غرفة( 
املعروفة واملتداولة يف حميطهم، حىّت أّن الطفل َسعد فّكر يف إنقاذ نزار من الورطة اليت اعتقد 
أنه وقع فيها فقال: )إنه يقصد غرفة اجلّنة( وعندما بقي نزار ساكتا ومل يؤّكد ذلك، أردف 
عمر: )مستحيل! نزار أكثران إتقاان لقراءة القرآن، وهو يتقن خمارج احلروف، فكيف 
يلفظ الغني خاء؟( وهنا ميعن الكاتب يف إدهاش الطفل وجيعله يتوّقع أّن الّلفظة )خرفة( 
صحيحة وأهّنا أبلغ من لفظة )غرفة(، واحلقيقة أن اجلمالّية يف األسلوب االستفهامي الواقع 
يف اجلملة االستهاللية ألقت بظالهلا على كلّ  جزئيات القّصة وشّكلت حمور الّداللة اّليت 
تدفع الطّفل املسلم إىل االقتداء بسّنة نبّيه عليه الصالة والّسالم، وميكننا حتليل هذه اجلملة 

كاآليت:

) (  مسر روحي الفيصل، »اخلصائص اللغوية ألدب الناشئة«. جملة الرتبية، قطر،996)، ص205.
2 (  شكري عّياد، األدب يف عامل متغرّي. )مصر: اهليئة املصرية العامة للّتأليف والنشر، دط،)97)(، ص76).
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من يصحبين إىل )خرفة( اجلّنة؟

طلب الّصحبة والرفقة من األصدقاء

 اللفظة الغريبة اليت تقوم عليها الداللة

اجلنة يف مفهوم الطفل متثل دائما النهاية 
السعيدة

يصمتون  جعلتهم  )خرفة(  لفظة  ولكن  اجلّنة،  إىل  الّذهاب  حيبون  األطفال  فجميع 
ويفّكرون ملّيا قبل مرافقة نزار إليها، إىل أن )استأذن الطالب الكفيف نبيل وقال: أان 
أصحبك اي نزار، فتعّجب املدير وقال: إذن فهمت ماذا يقصد نزار؟ رّد نبيل: نعم 
فهمت، إنّه يقصد حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم »من عاد مريضا مل يزل يف 
خرفة اجلّنة حّت يرجع«( وقد تعّمد الكاتب أن يكون الّتلميذ الّذي يفهم معىن الكلمة 
كفيفا ألجل إيصال فكرة أّن مجيعنا مطالب مبعرفة ديننا وسّنة نبّينا، وقد أوضح للقارئ 
ذلك عن طريق قول مدير املدرسة )تبادل التالميذ الّنظرات والّدهشة وساد الّصمت 
حلظة، فقال املدير: أرأيتم كيف تغّلب زميلكم نبيل عليكم؟ لقد فهم حديث رسول 
هللا صّلى هللا عليه وسّلم، ومل مينعه فقدان بصره من الّتفّقه يف الّدين، حّيوا معي نبيال 
مّرة اثنية( وقد كان نزار يريدهم أن يرافقوه إىل زايرة زميلهم املريض واالطمئنان عليه وقد 

حتّمس اجلميع للّذهاب بعد هذا الّذي حصل.

إّن إخراج االستفهام من داللته الوظيفّية إىل سياقات فنية، جيعل الطّفل يتمّسك بسّنة 
الّنيب الكرمي، مما يسهم يف إحساسه هبويّته اإلسالمّية، فإذا كان اإلسالم عنصرا مهما يف 
هويّة الطفل العريب فهو أيضا جيعل زايرة املريض حّق من حقوق املسلم على املسلم، مث 
إّن الكاتب خيتتم القّصة أبسلوب استفهامي أيضا حيث يدفع الطفل إىل اإلصرار على 
التمّسك بتعاليم دينه، إذ يقول الطفل نزار: )إّنين أحلم ابلّسري يف بساتني اجلّنة املثمرة، 
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فمن  ملك،  ألف  سبعون  يل  ويستغفر  تعاىل،  الّل  رمحة  تغمرين  حت  فيها  واجللوس 
يصحبين إىل خرفة اجلّنة اي أصدقاء؟( وأييت الّسؤال هنا بعد زوال الّدهشة، ليتحّمس 
الكاتب عمد إىل ذكر  أّن  املريض والّسري يف خرفة اجلّنة، ولو  اجلميع ويسارع إىل زايرة 
احلديث الّشريف مباشرة وشرحه يف منت القّصة َلَما كان وقعه بنفس القّوة يف نفس الطّفل 
املتلّقي، وهذا ما يؤّكد لنا أّن أدب الطّفل عموما ينبغي أن »جيمع بني خطابني، خطاب 
الّنّص واخلطاب الرّتبوي فثّمة منظومة كلمات هي من طبيعة األدب ومثّة منظومة قيم هي 
من طبيعة الرّتبية وغاايهتا، وتبدو مأثرة أدب األطفال يف اندغام هاتني املنظومتني داخل لغة 

تتعّدى خماطبة األطفال إىل إذكاء روحهم وإاثرة وجداهنم جبوهر احلياة«))). 

آلة  توظيف  تقوم على  الفين  األداء  فإّن مجالية  األقصى(  )القدس حاضنة  قّصة  ويف 
)الكامرا( لتوصل الطّفل املتلّقي إىل معامل وأحداث عميقة من تراثه التارخيي الذي يشّكل 
لبنة أساسّية يف هويّته، واحلقيقة أن حّق اهلويّة له من اخلصوصّية ما جيعله خيتلف عن ابقي 
حقوق اإلنسان، ألنّه األساس الذي يصنع اإلنسان الّذي سيكون قادرا على املطالبة بباقي 
حقوقه وقادرا على محايتها والدفاع عنها، وقد جتّلت القيمة الفنّية يف القّصة من خالل 

داللة )الكامرا( ألهّنا:

- آلة مشّوقة، يتمىن األطفال استعماهلا دوما، ألّن عامل الصور والتصوير له إغراءاته 
النفسية لدى األطفال خاّصة.

- الكامرا هي األداة األساسّية اليت ميكننا من خالهلا رؤية املاضي، إذ أن جمّرد رؤية 
صور ألشخاص أو أحداث قيمة جيعلنا نرى املاضي وكأنّه حقيقة أمام أعيننا.

الّشّباك  تبدأ القّصة بصورة األب وابنه عند شّباك وهو يقّدم له كامرا )هدية(، ومن 
يظهر املسجد األقصى وقبة الّصخرة عن بعد، ويستهّل النص مبا يلي: )اليوم هو واحد 
من أسعد أاّيم حيايت ، فقد أهداين والدي )كامرا( مجيلة، شكرته وقلت له: اي لك 
من أب رائع!  أستطيع اآلن حتقيق حلمي هبذه الكامرا( ومنها سيشرك الطفُل اجلميَع 
يف رؤية ماضي األّمة العربّية بذكرايهتا السعيدة واحلزينة، املشّرفة واملؤسفة، وقد رّكز الكاتب 

) (  عبد هللا أبو هيف، أدب األطفال نظراّي وتطبيقّيا. )دمشق: احتاد الكّتاب العرب، دط،)98)(،ص)).
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على أحداث مفصلّية ُتشعر الطفل املتلقي ابالعتزاز مباضيه وابالنتماء املشّرف ألّمته، فمن 
الطفل هلويته:)سوف  إدراك  يبّث معلومات اترخيّية ودينّية تسهم يف  الكامرا  خالل عني 
ألتقط صورة مجيلة للمسجد األقصى املبارك، الذي كان قبلة املسلمني يف صالهتم 
اخلليفة  اخلطّاب  بن  عمر  زمن  عشت  )ليتين  الّسارد  ويواصل  املشّرفة(  الكعبة  قبل 
املسلم العادل، وصّورت ذلك املشهد حني دخل عمر القدس فاحتا سنة 636م...

القدس وحّررها من  الّدين األيّويب إىل  1187م حني جاء صالح  ليتين عشت سنة 
االنتماء  مبادئ  أهّم  فيه  يغرس  العريب  للطّفل  املوّجه  التارخيي  اخلطاب  فهذا  الّصليبيني( 
ألّمته، حبيث ال تقوم قائمة األّمة إال بتارخيها، وابلتايل فإّن املضمون التارخيي الذي قّدمه 
الكاتب للطفل من خالل عدسة الكامرا يؤّدي »دورا خطريا يف عمليات بناء األجيال 
القريب، ألّن ما  الغد  احلياة على هذه األرض يف  اليت ستحمل عبء تشكيل  اجلديدة 
يكتسبه الطفل يف سنوات عمره األوىل من معلومات واجتاهات وقيم ومثل، يؤثّر يف تكوين 
شخصّيته يف املستقبل بدرجة يصعب تغيريها أو تعديلها فيما بعد«))) وهذه املكتسبات 
األولّية هي األساس الذي تقوم عليه شخصية الطفل، فالكاتب هبذا ال يهدف إىل حتفيظ 
الطفل اتريخ أمته ولكنه يهدف إىل تنشئة طفل يعتّز بتارخيه، وتعترب اتفاقّية حقوق الطفل 
أن احلصول على املعلومات اخلاّصة هبويّته يعترب يف حّد ذاته حقا من حقوقه، إذ تقّر املادة 
)) منه ما يلي: )يكون للطفل احلق يف حرية التعبري، ويشمل هذا احلّق حريّة طلب مجيع 
أو  ابلقول  ،سواء  للحدود  اعتبار  أي  دون  وإذاعتها،  وتلقيها  واألفكار  املعلومات  أنواع 
الكتابة أو الطباعة أو الفّن أو أبية وسيلة أخرى خيتارها الطفل( )الوثيقة رقم 2( حيث إن 
قصص األطفال هي أسهل وأقرب وسيلة يستقي منها الطّفل املعلومات اليت ترّسخ هويّته.

ويواصل الكاتب األداء الفيّن الذي صاغه اعتمادا على )الكامرا( حىت يصل إىل هناية 
القّصة حيث يكسر أفق توقع الطفل القارئ أبن جيعل عدسة )الكامرا( تتجاوز املاضي 
واحلاضر لتستشرف املستقبل، وذلك أبن يطلب من األطفال مشاركته يف ختّيل أروع صورة 
من املمكن أن تلتقطها الكامرا، وهي صورة األقصى حمّررا من أيدي الصهاينة )ما رأيكم 
نصنعه حنن جيل  اليت ذكرهتا؟ هي صورة مشهد  الّصور  من كّل  روعة  أكثر  بصورة 
العمل وبذل اجلهد حّت يكتمل، ورمّبا  مّنا  يتطّلب  لكّنه  األقصى وأبطال فلسطني، 

) ( أمحد جنيب، املضمون يف كتب األطفال. )مصر: دار الفكر العريب، د. ط، 979)(، ص45.
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تعجز كّل الكامرات أمام روعته، وهل أروع من مشهد حترير األقصى األسري من أيدي 
الّصهاينة الغزاة( وهو هبذا جيعل الطفل العريب يؤمن ابلقضّية الفلسطينية ويعتربها إحدى 

متظهرات هويته؛ اّلن األقصى ملك لكل العرب املسلمني وليس فقط للفلسطينّيني.

وخنلص إىل أّن الكاتب قد حرص على أال يكون تقدميه للهوية تقدميا تقريراي مباشرا 
وجافّا، بل سعى إىل جعل الطفل يتوّصل إليها من خالل متثيالهتا يف الواقع ويف الّنص، 
وإذ وجد يف الرتاث العريب والقضّية الفلسطينية أهّم التمظهرات اليت تتمّثل من خالهلا اهلويّة 
العربّية، فقد حرص أيضا على تقدميهما يف قالب فيّن ومجايل يقّدم املعلومة للطفل حبيث 
يؤثّر فيه التأثري الذي ال ينتهي ابنتهاء حلظة الّتلقي ولكنه التأثري الذي يالزم الطفل ويدفعه 

إىل تكوين شخصيته الّنابعة من صلب هويته.

2- آلية اخليال والّتخييل: 

إذا كان الطّفل يف مراحل عمره األوىل جيد صعوبة يف فهم ماهية األشياء اجملّردة فهذا 
ال ينفي قدرته على اكتشاف بعض األشياء عن طريق الّتخييل، وإذا كانت الّنصوص ذات 
الوظيفة الّتعليمّية خالية من اخليال فإّن »الّنص اإلبداعي يعتمد اعتمادا كبريا على اخليال، 
وليس املقصود ابخليال الوهم، بل هو القدرة على تكوين العالقات بني أمور ال يكتشف 
عالقاهتا إاّل املبدع ...«))) ولقد وجدان أّن حممد مجال عمرو يعتمد على آلية خاّصة ينشئ 
من خالهلا خصوصيات متظهرات اهلوية أمام عيين الطّفل ويف ذهنه، وهي آلية تقوم على 

الّتفاعل بني اخليال والّتخييل، وهي تقوم على ما يلي :

الّتلّقي، وذلك  أهبة  الطفل وجعله على  تنبيه  اعتبار اخليال حافزا مهّما من أجل   -
ألن اخليال هو امللكة اليت يؤلف هبا الكاتب الّصور اليت من شأهنا أن جتعل الطّفل العريب 
يتعّرف على تراثه الّتارخيي أو جتعله يؤمن أبن القدس فلسطينّية وعربية، فاخليال كما يقول 
اجلرجاين: »قوة حتفظ ما يدركه احلّس املشرتك من صور احملسوسات بعد غيبوبة املاّدة حبيث 

) ( حممــد ســيف اإلســالم بوفالقــة، »أدب االطفــال وأثــره علــى النمــو الّلغــوي وتنميــة الّتفكــري«. جملــة حبــوث جامعــة 
)9)20(، ص97. اجلزائــر،  اجلزائــر، ع))، 
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يشاهدها احلّس املشرتك كّلما التفت إليها، فهو خزانة للحّس املشرتك«))) وسنفّصل ذلك 
أثناء الّتحليل.

- اعتبار الّتخييل فعل يبدأ ابخليال وينتهي به، فاخليال اسم يدّل على طبيعة أو حال 
يف  يشرتكان  املتلقي   والطّفل  فالكاتب  اخليال،  توظيف  على  يدّل  فعل  الّتخييل  بينما 
حصول اخليال يف ذهنيهما، بينما الّتخييل فعل يؤّديه الكاتب اعتمادا على اخليال املشرتك، 
ليبدو الّتخييل هنا هو »تصوير حقيقة الّشيء حىّت يُتوّهم أنّه ذو صورة ُتشاهد وأنّه ممّا 
األمر ابلرتّاث  يتعّلق  يعتمد عليه حممد مجال عمرو كثريا حني  ما  للعيان«)2)وهذا  يظهر 

التارخيي والقضّية الفلسطينّية.

ففي قّصة )اخلليل مدينة أيب األنبياء إبراهيم عليه الّسالم( يدفع الكاتب القارئ إىل 
تّصور حدث اترخيي عظيم ميّثل احتالل فلسطني من طرف الّصهاينة وطرد الفلسطينيني 
تتشّكل من خالهلا  معّينة  لفظة  الكاتب على  يعتمد  أيضا  القصة  وتشريدهم، ويف هذه 
القّصة، كما  بداية  دوما يف  الّلفظة  إىل وضع  ويلجأ  السردي،  الّنص  املهيمنة يف  القيمة 
رأينا مع لفظة )خرفة( و)كامرا(، أّما يف هذه القّصة فهو يوّظف لفظة )املفتاح(: )مرحبا 
اي أصدقاء أان أسكن مدينة اخلليل يف قلب فلسطني، وإىل اجلنوب الغريب من مدينة 
القدس، وأان أحب جّديت، لكنين أعجب كثريا من تصرفاهتا فهي حتتفظ مبفتاح كبري 
تلّفه مبنديلها األبيض وختبئه يف خزانتها الصغرية( إن جمّرد توظيف العبارات اليت تدل على 
اخلبااي واألسرار والكنوز حيفز خيال الطفل ويشتته إىل عّدة جهات ،فيستغل الكاتب ذلك 
ليدفع الطفل إىل ختيل وجهة حمّددة، تقوم على بىن سردية تساعده على األداء التخييلي 
فيقول السارد )لكنين أان عصام مكتشف األسرار، سوف أداهم اخلزانة الصغرية ألعرف 
أسرار جديت العجيبة، هيا اي عصام، تقّدم ... تقّدم .عصام ماذا تفعل؟ ملاذا تفتح 
الطفل  الّسردي لدى  يثريه هذا األداء  ومبا  تتقدم غاضبة(  خزانيت؟ سألت جّديت وهي 
املتلقي، تتشكل يف ذهنه توقعات عديدة يفرزها خياله حول ما ميكن أن حتتويه اخلزانة 
املغلقة من أسرار، مث عندما تستلم اجلدة زمام سلطة احلكي، تكشف أسرار اخلزانة ولغز 

) ( اجلرجاين، كتاب الّتعريفات، ص07).
2 ( ابن الزملكاين، التبيان يف علم البيان. )بغداد: مطبعة العاين، ط)، 964)(، ص07).
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املفتاح الغامض لتكشف للطفل قصة تشريدها وعائلتها من بيتها يف مدينة اخلليل )هذا 
احتل  عندما  معي  اخلليل، محلته  مدينة  يف  بيتنا  مفتاح  هو  عصام  اي  الكبري  املفتاح 
الصهاينة املعتدون بالدان فلسطني وطردوان منها سنة 1967( حيث يبدأ الكاتب يف 
حتويل دفة خيال الطفل يف اجتاه ما جيسد هوية اإلنسان الفلسطيين، مث حني تبدأ اجلدة 
الفلسطينية تبدأ عملية  التارخيية الكربى للنكبة  يف وصف مدينة اخلليل وذكر األحداث 
التخييل اليت ميارسها الكاتب انطالقا من تبسيط اخليال حىت يصري إبمكان الطفل متثل 
هويته من خالله، إذ أن اخليال ميثل »حالة تعويض إضايف لدى الطفل، يتجاوز حمتوايت 
النص األديب املكتوبة، مبا يضيفه على الفكرة اليت يقرأها أو يسمعها والنص األديب الناجح 
هو الذي يشّكل حاجزا النطالق خيال الطفل، مبا يشيعه جو النص من احتماالت، وما 

تثريه العبارات من دالالت«))) وهذه اإلاثرة هي ما يرجوه الكاتب.

وإذا أخذان بعني االعتبار أن الكاتب حممد مجال عمرو من أصل فلسطيين وأّن عددا 
كبريا جّدا من األطفال القرّاء لقصصه هم أردنّيون من أصل فلسطيين أيضا أو فلسطينيون 
أبرض فلسطني ،فهذا جيعل الكاتب واملتلقي يشرتكان يف الواقع، وال يتكّلف الكاتب عناء 
كبريا يف عملية الّتخييل؛ ألن الطفل الفلسطيين من أكثر األطفال يف الوطن العريب الذين 
يتلقون تكريسا خمتلفا هلويتهم، فاملادة 47 من ميثاق حقوق الطفل العريب تقّر أبن: )يؤكد 
هذا امليثاق على األمهية القصوى لرعاية الطفل الفلسطيين يف خمتلف مواقعه، داخل األرض 
احملتلة وخارجها ودعم املؤسسات واألجهزة واهليئات الفلسطينية اليت تتعهد رعاية الطفل، 
دولته  ليؤسس  املشروعة  حقوقه  الستعادة  نضاله  يف  الفلسطيين  الشعب  دعم  ومواصلة 
ويظّلله مساء وطنه.( )الوثيقة رقم 3( ولكن اجلهد األكرب الذي يبذله الكاتب يف عملية 

التخييل، فهو عندما يكون املتلقي هو الطفل العريب غري الفلسطيين.

وإذا كانت اآللية التخييلية أو القّصة أوصلت الطفل املتلقي إىل معرفة أحداث مرحلة 
حامسة لعبت دورا مهما يف تشكيل هويته، إالّ أهنا أسهمت يف حتسيسه ابملسؤولية جتاه 
القضية الفلسطينية اليت حتتاج إىل هّبة أمة كاملة من أجل اخلالص من االحتالل الصهيوين 
الغاشم، كما أن الكاتب أشرع ابب اخليال على مصراعيه أمام القارئ يف هناية القّصة، 
إنقاذ  شأهنا  من  اليت  واألعمال  احللول  لتصّور  خياله  إعمال  يف  الفرصة  له  ترك  عندما 

) ( حممد أديب اجلاجي، أدب األطفال يف املنظور اإلسالمي دراسة وتقومي. )األردن: دار عمار،999)(، ص45.
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فلسطني، وقد عاد إىل توظيف لفظة املفتاح أيضا لفتح ابب اخليال )تناولت جّديت احلبيبة 
املفتاح الكبري ،ولّفته مبنديلها األبيض ،وقّدمته إيّل قائلة: املفتاح أمانة لديك اي عصام، 
أنتم جيل النّصر، وسوف تستدون األوطان إبذن هللا، وتعودون إىل بيوتكم هناك... 
بكت جّديت وبكيت معها، واحتضنت مفتاح العودة( إنه اخليال القابل للتحقق يوما ما، 

وليس الوهم الذي يظل ومها .   

وإذ نسّجل أن القضية الفلسطينية شكلت أبرز ما ميكن أن تتمثل به اهلوية العربية يف 
قصص حممد مجال عمرو، رمبا للخصوصية اليت ذكرانها سابقا، إالّ أننا نسجل أيضا أنه 
كان حني يتحدث عن )الوطن( ال يربطه حبدود املساحة اجلغرافية الضيقة بل كان يعين 
به كل داير العروبة واإلسالم، مما يرسخ يف ذهن الطفل املتلقي أبن الوطن العريب واحد. 

وخنلص إىل أن اآللية األسلوبية اليت تقوم على اخليال والتخييل، أبعدت اخليال عّما من 
شأنه أن حيصره يف الوظيفة اجلمالية فحسب، وعّززته ابألداء التخييلي الذي يصل ابخليال 
إىل حدود الواقع واملأمول، الواقع الذي يكشف متظهرات اهلوية العربية، واملأمول الذي يقود 

إىل انتصار العريب ابحملافظة على هويته والدفاع عنها.

3- األداء العقلي والوجداين: 

أتخذ الّلغة املوجهة للطفل يف احلسبان، حدود اإلدراك العقلي له وخصوصية االنفعال 
الوجداين لديه، فيقول جنيب الكيالين : »وأديب األطفال احلق هو الذي يستخدم أداة 
أن  يعين  وهذا  والتوازن«)))  والنظام  واجلمال  املتعة  يستشعر  جتعل  خاصة  بطريقة  اللغة 
الوجداين ويستهدف  اجلانب  فيما خيص  املتعة واجلمال واألحاسيس  الكاتب يستهدف 
النظام والتوازن فيما خيص اجلانب العقلي، وانطالقا من االثنني ميكنه تشكيل الّداللة اليت 

يريدها. 

وإذا  وجدانه،  على  يركز  الطفل  عقل  خماطبة  أراد  إذا  عمرو  مجال  حممد  لقد كان 
استهدف وجدانه يعتمد على عقله، وهذا ما جعل أداءه متميزا حبيث نعده آلية أسلوبية 

) (  جنيب الكيالين، أدب األطفال يف ضوء اإلسالم، ) لبنان: مؤسسة الرسالة، ط)، 986)م (، ص8).
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بذاهتا، وعندما يتعلق األمر مبا من شأنه ترسيخ اهلوية فقد كان أداؤه يرتاوح بني عقل الطفل 
ووجدانه، يركز على األول إذا أراد الثاين، والعكس أيضا، كل ذلك يواكبه حسن الّتخلص 
من أداء إىل آخر، ففي قصة )صقر فلسطني كايد مفلح العبيدات( جيمع الكاتب بني 
الّسرد التارخيي واألديب، إذ حتكي القصة سرية البطل كايد مفلح العبيدات، وهو أول شهيد 
أردين يروي دمه أرض فلسطني، ويستهلها الكاتب بتقدمي معلومات خاصة ابألسرة العربية 
الكتاتيب،  إىل  أبناءهم  يرسلون  الناس  املدارس، كان  تنتشر  أن  )قبل  قائال:  عموما 
حيث يعّلمهم شيخ الكّتاب قراءة القرآن الكرمي، والقراءة والكتابة واحلساب ،ويربيهم 
العرب كانوا  أن  ليدرك  الطفل  عقل  يستشري  وهبذا  احلميدة(،  الّرجولة واألخالق  على 
دائما حيرصون على تعليم أوالدهم القرآن واللغة واحلساب منذ صغرهم، مما يرسخ يف ذهنه 
الشخصية  الكاتب إىل وصف  يتحّول  العربية، مث  أن هذا احلرص متوارث عرب األجيال 
طفولته،  على  مركزا  وشجاعته،  وأخالقه  خصاله  ويذكر  العبيدات  مفلح  التارخيية كايد 
إذ يقول: )أعجب الطفل بشخصية خالد بن الوليد، وصالح الدين األيويب، وصار 
شااب، وظّل حيلم ويتخيل نفسه بطال مثلهما حيمي فلسطني، أرض األنبياء من األعداء 
وحيمي القدس أرض القبلتني، واثلث املسجدين الشريفني وحت حيقق حلمه راح يتعلم 
الفروسية على فرس رشيقة، شعرها سابل مجيل، ولذلك مسيت )الصقالوية(( فهنا حيّرك 
وجدان الطفل الذي حيب قصص البطولة والفرسان، إذ كثريا ما حيلم األطفال أبن يكونوا 
أبطاال شجعاان، وليس هناك بطولة أكثر من التصدي لالحتالل الصهيوين، وهذا احللم 
ينبع من الوجدان وحيركه اخليال الذي نقصد به »تصوير احلاالت الذهنية للغري عن طريق 
املشاركة الوجدانية ويظهر هذا يف تصوير حاالت الشخصيات العاطفية .....«))) إذ أن 
رغبة كايد يف حترير فلسطني ستنعكس على نفسية الطفل القارئ ويتمىن لو كان إبمكانه 

أن يفعل نفس الشيء. 

ويف هناية القصة يستهدف الكاتب وجدان الطفل القارئ، بطريقة إعالنه ملوت البطل 
األردين، إذ يبدأ بذكر انتصارات العرب املتحدين )األردنيني والفلسطينيني( على اجليش 
الربيطاين والصهاينة، ليمهد إلعالن استشهاد البطل )اجتاز األحرار هنر األردن واشتبكوا 
مع اجليش الربيطاين، وتوغلوا حنو املستعمرات االستيطانية اليهودية يف فلسطني، ففّر 

) (  ســعيد أبــو الرضــا، اخليــال يف أدب الطفــل: الصــورة اجملازيــة. كتــاب مجاعــي: أدب األطفــال، رابطــة األدب العاملــي 
اإلســالمية، الســعودية، ط) ،8)20، ص9)).
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فارس  فأسقط  الربيطانية،  الطائرات  اجلبناء ذعرا وخوفا، وتدخلت  الصهاينة  اليهود 
الصقالوية إحداها( مث يكمل )ويف ذلك اليوم أقبلت الصقالوية على أهايل كفر سوم 
وحيدة حزينة فهتف الناس »هللا أكرب ... هللا أكرب« لقد أدركوا أن الشيخ كايد مفلح 
العبيدات، فارس الصقالوية ،صقر فلسطني– كما مسّاه أهل قريته – قد اختاره هللا 
شهيدا.( ليجعل الكاتب يف إدراك الطفل العريب القارئ أن املوت يف سبيل هللا هو انتصار 
وليس هزمية، ويتقبل عقله أبن فارس الّصقالوية خرج ملواجهة جيش االحتالل ألجل حترير 
فلسطني أو نيل الشهادة يف سبيل هللا، مما يرسخ يف ذهنه ما يشّكل فرادة اإلنسان العريب 

املسلم وهويته اليت جتعله يضحي بنفسه يف سبيل هللا وأرضه العربية.   

إّن الكاتب وهو حياول ضبط آلياته األسلوبية اليت يستهدف من خالهلا عقل الطفل 
ووجدانه يف آن واحد، ال شك  أنه يدرك أبننا »مطالبون جبهاد متواصل وصحوة مستمرة 
من أجل أن نظل قابضني على قيمنا، وتراثنا ولغتنا وديننا وثقافتنا الوطنية والقومية، يف 
الوقت نفسه نعيش ابستمرار حداثة واعدة خارجة ابستمرار من عباءة الرتاث األصيل«))) 
وما تربية الطفل على احلفاظ على مقومات هويته العربية إال جزء من اجلهاد املتواصل الذي 
حنن مطالبون به السيما وأن املادة )42( من اتفاقية حقوق الطفل تنّص على أن )لألطفال 
احلّق يف معرفة حقوقهم وعلى الراشدين تعريف األطفال حبقوقهم ومتكينهم من ممارستها( 
)الوثيقة 2( وعلى رأس هذه احلقوق أييت حق اهلوية الذي يرتبط بلحظة والدة اإلنسان، 
حبيث يقّر أيضا اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف املادة )5)( أنه: )لكل فرد حق التمتع 
جبنسية ما، وأنه ال جيوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكارا حلقه يف تغيريها( 
)الوثيقة 1( واحلقيقة أن )اجلنسية( شكلت هاجسا لدى اإلنسان الفلسطيين على وجه 
اخلصوص، السيما وهو أيخذ جنسية البلد اليت جلأ إليها أو وهو يواجه جنسية شرسة وهي 
اجلنسية اإلسرائيلية ،وهذا ما تظهره جليا قّصة الطائر األخضر )جمزرة املسجد اإلبراهيمي(.  

طبيب  وهو  غولدشتاين  ابروخ  الدكتور  لسان  على  احلديث  يبدأ  القصة  هذه  ففي 
قليب  يتقّطع  حربون  طرقات  يف  يسريون  شاهدهتم  )كلما  قائال:  مستوطن،  اسرائيلي 
أهّنا بنيت قبل مخسة آالف ومخسمئة سنة، وأهنم يسّموهنا اخلليل،  أملا...، صحيح 
وأن أجدادهم قد مّسوها خليل الرمحن، نسبة إىل نيّب هللا إبراهيم، وأن قربه وقرب أوالده 

) ( عبد الرؤوف أبو السعد، اخليال العلمي: أمهيته وتنميته ووظائفه وأتسيسه لثقافة طفل مسلم واعد. ص 72).
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قمنا  وابلقّوة-   - أننا  إالّ  فيها،  املسجد  داخل   – املكفيال   – مغارة  يف  وزوجاهتم 
ابحتالهلا سنة ألف وتسعمئة وسبع وستني ،وهي اآلن .. لنا وحدان( حبيث حيّس الطفل 
املتلقي ابحلقد الكبري الذي حيمله املستوطنون الصهاينة جتاه العرب، وكيف تتقطع قلوهبم 
اإلنسانية  أعداء  أهنم  يثبت  مما  اخلليل،  يسريون يف شوارع  للعرب  رؤيتهم  جملرّد  األمل  من 
والسالم، وهبذا يكون الكاتب قد استهل القّصة ابلتأثري يف وجدان املتلقي الذي سيتمّلكه 
البغض والغضب جتاه أعداء اإلنسانية ،وليعلم أن العداء الذي حتمله األمة العربية للصهاينة 
مل أيت من العدم ،مث يبدأ الكاتب بسرد وقائع جمزرة املسجد اإلبراهيمي، وقد ذكر الواقعة 
التارخيية بتفاصيل أحداثها الزمانية واملكانية لرتسخ يف عقل الطفل، بعد أن كان قد استثار 
وجدانه لتلقي أحداث الواقعة، فيقول: )مل يكن ابروخ وحده احلاقد على أطفال اخلليل 
ورجاهلا ونسائها ،فقد كان هذا شعور مجيع سكان مستعمرة الكرايت أربع االستيطانية، 
وشعور اجلنود الصهاينة ،فقاموا بوضع اخلطة ،وحّددوا ساعة الصفر عندما يقرأ اإلمام 
)غري املغضوب عليهم( يف سورة الفاحتة يف صالة الفجر منتصف رمضان سنة 1414 
ه، يف اخلامس والعشرين من شباط سنة ألف وتسعمئة وأربع وتسعني( وهذه الفقرة 
للطفل أن  تبنّي  املستوطنني وتفاصيل خطتهم اهلجومية،  الكاتب حقد  فيها  اليت يصف 
كل أبعاد هويته العربية هي مستهدفة من طرفهم ،وهذا االستهداف الدينء حتّدده الفقرة 

السابقة من خالل ما يلي: 

- اختيار صالة الفجر ابلتحديد للهجوم على املسلمني لعلمهم ابملكانة الروحية لصالة 
الفجر يف نفوس املسلمني. 

وكذلك كون  القرآن،  فيه  أنزل  الذي  الّشهر  ابلّتحديد،  رمضان  منتصف  اختيار   -
املصلني يكونون صياما.

- حتديد آية )غري املغضوب عليهم( ابلّذات كلحظة بدأ إطالق النار إليصال رسالة 
للعرب مفادها أهنم غري املغضوب عليهم، وأهنم أهل حق.

وهذا ما يؤجج مشاعر املتلقي ويدفع ابلطفل إىل استنكار حجم احلقد الدفني لديهم، 
وجيعله أيضا يرى أن الدفاع عن وطنه والتمسك هبويته حق وواجب.
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وبعد أن يسرتسل الراوي يف سرد ما وقع يف تلك اجملزرة اليت قتل فيها العشرات من 
املصلني غدرا، ومنهم الرجال واألطفال، خيتم القّصة ابحلديث عن أم الطفل ابسم الذي 
كان مع املصلني يف املسجد قائال )هرعت أم ابسم إىل املسجد تبحث عن صغريها، 
أمعنت النظر يف وجوه كثري من األطفال الشهداء، صرخت يف وجه أبيه: ابسم... أين 
ابسم؟ التزم أبو ابسم الصمت، لكن صرخات أم ابسم وإصرارها على معرفة مصري 
ابنها انطقه فقال: رأيته طائرا أخضر حيلق مع مالئكة السماء( حيث يؤكد الكاتب 
للطفل القارئ أن الشهداء أحياء عند رهبم ، وأن االستشهاد يف سبيل هللا والوطن هو 

شرف يعتز به العريب املسلم وال حيزن له. 

وخنلص أن حممد مجال عمرو استطاع أن يدمج أبرز متظهرات اهلوية يف هذه القّصة 
الطفل  لعقل  استهدافه  طريق  عن  الفلسطينية  والقضية  التارخيي  الرتاث  بني  ربط  عندما 

ووجدانه حبيث يعرّفه بتاريخ أمته وجيعله يعتز ابنتمائه ويتمسك هبويته.   

توظيف مكوانت اخلطاب الّسردي يف تعزيز االنتماء واهلوية: 

طريقة  وأن  بل  هبا،  يروى  اليت  والطريقة  احلدث  على  عموما  السردي  اخلطاب  يقوم 
احلكي نفسها تسمى سردا »ذلك أن قّصة واحدة ميكن أن حتكي بطرق متعّددة وهلذا 
فإن السرد هو الذي يعتمد عليه يف تسيري أمناط احلكي بشكل أساس«))) فإذا ما تعلق 
األمر ابلّسرد املوجه لألطفال فإن مكّوانت اخلطاب تكتسب مالمح خاّصة انطالقا من 
خصوصية املتلقي، أما حممد مجال عمرو فقد اعتمد على مكّونني أساسيني سعيا منه إىل 
تعزيز االنتماء واهلوية لدى الطفل العريب، واحلقيقة أن طبيعة متظهرات اهلوية اليت جتّلت يف 

قصصه، فرضت عليه الرتكيز على مكوانت دون غريها، نتعرض هلا فيما يلي: 

1– الّشخصيات: 

أن  املعرفية يف تصوير شخصيات إبمكاهنا  امكاانته  لقد استخدم حممد مجال عمرو 
حتمل دالالت اهلوية العربية، كما استطاع أن يسّلم زمام سلطة احلكي لشخصيّات حكائية 
إبمكاهنا التعبري عّما يشكل اهلوية، واملالحظ أن الشخصيات يف خطابه السردي حمصورة 

) ( محيد حلمداين، بنية النص السردي من منظور النقد األديب. )املغرب: املركز الثقايف العريب، ط)، 2000(،ص45.
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يف الغالب يف العامل احمليط ابلطفل )األب، األم، اجلد، اجلدة، األخوة، األصدقاء( دون 
أننا جند يف  احتكار شخصية واحدة للسرد، فإن تنوعت ضمائر الّسرد يف قصصه، إالّ 

عموم خطابه الّسردي ساردا مهيمنا.

الّسارد املهيمن: 

إنّنا إذ نقتفي صوت الراوي داخل اخلطاب السردي حملمد مجال عمرو، جند أنه يظهر 
يف زوااي خمتلفة، وضعه فيها الكاتب، فهو حني يريد أن يرسخ متظهرات اهلوية يف ذهن 
الطفل العريب، يسلم هذا الطفل صالحية احلكي ليكون ساردا مهيمنا، ووفق هذا املنظور 
من  اخلطاب  يف  مبا  واملديل  السرد  مانح  هو  املهيمن  »السارد  أن  الّسد  الدين  نور  يرى 

كالم«)))وإبمكاننا وصفه من خالل كل قّصة من القصص الّسابقة:

- يف قّصة )اخلليل مدينة أيب األنبياء إبراهيم عليه السالم( يقوم الطفل عصام بسرد 
احلدث األساسي املتمثل يف اكتشافه للمفتاح الذي كانت ختّبئه اجلّدة يف خزانتها والذي 
من خالله تقوم اجلّدة ابحلديث عن احتالل الصهاينة ملدينة اخلليل وطردهم للفلسطينيني 
منها، إذ يتقمص الّسارد نفسه شخصية الطفل الفلسطيين فهو املعين هنا بضرورة املطالبة 

حبقه يف هويته ،وتقع على عاتقه أيضا مهمة الّتأثري يف الطفل العريب املتلقي اآلخر.

- يف قّصة )القدس حاضنة األقصى( يتبىّن الطفل الّسارد العملية الّتخييلية اليت تنقل 
الطفل املتلقي عرب الكامريا ملشاهدة لقطات متثل حلظات اترخيية حامسة يف اتريخ األمة 
العربية، والّسارد هنا مهيمن ال يتناوب يف احلكي مع أي ضمري آخر، مما جيعلنا نفرتض أنه 
»تقنية ختييلية يستخدمها املؤلف أو املخاطب ليقدم شخصيات ويبلغ تصورات وأفكار 
ورؤى ومواقف ومشاعر وأحدااث وأمكنة وأزمنة وقناعات«)2) وهذه األشياء اليت يقدمها 
ترتبط ارتباطا وثيقا هبويته اخلاّصة وتنعكس على املتلقي الذي يشاركه مشاهدة الّصور عرب 

الكامريا. 

https://www.facebook.com/noureddine.، املهيمــن  والّســارد  الّســارد  الســد،  الديــن  نــور    ) (
.essed.1

2 (  املرجع نفسه. 
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- ويف قّصة )يف خرفة اجلّنة( الّسارد املهيمن هو الطفل نزار الذي أخرج لفظة )خرفة( 
من معناها املعجمي والداليل إىل سياق عام جيعل الطّفل املتلّقي يتمّسك بتعاليم الّدين 
اإلسالمي الذي يشكل أساس هويته، ولكن الّسارد هنا خيتار ساردا آخر مساعدا له يف 
تقدمي جزئيات أخرى من معامل  ليتيح  نبيل،  الكفيف  الطّالب  الداللة، وهو  رسم مسار 
اهلوية الدينية بصوت شخصية أخرى وليدرك الطفل املتلقي أن فقدان البصر ال مينع التفقه 

يف الّدين. 

- أّما يف قّصة )صقر فلسطني كايد مفلح العبيدات( فإن الّسارد هو الكاتب نفسه، 
فهو سارد عامل مبجرايت األحداث وإن كان غري مشارك فيها، وهو كما يسميه صالح 
صاحل الراوي اخلارج عن نطاق احلكي حيث »يستأثر ابلّسرد راو عليم يعلم ما وقع وما 
بني  التمازج  أن  إذ  يعرفون«)))  مما  أكثر  دواخلهم  وعن  عنهم  الشخوص  ويعرف  سيقع 
اجلنسيتني األردنية والفلسطينية الذي متثله القّصة، ويصوره الكاتب عن طريق سرد سرية 
حياة الشهيد مفلح كايد العبيدات، يكون أكثر وضوحا وأتثريا عندما يكون الراّوي نفسه 
قد عاش التماهي بني اجلنسيتني، حبيث تشكلت هويته انطالقا من هذا التمازج، وابلتايل 

أن يتوىل حممد مجال عمرو زمام الّسرد بنفسه فذلك أجنع وأكثر أتثريا.

النص أفق توقعاتنا  - ويف قّصة )الطائر األخضر، جمزرة املسجد اإلبراهيمي( يكسر 
يتحدث حبقد عن  الصهيوين ابروخ وهو  الدكتور  يبدأ احلكي على لسان شخصية  أبن 
العرب يف مدينة اخلليل وهو يصف خطتهم ملباغتة املصلني يف املسجد اإلبراهيمي، وبعد 
تلقي الطفل القارئ هلذه الدهشة األوىل يظهر الكاتب كسارد عليم لريوي أحداث اجملزرة، 
ولعله عندما استدعى شخصية الدكتور ابروخ وسلمها سلطة احلكي أراد أن يؤكد على أن 
هوية األان ال تّتضح إالّ من خالل هويّة اآلخر، وأّن إصرار الفلسطيين على املطالبة حبقه 
يف األرض مرتبط حبرصه على اكتساب حق هويته كامال، ما دام يتّعرض شعبه للتقليل، 

وتتّعرض هويته للتهويد.

وميكننا أن نستنج أن اختيار الّشخصيات يف اخلطاب الّسردي حملمد مجال عمرو كان 
مدروسا بعناية، لضمان وصول األهداف املرجوة من كل قّصة، كما أن الشخصية الساردة 

) (  صالح صاحل، سرد اآلخر عرب اللغة السردية. )املغرب: املركز الثقايف العريب، ط)، )200(، ص 62 63-. 
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كان هلا الّدور الوظيفي املهم يف إيصال متظهرات اهلوية إىل ذهن الطفل املتلقي، وأن اهليمنة 
اليت شّكلها الّسارد األساسي مل تكن جمحفة يف حق بقية الشخصيات، فقد كان الطفل 

ها وموجَّها وكانت بقية الّشخصيات وظيفية فقط. السارد موجِّ

2– الفضاء الزمكاين: 

يشّكل الفضاء الزماين واملكاين أهم مكوانت اخلطاب السردي املوجه لألطفال، وإننا 
إذ ندمج اللفظتني الزماين واملكاين، ونعتمد على ما عرف مبصطلح )الزمكان( ،فهذا ألنّه 
ال ميكننا فصلهما عن بعضهما حني احلديث عن اهلوية؛ ألن العرب لطاملا تغنوا بتاريخ 
اإلنسان  بعقل ووجدان  لصيقة  واملكان  الزمان  ثنائية  ممّا جيعل  واعتزوا أبرضهم،  أجمادهم 
العريب، ولقد استطاع حممد مجال عمرو أن يؤّثث متظهرات اهلوية العربية ابالعتماد على 
الزمان واملكان، فهو حني يصف شوارع القدس واخلليل، ويذكر أمساء الشوارع، ويصف 
احملالت والبناايت والطرقات، فهو حتما يعي أنه إذا كان املكان »يتخذ داللته الّتارخيية 
والّسياسية واالجتماعية من خالل األفعال وتشابك العالقات ،فإنه يّتخذ قيمته الكربى 
وطيدة  ابملكان  الفلسطيين  الطفل  عالقة  وإذا كانت  ابلّشخصية«)))  عالقته  من خالل 
لوجوده فيه ،فعالقة الطفل العريب ابملكان تنشأ من خالل التخييل ألن« املكان يف القصة 
ليس هو املكان الطبيعي أو املوضوعي وإمنا هو مكان خيلقه الكاتب يف النص عن طريق 
الكلمات وجيعل منه شيئا خياليا«)2) ففي قصص األطفال خيلق املؤلف املكان عن طريق 
املكان والصورة أيضا، لذلك كان يرفق النصوص اليت تتحدث عن األماكن التارخيية العربية 
بصور معربة حتاكي املكان احلقيقي، حبيث ميكن أن يلمس متثالت هويته العربية واإلسالمية 
من خالل الصورة اليت حتيله إىل مكان معني، كصورة املسجد األقصى، أو صورة الكعبة 

الشريفة، أو املسجد النبوي الشريف.

أما الزمن يف قصص األطفال عموما فهو ميتاز ابلّتكثيف، ألن احلدث فيها يقوم على 
ماضية  أفعال  هي  اهلوية  متثالت  عليها  تنبين  اليت  األفعال  أن  واحلقيقة  والرتكيز،  اإلجياز 

) (  حممد الباردي، الرواية العربية احلديثة. )سوراي: دار احلوار، ط) ،)99)(، ص 2)2.
2 (  بــدري عثمــان، بنــاء الشــخصية الرئيســية يف رواايت جنيــب حمفــوظ. )القاهــرة: دار احلداثــة للنشــر، ط)، 986)(، 

ص 94.
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ومستمرة يف نفس الوقت، فحني يعمد حممد مجال عمرو إىل سرد أحداث اترخيية تّعرف 
واحلضاري  الثقايف  إبرثه  يتمسك  الطفل  جعل  على  أيضا  يعمل  اخلاصة،  هبويته  الطفل 
واملطالبة حبقوقه طيلة حياته، كل ذلك يف قالب سردي مشوق وغري جاف، حيث إن 
نفسه  الوقت  يف  حيّدد  إنه  مث  واالستمرار،  التشويق  عناصر  ترتتب  وعليه  »الزمن حموري 
دوافع أخرى مثل السببية والتتابع واختيار األحداث ..«))) إذ تشكل السببية والتتابع أهم 

الصفات املوجودة يف األحداث اليت تتمثل من خالهلا اهلوية العربية. 

خامتة: 

يف ختام البحث نسّجل أن أدب الطفل يوفر تربة خصبة إلنبات كل ما من شأنه أن 
يغرس يف الطفل مالمح هويته، وجيعله يعتز ويتمّسك هبا ويدافع عنها، وقد كان الكاتب 
حممد مجال عمرو حريصا على أن يقّدم للطفل املتلقي العريب أساسيات هويته العربية، من 
خالل عّدة متظهرات تتشكل من خالهلا، حيث إن اخلصوصية التارخيية والثقافية اليت جتمع 

أفراد الوطن الواحد هي اليت تشكل ذلك األساس.

وقد استنتجنا أن الكاتب كونه اشتغل كثريا على الكتابة لألطفال يعي جيدا أن حقوق 
الّلوائح القوانني، بل ينبغي أن تقّدم له يف  الطفل ال ينبغي أن يتعرف عليها من خالل 
العقلية والّنفسية، وقد اعتمد على آليات  قالب تثقيفي وتعليمي، مبا يتناسب ومدركاته 
أسلوبية حمّددة رأى أهنا األصلح ملخاطبة الطفل العريب عموما والطفل الفلسطيين على وجه 
اخلصوص وجعلهما يدركان قيمة اهلوية اليت حيمالهنا، ويطالبان حبقهما فيها ويدافعان عنها 

عندما تقتضي الضرورة، ونورد هذه اآلليات ودورها فيما يلي: 

- اعتماد الكاتب على اآلليات الفنية اجلمالية جعله يؤثر يف الطفل املتلقي الّتأثري الذي 
ال ينتهي ابنتهاء حلظة التلقي، ولكنه التأثري املستمر الذي يتمّلك الطفل ويدفعه للتمّسك 

هبويته. 

املعتادة  اجلمالية  وظيفته  عن  اخليال  إببعاده  والتخييل  اخليال  بني  املزج  اعتماده   -

) (  سيزا قاسم، بناء الرواية. )القاهرة: اهليئة العامة املصرية للكتاب، دط،984)(، ص26.
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وإدخاله دائرة الوظيفية عن طريق عملية التخييل، ما جيعل الطّفل املتلّقي يصل خبياله إىل 
حدود الواقع الذي تتشّكل فيه متثالت هويته، ويتعداها بواسطة التخييل إىل حدود املأمول 

الذي يقود إىل انتصار العريب الذي يتمّسك هبويته وجياهد يف سبيلها. 

- وقد متّكن حممد مجال عمرو برتكيزه على الرّتاث التارخيي العريب والقضية الفلسطينية 
من تطويع عقل الطفل املتلقي ووجدانه يف آن واحد، مما جيعله قادرا على املطالبة ابسرتجاع 

حق هويته وكينونته.

من  أساسني  مكونني  على  اعتمد  قد  عمرو  مجال  حممد  أن  إىل  أيضا  توصلنا  وقد 
مكوانت اخلطاب الّسردي يف تعزيز االنتماء وتشكيل اهلوية العربية وتقدميها للطّفل املتلّقي: 

- وظف الّشخصيات يف القصة توظيفا اسرتاتيجيا، حبيث جعل يف كل قّصة ساردا 
مهيمنا عليما ابألحداث التارخيية وتعاليم الدين اإلسالمي يكون غالبا هو الطفل نفسه، 
ذهن  اهلوية يف  مبادئ  ترسيخ  يضمن  مما  واحد  آن  يف  واملوجه  املوّجه  هو  يكون  حبيث 

ووجدان الطفل املتلقي.

- كما زاوج بني الفضاء الزماين واملكاين من أجل مفاعلة ما هو اترخيي وما هو ختييلي؛ 
ألن العريب يف األساس يرتبط ارتباطا وثيقا بتارخيه وأرضه.

وخنلص إىل أن اهلوية حق يكتسبه الطفل يوم ميالده، وأّن أدب الطفل يشكل رافدا 
مهما من الروافد اليت تسعى إىل تعريف الطفل حبقه يف هوية خاصة به، فهو الوسيلة الثقافية 
اليت من شأهنا أن تسهم يف تنشئة جيل عريب متمسك هبويته وعناصرها وقادر على احملافظة 

عليها والدفاع عنها.  
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حق الطفل يف حرية التعبري يف املغرب
قراءة سوسيولوجية للنصوص األدبية املوجهة إىل 

أطفال املدرسة االبتدائية

د. مصطفى قمية *)1(

*  كاتــب وأكادميــي، مــن مواليــد مدينــة اتوانت ابملغــرب، حاصــل علــى بكالــوراي آداب عصــري، وخرّيــج املدرســة العليــا 
لألســاتذة مبدينــة فــاس، ختصــص فلســفة، وحاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه يف علــم االجتمــاع مــن كليــة اآلداب والعلــوم 
اإلنســانية، ظهــر املهــراز، فــاس. يشــتغل أســتاذا لعلــم االجتمــاع بكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية، جامعــة شــعيب الــدكايل، 
مبدينــة اجلديــدة، املغــرب. وقــد ســبق لــه أن نشــر عــددا مــن النصــوص اإلبداعيــة عبــارة عــن قصــص قصــرية وقصــص قصــرية 
جــدا، وانل جوائــز علــى بعضهــا، كمــا نشــر عــددا مــن املقــاالت والدراســات والرتمجــات يف جرائــد وجمــالت مغربيــة وعربيــة، 
الكرتونيــة وورقيــة مثــل: "املنعطــف" و"الكلمــة"، و"طنجــة األدبيــة"، و"العــريب"، و"ســينيفيليا"، و"الرافــد"، و"إضافــات" 
)اجمللــة العربيــة لعلــم االجتمــاع(، وصــدر لــه كتــاب حيمــل عنــوان مــن "ســفر إىل ســفر"، وشــارك يف نــدوات علميــة، وطنيــة 

ودوليــة، داخــل املغــرب وخارجــه.
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حق الطفل يف حرية التعبري يف املغرب

قراءة سوسيولوجية للنصوص األدبية املوجهة إىل أطفال املدرسة 
االبتدائية

د. مصطفى قمية - املغرب

مقدمة

إن التعليم املدرسي االبتدائي مهم جدا يف بناء شخصية اإلنسان. فهو يؤهله ألن يكون 
مواطنا يؤمن حبقوقه ويدافع عليها، ومنها حقه يف التعبري، ويؤدي واجباته كما جيب عليه 
أن يفعل. لكن التعليم االبتدائي يف حد ذاته ليس سوى مرحلة يف عمر اإلنسان، تسبقها 
مرحلة التعليم ما قبل املدرسي، وكذا مرحلة الطفولة األوىل اليت يقضيها الطفل يف األسرة. 
ومن شأن املرحلتني معا أن تسهما مسامهة حامسة يف إجناح مهمة املدرسة االبتدائية، كما 
رضية. وابالعتماد على 

ُ
ميكنهما أن يسهما يف إفشاهلا، أو على األقل يف احلد من نتائجها امل

النصوص اإلبداعية اليت تتضمنها الكتب املدرسية املوجهة إىل تالميذ املستوى االبتدائي 
ميكن الوقوف على واقع حرية التعبري املمنوحة للطفل املغريب، واليت من شأهنا أن ختلق منه 
مواطنا فاعال يف جمتمعه، أو على العكس من ذلك شخصا منفعال فقط، وسلبيته هذه ال 

ختدم، دون شك، ال ذاته ال جمتمعه. 

احملور األول: اإلطار النظري واملنهجي للبحث

1- يف احلاجة إىل سوسيولوجيا أدب الطفل  

من املعروف أن السوسيولوجية الكالسيكية مل هتتم مبوضوع األدب. إذ ال جنده موضوعا 
 Emile( أو امييل دوركامي )Auguste Comte( للدراسة من قبل أوجست كونط
Durkheim( أو ماكس فيرب )Max Weber( أو غريهم، ويرجع ذلك يف جزء 
منه على األقل إىل خصوصية اإلبداع، وصعوبة مقاربته مقاربة علمية يف الوقت الذي كانت 
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تكفي  العلمية.  حيازة صفة  أحقيتها يف  تؤكد  أن  إىل  تسعى جاهدة  السوسيولوجيا  فيه 
اإلشارة إىل أنه ال تنطبق على األدب خصائص الظاهرة االجتماعية كما حّددها دوركامي 
 Anthony( يف كتابه املعروف »قواعد املنهج يف علم االجتماع«. كما أن أنطوين غدنز
األدب  فيه  يعاجل  فصال  خيصص  ال  واملعروف،  املعاصر  السوسيولوجي   ،)Giddens
وقضاايه الكثرية واملتشعبة يف كتابه الضخم والشهري »علم االجتماع«، وذلك حىت بعد أن 

صارت السوسيولوجيا معرتفا هبا كعلم قائم بذاته.

مع التطورات السريعة اليت عرفتها خمتلف العلوم، واليت نزعت طابع السحر والغرائبية 
والعجائبية عن العامل، وعن خمتلف جوانب احلياة، تبنّي أن العمل اإلبداعي ذاته ليس وليد 
روح فوق-بشرية )Surhumain(كما ساد االعتقاد لقرون طويلة، روح توحي للمبدع 
مبا يكتبه أو يرمسه أو ينشده، وإمنا هو وليد جتربة حياتية واقعية يعيشها املبدع داخل جمتمع 
وثقافة حمددين يف الزمان واملكان. ومن هنا ظهرت فروع جديدة يف السوسيولوجيا منها 

سوسيولوجيا الفن وسوسيولوجيا األدب.

تنطلق سوسيولوجيا األدب من أن العمل األديب هو مبثابة خمترب للسوسيولوجي. فهذا 
العمل هو صدى للمجتمع، ليس فقط من حيث إنتاجه، ولكن أيضا من حيث تلقيه. 
فعبقرية شكسبري ترتبط بقدرته على اإلمساك ابلبنية اخلفية للمجتمع اإلجنليزي الذي عاش 
فيه، وكشفه عن التناقضات املوجودة داخله، واليت حتكمه وتوجه الناس، وتدفعهم إىل أن 
يسلكوا سلوكا معينا دون سواه، وبذلك كان تلقي أعماله انجحا بل ومبهرا. وابختصار، 
ميكن القول إن »إنتاج« العمل األديب و»استهالكه« حيددان اجتماعيا. فلكل جمتمع أدبه، 
Pierre Bour- بورديو  بيري  اعتبار  أدهبا. وميكن  أيضا  اجتماعية  طبقة  ولكل  )بل 

dieu( أحد أبرز وجوه هذه السوسيولوجيا. 

وألن أدب الطفل أصبح واقعا يفرض نفسه بقوة، وهو ما يتجلى يف العدد اهلائل من 
الكتب اليت تندرج يف إطاره، واليت تصدر حول العامل بدوله الغنية والفقرية، وإن بدرجات 
متفاوتة، فقد ابتت احلاجة ماسة إىل ميالد فرع جديد يف السوسيولوجيا يُعىن بدراسة أدب 
الطفل كفرع قائم بذاته، وليس كمجرد موضوع من بني املواضيع اليت تدرسها سوسيولوجيا 
األدب. وميكن أن تكون قيم الطفل يف النصوص اإلبداعية املتضمنة يف الكتاب املدرسي 
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كموضوع من بني مواضيع أخرى كثرية   هلذا الفرع من السوسيولوجيا. 

إن الطفل يعترب صورة للمجتمع الذي يعيش فيه. إنه بتعبري حممد عماد الدين امساعيل 
وعالقات  اجتماعية  ونظم  وعادات  قيم  من  حيتويه  »مبا  فاجملتمع  للمجتمع«))).  »مرآة 
إنسانية ومهارات وآراء وأفكار هو اجملال الذي يتفاعل فيه ذلك الطفل، فينمو تدرجييا 
وتتشكل شخصيته«)2). ومن مسات هذه املرآة أهنا ال تعكس حاضر اجملتمع فقط، وإمنا 
تعكس كذلك الصورة اليت سيكون عليها مستقبال))). وتربز مالمح هذه الصورة، سواء 

احلالية أو املستقبلية، بشكل جلي يف الكتب املدرسية.

2- أدب الطفل يف الكتاب املدرسي

لقد لعبت املدرسة دورا كبريا جدا يف بروز الوعي ابلطفل. ولعل أبرز مسة مميزة للمجتمع 
احلديث هي »تغيري يف وجهة الطفولة من العمل إىل التعليم املدرسي«)4). فلم يعد املكان 
الطبيعي للطفل، كما كان األمر يف املاضي، هو احلقل يف قرية ما أو ورشة لتعلم إحدى 
احلرف يف املدينة، وإمنا هو املدرسة. ويعترب بيرت ن. سرتنز )Peter N. Stearns( أن 
هذا هو التغيري األول واألكثر جوهرية يف اجملتمع احلديث، إذ قّلل التعليم من سلطة اآلابء 
على األبناء لصاحل مؤسسات الدولة، األمر الذي أسهم يف هناية املطاف يف إعادة تشكيل 

الطفولة بكيفية شاملة)5). 

شرعت  فقد  لألطفال.  موجهة  أدبية  ظهور كتاابت  يف  ابلطفولة  الوعي  هذا  جتسد 
صناعة النشر يف أوراب يف إنتاج كتب تندرج يف إطار ما نسميه اليوم أبدب الطفل، وقد بدأ 

) ( حممــد عمــاد الديــن إمساعيــل، الطفــل مــرآة اجملتمــع النمــو النفســي االجتماعــي للطفــل يف ســنواته التكوينيــة، عــامل املعرفــة، 
العدد 99، )الكويت : اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، مارس 986)(، ص 7. 

2 ( املرجع نفسه، ص 10-11.
) ( املرجع نفسه، ص7.  

4 ( بيــري ن. ســترينز، الطفولــة يف التاريــخ العاملــي، ترمجــة وفيــق فائــق كريشــات، عــامل املعرفــة، العــدد 428، )الكويــت: 
اجمللــس الوطــين للثقافــة والفنــون واآلداب، ســبتمرب5)20(، ص 25).   

5 ( املرجع نفسه ص -125 2)).
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ذلك حسب بعض الباحثني يف أواخر القرن الثامن عشر)))، بيد أن أكثر اإلبداعات اليت 
تعد اليوم من كالسيكيات أدب الطفل كانت تستهدف أول األمر الراشدين، ودون أن 
خيطر األطفال بذهن كّتاهبا، لكن وجد فيها األطفال »ما يشبع خياالهتم وما يليب بعض 

حاجاهتم االتصالية«)2). 

أما ابلنسبة للعامل العريب فقد أتخر ظهور أدب الطفل إىل القرن التاسع عشر، وكان 
املنهاج  النصوص يف  قراءة  أدخل  من  أول  يعد  الذي  الطهطاوي،  رفاعة  يد  على  ذلك 
الدراسي، وبذلك فهو يعترب رائد أدب الطفل يف العامل العريب، على الرغم من أن ما كتبه 
كان عبارة عن قصص مرتمجة، أما أول من ألف كتبا ابللغة العربية موجهة للطفل فهو 

الشاعر املعروف أمحد شوقي))). 

يدين أدب الطفل يف العامل العريب إىل الرتمجة. ويعرض هادي النعمان اهلييت أمساء بعض 
النحاس وكامل  رواده، ومن بينهم حممد عثمان جالل وابراهيم العرب املخلصي وجربان 
كيالين، ويستنتج الباحث أن أدب الطفل يف العامل العريب، على الرغم من أمهيته، فهو 
مل ينشأ نتيجة »وعي تربوي، أو اجتماعي، لذا كانت املبادرات الفردية هي اليت وضعت 
البداايت األوىل له عن طريق الصدفة، أو عن طريق التقليد«)4). هذا ومل يظهر أدب عريب 
خمصص للطفل بشكل متزامن يف مجيع البلدان العربية. فهناك بلدان كانت سّباقة يف هذا 
املضمار، إذ ظهر فيها أدب الطفل مبكرا، وعرف تطورا سريعا مثل ما حدث يف مصر 
وسوراي والعراق ولبنان وتونس، وأتخر ظهوره يف بلدان أخرى منها دول اخلليج واليمن 
إىل جناح خاص  الوطنية  تفتقر مكتباته وخزاانته  اليوم  إىل  املغرب  يزال  واملغرب)5). وما 

ابألطفال. 

) ( املرجع نفسه، ص 29.  
2 ( هادي نعمان اهلييت، ثقافة األطفال، عامل املعرفة، العدد )2)، )الكويت: اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، 

مارس 988)(، ص50).
) ( موفــق رايض مقــدادي، البــىن احلكائيــة يف أدب األطفــال العــريب احلديــث، عــامل املعرفــة، العــدد 92)، )الكويــت: 

اجمللــس الوطــين للثقافــة والفنــون واآلداب، ســبتمرب 2)20(، ص 22.
4 ( هادي نعمان اهلييت، ثقافة األطفال، ص 222.

5 ( املرجع نفسه، ص 27.  
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جدير ابلذكر أن الطفولة ليست مرحلة حمّددة بدقة، ليس فقط على املستوى العلمي 
وإمنا على مستوى احلس املشرتك أيضا. فليس هناك اتفاق حول مىت تبدأ الطفولة ومىت 
تنتهي. وهذه إحدى أهم الصعوابت اليت تعرتض أي تعريف ألدب الطفل. وعلى الرغم 
من كل ذلك ميكن القول، بشكل عام، إن أدب الطفل يتضمن كل النصوص اإلبداعية 

اليت تكتب من أجل األطفال وتتمحور حول حياهتم وقضاايهم املختلفة. 

الطفل  عمر  إىل  إشارة  الطفل  أدب  إطار  يف  تندرج  اليت  الكتب  بعض  تتضمن 
منع  إىل ضرورة  تشري  اليت  السينمائية،  األفالم  بعض  مثل  ذلك  يف  مثلها  الـُمستهدف، 
يف  جتارية  وألسباب  الكتب،  من  الكثري  لكن  مشاهدهتا.  من  معني  دون سن  األطفال 
الغالب، ال يتم حتديد هذا العمر بدقة. حىت تعريف الكّتاب أنفسهم يبقى عاما جدا، 
فنقول عن أحدهم كاتب أدب أطفال. ولعل هذه إحدى مميزات الكتاب املدرسي، إذ أن 

نصوصه اإلبداعية تستهدف أطفاال يف عمر حمّدد. 

ولذلك جند اختالفا بني نصوص الكتب املدرسية سواء من حيث لغتها، أو أسلوهبا، 
أو مضامينها. فنجد فيها نوع من التدرج من السهل إىل الصعب، ومن البسيط إىل املعقد 
نوعا ما، ومن احلسي إىل اجملرد. ومن أجل ذلك حيافظ فريق التأليف على نصوص إبداعية 
كما هي، وال يتصرف فيها سواء ابلزايدة أو النقصان أو التعديل، وقد يتدخل هذا الفريق 
يف الكثري من األحيان من أجل تبسيط ما يبدو صعبا حىت يتناسب مع عمر الطفل. علما 
أن ليس كل تبسيط ألدب الكبار ميكن اعتباره أداب لألطفال، إذ البد هلذا األدب من 
أن يتوافق مع قدرات الطفل ومنوه العقلي والنفسي واالجتماعي، وأن يستخدم يف تبليغ 

مضامينه على أسلوب خاص))).

العامل  القيم هي إحدى املضامني األساسية يف الكتب املدرسية يف  ومن املعروف أن 
أهم  أحد  هي  اإلنسان  فحقوق  اإلنسان.  حبقوق  املرتبطة  تلك  مقدمتها  ويف  ككل، 
العام  الثانية، وإذا كانت للخطاب  العاملية  إليه اإلنسانية بعد احلرب  وأعظم ما توصلت 
للمجتمع العاملي يف زمن السلم لغة واحدة مشرتكة، فإن هذه اللغة، يف نظر تشارلز آ. 

) ( هادي نعمان اهلييت، ثقافة األطفال، ص 49).
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بيتز )Charles R. Beitz(، لن تكون سوى لغة حقوق اإلنسان))). ويف املغرب، 
يعترب اجمللس األعلى للرتبية والتكوين أن الرتبية على القيم رسالة تربوية هلا أمهية ابلغة يف 
اجملتمعات املعاصرة، ويربطها أساسا ابملنظومات الرتبوية، وجيعلها مسؤوليتها املركزية، ويؤكد 
على أن الرتبية على القيم تكتسي أمهية قصوى يف اجملتمع ألهنا »تعترب أحد مرتكزات احلياة 

اإلنسانية يف جانبها الفردي واالجتماعي«)2). 

3- الطفل املواطن

كان الطفل يف السابق يعترب مبثابة »شيء«)Chose(. كان ينظر إليه على أنه أقرب 
درجة إىل احليوانية منه إىل اإلنسانية. وابكتشاف العلم خلصوصية الطفولة ومساهتا املميزة، 
املواثيق  جاءت  وقد   .)Personne(»شخصا« يعترب  وصار  للطفل،  االعتبار  أعيد 
النظرة إىل  التحول يف  اليت تعرتف حبقوقه، وحتميها وتدافع عنها، كتجسيد هلذا  الدولية 
الطفل ويف املوقف منه. وقد سارت القوانني الوطنية يف نفس املنحى، إذ اختذت الدول 

املختلفة التشريعات واملواثيق الدولية مرجعية يف صياغة قوانينها اخلاصة اليت هتم الطفل. 

مل تعد املواطنة تقتصر على الكبار دون الصغار. والرتبية على املواطنة تبدأ منذ نعومة 
أظفار اإلنسان. ويف هذا الصدد يرى جورج روش )George Roche( أن املواطن 
املعارف،  امتالك  له  تتيح  اليت  الوسائل  من  املدرسة،  طفولته، ويف  منذ  يستفيد  املعاصر 
واملعلومات األساسية، واالستفادة منها أجل تطوير وتوسيع جمال قدراته العقلية على امتداد 

سنوات عمره))). 

هذا ومل تعد املواطنة مواطنة حملية فقط، ترتبط ابالنتماء إىل مجاعة أو دولة حمددة، وإمنا 

) ( تشــارلز آ.بيتــز، فكــرة حقــوق اإلنســان، ترمجــة شــوقي جــالل، عــامل املعرفــة، العــدد )42، )الكويــت: جمللــس الوطــين 
للثقافــة والفنــون واآلداب، فربايــر 5)20(، ص 13-14.

2 ( اجمللــس األعلــى للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، الرتبيــة علــى القيــم ابملنظومــة الوطنيــة للرتبيــة والتكويــن، الرتبيــة علــى 
القيــم ابملنظومــة الوطنيــة للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، تقريــر رقــم 17/1، ينايــر 7)20. إصــدارات اجمللــس متوفــرة 

يف موقعــه علــى األنرتنيــت www.cserfrs.ma، ص 4.
( ( George Roche, Quelle école pour quelle citoyenneté ? (France: ESF 
éditeur, 2000) p117.

http://www.cserfrs.ma
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صارت املواطنة عاملية. وكون اإلنسان مواطن حملي ال يتعارض مع كونه يف نفس الوقت 
مواطن عاملي. وميكن التعبري عن فعل املواطن العاملي )Citoyen du monde( من 
احلية وعالقتها  الكائنات  اإليكولوجيا ابعتبارها علم  استعارة صوتني مها: صوت  خالل 
مبحيطها الطبيعي، والذي منه انبثقت تلك األصوات املدافعة عن البيئة والداعية إىل احلفاظ 
عليها، وصوت الدفاع عن حقوق اإلنسان على اعتبار أن العدالة، واحلق، وحقوق اإلنسان 
هي من بني املواضيع األساسية اليت على املريب )éducateur( معاجلتها منذ السنوات 
املدرسة  إىل  االبتدائية  املدرسة  بعد  فيها  التفكري  أن يستمر  الدراسية األوىل، واليت جيب 
اإلعدادية، مث الثانوية))). وجند يف النصوص األدبية يف الكتب املدرسية املغربية صدى هلذين 

الصوتني معا. 

  4- مدرسة الدميوقراطية وحقوق اإلنسان

تعترب املدرسة مؤسسة ال غىن عنها ابلنسبة للمجتمع احلديث، حبيث ال ميكن تصور 
وظائف  هلا  حددت  وقد  والتعليم.  ابلرتبية  خاصة  ووزارة  مدرسة،  فيه  توجد  ال  جمتمع 
كثرية عليها القيام هبا، ومنها حسب جورج روش، أتهيل األطفال لالندماج االجتماعي 
واملهين، واملشاركة يف خلق وعي لديهم، وتكوين شخصية مميزة، ومدهم ابملعرفة املنظمة، 
Com- )وابختصار، املدرسة مكان للحياة، ووسيلة الندماج األفراد يف مجاعة املواطنني 

 .(2((munauté des citoyens

متثل املدرسة بشكل ما قنطرة ينتقل عربها الطفل من األسرة إىل اجملتمع، على الرغم 
سلبيات  أن  على  يؤكدون  الباحثني  من  وغريه   )Ivan Illich( اليتش  ايفان  أن  من 
املدرسة أكثر بكثري من إجيابياهتا. ولإلشارة فمن سلبيات هذه املؤسسة أهنا تضع األطفال 
يف قوالب جاهزة، وحتد من حرية الفكر والتعبري، وال تساعد الطفل على اخللق واإلبداع، 
ابإلضافة إىل دورها الكبري يف احلفاظ على النظام القائم وذلك ابعتبارها، كما يقول لويس 

ألتوسري )Louis Althusser(، جهازا من األجهزة اإليديولوجية للدولة.   

( ( Ibid., p120-121.
2 ( Ibid., p7.



حقوق اإلنسان يف أدب الطفل يف العامل العريب 234

فإذا  الذي أوجدها ويسهر على وجودها.  النظام  تعبري عن طبيعة  املدرسة هي      
كان هذا النظام ديكتاتوراي كان هدف املدرسة هو تربية األطفال على اخلضوع واالمتثال، 
والذين سيصبحون رعااي يف كربهم. أما إذا كان هذا النظام دميوقراطيا سعت املدرسة إىل 
فيه،  يفكرون  مبا  اجلهر  وعلى  التفكري  على  القدرة  هلم  ومستقلني،  أحرار  أطفال  إعداد 
السيما أن »حرية الفكر البد هلا أن تشمل حرية الكالم«))). وحرية الفكر وحرية التعبري، 
من خالل التشجيع على مناقشة شؤون املدينة، مها من بني أهم ما تدين به اإلنسانية إىل 
اليواننيني)2). وقد وضع انجيل ووربريتن )Nigel Warburton( اترخيا حلرية الكالم 
يبدأ منذ 99) قبل امليالد مع سقراط، الذي اختار التعبري عن أفكاره وإذاعتها بني الناس 
وضحى بنفسه من أجل ذلك، بعد أن وجد أن جترّع سم زعاف أيسر عليه من الصمت))). 

    ويف الواقع، ليست املدرسة جمرد صدى للنظام القائم، بل هي مؤسسة أعقد من ذلك. 
إذ ميكنها من خالل براجمها وكتبها املدرسية وأنشطتها املختلفة أن تقاوم الديكتاتورية، كما 
ميكنها أن تسهم يف تقويض الدميوقراطية. ال شك أن هذه املقاربة »اخلارجية« للمدرسة 
مهمة للغاية، وال ميكن إنكار أمهيتها احلامسة يف التحليل. لكن هذه املقاربة تبقى غري كافية 
وحدها ما مل تكّمل مبقاربة »داخلية«، تركز على كل الفاعلني وعلى كل ما جيري داخل 
هذه املؤسسة. ولعل هذا ما يؤكد عليه املختصون يف سوسيولوجيا املدرسة الذين يؤكدون 
على أهنا مؤسسة قابلة ألن تعاجل انطالقا من مقارابت متعددة ومتنوعة ماكروسوسيولوجية 

وميكروسوسيولوجية)4). 

للتفاعل  أمهية  على  منها  جانب  يف  تركز  للمدرسة  امليكروسوسيولوجية  املقاربة  إن 
التفاعل  على  القائمة  املدرسة  احلياة  أن  يف  ريب  وال  املؤسسة.  هذه  داخل  االجتماعي 

) ( جــون بنيــل بيــورى، حريــة الفكــر، ترمجــة حممــد عبــد العزيــز اســحاق، العــدد 2)7). )مصــر: املركــز القومــي للرتمجــة، 
0)20(، ص7).

2 ( املرجع نفسه، ص294.
) ( انجيــل ووربريتــن، حريــة التعبــري مقدمــة قصــرية جــدا. ترمجــة زينــب عاطــف ســيد. )مصــر: مؤسســة هنــداوي، 0)20(، 

ص99.
4 (Marianne Blanchard et Joanie Cayouette-Remblière«, Sociologie de 
l’école, France, La découverte, 2016, p 8-9.
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اإلجيايب وعلى احلوار والتواصل البّناء، ومقارعة احلجة ابحلجة، وعدم وضع قيود على حرية 
ما  الطفل. وهو  اإلنسان يف  الدميوقراطية وحقوق  قيم  تعمل على غرس  والتعبري،  الفكر 
سيسعى بدوره إىل ترسيخه يف جمتمعه من خالل سلوكه يف كل تفاصيل حياته. إن التفاعل 
القائم على احلوار هو الذي جيعل العقل ينتقل من حالة اخلمول إىل حالة الفعل، ومينحه 

فرصة لينمو، فهو يتطور يف »فضاءات يضمنها أسلوب احلوار والنقد والتساؤل«))). 

لقياس  أخرى  معايري  بني  من  معيارا  املدرسية  الكتب  اعتبار  ميكن  السياق  هذا  ويف 
اليت  املدرسية  الكتب  أن  شك  فال  ذاك.  أو  اجملتمع  هذا  إليها  وصل  اليت  الدميوقراطية 
تشجع على حرية التفكري والتعبري بني التالميذ واألساتذة، وبني التالميذ فيما بينهم، وبني 
التالميذ وحميطهم هي كتب تعمل على ترسيخ قيم الدميوقراطية وحقوق اإلنسان، ذلك 
العمق تعلما، ولو بشكل غري مباشر، للفعل  التفكري اجليد يعترب يف  أن »تعلم مهارات 

الدميوقراطي«)2).  

5- الدراسات السابقة 

املغرب حول  يف  أجنزت  اليت  امليدانية  والبحوث  النظرية  الدراسات  من  العديد  هناك 
موضوع الطفل. وقد أضاءت هذه الدراسات والبحوث الكثري من اجلوانب يف حياة الطفل 
العربية  الدول  يشمل  وإمنا  املغرب وحده،  على  يقتصر  ال  األمر  هذا  أن  ويبدو  املغريب. 
األخرى. لكن هذا القول ال يعين أن كل اجلوانب مّت التطرق هلا، ومعاجلتها مبا تستحقه 
الطفل. وهنا جتب  التعبري لدى  املواضيع هناك حرية  من عناية واهتمام، ومن أهم هذه 
اإلشارة إىل غياب شبه كامل هلذا املوضوع، إذ مل جند أي دراسة أو حبث يتناوله بشكل 
الكتاب املدرسي يف املغرب  تتناول  اليت  الدراسات والبحوث  أنه حىت  العلم  مباشر. مع 
فهي اندرة، ويعود السبب يف ذلك إىل »انعدام بنية مؤسساتية وعلمية هتتم هبذا املوضوع، 
الباحثني واملختصني مادة علمية للخوض يف  وتتوفر على تراكم معريف يضع رهن إشارة 

) ( علــي أســعد وطفــة وعلــي جاســم الشــهاب، علــم االجتمــاع املدرســي بنيويــة الظاهــرة املدرســية ووظيفتهــا االجتماعيــة. 
)لبنــان: املؤسســة اجلامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، 2004(، ص25).

2 ( مصطفــى حديــة، »تعليــم مهــارات التفكــري: مدخــل لبنــاء اجملتمــع الدميوقراطــي يف عصــر املعرفــة واملعلومــات«، املدرســة 
املغربيــة، العدديــن 7/8، املغــرب، نونــرب )7)20(، ص 270
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جمال الكتاب املدرسي«))). إن كل ما نعثر عليه خبصوص حرية التعبري عند الطفل املغريب 
يف الكتاب املدرسي هو إشارات مبثوثة يف دراسات وحبوث متفرقة ويف واثئق منشورة من 

قبل املؤسسات املعنية ابلرتبية والتعليم.

هناك حبث جانني سو  املغرب  املدرسي يف  الكتاب  تناولت  اليت  البحوث  بني  ومن 
)Janine Seux(. كان هدف الباحثة هو حماولة رسم صورة للطفل يف اجملتمع املغريب 
من خالل الكتب املدرسية، ومل يتم التطرق حلرية التعبري لدى الطفل يف هذا البحث بشكل 
الرئيسي للكتب املدرسية، سواء  التأكيد على أن اهلّم  الباحثة إىل  واضح متاما. وانتهت 
العربية منها أو الفرنسية، هو السعي إىل رسم صورة منوذجية للطفل ترتجم نسقا من القيم 
واملعايري، اليت هتدف إىل تكوين طفل يتصف ابألدب واالجتهاد واالنسجام مع احمليط. 
ومن أجل ذلك جيب على هذا الطفل أن يتعاىل على واقعه وأن يسعى جاهدا إىل أن 
يستحضر هذا النسق القيمي على الدوام يف ذهنه كما جيب أن يرتمجه إىل سلوك يومي)2). 
ويف نفس السياق  يؤكد بول بورجوا )Paul  Bourgeois(  على أنه كان على الطفل 
الذي ميكن اعتبار تربيته تربية حسنة، وإىل عهد غري بعيد جدا، أال يغين بل وأال يلعب 

يف حضور والديه))).

وهذا يعين أن الطفل حياكم يف الكتب املدرسية ويف وسطه االجتماعي على حد سواء 
الذين حيددون ما هو  الكبار، فهم  من اخلارج، إذ يطالب ابخلضوع لنسق قيمي يضعه 
والقبول من  االمتثال، حىت حيظى ابلرضا  إال  الطفل  مقبول وما هو مرفوض، وما على 

) ( حممــد محــودو، الكتــاب املدرســي املغــريب يف العصــر الرقمــي حتــدايت ورهــاانت. )املغــرب: منشــورات إديســيون بلــوس، 
9)20 (، ص20.

2 ( Janine Seux, L’image de l’enfant et de la société à travers les manuels sco-
laires au Maroc, )Thèse de 3e cycle en sciences de l’éducation, Paris, 1983(.

أورده أمحــد أوزي، الطفــل واجملتمــع دراســة نفســية اجتماعيــة لصــورة الطفــل املغــريب مــن خــالل الروايــة. )املغــرب: مطبعــة 
النجــاح اجلديــدة، 988)(، ص 79-82.

( ( Paul Bourgeois, »L’univers de l’écolier Marocain«, Fascicule 3, 1959, 
P9.

أورده اخلمــار العلمــي، املعرفــة والســلطة دراســات يف الرتبيــة والطفولــة واجلنــس. )املغــرب: اتنســيفت، 995). للتعليــم 
والثقافــة، ))20(، ص 7).
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قبلهم. وهكذا تغيب حرية التعبري لدى الطفل ألهنا ميكن أن جتعله يطالب ابحرتام هويته 
كطفل وحبقوقه املختلفة، مع ما ميكن أن يرتتب على ذلك من زعزعة لسلطة هؤالء الكبار. 

ويف نفس السياق انتهى الباحث الغايل أحرشاو إىل التأكيد على أن املدرسة املغربية 
تعمل على »تنمية تصرفات وسلوكيات الطاعة واالمتثال واالتكالية، وذلك بفعل االرتكاز 
على األساليب البيداغوجية اليت ترّجح كفة الكم على الكيف، واحلفظ على الفهم، والتلقني 
على النقد، والتبعية على االستقالل، واالنغالق على االنفتاح، منذ سن مبكر«))). وهو 
األمر ذاته الذي يؤكد عليه حممد األشهب بتسجيله« حمدودية تدخل املدرسة بل وفشلها 
يف الرتبية على قيم املواطنة وثقافة حقوق اإلنسان، وقصورها يف تعليم مقومات السلوك 

املدين، والتدريب على ممارسته، وامتالك احلس االجتماعي«)2). 

مثل هذا التشخيص لواقع املدرسة املغربية تعرتف به حىت املؤسسات الوطنية الرمسية ويف 
مقدمتها اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي، الذي يقّر أبنه »على الرغم من 
االهتمام الذي أولته املدرسة املغربية للرتبية على القيم وحقوق اإلنسان واملواطنة، السيما 
املساواة بني  اإلنسان وثقافة  املواطنة وحقوق  للرتبية على  الوطين  الربانمج  اعتمادها  منذ 
الرجال والنساء وقيم التسامح، استمرت السلوكات الالمدنية يف االنتشار كالغش والعنف 

واإلضرار ابلبيئة وابمللك العام داخل املؤسسات التعليمية والتكوينية ويف حميطها«))).

وللخروج من هذا الوضع املأزوم الذي البّد أن ينعكس سلبا على حرية التعبري لدى 
أنه جيب وضع مشروع تربوي »جيعل من املدرسة فضاء دميوقراطيا  الطفل يرى أحرشاو 
لتعليم املتعلمني مهارات التفكري النقدي واسرتاتيجيات مواجهة املشاكل، واختاذ القرارات 
وأساليب التواصل والتفاعل واحلوار، فضال عن سلوكيات وقيم احلرية واالستقاللية واملسؤولية 

نونــرب  املغــرب،  العدديــن 7/8،  املغربيــة،  املدرســة  املغــرب«،  الدميوقراطيــة يف  الغــايل أحرشــاو، »املدرســة ورهــان    ) (
.60 ص   ،)20(7(

2 ( حممــد األشــهب، »جدليــة املدرســة واجملتمــع قــراءة يف العوائــق االجتماعيــة لإلصــالح الرتبــوي«، املدرســة املغربيــة، العــدد 
6، املغرب، فرباير )4)20(، ص7).  

) ( اجمللــس األعلــى للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، مــن أجــل مدرســة اإلنصــاف واجلــودة واالرتقــاء رؤيــة اســرتاتيجية 
إلصــالح 2030-2015، موقــع اجمللــس علــى األنرتنيــت، ص 55.
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واالنفتاح والتسامح واملواطنة وقبول التنوع واالختالف«))).

سنة  من  متتد  التعليم  إلصالح  اسرتاتيجية  رؤية  املغربية  الدولة  وضعت  جهتها  من 
بناء  االسرتاتيجية  املسطرة يف هذه  األهداف  أهم  بني  0)20. ومن  إىل سنة   20(5
مواطن »متحّل بقيم املواطنة، وفضائل السلوك املدين، متشبع ابملساواة والتسامح واحرتام 
وجمتمعه،  وأسرته  نفسه  جتاه  ومبسؤولياته  الوطنية  ابلتزاماته  وعارف  االختالف،  يف  احلق 
بقيمه  العصر  وعلى  الغري  على  ومنفتح  لوطنه،  والتنموية  الدميوقراطية  احلياة  يف  مسهم 

الكونية«)2). 

اإلطار املنهجي

1- أمهية البحث وأهدافه 

تكمن أمهية هذا البحث يف تناوله تناوال علميا ملوضوع عادة ما يرتبط ابلراشدين، ويف 
أتكيده على أن حرية التعبري جيب أن تشكل أحد الركائز يف تنشئة الطفل من أجل أن 
يكون مواطنا حرّا ومسؤوال وقادرا على االندماج يف اجملتمع، ومبتعدا قدر اإلمكان عن 
العنف مبختلف أصنافه. وهذا يف هناية املطاف هو الطريق امللكي لبناء جمتمع دميوقراطي، 
القيم  فيه  وُتضمن  سالم،  يف  الناس  فيه  ويعيش  والتسامح،  والعدالة  املساواة  فيه  تسود 
الكونية، وتصري فيه حقوق اإلنسان ثقافة وسلوكا، علما أن السوسيولوجيا املغربية تفتقر 

متاما ملثل هذا البحث، الذي ينهل من سوسيولوجيا األدب ومن سوسيولوجيا املدرسة.

وتتلخص أهداف هذا البحث يف هدفني أساسيني: هدف علمي نسعى من خالله إىل 
رصد وفهم وتقييم حرية التعبري عند الطفل-التلميذ يف النصوص اإلبداعية املوجهة إليه، 
ومدى مسامهتها يف تكوين شخصيته، ويف متكينه من التفاعل إجيااب مع اآلخرين، وتفتحه 
على حميطه، ومسامهته يف بنائه وتنميته وتطويره، من منطلق أن »احلرايت ليست فقط هي 

) ( الغايل أحرشاو، املدرسة ورهان الدميوقراطية يف املغرب، ص )6.  
2 ( املرجع نفسه،ص 9.
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الغاايت األولية واألساسية للتنمية والتطوير، بل إهنا أيضا من وسائلها الرئيسية«)))، وهدف 
والسياسيني  الرتبويني  الفاعلني  األسرة وكذا  أفراد  لدى  يروم خلق وعي  عملي-براغمايت 
خيص أمهية حرية التعبري، وحموريتها يف حياة الطفل واجملتمع معا، وبلورة ذلك على شكل 
توصيات من شأهنا أن تدفع إىل إعادة النظر يف الرتبية على حقوق اإلنسان يف الكتاب 

املدرسي. 

2- إشكالية البحث

يعاين العديد من الطلبة يف اجلامعات املغربية من غياب القدرة على التفكري احلر والتعبري 
عن أنفسهم وعن أفكارهم كما يُفرتض هبم أن يفعلوا. فأغلب هؤالء يكتفون ابإلنصات، 
أو يكتفون حبد أدىن من الكالم، ويفشلون على األرجح يف إيصال املراد من كالمهم. 
الشيء الذي أظهر أن هناك حاجة ملحة إىل إحداث وحدة خاصة يف الكليات املغربية 
حتمل عنوان اللغات والتواصل، واهلدف منها مّد الطالب ببعض القدرات اليت متكنه من 
أن يدخل يف عالقات تواصلية فّعالة. إذا كان هذا هو األمر يف التعليم اجلامعي يف املغرب، 
فكيف  سنة،  عشرة  مثاين  ابلضرورة  عمرهم  يتجاوز  راشدين،  طلبة  يستقبل  الذي  وهو 
سيكون وضع التالميذ يف التعليم املدرسي، أي األطفال ما بني ست سنوات واثنيت عشرة 
سنة؟ أال ميثل الطالب املنغلق على ذاته ماضي ذلك التلميذ الذي مل تتح له الفرص املناسبة 
يف الوقت املناسب ليطور مؤهالته التواصلية؟ وهل سيكون مستقبل التلميذ الذي يتلقى 
تعليما حيث على احلفظ واإلنصات وال يشجع مبا فيه الكفاية على حرية التعبري أفضل 

حاال من الطالب اجلامعي املغريب مبواصفاته سالفة الذكر؟ 

ال شك أن األجوبة على هذه األسئلة يرتبط ارتباطا وثيقا ابألجوبة على اإلشكالية 
مدى  ما  أسئلة كاآليت:  شكل  على  بلورهتا  وميكن  مباشر،  بشكل  موضوعنا  هتم  اليت 
حضور حرية التعبري يف النصوص اإلبداعية املوجهة إىل طفل املدرسة االبتدائية املغربية؟ 
وإىل أي حد ختتلف حرية التعبري املمنوحة للطفل ابختالف جنسه )ذكر/أنثى( وطبقته 
االجتماعية)غىن/فقر( وجمال سكنه )قرية/مدينة( من جهة وابختالف لغة الكتب املدرسية 

) ( أمارتيــا صــن، التنميــة حريــة مؤسســات حــرة وإنســان متحــرر مــن اجلهــل واملــرض والفقــر، ترمجــة شــوقي جــالل، عــامل 
املعرفــة، العــدد )0)، )الكويــت: اجمللــس الوطــين للثقافــة والفنــون واآلداب، مايــو 2004(، ص 24.
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)عربية/فرنسية( من جهة أخرى؟

3- فرضيات البحث

حناول يف هذا البحث التحقق من أربع فرضيات أساسية، ميكن صياغتها كاآليت:

أوال- نفرتض أن حرية التعبري مُتنح لألطفال الذكور أكثر مما متنح لإلانث.

اثنيا- نفرتض أن حرية التعبري لدى الطفل املنحدر من أسرة غنية أو متوسطة أفضل 
حاال من حرية التعبري لدى الطفل املنحدر من أسرة فقرية.

اثلثا- نفرتض أن جمال حرية التعبري لدى الطفل الذي يعيش يف املدينة أكثر اتساعا 
من حرية الطفل القروي. 

 رابعا- نفرتض أن الكتب املدرسية املكتوبة ابلفرنسية تشجع على حرية التعبري أكثر 
من الكتب املدرسية املكتوبة ابللغة العربية.

4- عينة البحث

العلمي  النشاط  فمثال كتب  إبداعية.  نصوصا  تتضمن  املدرسية  الكتب  ليست كل 
النصوص  تقتصر  وتكاد  إبداعي.  نص  أي  تتضمن  ال  والرايضيات  التشكيلية  والرتبية 
اإلبداعية على كتب مادتني أساسيتني مها اللغة العربية واللغة الفرنسية. وعادة ما تكون 
هده نصوص هذه الكتب مرفقة بصور أو رسومات حتاول أن تعطي شكال واقعيا لتلك 
إبداعية فقط، وإمنا تتضمن كذلك  الكتب ال تتضمن نصوصا  النصوص. كما أن هذه 
نصوصا علمية واترخيية وقانونية، إخل. وإىل جانب ذلك، حتوي الكتب املشار إليها العديد 
من دروس النحو والصرف والتحويل. وعادة ما ترتبط هذه الدروس ابلنصوص اإلبداعية 

املوظفة يف الكتاب املدرسي، وتنطلق منها، وتستند إليها.

العربية  ابللغة  منها  ستة  مدرسيا،  عشر كتاب  إحد  من  البحث  هذا  عينة  وتتشكل 
ومخسة ابللغة الفرنسية، مع وجوب اإلشارة هنا إىل أن اللغة الفرنسية تدرس ابتداء من 
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السنة الثانية من التعليم االبتدائي. وتشمل الكتب املعنية كل مستوايت التعليم االبتدائي 
من السنة األوىل إىل السنة السادسة، أي سنة احلصول على شهادة التعليم االبتدائي، واليت 
ختول لصاحبها أو صاحبتها االنتقال إىل التعليم الثانوي اإلعدادي. وكل الكتب املعنية 
مصادق عليها من قبل الوزارة الوصية على التعليم ابملغرب، ومعمول هبا يف املدرسة املغربية 
العمومية، على الرغم من أن هذه العينة ال تشمل مجيع الكتب املخصصة للتعليم االبتدائي 
يف املغرب، ألن التعدد هو خاصية من خصائص الكتاب املدرسي املغريب. وال تشمل عينتنا 
كتب املدارس اخلصوصية على الرغم من أمهيتها وذلك ألهنا حتتاج إىل دراسات مستقلة. 

ولإلشارة فإن النصوص اإلبداعية املتضمنة يف الكتب املدرسية املغربية هي عبارة عن 
إبداع  من  بعضها  قصائد  وقصص قصرية ومقاطع من رواايت ومسرحيات،  و  أانشيد 
الصقلي،  وعلي  الفاسي  عالل  مثل  ومغاربة  عرب  الطفل  أدب  يف  متخصصون  كّتاب 
عمر  تناسب  لغتها حىت  التصرف يف  ويتم  الكبار  إىل  العادة  موجها يف  يكون  وبعضها 
الطفل، وتتم اإلشارة إىل ذلك يف هناية النص بعبارة )بتصرف( وتوضع هكذا بني قوسني. 
أهنا من  يعين  ما  اليت ال حتمل اسم مؤلفها  اإلبداعية  النصوص  إىل جانب وجود بعض 
أتليف مؤلفي الكتاب أنفسهم. ويف بعض األحيان يتم التصريح أبن هؤالء هم من ألفوا 

هذا النص أو ذاك. 

5- أداة البحث

مبا أن عينة البحث تتشكل من نصوص أدبية موجهة لألطفال يف سن التمدرس، فإن 
على  هنا  الرتكيز  سينصب  املضمون.  حتليل  هي  ستكون  واملالئمة  املناسبة  البحث  أداة 
إحصاؤها-  عمليا  يسهل  -اليت  النصوص  عدد  مهما  فليس  الكم.  على  وليس  الكيف 
بقدر ما هو مهم مضموهنا. ويف هذا اإلطار البد من القيام بتحليل عمودي وأفقي هلذه 
التعبري يف كل كتاب على  اليت هي حرية  احملورية  التيمة  بتتبع  النصوص: حتليل عمودي 
حدة، وحتليل أفقي يبحث يف هذه التيمة يف الكتب مجيعها يف حماولة ملعرفة تكاملها أو 
تعارضها. كما أنه البد من ربط خطاب هذه النصوص ابلسياق السوسيوثقايف للمجتمع 

املغريب، وكذا ابلقيم الكونية وأمهها قيم حقوق اإلنسان. 
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احملور الثاين: حرية التعبري يف الكتاب املدرسي: قنواهتا ومضامينها وقيودها 

1- قنوات التعبري يف الكتاب املدرسي 

ليست هناك قناة واحدة ووحيدة يستخدمها الطفل للتعبري، وإمنا هناك قنوات كثرية 
ومتنوعة، واستخدام إحداها ال يعين ابلضرورة عدم استخدام األخرى. لكن ليست هلذه 
القنوات نفس احلضور يف النصوص اإلبداعية، وليست هلا نفس األمهية. ويف هذا الصدد 

ميكن ترتيبها حسب أمهيتها كاآليت:

1-1 التعبري ابلكالم

إن أول مالحظة تثري االنتباه حقا يف الكتاب املدرسي هي أن اللغة املستخدمة فيه هي 
اللغة العربية الفصحى، وهناك غياب اتم يف خمتلف الكتب املدرسية للهجة املغربية مبختلف 
تنوعاهتا، ويوم مّت إدراج بعض الكلمات ابلدارجة املغربية فقد أاثر ذلك جدال واسعا يف 
املغرب، شارك فيه فاعلون من خمتلف امليادين والتخصصات. وهذا يعين من بني ما يعنيه 
اللغة اليت يستخدمها يف  التلميذ عن ذاته يف املدرسة ختتلف عن  اللغة اليت يعرب هبا  أن 
حياته اليومية. فتبدو املدرسة كما لو أهنا جزيرة منعزلة عن حميط التلميذ. جزيرة هلا قواعدها 

وقوانينها ولغتها وال تشكل امتدادا أو انعكاسا لواقع التلميذ. 

يف  املسجل  للضعف  فنظرا  الفرنسية.  ابللغة  األمر  يتعلق  عندما  أعقد  األمر  ويصري 
الطبقة  وأوساط  القرى  األجنبية، وخاصة يف  اللغات  تعلم  مستوى  على  املغربية  املدرسة 
الفقرية، اليت ال تستخدم سوى الدارجة املغربية أو إحدى اللهجات املستخدمة يف املغرب، 
يف التواصل اليومي بني أفرادها، فإن التلميذ جيد صعوبة كبرية يف التعبري هبذه اللغة. فالطفلة 
القروية اليت مل تتمكن من الذهاب إىل املدرسة يوما ال ميكن أن يتوقع منها أن تعرب عن 
انشغاالهتا ابللغة العربية فباألحرى ابللغة الفرنسية. مع العلم أن تعميم املدرسة، مبعىن فتح 
سبل االلتحاق هبا ألكرب قدر من األطفال يف املدينة كما يف القرية، ال يستلزم بشكل آيل 
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دميوقراطيتها))). 

وهذا األمر ينطبق ليس فقط على البلدان النامية مثل املغرب وإمنا أيضا على البلدان 
املتقدمة كفرنسا. وميكن اعتبار اللغة إحدى األليات اليت تعمل من خالهلا املدرسة على 
خلق تفاوت اجتماعي بني التالميذ. إن املدرسة هبذا املعىن مؤسسة ال ترسخ املساواة يف 
اجملتمع وإمنا ترسخ الالمساواة، وتعيد إنتاج اجملتمع بطبقاته االجتماعية القائمة، حبيث يرث 
األبناء األغنياء الغىن ويرث أبناء الفقراء الفقر سواء يف املدينة أو يف القرية. ويقّر اخلطاب 
املؤسسي الرمسي يف املغرب أبن أول ظلم يتعرض له الطفل هو » اإلجحاف اللغوي، ألن 
مقدمة كل تربية هي التمكن من اللغة ابعتبارها شرطا مسبقا الكتساب املعارف«)2).   

وبغض النظر عن مسألة اللغة يالحظ أن يف النصوص اإلبداعية زاخرة أبفعال الكالم 
سواء العربية أو الفرنسية. ومن األفعال اليت تتكرر بصيغة أو أبخرى يف النصوص العربية، 
هناك: »تدخل أحد التالميذ فقال...«، »وقف هشام فقال...«، إخل. واملالحظ أن هذه 
األقوال توجه إىل متلقني خمتلفني ومن هؤالء هناك اآلابء واألمهات واملدرسون واألصدقاء 
وحىت الغرابء. ويكون التفاعل بني التلميذ واملتلقي هلذا الكالم أحياان إجيابيا يتوخى تدعيم 
سلوك معني وترسيخ قيم معينة، وأحياان سلبيا يهدف إىل تصويب ما يظهر على أنه غري 
مقبول. فللكالم، كما هو معلوم، ضوابط اجتماعية، وجيب أن حيرتم املقام الذي يقال فيه، 

وال يطلق على عواهنه، أو كيفما اتفق.  

1-2 التعبري ابلكتابة

إن مما مييز التعليم مبختلف مستوايته هو أال يقتصر على اللغة الشفهية وحدها. إن 
الرغم من أن الشفهي  التعليم هي بداية االنتقال من الشفهي إىل املكتوب، على  بداية 
حيافظ على مكانته األساسية يف التواصل. ولذلك، فالتلميذ ال يكتفي فقط ابستخدام 

( ( Marianne Blanchard et »Joanie Cayouette-Remblière«, Sociologie de 
l’école, France, La découverte, )2016(, P19.

2 ( اجمللــس األعلــى للرتبيــة والتكويــن، مدرســة العدالــة االجتماعيــة مســامهة يف التفكــري حــول النمــوذج التنمــوي، 8)20. 
موقــع اجمللــس علــى األنرتنيــت، ص8).
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الكالم، وإمنا يستعني أيضا ابلكتابة كوسيلة للتعبري. ويف بعض األحيان على األقل يكون 
التعبري ابلكتابة أيسر وأبلغ من التعبري الشفهي. 

وميكن التمييز يف كتابة التالميذ بني كتابة رمسية وكتابة غري رمسية. الكتابة األوىل مقيدة 
بضوابط حمددة، وحتضر أمثلة هلا يف الرسائل اليت يوجهها تلميذ ما إىل مدير املدرسة. فهذا 
النوع من الكتابة ينبين على استخدام عبارات دقيقة وموجزة وهتدف إىل إقناع املتلقي بقبول 
طلب ما، أما الكتابة الثانية فهي عادة ما تكون موجهة من التلميذ إىل والديه أو صديق 
إذا كانت  العموم،  اجلياشة. وعلى  مفعمة ابملشاعر  تكون  ما  غالبا  أصدقائه، وهي  من 

الكتابة الرمسية ختاطب العقل، فإن الرسالة غري الرمسية ختاطب الوجدان.   

وإمنا  فقط،  الكتابة  من  النمطني  هذين  على  املدرسي  الكتاب  يف  األمر  يقتصر  وال 
يتعدامها إىل كتابة مطالب على إحدى جدران املدرسة أو الفتات موجهة إىل ابقي التالميذ 
أو إىل عموم الناس. وغالبا ما تتضمن هذه الالفتات دعوة إىل الدفاع عن حق من حقوق 
الطفل كاحلق يف احلياة الكرمية ويف بيئة سليمة. ومن أمثلة تلك الالفتات هناك: »صحتنا 

يف نظافة بيئتنا« و»حافظوا على البيئة«، و»احلق يف الضمان االجتماعي«، إخل.

ويف بعض األحيان خيطئ الطفل يف التعبري عن نفسه ابلكتابة. وقد يرجع ذلك إىل 
الشيء الذي خيتار الكتابة عليه. ومن أمثلة ذلك عماد، الذي فتح حمفظته، وأخرج قطعة 
من الطباشري، وكتب على سور املدرسة أبحرف غليظة »حافظ على نظافة مدرستك«، 
الشيء الذي جعل صديقه سعد يعترب أن ما قام به عماد إفساد جلمالية احلائط، فتمت 
إعادة كتابة العبارة السالفة على الفتة خشبية، وعلقت يف مكان يراها فيه اجلميع. )مرشدي 
يف اللغة العربية، السنة الثالثة، ص)7)(، والغريب هو أن كل هذا ما كان ليحصل دون 
مساعدة األستاذ. فاألستاذ هنا هو الداعم واملوّجه واملشّجع، وقبوله ورضاه وتبنيهه للفكرة 

هو ما مسح هلا أبن تتخذ صبغة واقعية، وأبن يُقبل داخل الوسط املدرسي.

1-3 التعبري ابلرسم

ال يستخدم التلميذ القلم فقط يف الكتابة، وإمنا يستخدمه أحياان يف الرسم، إىل جانب 
بطبيعة احلال استخدامه ألقالم الرصاص واألقالم امللونة اخلاصة هبذا النشاط اهلام جدا 
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العربية،  اللغة  والتواصل« )يف رحاب  التعبري  أدوات  فاأللوان »أداة من  للتلميذ.  ابلنسبة 
السنة السادسة، ص)4)(. وما يرمسه التلميذ ليس على اإلطالق بال أي هدف أو بال 
أي قيمة. أحياان يكون التعبري ابلرسم أيسر على التلميذ من التعبري كتابة. من املعروف أن 
الكتابة حتتاج إىل وقت وإىل دربة، يف حني أن الرسم قد ال يتعدى أحياان أشكاال هندسية 
ووجوه غري حمددة املعامل لكنها بدون شك فهي حتمل الكثري من الدالالت واملعاين، اليت 
الكامنة  واملخاوف  واهلواجس  األحالم  عن  والكشف  شفراهتا،  فّك  على  العمل  جيب 

خلفها. 

إن ما يرمسه الطفل ميكن اعتباره جتاوزا عمال فنيا يف صيغته اجلنينية. وجند أتكيدا يف 
بعض الكتب املدرسية على أمهية الفن يف حياة الناس، ويعتربه وسيلة للتعبري والتواصل، 
 Mes apprentissages.وانفتاح على كل ما هو مجيل، وانتشاء للعقل والروح معا

((en français, 6e année, p64

إن رسومات التلميذ تسهم يف رسم صورة عنه، ألهنا تعرب عن واقعه مبختلف أبعاده. 
ويف معظم األحيان جند النصوص اإلبداعية يف الكتب املدرسية مرفقة برسومات يتوخى من 
وجودها تقريب معاين تلك النصوص إىل التلميذ، إذ تسهم يف نقلها من املستوى اجملرد إىل 
املستوى الواقعي، فيسهل على التلميذ إدراك مضامينها وأبعادها. وعلى هذا األساس ميكن 
بشكل ما اعتبار تلك الرسومات جزءا ال يتجزأ من تلك النصوص اإلبداعية، وليست جمرد 
أداة مساعدة على استيعاهبا وفهمها. وهذا ما ال يلقى له ابل يف الكثري من البحوث اليت 
ال تتناول الكتاب املدرسي فقط، وإمنا أدب الطفل بشكل عام. فحضور تلك الرسومات 

بكل أتكيد ليس اعتباطيا. 

الطفل  يبدعها  هناك رسومات  اإلبداعية  للنصوص  املرافقة  الرسومات  إىل  وابإلضافة 
ذاته، أو على األقل يُعرب كتابة عن رغبته يف رمسها مثل رغبته يف رسم منزل مع ما يعرب 
عنه ذلك من احلاجة إىل احلماية واألمن واالستقرار. وقد يتضمن الكتاب املدرسي عرضا 
حلياة فنان أو فنانة تشكيلية ما، مثل الشعيبية طالل، اليت تقول عن نفسها: »أان رسامة، 
ورسومي تعرب عن احلياة، عن الطبيعة، والبهجة. ال أحب الناس الذين هلم طبع جاف كما 
 Mes apprentissages( .»لقد جعلين الرسم سعيدة )...(ال أحب األلوان اجلافة

  )en français, 6e année, p62
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1-4 التعبري ابلفعل

يعترب الفعل بدوره وسيلة أيضا للتعبري. فقد يصمت الطفل وال يكتب وال يرسم شيئا، 
لكن فعله يكون ضاجا وُمعربا أكثر من أي وسيلة أخرى ميكنه استخدامها. إن الفعل 
ذاته عبارة عن عالقة مع الغري. ومن خالل هذا الفعل يستطيع التلميذ مترير جمموعة من 
الرسائل، والتأثري يف اآلخرين احمليطني به. فحىت عندما نرغب يف وضع حد لعالقة تواصلية 

معينة مع شخص ما ففعلنا هذا حيمل يف حد ذاته رسالة.     

الطفلة اليت جتد نفسها بني أطفال قريتني إحدامها خضراء وأخرى زرقاء يكرهون بعضهم 
بعضا، ختتار االنعزال واللعب مع احليواانت، وال تنتمي إىل أي فريق على حساب الفريق 
اآلخر. مما جيلب هلا كره أفراد الفريقني معا. ومبجرد ما تنتهي العداوة بني أطفال القريتني 
تعود للعب معهم مجيعا، السيما بعد أن اكتشفوا أن »اختالف األلوان ليس سببا لرفض 
الصداقة، أو سببا للكراهية والعنف«. )مرشدي يف اللغة العربية، السنة الثالثة، ص59( 
ففي انعزال سارة رفض لكل أسباب العدوانية، ويف قبوهلا االندماج من جديد مع أطفال 
القريتني احتفاء ابلتسامح والسالم. يف الواقع، إن مقاومتها يف النهاية هي مقاومة سلبية. 
فهي مل تغري بقوهلا أو فعلها أي شيء، وامنا اكتفت ابالنتظار ريثما تصاحل الفريقان- وال 

أحد يعرف كيف جرت هذه املصاحلة- مث اخنرطت يف اللعب مع أطفال الفريقني معا.

من بني تعريفات اإلنسان أنه كائن العب. واللعب نشاط أساسي يف حياة الطفل. 
تظهر  اللعب  ويف  سليمة.  اجتماعية  حياة  لعيش  يؤهله  ولعبه  حقوقه.  من  إنه حق  بل 
شخصية الطفل، وتتفتح. اللعب عالقة مع الذات ومع الغري، فهو التزام بقواعد اللعب، 
واحرتام للمنافس، ويشجع على االستقاللية وعلى العمل اجلاد. وال يعين على اإلطالق 
بيل جيتس، يف  املدرسي اخلاص ابلقسم اخلامس أتكيد  الكتاب  للوقت. ويعرض  هدر 
سريته الذاتية، على مجعه بني اللعب والتفكري منذ أن كان يف عمره ست سنوات. يتحدث 
نفس الكتاب عما يسميه ب »لعب العقالء«. )مرشدي يف اللغة العربية، السنة اخلامسة، 
ص)7( وقد سبق مليشل دو مونتيين)Michel de Montaigne( ، الفيلسوف 
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املعروف، أن أكد على أن »اللعب أكثر أنشطة األطفال معقولية وصرامة«))). إن اللعب، 
خبالف ما هو شائع، ليس جمرد هدر للوقت، أو جمرد نشاط عبثي ليس له أي هدف، 
بل على العكس من ذلك، هو »الوسيلة القادرة على توجيه الطفل حنو العمل، وإدماجه 
يف املؤسسات. فأثناء اللعب يستبطن الطفل القوانني ويتمثلها داخليا. ينتج ويعيش القيم 

األخالقية املدنية كسلوك داخلي ال جمرد قوانني تفرض عليه من اخلارج«)2).

أيضا وسيلة  وبيئية  واجتماعية  أنشطة مدرسية  التلميذ يف  اعتبار مشاركة  كما ميكن 
للتعبري. يتضمن الكتاب املدرسي جمموعة من النصوص اإلبداعية اليت تتخذ من نشاط 
التلميذ وسيلة للتعبري عن ذاته وعن حقوقه. فسهر التلميذ على تنظيم أنشطة بيئية داخل 
املدرسة وخارجها، واملشاركة فيها بفعالية، إمنا يهدف إىل الدفاع عن حقه يف بيئة صحية 
الكتب املدرسية يسهم يف غرس »أشجار خالدة«  ومستدامة، فهو، كما جاء يف أحد 
)Mes apprentissages en Français, 6e année, p18(. والشك أن 
 )Slavoj Žižek( دفاعه عن البيئة، اليت أصبحت بتعبري الفيلسوف سالفوي جيجيك
يف  الفاعلني  من  فاعال  بذلك،  واعيا  يكن  مل  وإن  منه، حىت  جيعل  الشعوب«،  »أفيون 
احلركات االجتماعية اجلديدة، اليت تعىن بقضااي متعددة ومتنوعة من أبرزها وأمهها  قضااي 

البيئة.  

1-5 التعبري اإللكتوين

يبدو من خالل الكتاب املدرسي أن هناك وعيا لدى مؤلفيه، ومن وراءهم لدى الوزارة 
الثورة اإللكرتونية اليت أفرزت جمتمعا افرتاضيا، ابت  املكلفة ابلرتبية والتعليم، خيص أمهية 
يشكل جزءا ال يتجزأ من حياة اإلنسان املعاصر. وحتاول هذه الكتب مبختلف أصنافها، 
وسواء العربية منها أو الفرنسية، أن تطلع الطفل على مستجدات وسائل اإلعالم واالتصال 

احلديثة، وتنبههم إلجيابياهتا وسلبياهتا، وتؤكد هلم على أمهية استعماهلا دون إفراط. 

( ( Jeane Bandet et Réjane Sarazanas, L’enfant et les jouets, Casternan Coll. 
P8.

أورده اخلمار العلمي، املعرفة والسلطة دراسات يف الرتبية والطفولة واجلنس، ص 40-41. 
2 ( املرجع نفسه، ص48
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ويعترب الغالف اخلارجي لكتاب اللغة العربية اخلاص ابلسنة الثانية معربا يف حد ذاته، إذ 
يتضمن رمسا لطفلني صغريين جيلسان أمام حاسوب، ومها يف حالة فرح وسرور واضحني، 
ويبدو من خالل الرسم أن احلاسوب نفسه يبادهلما نفس الفرح والسرور. الطفالن معا 
سعيدان ابحلاسوب بقدر ما هو سعيد هبما. وال نعرف ابلضبط سر هذه السعادة عدا ما 
يوفره احلاسوب من أشياء كثرية وغريبة أتخذ بلب الطفل، وتفتح له اباب صغريا يدخل من 

خالله مثل »أليس« إىل بالد العجائب. 

ميكن اعتبار قنوات التعبري السابقة، اليت يستخدمها الطفل للتعبري، قنوات مباشرة ألهنا 
تضع الطفل وجها لوجه مع املتلقي لرسالته، وتفرتض وجودمها الفيزيقي معا، بيد أن الطفل 
ذاته يستخدم يف نفس الوقت قنوات غري مباشرة ال تشرتط وجود خماطبه يف نفس املكان 
ونفس الزمان. إذ يستطيع الطفل أن يتواصل ابستخدام اإلنرتنيت مع جار قريب، وكذلك 
مع شخص يقطن يف الطرف اآلخر من العامل. نتحدث هنا عن عالقة افرتاضية أو إلكرتونية 

وتفاعل افرتاضي يسمح أحياان على األقل بتوسيع جمال حرية التعبري أمام الطفل. 

2- مضامني حرية التعبري

2-1 احلق يف احلياة واحلقوق اجملاورة

احلق يف احلياة حق مقدس. وهو احلق األول وأتيت بعده كل احلقوق األخرى، وتغيب 
كل تلك حقوق بغيابه. لكن احلياة ال تستقيم دون احلقوق األخرى ومنها حق اشباع 
احلاجات األساسية يف حياة الطفل سواء كانت جسدية أو فكرية أو وجدانية. ومن هذه 
احلقوق احلق يف حياة كرمية تشمل كل جوانب احلياة، ومنها الولوج إىل التعليم، واحلصول 
النظر عن اجملال اجلغرايف  مناسبة، وذلك بغض  برعاية صحية  تعليم جيد، والتمتع  على 

واملستوى االقتصادي لألسرة.

ويف احلقيقة، هناك العديد من النصوص اليت يستنتج منها أن جمال السكن والطبقة 
األطفال  منها  يعاين  اجتماعية  المساواة  خلق  يف  أساسيا  حمددا  يشكالن  االجتماعية 
املدرسة،  القروية على اخلصوص جتد صعوبة يف ولوج  فالطفلة  والكبار على حد سواء. 
اليت ميكنها أن متدها ابلوسائل والقدرات اليت تستطيع بواسطتها أن تعرب عن ذاهتا وتدافع 
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عن حقوقها. إن القرية هي رمز للفقر والبؤس بشىت أنواعه. هذا الفقر ال يعاين منه الناس 
فقط، وإمنا حىت احليواانت مبختلف أحجامها. ففأر القرية، كما جاء يف أحد النصوص 
اإلبداعية، فقري مقارنة بفأر املدينة. والغريب أن هذا الفأر الفقري خيتار العودة إىل القرية 
بدال مع البقاء رفقة فأر املدينة يف املدينة، مفضال الفقر مع السالم على الغىن مع اخلوف 

والرعب. )مرشدي يف اللغة العربية، السنة الثانية، ص62-)6)

ورغم ذلك فوضع هذه الطفلة يبدو أفضل من وضع الطفل الذي يعيش يف أحزمة الفقر 
يف املدينة، حيث هتضم حقوقه هضما، ويتعرض لكل أشكال العنف. فاحلياة يف املدينة 
صعبة، واألشخاص الفقراء فيها أكثر ميال إىل العصبية والعنف، كما أن مدن الصفيح فيها 

 (L’école des mots, 4e année, p81( .تضفي عليها طابعا غريبا

ال يعيش الطفل منعزال عن اآلخرين. فأغلبية النصوص اإلبداعية عادة ما تربط وجود 
التلميذ أبفراد أسرته أو حيه أو أصدقائه يف املدرسة. لكن ذلك ال مينع من اإلشارة إىل 
وجود بعض النصوص على األقل، اليت تشجع على استقاللية التلميذ، وعلى حريته يف 
التفكري ويف الفعل. الطفل الذي جيد نفسه وحيدا يف البحر بسبب انشغال والديه عنه، 
يشعر أكثر من غريه بفراغ قصره الرملي، ويعرب يف صمت عن احتجاجه، وعن حاجته إىل 
حب والديه ومشاركتهما له، من خالل حماولة استمالة سرطان البحر، كتعويض نفسي 
لوالديه احلاضرين -الغائبني، لكنه ولسوء حظه يفشل يف استمالته، ويف كسب صداقته. 

)كتايب يف اللغة العربية، السنة األوىل، ص 56)( 

ليس املهم، بطبيعة احلال، أن يوجد الطفل وسط اآلخرين فقط، ولكن املهم هو أن 
يوفر  الذي  والوسط  به.  احمليطني  قبل  من  حمبواب  يكون  وأن  أن حيب  على  قادرا  يكون 
الظروف املالئمة لتبادل احلب، ابألخذ والعطاء، هو دون ريب وسط مالئم لرتبية طفل 
على  ابلقدرة  له  يسمح  مبا  العاطفي  ذكاءه  يطور  أن  على  يساعده  إذ  نفسيا.  متوازن 
حسن تدبري عواطفه، وضبط مشاعره، واالستفادة منها يف إنشاء عالقات اجتماعية متينة 

وصحية.

واملالحظ أن النصوص اإلبداعية تفتقر افتقارا مهوال إىل التعبري صراحة عن احلب سواء 
من قبل األطفال جتاه أفراد عائلتهم أو أصدقائهم أو العكس. فال نعثر على تعبري صريح 
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مثل »أحبك اي بين« أو »أحبك اي أيب« يف احلوارات داخل هذه النصوص، ما عدا يف 
بعض القصائد اليت تتغىن حبب الوالدين وحب الوطن. ويكون ها التعبري إن ُوجد صرحيا 
العادة مناسباتيا  أنه يكون يف  الرغم من  العربية، على  اللغة  الفرنسية أكثر منه يف  ابللغة 
 Pour communiquer en français, 5e( .مثل قصيدة تلقى يف عيد األم

(année, p80

Alors, au fond de ma tête

J’ai composé pour ta fête

Un tout petit compliment,

Et je t’offre ce poème

Pour te dire que je t’aime

Je t’aime bien fort, Maman.

أما يف كتب اللغة العربية فغالبا ما يستشف هذا احلب يف من خالل األفعال وليس 
ابألقوال ومن ذلك تقبيل األب لطفله وعناق األم له. وهذا يعين أن هناك، بشكل ما، 
هدرا للثروة العاطفية يف األسرة واملدرسة املغربيتني، علما أن احلوار بني الوالدين يكاد يكون 
الزوجني سواء يف حضور  التعبري عن احلب بني  الطفل. وخيتفي متاما  منعدما يف غياب 
الطفل أو يف غيابه. يبدو أن هناك استمرارية لثقافة العيب، اليت متنع مثل هذا البوح اجلميل.

كما أنه يالحظ أن هناك تقسيم واضح للعمل داخل األسرة يف الكتب املدرسية، حبيث 
تقول إحدى  العمل داخله.  األم يف  البيت ووظيفة  العمل خارج  حتدد وظيفة األب يف 
الطفالت يف أحد النصوص اإلبداعية خماطبة أمها: »إن هذه املرأة )الرقيقة وطيبة القلب( 
هي أنِت، وهذا الرجل )املتفاين يف حب أسرته وعمله( هو أيب، وهذه األسرة السعيدة هي 

أسرتنا«. )مرشدي يف اللغة العربية، السنة الثالثة، ص0))
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يتناسب  ما ال  عليها. وهذا  املسؤولة  املرأة، وهي  عاتق  ملقاة على  البيتية  فاألشغال 
مع التغريات السوسيوثقافية الكبرية اليت عرفها اجملتمع املغريب، واليت جعلت النساء حيزن 
نصيبا ال أبس به من الوظائف احلكومية وغري احلكومية، ومل يعدن حبيسات البيت. وهذا 
ما جند إشارة له يف الكتب املدرسية املكتوبة ابلفرنسية. فوجود الطفل محيدو يف البيت 
وحده برفقة أخته اندية يشري إىل أن والديهما معا يوجدان خارج البيت، ومها على األرجح 
يف العمل. ومنه نستنتج أنه ينتمي يف الغالب إىل أسرة تنتمي إىل الطبقة املتوسطة، وهو 
يتمتع ابستقاللية أكرب، وبشخصية قوية، مادام يعتمد على نفسه، بل ويتدخل، وحده 
 L’école et ses mots 4e( البيت من السرقة ودون مساعدة من أخته، حلماية 
année, p(. يبدو أن مسؤولية محاية األسرة والبيت تلقى على عاتق الذكور، حىت لو 
كانوا صغارا، دون اإلانث، علما أن عدد أبطال النصوص اإلبداعية من األطفال الذكور 
يفوق بكثري عدد الطفالت. ويرجع السبب يف ذلك يف جزء منه على األقل إىل أن مؤلفي 
الكتب املدرسية هم يف غالبيتهم من الرجال. فهناك هيمنة ذكورية تعكسها، وترسخها، 

وتعيد إنتاجها الكتب املدرسية.

وإىل جانب احمليط االجتماعي يعيش الطفل يف حميط بيئي، تعكس بعض النصوص 
القيام  وعدم  خرياته،  دميومة  وضمان  عليه  احلفاظ  أبمهية  التلميذ  وعي  درجة  اإلبداعية 
بكل ما ميكنه أن خيل بتوازنه، ومن شأنه أن يهدده ويعرضه للخطر. وغالبا من تعرب تلك 
النصوص على هذا الوعي لدى الطفل وتربط نشأته ابألسرة وابملدرسة، ويف بعض األحيان 
تعرب تلك النصوص عن حتول الطفل من اإلضرار ابلبيئة إىل احلفاظ عليها، ويكون ذلك 
مرفقا ابلتشجيع من قبل األسرة واألصدقاء، والغرض من وراء ذلك هو تعزيز هذا السلوك 

لدى الطفل.

2-2 احلق يف املشاركة يف بناء جمتمع الدميوقراطية وحقوق اإلنسان

إذا كان الكبار جيب أن حُيرتَموا فقط ألهنم كبار، فإن األطفال جيب أن حيرتموا ألهنم 
أطفال، وفقط ألهنم أطفال. وال جيب أن يكون السن سببا يف منح امتيازات هلؤالء الكبار 
على حساب الصغار. ويف هذا دفاع عن املساواة بني الكبار والصغار بغض النظر عن 
موقعهم يف األسرة أو يف اجملتمع بشكل عام. وهنا ننتقل من عالقات اجتماعية عمودية إىل 
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عالقات اجتماعية أفقية. وجتسيدا للمساواة ترفض طفلة عدم احرتام رجل لدوره، وحماولته 
غري املوفقة، لتجاوز من سبقوه يف الصف. فال تصمت، بل تعرب له عن رفضها الصريح 
ملا قام به، وتطلب منه انتظار دوره مثل كل اآلخرين، فال جيد أمامه إال أن يقوم مبا طُلب 
منه، ألن ذلك واجبه. فعلى الطفل دق انقوس العدالة ومن حقه التعبري عن الظلم الذي 

حلقه إىل أن يرتفع. )املفيد يف اللغة العربية، السنة الرابعة، ص)8(.

إن العدل هو املعيار الذي جيب أن يستند إليه سلوك اإلنسان بغض النظر عن جنسه 
أو عرقه أو دينه أو سنه. ومعىن ذلك أن االختالف ال جيب أن يكون سببا ملنح امتيازات 
غري مستحقة، أو سببا لإلقصاء االجتماعي. والسبب يف ذلك كما تؤكد على ذلك بعض 
النصوص األدبية يرجع إىل أن األان يرى الغري خمتلفا عنه مثلما يرى الغري األان خمتلفة عنه. 
والسن واجلنس والطبقة االجتماعية واللون ال جيب أن يكونوا سببا للخوف، وسبيال إىل 

العنصرية. 

إن االختالف سنة الكون. ويف وجوده غىن ليس للعامل وحده، وإمنا لألان أيضا. فهو 
مبثابة مرآة تتعرف فيها األان على مميزاهتا. والطفل يف عصر العوملة يقبل هذا الغري املختلف 
تعكسه  ما  عليه. وهذا  التعرف  امللحاحة يف  الرغبة  إبداء  إىل حد  ويذهب  بل  ويقدره، 
قصيدة معربة، تعترب الغري أخا، وإنساان مثل األان ومثل كل اآلخرين، وإذا كان هناك ما 
جيعنا خمتلفني عن بعضنا البعض مثل اللون واللغة والعرق والدين، فإن اإلنسانية تضمنا 

 )L’oasis des mots, 2e année, p20( .مجيعا وال تستثين أحدا

J’ai frappé à ta porte

J’ai frappé a ton cœur

Pourquoi me repousser ?

Ouvre-moi mon frère !

…Ouvre-moi ta port
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Ouvre-moi ton cœur

Car je suis un homme

L’homme qui te ressemble…

ويصبح هذا القبول ابالختالف واقعا عندما يلمسه الطفل يف حميطه، ويعيشه كتجربة 
فريدة. عندما جيد الطفل نفسه أمام طفل بلون خمتلف، ويتحدث بلغة خمتلفة، وينحدر من 
ثقافة خمتلفة. يف هذه احلالة يكون أمام اختيارين: إما أن يرحب هبذا االختالف ويقبل الغري 
كما هو، أو يرفض هذا االختالف ويعرض عن الغري بل ويضايقه أيضا. فالطفلة سوداء 
اللون من نيجراي اليت تدخل مدرسة مغربية تلقى قبوال وترحيبا من التالميذ املغاربة، الذين 
 Pour communiquer en français, 5e( يعتربوهنا فردا من العائلة الكبرية
année, p11(. هذه العائلة متتد لتشمل القارة اإلفريقية برمتها. ويعرب أحد األطفال 
يف أحد القصائد على هويته العابرة للحدود بقوله إنه ليس طفل بلد إفريقي معني كغينيا 
 Pour( .»أو مايل أو غريمها وإمنا هو طفل كل البلدان، قبل أن يضيف »أان طفل إفريقيا

 .)communiquer en français, 5e année, p 20

ال ريب يف أن احلق يف االختالف هو أحد مسات اجملتمع الدميوقراطي. تستحضر الكثري 
من النصوص اإلبداعية فكرة الدميوقراطية وتتوخى تربية الطفل على قيمها. نتحدث هنا عن 
الرتبية على الدميوقراطية. وهناك بعض النصوص اليت تستعرض انتخاب ممثل للقسم، حبيث 
القول، براجمهم االنتخابية، ويصوت  التالميذ أنفسهم، ويعرضون، إن صح  يرشح بعض 
اآلخرون على أحدهم فيفوز، وحيتفي اجلميع يف هناية االنتخاابت ابلناجحني، فتهتز القاعة 
ابلتصفيق، ويصيح التالميذ بصوت واحد: »حتيا الدميوقراطية«. )املفيد يف اللغة العربية، 

السنة الرابعة، ص 62)

وتتجسد فكرة الدميوقراطية أكثر يف برملان الطفل، الذي ميكن اعتباره شكل مصغر 
للدميوقراطية. بيد أن األطفال الذين رشحوا أنفسهم للحصول على مناصب يف هذا الربملان 
قد انطلقوا مجيعهم من االتفاقية العاملية حلقوق الطفل، وركزوا على حقوق الطفل يف احلياة 
واالسم واجلنسية واحلياة الكرمية، لكنهم مل يذكروا احلق يف حرية التعبري. )مرشدي يف اللغة 
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العربية، السنة اخلامسة، ص102-103( 

إن برملان الطفل هو مبثابة خمترب يتعلم فيه األطفال بعض املفاهيم السائدة يف اجملتمع 
الكبري ومنها االنتخاب والتصويت والربامج االنتخابية والقدرة على اإلقناع واملواطنة، إخل. 
وال يقتصر األمر على هذه املفاهيم كأفكار جمردة فقط، وإمنا يتعداها إىل كيفية ممارستها يف 
الواقع. مع العلم أن تداول السلطة على أساس حكم األغلبية إىل جانب حقوق اإلنسان 

وحكم املؤسسات وليس األشخاص هم األركان الثالثة للدميوقراطية))). 

وهبذا املعىن فربملان الطفل هو الطريق إىل برملان الكبار. والدميوقراطية يف األسرة واملدرسة 
هي الطريق إىل الدميوقراطية يف اجملتمع الكبري. وهذا اجملتمع الكبري قد تتجاوز أبعاده احلدود 
الوطنية وتشمل اجملتمع اإلنساين ككل، مادام العامل هو جمتمعنا الكبري، السيما يف عصر 
العوملة، اليت جعلت من العامل، كما هو معروف، قرية صغرية. وهذا ما ختصص له الكتب 

املدرسية حيزا مهما من نصوصها.

تبىن االنتخاابت على حرية الرتشح وعلى حرية التصويت أو حىت االمتناع عن التصويت 
النصوص  يف  احلرية  لكن  له.  املقدمة  االنتخابية  ابلربامج  ما  يقتنع شخص  مل  حالة  يف 
اإلبداعية املوجهة إىل الطفل ال تقتصر على االنتخاابت وحدها. فاحلرية كل ال يتجزأ. 
وهي عنصر أساسي يف حياة الطفل والراشد على حد سواء. وجند الكثري من النصوص 
األدبية اليت تتغىن ابحلرية، كقيمة إنسانية سامية، ومنها قصيدة ابللغة الفرنسية حتمل عنوان 
اقتطفنا منها مقطعني، األول واألخري.  »احلرية«، وحتتفي هبا، وألهنا قصيدة طويلة فقد 

(Mes apprentissages en français, 6e année, p110(

Sur mes cahiers d’écoliers

Sur mon pupitre et les arbres 

Sur le sable sur la neige

) ( حممــد عابــد اجلابــري، الدميوقراطيــة وحقــوق اإلنســان، كتــاب يف جريــدة، العــدد 95، اليونســكو، )يوليــو 2006(، 
ص 5.
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J’écris ton nom

...

Et par le pouvoir  d’un mot

Je recommence ma vie                                         

 Je suis né pour te connaitre

Pour te nommer

Liberté !

3- حرية التعبري بني التحفيز والردع

3-1 حمفزات حرية التعبري

ال ميكن أبي حال من األحوال أن نتحدث عن فكرة احلقوق جمزأة، كل حق على 
حدة، أو أن نفاضل بينها وفق معيار معني، أو أن نضمن، ألي سبب كان، حقا وهندر 
آخر. فكل احلقوق مهمة للغاية يف حياة اإلنسان. بل إن فكرة احلقوق ذاهتا مل تعد ختص 
إن  برمته.  والكون  واحليواانت  النبااتت  هتم  اليوم  عامل  يف  أضحت  وإمنا  وحده  اإلنسان 
احلقوق منظومة مرتابطة فيما بينها ارتباطا وثيقا، ونعتقد أن الفصل بينها إجرائي أكثر منه 
واقعي. واحلق يف التعبري ال ينفصل عن احلقوق األخرى، وإمنا يتقاطع معها، ويعضدها، 

ويكملها. 

إن احلق يف حرية التعبري مثل كل احلقوق األخرى حيتاج إىل ضماانت تكفله، وتضمن 
ممارسته داخل كل مؤسسات التنشئة االجتماعية األولية منها والثانوية. فإذا كانت الظروف 
داخل هذه املؤسسات مناسبة أمكن للطفل أن يعرب عن ذاته بعفوية، وبطريقة تضمن له يف 
كل مرة املزيد من احلرية يف التعبري، شريطة أال يضر ذلك حبرية اآلخرين، وأال ينتهك القيم 



حقوق اإلنسان يف أدب الطفل يف العامل العريب 256

االجتماعية والدينية املتعارف عليها.    

تشجع بعض النصوص األدبية يف الكتب املدرسية على حرية التعبري لدى الطفل. من 
خالل عرض جمموعة من املكافآت اليت حيصل فيها الطفل كلما أحسن التعبري أو أحسن 
يبتسم األب، وتغتبط  التلميذ بطريقة صحيحة، أو يقوم بفعل جيد  الفعل. عندما يعرب 
األم، ويّسر األساتذة، ويبتهج األصدقاء، ويفرح سكان احلي، إخل. وميكن أن نطلق على 
كل هذا عبارة »املكافأة املعنوية«. ومن الطبيعي أن تقرتن هذه املكافأة اليت تبقى خارجية 
الذات، الذي حيصل عليه  تتمثل يف الشعور ابلرضا عن  ابلنسبة للطفل مبكافأة داخلية 

التلميذ بعد إرضاءه لوالديه وأساتذته وغريهم. 

3-2 قيود حرية التعبري

ميكن أن منيز يف معيقات حرية التعبري بني معيقات خارجية ومعيقات داخلية. املعيقات 
األوىل تتمثل يف القيود اليت تفرضها املؤسسات سواء كانت هي األسرة أو املدرسة على 
الطفل. وقد سبق جلون جاك روسو )Jean-Jacques Rousseau(  أن أّكد على 
أمهية الرتبية املبنية على احلرية، وانتقد أساليب الرتبية احلديثة انتقادا شديدا ألهنا تعلم الطفل 
منذ نعومة أظفاره معىن التحكم واالستبداد، فهو »قبل أن يتعلم الكالم أيمر، وقبل أن 

يتعلم العمل يطيع، وأحياان نعاقبه قبل أن يعرف فيما أخطأ وقبل أن خيطئ«))). 

ويظهر من خالل نصوص الكتاب املدرسي أن األطفال يعانون من عدم قدرهتم على 
نيل اعرتاف اآلخرين. فما يقوله الطفل وما يقوم به من أفعال سيء إىل أن يثبت العكس. 
وعليه يالحظ وجود ترّدد كبري يسبق كل قول أو فعل يقوم به هذا الطفل. وال يثاب على 
ومينع  بنفسه،  ثقته  يضعف  الذي  الشيء  الطيبة.  نتائجه  تظهر  عندما  إال  فعله  أو  قوله 

شخصيته من التفتح، وحيول دون قدرته على القيام مببادرات شخصية. 

وغالبا ما يكون احلكم على الطفل الذي ال يتبع توجيهات ونصائح الكبار قاسيا جدا. 

) ( جــون جــاك روســو، إميــل تربيــة الطفــل مــن املهــد إىل الرشــد، ترمجــة نظمــي لوقــا، )مصــر: الشــركة العربيــة للطباعــة 
والنشــر، دون اتريــخ( ص40.
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فاملطلوب منه هو التنفيذ فقط، وليس التفكري أو الرفض أو االحتجاج أو قول ما خيرج 
عما هو منتظر منه. والغريب أن هذا األمر يلقن له ابستمرار، وبطرق خمتلفة، وعلى امتداد 
سنوات تعلمه. فالولد الذي ال يسمع كالم أمه، وال يراجع دروسه، وال يكتب فروضه، 
ال حيتاج إىل ذراعني وكفني وأصابع، بل وال يستحق أن يكون ولدا. )مرشدي يف اللغة 

العربية، السنة الثانية، ص 40( 

ال شك أنه إذا اتسمت سلطة الوالدين ابإلكراه، فإن الطفل سيجنح على األرجح، 
بفعل اخلوف، إىل الصمت، ولن يكون صرحيا عندما يعرب. وإذا كان يتوفر على ملكات 
فنية، فإنه سيعرب بطريقة غري مباشرة. نفس الشيء ميكن قوله عن مناخ املدرسة الذي إذا 
كان غري دميوقراطي، وال يشجع على احلوار، فإنه ابلتأكيد سيكون خانقا، وال ميكن التوقع 
من التلميذ أن يعرب عن ذاته داخل هذه املؤسسة حبرية، علما أن »االستئثار ابلسلطة يؤدي 

دائما إىل خنق إمكانيات التفتح والنضج يف الفرد واجلماعة«))).

وخاصة  ذاته،  ابلتلميذ  ترتبط  داخلية  قيود  هناك  اخلارجية  القيود  هذه  جانب  وإىل 
أن  واجلرأة. كما  الشجاعة  إىل  واالفتقار  ابخلجل  اتصافه  ذلك  ومثل  النفسي،  بتكوينه 
يعمل  من غضبهم، جيعله  الدائم عن رضاهم، وخوفه  وحبثه  للكبار،  الذهين  استحضاره 
ابستمرار على حتقيق توازن صعب جدا بني ما مييل حقا إىل قوله وفعله وبني فعل وقول ما 
ينتظرونه منه. الشيء الذي ال يساعده يف هناية املطاف على أن يكون مستقال يف فكره وال 
يف سلوكه، وال أن يكون قادرا على التعبري عن ذاته. السيما وأن صورة الطفل النموذجي 
يف نصوص الكتاب املدرسي تبقى بعيدة املنال، ومستحيلة التحقق يف واقع الطفل، ألهنا 
ببساطة تسرق منه طفولته، وتدفعه إىل التعايل على هذه املرحلة اهلامة يف عمره، وإىل التشبه 
ابلكبار وفعل ما يفعلونه متاما، والتنكر حىت حلقه يف اللعب، رغم أمهيته يف بناء شخصيته. 
فيصبح يف هناية التحليل راشدا يف جلد طفل. ولعل هذا ما سبق جلانني سو أن انتهت إليه 
قبل عقود من الزمن يف حبثها اآلنف الذكر. ما يعين أن الكتاب املدرسي املغريب مل يتغري 
كثريا. وتعبريا عن رفضه هلذا الوضع يقول الشاعر على لسان طفل: )مرشدي يف اللغة 

العربية، السنة الثانية، ص69))

) ( حممد عابد اجلابري، الدميوقراطية وحقوق اإلنسان، ص8.
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أان طفل وهل عجُب          إذا ما راقين اللعُب

وعلى هذا األساس ميكن فهم ذلك الصراع الداخلي الذي يعانيه الطفل، والذي يتخذ 
أحياان على األقل شكل صراع خارجي مع أفراد األسرة واملدرسة، إذ يعمد إىل التخريب 
والعنف. والعنف بدوره هو شكل من أشكال التعبري، وإن كان غري مقبول أخالقيا ويعاقب 
عليه قانونيا، وهو يعرّب، يف بعض األحيان على األقل، عن رد فعل جتاه االكراه واالفتقاد 

إىل حرية التعبري يف حياة الطفل. 

خالصة وتوصيات

من خالل كل ما سبق أمكننا التوصل إىل جمموعة من النتائج، ميكن عرض أبرزها على 
شكل نقاط كاآليت:

- هناك وعي آخذ يف التبلور يف الكتب املدرسية املغربية خيص أمهية حق الطفل يف 
حرية التعبري. يربز هذا الوعي يف حضور نصوص قانونية ومؤسسات حتث عليه، غري أنه، 
يف املقابل، ليست هناك نصوص إبداعية قوية ومعربة كثرية تالئمه وترسخه كثقافة وسلوك. 
فالنصوص اإلبداعية املتضمنة يف الكتب املدرسية املغربية ال تويل حلق الطفل يف حرية التعبري 
أمهية قصوى مقارنة ابحلق يف احلياة والصحة والسكن، أي تلك احلقوق اليت تضمن للطفل 
البقاء واالستمرارية يف احلياة. ويف هذا اإلطار، يبدو احلق يف حرية التعبري كما لو أنه حق 
اثنوي يف حياة الطفل. من جهة أخرى يربز الطفل يف الكثري من النصوص األدبية كوسيلة 
لتمرير خطاابت تربوية وأخالقية حمددة. وهذا ما سبق ألمحد أوزي أن انتهى إليه يف حبثه 
حول صورة الطفل يف الرواية يف املغرب، إذ أكد على »انتقال األدابء وحتوهلم من الكالم 
عن الطفل إىل الكالم ابتداء من الطفل«))). األمر ذاته ينطبق على النصوص اإلبداعية يف 
الكتب املدرسية اليت تنطلق مما جيب أن يكون عليه الطفل وليس مما هو عليه. وهبذا املعىن 
ميكن اعتبار تلك النصوص يف حقيقة األمر صدى لنظرة اجملتمع وموقفه من الطفل أكثر 

) ( أمحــد أوزي، الطفــل واجملتمــع دراســة نفســية اجتماعيــة لصــورة الطفــل املغــريب مــن خــالل الروايــة. )املغــرب: مطبعــة 
النجــاح اجلديــدة، 988)(، ص 275.
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من كوهنا تعبريا عن صوت هذا الطفل. فهو غالبا ما يطالب ابخلضوع والصمت. وعندما 
يتكلم جيب أن حيرص على أن يلقى كالمه القبول لدى الكبار، سواء كانوا آابء أو أساتذة 
أو غريهم. ولعل هذا ما يفسر، يف جانب مهم منه على األقل، ضعف الكفاءة التواصلية 

عند الطالب اجلامعي املغريب، فتلميذ اليوم هو طالب الغد. 

- إننا نستطيع أن نؤكد على صالحية )Validité( الفرضيات اليت انطلقنا منها يف 
هذه الدراسة. فحرية التعبري ترتبط ارتباطا وثيقا جبنس الطفل )الفرضية األوىل(، ومبستواه 
االجتماعي )الفرضية الثانية(، وابجملال الذي يعيش فيه )الفرضية الثالثة(، ومبدى إجادته 
للغة أجنبية )الفرضية الرابعة(. وعلى هذا األساس ميكن القول إن الطفل الذي يستفيد 
من احلق يف حرية التعبري أكثر من غريه هو الطفل الذكر، املنحدر من عائلة غنية أو من 
أن  هنا على  التأكيد  الفرنسية، مع ضرورة  اللغة  املدينة، وجييد  متوسطة، ويسكن  طبقة 
الكتب املدرسية املكتوبة هبذه اللغة أكثر انفتاحا وتشجيعا حلق الطفل يف حرية التعبري من 
الكتب املكتوبة ابللغة العربية. أما الطفل األقل استفادة فهو يتمثل يف الطفلة )األنثى(، 
اليت تعيش يف القرية، واملنحدرة من عائلة فقرية، واليت ال تعرف وال ميكنها التواصل بغري 
الدارجة املغربية. وعلى هذا األساس ميكن استخالص أنه ليست هناك مساواة اجتماعية 

بني األطفال أمام احلق يف حرية التعبري. 

- هناك قنوات كثرية يستخدمها األطفال للتعبري لكن بكيفية ختتلف حسب احملددات 
االجتماعية السابقة. أما خبصوص مضامني ما يعرب عنه األطفال فهي ترتاوح بني ما خيص 
األطفال وحدهم، وبني ما خيص جمتمعهم، وبني ما خيص اإلنسانية مجعاء كالدفاع عن قيم 
حقوق اإلنسان والدميوقراطية وقضااي البيئة. ومثلما أن حلرية التعبري عند هؤالء ما حيفزها 

هناك ما يُعيقها.  

- مهما كانت طبيعة املعيقات وحجمها فهي ال ميكنها أن تلغي حرية التعبري متاما، 
وإمنا بوسعها فقط أن تكبتها. وكبتها ال ميكن أن يستمر طويال جدا. إذ البد أن جتد 
لنفسها طرقا للتحرر من القيود املفروضة عليها. أحياان يتخذ هذا التحرر أشكاال إبداعية 
معينة: نصوص إبداعية أو أعمال فنية يف شكلها األويل البسيط، إخل، ويف أحيان أخرى 
كثرية يتخذ أشكاال عدوانية خمتلفة. العنف ذاته ميكن أن يعرب عن افتقاد الطفل إىل حرية 
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التعبري، فيواجه العنف ابلعنف، كما ميكنه يف ذات الوقت أن يكون وسيلة للتعبري عن 
الذات، على الرغم من أنه غري مقبول ويعاقب عليه. 

وعلى أساس كل ما سبق ذكره نستطيع أن نقدم يف هناية هذه الدراسة بعض التوصيات، 
ومنها: 

أوال- ضرورة إعادة النظر يف النصوص اإلبداعية املختارة، وإدراج نصوص ذات مضامني 
فلسفية من شأهنا أن تنمي ملكة التفكري والتساؤل والنقد لدى التلميذ. مث االهتمام بطريقة 
تقدمي تلك النصوص، وليس االكتفاء- كما هو األمر حاليا- بتكرار نفس األسئلة بنفس 
الطريقة ونفس الرتتيب. مما خيلق نوعا من الراتبة يف التعلم، ويؤدي إىل فتور مهة التلميذ، 
ونفوره من األدب عموما، فال يؤدي هذا األدب مهمته التنويرية والتكوينية، ويصبح غري 

ذي أمهية يف الوقت الذي جيب أن تكون فيه نصوصه منطلقات حلوار حر ونقاش بّناء.

اثنيا- تشجيع األساتذة على التكوين املستمر وإعادة التكوين يف جمايل الدميوقراطية 
وحقوق اإلنسان، حىت يصبح هؤالء ليسوا فقط املدافعني عن تلك القيم الكونية، وإمنا 

احلاملني هلا واجملسدين هلا عمليا داخل أقسامهم وخارجها.

اثلثا- خلق مؤسسة وطنية للتقييم قادرة على توفري معطيات دقيقة وحتيينها ابستمرار 
ختص أداء املدرسة ومدى حتقيقها لألهداف املسطرة هلا، مبا يف ذلك مدى قدرهتا على 
ترسيخ قيم حقوق اإلنسان يف التالميذ، مع تتبع دائم للمستجدات العاملية يف ميادين العلم 
والبيداغوجيا والقانون ووسائل التواصل والعمل على إدراج ذلك يف الكتب املدرسية، اليت 
جيب تبعا لذلك، تغيريها ابستمرار حىت تالئم مستجدات العصر، وتسهم يف تكوين أجيال 

قادرة على مواجهة حتدايت املستقبل.   

رابعا- االهتمام ابلطفل ذوي االحتياجات اخلاصة، سواء كان ذكرا أو أنثى، غنيا أو 
فقريا، قرواي أو حضراي، والدفاع عن حقه هو اآلخر، ليس فقط يف احلياة الكرمية، وإمنا يف 
التعبري عن ذاته، وعن مواقفه، وعن نظرته للحياة، والعمل على حتسني صورته يف اجملتمع 

بتوظيف نصوص إبداعية تراعي خصوصيته.
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خامسا- ال ينبغي يف النهاية إغفال أمهية انفتاح املدرسة أمام البحث العلمي، وخاصة 
السوسيولوجيا، اليت من شأهنا أن تساعد على فهم ما جيري داخل احلياة املدرسية، والتنبيه 
إىل مكامن اخللل فيها، والوقوف على القيم السائدة داخلها، وتقييمها يف ضوء حقوق 

اإلنسان بشكل عام، وحقوق الطفل بشكل خاص.
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حقوق اإلنسان يف أدب الطفل يف العامل العريب 264

أثر أدب الطفل املتعلق ابإلعاقة يف تغيري اجتاهات 
األطفال العاديني حنو اإلعاقة

دراسة ميدانية على تالميذ االبتدائي

د. صباح عايش*)1(

*  أســتاذة حماضــرة يف علــم النفــس جبامعــة مــوالي الطاهــر ســعيدة ســابقا، وجامعــة حســيبة بــن بوعلــي الشــلف حاليــا، 
متحصلــة علــى شــهادة الدكتــوراه ختصــص علــم النفــس األســري مــن جامعــة وهــران 2، شــاركت يف العديــد مــن امللتقيــات 
تتمحــور  عــدة كتــب.  مقــاالت يف جمــالت وطنيــة ودوليــه، كمــا شــاركت يف أتليــف  عــدة  الوطنيــة والدوليــة ونشــرت 
االهتمامــات العلميــة حــول مواضيــع علــم النفــس األســري، العالقــات األخويــة، املنهجيــة واالحصــاء. مــن أهــم املقــاالت 
الــيت مت نشــرها "اجتاهــات الشــباب حنــو املسلســالت الرتكيــة املدبلجــة واآلاثر الناجتــة عــن مشــاهدهتا"، "اجتاهــات طلبــة 
الثانويــة العامــة يف فلســطني واجلزائــر حنــو الرايضيــات يف ضــوء بعــض املتغــريات دراســة مقارنــة"، "تشــكل هويــة األان لــدى 
عينــة مــن طــالب وطالبــات املرحلــة اجلامعيــة يف ضــوء متغــري اجلنــس والســن ومنــط اإلقامة"،"اســتخدام التحليــل العاملــي 
االستكشــايف والتوكيــدي يف تقنــني املقاييــس النفســية والرتبويــة"، "الضغــوط النفســية لــدى إخــوة املعاقــني عقليــا وعالقتهــا 
ببعض املتغريات"، "اخلطوات املنهجية لتصميم االســتبيان"، "أخالق اســتعمال اإلحصاء يف البحوث النفســية والرتبوية"، 
"قلــق املســتقبل لــدى إخــوة املعاقــني عقليــا"، "الكفــاءة الذاتيــة لــدى إخــوة املعاقــني عقليــا، "العوامــل اخلمســة الكــربى 
للشــخصية لــدى إخــوة املعاقــني عقليــا،  جملــة العلــوم االجتماعيــة، "إشــكالية التعميــم يف البحــوث النفســية والرتبويــة"، 
"الشــراكة التعاونيــة بــني أســر املعاقــني عقليــا واملهنيــني"، "أثــر اإلعاقــة علــى األســرة بــني الســلبية واالجيابيــة". شــاركت يف 
أتليــف كتــب مجاعيــة صــدرت يف اجلزائــر منهــا: الشــخصية اجلزائريــة دراســة نفســية ميدانيــة )8)20(، دراســات حــول 

مشــكلة تعاطــي املخــدرات، وكتــاب حــول أخــوة املعاقــني عقليــا، اآلاثر النفســية والتدخــالت اإلرشــادية )2020(.
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أثر أدب الطفل املتعلق ابإلعاقة يف تغيري اجتاهات األطفال العاديني حنو اإلعاقة

دراسة ميدانية على تالميذ االبتدائي

د.صباح عايش- اجلزائر

امللخص: 

تبحث الدراسة احلالية يف أتثري قراءة أدب األطفال الذي حيتوي على صور إجيابية عن 
املعاقني على مواقف التالميذ العاديني اجتاه أقراهنم من ذوي اإلعاقة، مت إجراء الدراسة على 
عينة متكونة من 0) تلميذ وتلميذة يف قسم التحضريي مبدرسة بلهامشي احلاج أمحد على 
مستوى والية الشلف مت اختيارهم بطريقة قصدية، ولتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام 
يف  املتمثلة  القياس  أداة  على  ابالعتماد  وذلك  البحث  ألهداف  ملناسبته  النوعي  املنهج 
 The Primary النسخة املنقحة من استبيان االجتاه حنو املعاقني لتالميذ االبتدائي
Student Survey of Handicapped Persons )PSSHP  من إعداد 
)Esposito & Peach, 1983( وتعديل )Dyson, 2005( وترمجة الباحثة، 
إطار  يف  والتنمية  للطفولة  العريب  اجمللس  أصدرها  لألطفال  قصص  ثالث  قراءة  مت  كما 
أجل  من  لألطفال  موجهة  واجملتمع  التعليم  يف  اإلعاقة  ذي  العريب  الطفل  دمج  مشروع 
اآلتية: حلم واحد، حل مجيل،  العناوين  والقصص حتمل  توعيتهم ابملشاركة واالندماج، 
درس االستاذ أنور. ومن خالل تقييم ردود األطفال يف قسم التحضريي عن طريق التحليل 
املواقف اجتاه  النتائج إىل حتسن نسيب يف فهم االعاقة وكذا  للمقابالت توصلت  النوعي 
االطفال املعاقني، وقد مت مناقشة هذه النتائج يف ضوء الدراسات السابقة واالطار النظري، 

وكذا خصائص عينة الدراسة.

الكلمات املفتاحية: أدب االطفال املعاقني، االجتاه حنو االعاقة، االطفال العاديني، 
املعاقني.

http://www.arabccd.org/files/0000/639/%D8%AD%D9%84%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF.pdf
http://www.arabccd.org/files/0000/641/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0%20%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1.pdf
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مقدمة:

والعيش  اخلاصة  جتربتهم  خارج  من خالهلا  النظر  لألطفال  ميكن  نوافذ  الكتب  توفر 
بشكل مباشر من خالل اآلخرين، وقد تكون الكتب أيًضا مرااي تسمح للقراء أن ينظروا 
بتمعن يف أنفسهم)))، ويعكس التالميذ يف الصفوف االبتدائية اليوم التنوع املتزايد للثقافة 
أمرا  األطفال  أدب  يف  التالميذ  تنوع  مع  التعامل  جيعل  مما  جمتمعنا  يف  والقدرات  واللغة 
ضروراي، واملعاقني من بني األشخاص الذين مت متثيلهم متثيال انقصا يف أدب األطفال، وإن 
توفري الوقت للمناقشات حول أدب األطفال املتعلق ابإلعاقة يف الفصول الدراسية يسمح 
لألطفال إبنشاء جمتمعات دميقراطية تفكر يف التنوع، وميكننا من مساع أصوات األطفال 
القضااي  متعددة حول  نظر  الكتب حبياهتم، ويكتسبون وجهات  قادرون على ربط  وهم 
من  األوىل  السنوات  يف  األطفال  وألدب  املعاقني)2)،  حول  النمطية  الصور  مثل  املعقدة 
املدرسة أتثري كبري على منوهم املعريف والشخصي على وجه اخلصوص أدب األطفال ذو 
الشخصيات املعاقة، فعندما يقرأ األطفال أعمااًل أدبية عالية اجلودة عن الشخصيات ذات 
اإلعاقة يتمكنون من تعلم كيفية اكتساب االحرتام وقبول االختالفات الفردية، وقد يساعد 
ذلك يف تسهيل الدمج الناجح للتالميذ املعاقني يف الفصول الدراسية العادية ويف اجملتمع))).

ويطور األشخاص العاديون يف سن مبكرة صورًا منطية جتاه األشخاص املعاقني مما يؤدي 

( ( Beech Marty, Disability awareness through language arts and literacy: 
resources for prekindergarten and elementary school, )Florida Develop-
mental Disabilities Council, Incorporated, 2012(, p29.
2 ( Adomat Donna Sayers, »Exploring issues of disability in children’s liter-
ature discussions«, Disability Studies Quarterly ,34.3 )2014( 
( ( Beech Marty, Disability awareness through language arts and literacy: 
resources for prekindergarten and elementary school, p29.
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إىل التحيز والتمييز مدى احلياة)))،)2)، وغالباً ما يُظهر األطفال التفضيل اجتاه األقران الذين 
يتشاركون معهم يف خصائص متشاهبة )مثل اجلنس، والعرق، والوضع التنموي(، مع عرض 
أهنا ختتلف  اليت يرون  أقراهنم ذوي اخلصائص  وجهة نظر متحيزة سلًبا ومتييز نسيب جتاه 
األقل  أو على  العاديني  األطفال  لدى  املواقف  تغيري هذه  ويعد   ،(6(  ،(5(  ،(4( عنهم)))، 
فتح أفكارهم للتغيري عملية معقدة)7)، ولعل فحص اإلعاقات من خالل أدب األطفال 
أحد السبل لتسهيل فهم االطفال وقبوهلم لالختالفات الفردية)8)، واألدب الذي يشمل 
األشخاص ذوي اإلعاقة هو وسيلة لتعليم األطفال عن األشخاص ذوي اإلعاقة ولتعزيز 

( ( Ho Anita, »To be labelled, or not to be labelled: that is the question« 
British Journal of Learning Disabilities, 32.2, )2004(., p 86.
2 ( Reid, D. Kim, and Michelle G. Knight, »Disability justifies exclusion of 
minority students: A critical history grounded in disability studies«, Educa-
tional Researcher, 35.6, )2006(. p 18.
( ( Castelli Luigi, Leyla De Amicis, and Steven J Sherman, »The loyal 
member effect: On the preference for ingroup members who engage in 
exclusive relations with the ingroup«, Developmental Psychology, 43.6, 
)2007(. p1347.
4 ( Diamond Karen and Huifang Tu, »Relations between classroom con-
text, physical disability and preschool children’s inclusion decisions«, Jour-
nal of Applied Developmental Psychology, 30.2, )2009(. p75.
5 ( Georgiadi Maria et al, »Young children’s attitudes toward peers with 
intellectual disabilities: Effect of the type of school«, Journal of Applied 
Research in Intellectual Disabilities, 25.6, )2012(. p531.
6 ( Huckstadt, Lauren K., and Kristin Shutts, »How young children evaluate 
people with and without disabilities«, Journal of Social, 70.1 )2014( .p 99.
7 ( Hong Soo‐Young, Kyong‐Ah Kwon, and Hyun‐Joo Jeon, »Children’s 
attitudes towards peers with disabilities: Associations with personal and pa-
rental factors” Infant and Child Development, 23.2 )2014( .p 170.
8 ( Gavigan Karen W and Stephanie Kurtts, »Using children’s and young 
adult literature in teaching acceptance and understanding of individual 
differences«, Delta Kappa Gamma Bulletin, 77.2, )2011(. p11.
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اليت  السبل  املواقف اإلجيابية اجتاههم، ويعد استخدام أدب األطفال ذوي اإلعاقة أحد 
ميكن للمدرسني من خالهلا تسهيل دمج األشخاص ذوي اإلعاقة وفهمهم، ذلك أن الكثري 
من األطفال لديهم اتصال ضعيف ابألشخاص ذوي اإلعاقة وكمية صغرية من املعلومات 
عنهم، ومن املهم لألدب أن يكون أحد املصادر الرئيسية هلذه املعلومات عن طريق تضمني 
الصور  وهذه  األدبية،  النصوص  ضمن  اإلعاقة  ذوي  لألطفال  منطية  وغري  دقيقة  صور 
سوف تشكل سلوكيات األطفال ومواقفهم، ويساعد هذا النوع من أدب األطفال على 
تعزيز العالقات بني العاديني وألقراهنم ذوي اإلعاقة، أي أن أدب األطفال الذي يشمل 

األشخاص ذوي اإلعاقة ميكن أن يكون أداة تعليمية فعالة))).

القضااي االجتماعية يف مناقشات  الدراسات حول  العديد من  الرغم من وجود  على 
أدب األطفال مثل العرق واالثنية)2)،)))، والنوع )4)،)5) تبقى الدراسات اليت حبثت يف قضية 
اإلعاقة قليلة وال تعطينا صورة واضحة ومتكاملة حول املوضوع، لذلك فإن الدراسة احلالية 
أدب  من خالل  اإلعاقة  حنو  العاديني  األطفال  اجتاهات  تغيري  البحث يف كيفية  حتاول 

األطفال املتضمن شخصيات معاقة.

( ( Karambatsos Sofia. Under the Cover: Disability and Children’s Litera-
ture, York University, 2010, p43.
2 ( Chandler Karen, »Reading Ethnicity in Children’s Literature«,Chil-
dren’s Literature ,39.1, )2011(. p 289.
( ( Wilson Jenna, Race Representations in Children’s Picture Books and 
Its Impact on the Development of Racial Identity and Attitudes,Western 
Libraries Undergraduate Research Award, 4, 2014, p1.
4 ( Mermelstein Aaron David, “Gender Roles in Children’s Literature and 
Their Influence on Learners”, MinneTESOL Journal,   34 )2(, )2018(.
5 ( Trepanier-Street, Mary L., and Jane A. Romatowski, »The influence of 
children’s literature on gender role perceptions: A reexamination«, Early 
Childhood Education Journal, 26.3, )1999(. P 155.
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مشكلة البحث: 

إن االجتاهات احلديثة يف التعليم قد زادت من صعوبة املدرسني يف إهلام طالهبم على 
تقدير األدب، وتؤكد معظم الدراسات االستقصائية واألحباث على احلاجة املاسة ملساعدة 
املعلمني على خلق حب لألدب لدى الطالب)))، كما أظهرت الدراسات اخنفاًضا كبرًيا يف 
القراءة األدبية للكتب بني مجيع الفئات العمرية واملستوايت التعليمية)2)، وكنتيجة لكل هذا 
فإن األطفال والشباب لديهم شعور حائر ابالرتباك يف الوقت احلاضر يف ظل ما يسمى 
ابهلوية السائلة liquid identity ، حيث ال يبقى أي شيء يف شكل صلب، ويتميز  
كل شيء بثبات قليل يف التجربة الفردية لإلنسان، وابلتايل فإن املناهج واملمارسات الرتبوية 
حتتاج لالهتمام ابلروحانية، وهي مسألة مهمة يف رعاية احلياة الداخلية واخلارجية لألطفال، 
وبعبارة أخرى جيب أن يعتمد التعليم على العديد من اجملاالت والتخصصات اليت ميكن أن 
تساعد األطفال يف حماولتهم إلجياد معىن وترابط يف حياهتم، وهلذا الغرض حيتل األدب دورًا 
ابرزًا يف تنمية شخصية الطفل، ليس ألنه أداة لتعلم اللغة فقط، ولكنه أيًضا مصدر النمو 

الشخصي للمتعلمني الصغار.)))

 وعلى الرغم من أن املعلمني والباحثني قد دافعوا عن استخدام األدب اخليايل كوسيلة 

( ( Stan, Ruxandra Viorela, »The importance of literature in primary school 
pupils’ development and personal growth” Procedia-Social and Behavioral 
Sciences, 180, )2015(. p 455.
2 ( Bradshaw Tom and Bonnie Nichols, Reading At Risk: A Survey of Lit-
erary Reading in America, Research Division Report# 46, Washington: 
National Endowment for the Arts, 2004., p1.
( ( Stan Ruxandra Viorela, The importance of literature in primary school 
pupils’ development and personal growth, p 455.
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لتعليم الطالب عن اإلعاقة)))، )2)، ))) أو الستخدامها كعالج قائم على القراءة)4)، فإن 
قلة من املؤلفني درسوا هذه الصور بشكل منهجي يظهر كيفية استجابة األطفال للكتب 
اليت حتتوي على شخصيات ذات إعاقة، أو تفحص هذه كتب األطفال لتحديد املعايري 

اليت جيب على املعلمني استخدامها عند اختيار الكتب املتعلقة ابإلعاقة.

بشكل  إجيابية  مواقف  والشباب  األطفال  أدب  تصور  املاضية  العشر  السنوات  ويف 
متزايد جتاه األشخاص ذوي اإلعاقة، وأصبح يصور األشخاص ذوي اإلعاقة أهنم مستقلون 
ومتساوون ونشطون اجتماعًيا، وميكن أن يؤدي استخدام أدب األطفال اجليد إىل تعزيز 

املواقف اإلجيابية وإدراك التالميذ للفروق الفردية)5).

ورغم حتسن متثيل اإلعاقة يف كتب األطفال يف العقد املاضي  إال أن الصور النمطية 
ال تزال قائمة، حيث ترى )Saunders, 2000( أن جمموعة كبرية من كتب األطفال 
هي عبارة عن »رسائل مموهة أو سلبية« حول الطبيعة املفرتضة لألشخاص ذوي اإلعاقة، 
وهناك حاجة إىل وعي أكرب بكيفية قيام املدرسني والطالب بفحص الكتب للكشف عن 

( ( Anderson Peggy L, »Using literature to teach social skills to adolescents 
with LD«, Intervention in school and clinic, 35.5 )2000(. p 271.
2 ( Blaska Joan Kay, Using children’s literature to learn about disabilities and 
illness, Practical Press )MN(, 1996. p1.
( ( Browder Diane et al, »Literacy for students with severe developmental 
disabilities: What should we teach and what should we hope to achieve?« 
Remedial and Special Education, 30.5, )2009(. p269.
4 ( Kurtts, Stephanie A., and Karen W. »Gavigan, Understanding )dis( abil-
ities through children’s literature«, Education Libraries ,31.1, )2017(., p 
23- Prater, Mary Anne, »Learning disabilities in children’s and adolescent 
literature: How are characters portrayed?«, Learning Disability Quarterly, 
26.1 )2003(., p 47
5 (-Adomat Donna Sayers, Exploring issues of disability in children’s liter-
ature discussions.
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الصور النمطية والصور السلبية.))) 

وتبحث الدراسة احلالية يف إمكانية تغيري موقف األطفال جتاه األشخاص ذوي اإلعاقة 
ابستخدام خيال األطفال من خالل االستماع ومناقشة قصص حتتوي على صور واقعية 

ألشخاص معاقني وقياس أي حتول يف املواقف من خالل التساؤل اآليت:

ما مدى أتثري قراءة أدب األطفال الذي حيتوي على صور إجيابية للمعاقني على مواقف 
التالميذ العاديني اجتاه أقراهنم ذوي اإلعاقة؟

فرضية الدراسة:

تساهم قراءة أدب األطفال الذي حيتوي على صور إجيابية للمعاقني يف حتسني مواقف 
التالميذ العاديني اجتاه أقراهنم ذوي اإلعاقة.

أهداف الدراسة: هتدف الدراسة احلالية إىل الكشف عن أتثري قراءة أدب األطفال 
الذي حيتوي على صور إجيابية للمعاقني من خالل ثالث قصص هي حل مجيل وحلم 
اإلعاقة من  أقراهنم ذوي  اجتاه  العاديني  التالميذ  أنور على مواقف  واحد ودرس األستاذ 

خالل استخدام التحليل النوعي لنتائج البحث.

أمهية الدراسة: 

حيث  املعاقني،  األطفال  أدب  يف  البحث  أدبيات  يف  مسامهة  احلالية  الدراسة  تعترب 
السلبية حنو  واملواقف  االجتاهات  تغيري  املعاقني ودوره يف  األطفال  أدب  فهم  تساعد يف 
قبل  من  الكايف  االهتمام  يتلق  مل  موضوعا  تتناول  من كوهنا  أمهيتها  وتستمد  اإلعاقة، 
الباحثني، كما تكتسب هذه الدراسة أمهيتها من أمهية الدور احملوري الذي يقوم به أدب 
األطفال املعاقني يف السنوات األوىل من املدرسة حيث ميكن األطفال العاديني من تعلم 

( ( Blaska Joan, »Children’s literature that includes characters with disabili-
ties or illnesses«, Disability Studies Quarterly, 24.1, )2004(.



حقوق اإلنسان يف أدب الطفل يف العامل العريب 272

قبول االختالفات الفردية، وتسهيل الدمج الناجح للتالميذ املعاقني يف الفصول الدراسية 
العادية ويف اجملتمع، كما تعترب هذه الدراسة إضافة علمية يف جمال الرتبية اخلاصة وأدب 
االشخاص املعاقني، ومرجعا يستعان به من قبل الباحثني واملدرسني يف جمال اإلعاقة وأدب 
االطفال، مما يساعد يف تسخري أدب األطفال لتغيري االجتاه حنو اإلعاقة وتسهيل دجمهم 
يف املدرسة ، كما تكمن أمهية هذه الدراسة فيما ستسفر عنه من نتائج وما ستقرتحه من 

توصيات أنمل أن تسهم يف دعم أدب املعاقني.

حدود البحث:

احلدود املنهجية: لقد مت االعتماد على منهج البحث النوعي، حيث مت من خالل 
هذا البحث حتليل املقابالت واالستبيان املقدم قبل قراءة القصص وبعدها حتليال نوعيا.

احلدود البشرية: مت تطبيق هذه الدراسة على عينة متكونة من 0) تلميذا وتلميذة من 
قسم التحضريي مبدرسة بلهامشي احلاج أمحد مت اختيارهم بطريقة قصدية.

احلدود املوضوعية: مت استخدام أداة القياس املتمثلة يف النسخة املنقحة من استبيان 
 The Primary Student Survey of االجتاه حنو املعاقني لتالميذ االبتدائي
 Esposito & Peach,( من إعداد Handicapped Persons )PSSHP
قصص  ثالث  قراءة  مت  الباحثة، كما  وترمجة   )Dyson, 2005( وتعديل   )(98(
العريب  الطفل  دمج  مشروع  إطار  يف  والتنمية  للطفولة  العريب  اجمللس  أصدرها  لألطفال 
ذي اإلعاقة يف التعليم واجملتمع موجهة لألطفال من أجل توعيتهم ابملشاركة واالندماج، 

والقصص حتمل العناوين التالية: حلم واحد، حل مجيل، درس األستاذ أنور. 

التعاريف اإلجرائية ملفاهيم الدراسة:

أدب األطفال املعاقني: يعرف أدب األطفال أبنه خربة لغوية هلا شكل فين، يصوغ 
قضااي احلياة لألطفال بشكل ممتع وسار، وينمي فيهم اإلحساس ابلقيم اإلنسانية من خري 



273حقوق اإلنسان يف أدب الطفل يف العامل العريب 

ومجال، ويطلق العنان خلياالهتم وطاقاهتم اإلبداعية)))، وابلنسبة لألدب املتعلق ابألطفال 
املعاقني هو تلك الكتاابت اليت حتتوي على شخصيات معاقة يف ثنااي القصص واألعمال 
األدبية، وقد مت استخدام ثالث قصص حول األطفال املعاقني، وهي: حلم واحد حلم 

مجيل ودرس األستاذ أنور.

السالبة  أو  املوجبة  الفرد  برغبة  يتمثل  الذي  السلوك  منط  هو  املعاقني:  حنو  االجتاه 
لألشياء أو املوضوعات من حوله يف نطاق تفاعله الفعال معه، ويقاس ابستخدام االستبيان 
لتالميذ االبتدائي املعاقني  الدراسة، وهو استبيان االجتاه حنو  لتحقيق أغراض هذه  املعد 
 The Primary Student Survey of Handicapped Persons
 Dyson,( وتعديل )Esposito & Peach, 1983( من إعداد   )PSSHP

2005( وترمجة الباحثة، ويتم حتليل اإلجاابت على األسئلة حتليال نوعيا.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:

تعد القراءة ابلنسبة للعديد من األطفال جزًءا من طريقة حياهتم، فهم حماطون ابلكتب 
جزء  فالقراءة  القصص،  ملشاركتهم  يتوقون  وإخوة كبار  وأمهات  آابء  ولديهم  املنزل،  يف 
طبيعي من يومياهتم، سواء كانت تتضمن قراءة رواية أثناء تنقلهم من وإىل العمل أم القراءة 
يف السرير يف هناية كل يوم، إال أنه ابلنسبة للعديد من األطفال اآلخرين فإن القراءة وخاصة 
اخليال والشعر ال تظهر بقوة يف حياهتم)2)، لذلك فإن إاتحة الفرصة لألطفال للوصول إىل 
مجيع أنواع األدب أمر مهم للغاية لنجاحهم، ويقع على املعلمني وأولياء األمور وأعضاء 
قراءة  تعد  وال  ابلقراءة،  وشغفهم  حبهم  تطوير  على  األطفال  مساعدة  مسؤولية  اجملتمع 
األدب مهمة فقط يف تطوير املهارات املعرفية ليكون الطفل قادرًا على النجاح يف املدرسة 
ولكنها مهمة أيًضا ألسباب أخرى، وعلى الرغم من وجود قيم ال حصر هلا يف تعريض 
األطفال لألدب، فإن )Norton, 2010( حتدد قيمة أدب األطفال يف كتاهبا »عرب 

) ( انصر جابر يوســف شابنة، »أدب األطفال دراسة يف املفهــوم«، جملــة جامعــة أم القــرى لــآلداب واللغــوايت، العــدد 
6، )))20(، ص 7).

2 ( Waugh, David, Sally Neaum, and Rosemary Waugh, Children’s litera-
ture in primary schools,London:sega, Learning Matters, 2016, p1.
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عيون األطفال« Through the Eyes of a Child من خالل العناصر التالية: 
يوفر لألطفال فرًصا لالستجابة لألدب، ويعطي األطفال التقدير حول تراثهم الثقايف وتراث 
اآلخرين، ويساعدهم على تطوير الذكاء العاطفي واإلبداع، ويعزز منو شخصيتهم ومهاراهتم 

االجتماعية، وينقل األدب واملواضيع اهلامة من جيل إىل آخر.)))

وتعمل القصص املصورة على تطوير معرفة القراءة والكتابة املرئية بدًءا من سنوات ما 
قبل املدرسة وتستمر يف املرحلة االبتدائية، فالرسوم التوضيحية اإلبداعية يف الكتب املصورة 
تعمل على تنمية وعي األطفال ابخلط، واللون، واملساحة، والشكل، والتصميم، وبعض 
الرسوم التوضيحية تكمل القصة أو تعززها، يف حني أن البعض اآلخر يعزز أو ميد النص، 
وتنقل الصور املعىن وتفتح فرًصا جديدة للتفسري وتنمية مهارات األطفال األساسية، كما 
يشجع األدب التعاطف والتسامح مع التنوع واخليال والذكاء العاطفي، ويؤثر األدب على 
عواطف االطفال واهتماماهتم ويظل يف ذاكرهتم ألنه »ميثل الصوت اخلاص للكاتب من 
بني العديد من األصوات يف اجملتمع وابلتايل نداء خاص إىل القارئ«، وبصرف النظر عن 
هذه االسباب، فإن السبب األكثر أمهية الستخدام األدب يف الفصول الدراسية هو النمو 
القيم واملواقف، ويعزز  القارئ ويساعده يف تشكيل جمموعة من  يثقف  الشخصي، فهو 
املواقف اإلجيابية بني األشخاص، وعند قراءة النص األديب أو دراسته يصبح القارئ مرتبطًا 
عاطفياً ابلقصة والشخصيات، وهذا املوقف له آاثر إجيابية ليس فقط على النمو الشخصي 

ولكن أيًضا على عملية التعلم أبكملها)2).

وألدب األطفال أتثري عميق يف حياة التالميذ، وهو واسع االنتشار يف مجيع املدارس 
واملكتبات واملنازل، ومع ذلك يفتقر إىل التنوع واالنفتاح على العديد من اجملاالت ال سيما 
العرق واجلنس والقدرات العقلية واجلسمية)))،  ومن أهم املواضيع اليت مت إمهاهلا يف أدب 

( ( Crippen Martha, »The value of children’s literature«,Oneota Reading 
Journal )2012(.
2 ( Stan Ruxandra Viorela, The importance of literature in primary school 
pupils’ development and personal growth, p 454.
( ( Leahy Marien,.Foley Bridge, »Diversity in Children’s Literature«, World 
Journal of Educational Research, Vol 5, No 2 , )2018(., p 172.
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األطفال موضوع املعاقني.

ميكن  ال  فإنه   ((((Leahy Marien, Foley Bridge,  20(8( وحسب 
للمعلمني  لذلك ميكن  االجتاهات،  أيًضا على  يؤثر  بل  احلقائق فحسب،  تعليم  لألدب 
إعداد تالميذهم على دمج وتغيري اجتاهاهتم حنو األطفال املعاقني عن طريق تعريفهم على 

شخصيات معاقة يف الكتب، ولكي تكون فعالة جيب اختيار الكتب بعناية.

وابلنسبة لتمثيل اإلعاقة يف األدب، يصور األدب اترخييا اإلعاقة يف ضوء سليب للغاية، 
إعاقات  من  يعانون  الذين  األشرار  من  والرواايت،  القصص  يف  النمطية كثرية  فالصور 
ليين  إىل   ،Grimms’ Fairy Tales اخليالية لألخوين جرمي القصص  جسدية يف 
جون  لـِ   Of Mice and Menand والفئران الرجال  عن  رواية  يف  عقليا  املعاق 
شتاينبك، وبيلي املثرية للشفقة يف قصة Jo’s Boys من قبل لويزا ماي ألكوت، ويف 
تصوير اليوم للكاتبة )رولينج ، 999)( وصف دوديل Dudley على أنه أبله وغيب 
Harry Potter and the Sor-  وعدواين يف قصة هاري بوتر وحجر الفيلسوف

cerer’s Stone، وعلى حد تعبري ثوريرThurer )980)( ، »يعاين املعاقون من 
ضغوط أدبية سيئة«، وقد حدد )Biklen, 1981( ست صور منطية مشرتكة للمعاقني 
يف أدب الطفل تتمثل يف: التهديد، قدرات خارقة للعادة، العجز، الطفولية والسذاجة، 

ضحااي، أو منبوذين وخارج بؤرة االهتمام)2). 

العصور  ندرته يف  على  املعاق  الطفل  تناول حكاايت  الذى  العريب  األدب  أن  على 
القدمية– وخالفا ملا قد يتواجد يف األدب الغريب يكاد يكون قد خال من النزعة اليت متيل 
إىل شيطنة أو -تشويه صورة املعاق ومتثيل إعاقته على أهنا نوع من أنواع العقاب اإلهلي 

( ( Saad, Chris, »The portrayal of male and female characters with chronic 
illnesses in children’s realistic fiction«, Disability Studies Quarterly, 24.1, 
)2004(. P 1970-1994.
2 ( Routel Christie, The impact of children’s literature and discussion on 
attitudes toward disability, p20.

http://raffy.me/author/19191/جون-شتاينبك
http://raffy.me/author/19191/جون-شتاينبك
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لفعل مؤذ أو عمل سيء من جانب الطفل))).

معظم كتب  تنقلها  اليت  الرسالة  فإن  للمجتمع،  القيم  لنقل  موردا  األدب  وإذا كان 
األطفال هي اخلوف والشفقة والعزلة لألشخاص ذوي اإلعاقة، وعلى الرغم من أن املؤلفني 
والناشرين قد اختذوا خطوات يف السنوات األخرية للتخفيف من الصور النمطية يف خيال 
األطفال يف بعض القضااي مثل تلك املتعلقة ابلعرق واجلنس، فإن األفكار املشوهة حول 
االعاقة مل تلق نفس االهتمام، ويف حماولة للتغلب على الصور السلبية لإلعاقة يف أدب 
»نقل  أجل  من  اإلعاقة  ذات  للشخصيات  موهبة خاصة  املؤلفون إبعطاء  قام  املاضي، 
الرسالة اليت تفيد أبنه على الرغم وجود أشخاص معاقني يفتقرون للعديد من القدرات، 
فهم يعوضون ذلك عن طريق احلصول على نوع آخر من القيم والقدرات، حبيث ينتهي بنا 

املطاف مجيًعا إىل »املساواة« يف النهاية«)2).

ويف دراسة قامت هبا سوزان أبو غيدا )6)20( لسبع وأربعني قصة من أدب الطفل 
تتناول  واليت  للطفل  املوجهة  القصص  من  العظمى  الغالبية  أن  وجدت  املعاصر  العريب 
أو قدرات خاصة تكافئ  استثنائية  أنه ذو مواهب  املعاق دائما على  اهلمم تصور  ذوى 
الطفل يف  مقبولية  تعتمد  األمر حىت  ويتفاقم  بل  من خصائص جسدية،  منه  ما سلب 
كثري من األحيان واالحتفاء به يف األوساط احمليطة به يف هذه القصص على متتعه هبذه 
املواهب وحتقيقه ملراكز متفوقة اجتماعيا من خالهلا، وهو منظور غري منصف أو سليم، 
إذ ال جيب أن تكون الرسالة الضمنية –اليت يستخلصها القارئ الطفل من األدب املوجه 
لذوى االعاقة هو مشروطية االعرتاف هبم وقبوهلم يف اجملتمع فقط ملواهبهم االستثنائية أو 
قدراهتم التعويضية »كما لو كان التميز هو اجلزية الذى جيب دفعها مقابل االنتماء جملتمع 
األصحاء«، أو كما لو كانت املوهبة والقدرات االستثنائية هي مفتاح الدخول الوحيد إىل 

) ( إميــان حممــود العيســوى، التحــوالت الثقافيــة واالجتماعيــة ىف أدب الطفــل -متثــالت اإلعاقــة منوذجــا، املؤمتــر الســنوى 
الثالــث حــول أدب األطفــال ذوي االحتياجــات اخلاصــة، اهليئــة العامــة لــدار الكتــب والواثئــق القوميــة، مركــز توثيــق وحبــوث 

أدب األطفــال، ص 6.
2 ( Routel Christie, The impact of children’s literature and discussion on 
attitudes toward disability, p20.
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جمتمع األصحاء وذوى القدرة اجلسدية الكاملة))).

ومع ذلك يعرب الباحثون عن اهتمامهم ابستخدام أدب األطفال كوسيلة لزايدة فهم 
لإلعاقات، وابلتايل يتخذون هذه اخلطوة األولية لزايدة القبول االجتماعي لألطفال ذوي 
Dyches  Tina Taylor and Mary Anne Pra- )اإلعاقة، وقد الحظ 
ter, 2005))2) بعد تقييم 4) كتاابً لألطفال مت نشرها خالل الفرتة 999)-)200 
أن األشخاص ذوي اإلعاقة التنموية اختذوا خيارات أكثر تعمًدا، وتلقوا تعليًما يف بيئات 
أكثر؛ وكانت  مساعدة  أدوار  يف  وعملوا  جمتمعاهتم،  يف  قبواًل  أكثر  وكانوا  مشواًل،  أكثر 
املعاقة  العديد من مسات الشخصية، وأكثر من نصف الشخصيات  اإلعاقة واحدة من 
كانت مصابة ابضطراابت طيف التوحد، ونصف املصابني تقريًبا لديهم متالزمة أسربجر.

وإذا متكن املعلمون من استخدام أدب األطفال بنجاح للقضاء على الصور النمطية 
اجلامدة والتحامل الذي حيمله األطفال غري املعاقني فقد يوفر ذلك فرصة ساحنة للسماح 
النقاش املوجه  العادية، سواء كان ذلك من خالل  إبدماج األطفال املعاقني يف الفصول 
لألدب الكالسيكي الذي حيتوي على صور منطية سلبية جتاه اإلعاقة أم ابستخدام كتب 

أحدث ذات صور إجيابية وواقعية لألفراد ذوي اإلعاقة))).

الدراسات السابقة:

تناولت دراسة )Adomat Donna Sayers, 20(4))4) مقاربة نوعية لدراسة 
وجهة نظر األطفال يف فصلني دراسيني متعددي األعمار حنو قضااي اإلعاقة من خالل 

) ( إميان حممود العيسوى، التحوالت الثقافية واالجتماعية يف أدب الطفل - متثالت اإلعاقة منوذجا-، ص 6.
2 ( Dyches Tina Taylor and Mary Anne Prater, »Characterization of devel-
opmental disability in children’s fiction«, Education and Training in Deve-
lopmental Disabilities , 40.3, )2005(. p 202.
( ( Routel Christie, The impact of children’s literature and discussion on at-
titudes toward disability, Master’s Theses and Doctoral Dissertations,, p20.
4 (  Adomat  Donna Sayers, Exploring issues of disability in children’s liter-
ature discussions.
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احملاداثت أثناء املناقشات املفتوحة واحللقات األدبية، وقد حبثت هذه الدراسة يف كيفية بناء 
األطفال لفهم إجيايب لإلعاقة من خالل أدب األطفال، وأتثري املواقف واملعتقدات والنمطية 
األدبية  املناقشات  وبعد  وأثناء  قبل  الطالب  تدخالت  تسجيل  مت  وقد  اإلعاقة،  اجتاه 
ابلصوت والفيديو. أظهر حتليل النصوص عدة موضوعات منها: التعرف على اإلعاقة، 
مناقشة وانتقاد مفاهيم »العادي normalcy«؛ متثل اإلعاقة، واستخدم اخليال لتغيري 
وجهات نظر االفراد حنو املعاقني، وعند استكشاف الشخصيات يف القصص، مل يتعلم 
املعاقني كشخصيات  أن  يفهمون  بل أصبحوا  اإلعاقات فحسب،  األطفال عن خمتلف 

مشاهبة ألنفسهم بطرق كثرية.

ردود  استكشاف  إىل   ((((Karambatso Sofia, 2010( دراسة  وهدفت 
العاديني على مخس قصص خمتارة تشمل شخًصا ذا إعاقة، وقد شارك مخسة  األطفال 
أطفال يف سن السابعة يف هذه الدراسة. بعد قراءة القصص أكمل املشاركون مقابالت 
فردية شبه منظمة ومتثيالت تصويرية جلزئهم املفضل من كل قصة، كذلك مت حتليل قصص 
الكتب اخلمسة، وكشفت النتائج املستخلصة من التحليل وتقييم كتب القصص أن قصة 
 How Smudge واحدة فقط حققت املعايري املطلوبة وهي قصة كيف جاءت اللطخة
came )Gregory,1995(، وتشري النتائج إىل ضرورة تنمية العالقات بني األطفال 

املعوقني وغري املعوقني من خالل استخدام أدب األطفال واملمارسات التعليمية الشاملة.

دراسة )Routel Christie, 2009))2) اليت حبثت يف أتثري قراءة أدب األطفال 
الذي حيتوي على صورة إجيابية وواقعية للشخصية ذات اإلعاقة على مواقف الطالب غري 
املعوقني جتاه أقراهنم ذوي اإلعاقة، أكمل األطفال مقياس املواقف جتاه األشخاص ذوي 
اإلعاقة قبل وبعد االستماع إىل القصة واملشاركة يف املناقشة املوجهة. وتشري النتائج الكمية 
إىل أثر إجيايب كبري من الناحية اإلحصائية على املواقف جتاه األشخاص ذوي اإلعاقة من 
حققوا  الطالب  أن  إىل  النوعية  النتائج  تشري  فيما  واملناقشة،  القراءة  يف  املشاركة  خالل 

( ( Karambatsos Sofia, Under the Cover: Disability and Children’s Litera-
ture, p1.
2 ( Routel Christie, The impact of children’s literature and discussion on 
attitudes toward disability, p1.
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مكاسب كبرية يف تقليل الصور النمطية اجتاه األشخاص ذوي اإلعاقة، وكان أكرب تغيري يف 
مواقف الطالب الذين كانوا على صلة ابألشخاص ذوي اإلعاقة يف حياهتم.

 Mohammadzadeh, Behbood, Hatice( دراسة  هدفت  وقد 
Kayhan, and Çelen Dimililer, 2018)))) إىل توضيح أتثري التحليالت 
األسلوبية املعرفية على تفسري أدب األطفال واستنتاج املعىن األساسي للنقاط اجملازية يف 
املعاقة.  الشخصية  ومواقف  أفكار  جتاه  والتعاطف  الوعي  وتنمية  النص  وتفسري  النص 
استجاابت  تقييم  و)2(  للرواية،  األساسية  البناءات  ))( فحص  إىل:  الباحثون  وهدف 
القراء ودراسة كيف ميكن أن تؤدي قراءة أدب األطفال مع شخصيات معاقة إىل تعزيز 
وعيهم ابإلعاقة والتعاطف، وتوصلت الدراسة إىل أن قراءة االدب املتضمن شخصيات 

معاقة عزز الوعي ابإلعاقة وتعاطف القراء.

ابلنسبة للدراسات العربية حسب حدود اطالعنا مل جند أي حبوث تناولت القصة كأداة 
لتحسني االجتاهات حنو األشخاص ذوي اإلعاقة لذلك جاءت دراستنا احلالية كي تسد 

هذه الفجوة البحثية وتكون إضافة علمية مفيدة إىل أدبيات املوضوع.

اجلانب امليداين:

منهج الدراسة: مت استخدام املنهج النوعي للتوصل إىل فهم عميق ألثر أدب األطفال 
من خالل القصص يف تغيري اجتاه األطفال حنو اإلعاقة، حيث مت إجراء مقابلة مع االطفال 
تطبيق  خالهلا  مت  اإلعاقة،  حنو  اجتاههم  ملعرفة  املدرسة  يف  التحضريي  ابلقسم  امللتحقني 
استبيان االجتاه حنو املعاقني لتالميذ االبتدائي، مث قراءة ثالث قصص حول املعاقني موجهة 
لألطفال، وبعدها مت إجراء مقابلة أخرى من أجل معرفة اجتاههم حنو اإلعاقة أيضا عن 

طريق تطبيق نفس املقياس.

( ( Mohammadzadeh, Behbood, Hatice Kayhan, and Çelen Dimililer, »En-
hancing disability awareness and empathy through children’s literature 
about characters with disabilities: a cognitive stylistic analysis of Rodman 
Philbrick’s Freak the Mighty«, Quality & Quantity, 52.1, )2018(.p 583.
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 عينة الدراسة: أتلفت عينة الدراسة من )0)( تلميذ وتلميذة من قسم التحضريي 
مبدرسة بلهامشي احلاج أمحد، مت اختيارهم بطريقة قصدية بسبب قلة كثافة الربانمج الدراسي 

ووجود وقت كايف لقراءة القصص واجراء املقابالت، ويبلغ سن األطفال 6 سنوات.

أدوات الدراسة:

املقابلة شبه املوجهة: مت استخدام املقابلة شبه املوجهة وفق ما يقتضيه تطبيق االستبيان 
املخصص لالجتاه حنو اإلعاقة لدى األطفال، وكذا قراءة القصص املتعلقة ابألشخاص ذوي 
اإلعاقة حيث مسح لألطفال ابلتعبري عن آرائهم ابستخدام عباراهتم وكلماهتم اخلاصة هبم 
وهذا من خصائص البحث النوعي يف البحث العلمي، ومت تفريغ املقابالت لتسهيل عملية 

التحليل من خالل حتليل احملتوى واألفكار الرئيسية للوصول إىل نتائج الدراسة.

The Pri- يالنسخة املنقحة من استبيان االجتاه حنو املعاقني لتالميذ االبتدائ
 mary Student Survey of Handicapped Persons
Esposito, Beverly G., and Wal-( )(98(, من إعداد :)PSSHP
ter J. Peach ))) وتعديل )Dyson, Lily,2005))2)، ويعكس هذا االستبيان 
اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  جتاه  ومواقفهم  اإلعاقة  جتاه  األطفال  لدى  واحلساسية  الوعي 

ويتكون االستبيان من ستة أسئلة ال تتطلب قراءة أو كتابة من جانب الطفل.

مت اختبار املقياس وحتديد أنه مناسب لألطفال الصغار الذين ترتاوح أعمارهم ما قبل 
 Esposito, Beverly G., and ,(98(( املدرسة إىل 7 سنوات يف دراسة كل
Walter J. Peach( ويف دراسة )Dyson, Lily ,2005( أجريت تنقيحات 
مثل  مصطلحات  تغيري  ومشلت  احلالية  املصطلحات  من  املزيد  لتعكس  االستبيان  على 

( ( Esposito Beverly G., and Walter J Peach, »Changing attitudes of pre-
school children toward handicapped persons«, exeptional children, 49.4, 
)1983(. p 361.
2 ( Dyson Lily L, »Kindergarten children’s understanding of and attitudes 
toward people with disabilities«, Topics in Early Childhood Special Educa-
tion, 25.2, )2005(. p95. 
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per- إىل األشخاص ذوي اإلعاقة handicapped persons  األشخاص املعوقني
sons with disabilities، ومت حتسني االستبيان املنقح مبساعدة املعلمني لضمان 
التطبيق عن طريق  قبل  فهمه من قبل األطفال، كما مت إجراء اختبار جترييب مع طفلني 

املقابلة.

وعلى الرغم من أنه ميكن حتليل بياانت استبيان االجتاه حنو املعاقني لتالميذ االبتدائي 
كميا للحصول على جمموع الدرجات يف النسخة االصلية إال أنه مل يتم اعتماد هذه الطريقة 
يف التحليل احلايل ابالعتماد على النسخة املنقحة، ألن الغرض من الدراسة هو احلصول 
على معلومات نوعية حول فهم األطفال ومواقفهم، ويتم ترميز اإلجاابت وفقا للتحليل 
أو  تشكل كل كلمة  أين  احملتوى  حتليل  طريقة  ابستخدام  املقابلة  بياانت  وحتلل  النوعي 
مجلة ذات صلة بسؤال معني وحدة حتليل، وتتحدد املفاهيم أو األحداث الرئيسية وإجراء 
مقارانت بني أوجه التشابه واالختالف لكل حادث أو مفهوم، ويتم جتميع األحداث أو 
املفاهيم املشاهبة يف موضوعات، وهكذا يتم استخالص املواضيع الرئيسية من ردود األطفال 

على كل سؤال على االستبيان.

إجراءات الدراسة: 

مبجرد إعطاء املدير موافقته على إجراء الدراسة مت االتصال ابملعلمني من أجل اختيار 
القسم املناسب، وبعد التشاور معهم مت اختيار قسم التحضريي بسبب عدم كثافة الربانمج 
الدراسي، ومت إجراء أول مقابلة من أجل التعرف على التالميذ وخلق جو من األلفة، ويف 
املقابلة الثانية مت تطبيق استبيان االجتاه حنو املعاقني يف القسم على التالميذ ومت تسجيل 

ردود األطفال يدواًي من ِقبل الباحثة.

بعد إكمال التالميذ اإلجابة على استبيان االجتاه حنو املعاقني، قرأت الباحثة القصص 
الثالث اليت أصدرها اجمللس العريب للطفولة والتنمية يف إطار مشروع دمج الطفل العريب ذي 
اإلعاقة يف التعليم واجملتمع ، والقصص هي »حلم واحد« و»حل مجيل« و»درس األستاذ 
أنور« وهى موجهة لألطفال من ذوي اإلعاقة ومن غري ذوي اإلعاقة، وتقدم القصة يف 
الدمج وأمهيته، وتثري  اليت تنقل مفهوم  البسيطة واحلكاايت  الرسومات واجلمل  إطار من 
احلماسة بني األطفال من أجل توعية االطفال حنو املشاركة واالندماج، ليكونوا معا جنبا 
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إىل جنب دون فصل أو متييز، ومبا يسم يف بناء اجتاهات نفسية إجيابية لتحقيق جمتمع 
متكامل إنسانيا حيقق املواطنة للجميع))). 

مت اختيار هذه القصص من قبل الباحثة ألهنا صدرت من مركز خاص ابلطفولة ومن 
قبل متخصصني لذلك اطمأنت هلذه القصص، تناقش القصص قضية االختالف وأنه أمر 
طبيعي كما تناقش قضية اإلعاقة السمعية يف قصة حل مجيل وكيف يستطيع املعاق مسعيا 
»مجيل الذي هو يف نفس سن التالميذ« االندماج مبساعدة وتقبل زمالئه له، وبعد قراءة 

القصص مت مناقشة احملتوى وفًقا إلجراءات الفصل العادية مع التالميذ.

الوقوف  أجل  من  املعاقني،  حنو  االجتاه  استبيان  تطبيق  إعادة  مت  األخرية  املقابلة  يف 
على التغيريات اليت حصلت يف موقف التالميذ من اإلعاقة واألطفال املعاقني، ومت اختتام 

الدراسة وشكر التالميذ واملعلمة على التعاون واملشاركة يف البحث.

عرض النتائج ومناقشتها: 

الذي  األطفال  أدب  قراءة  تساهم  يلي:  ما  على  تنص  اليت  الفرضية  نتائج  عرض 
أقراهنم من  اجتاه  العاديني  التالميذ  للمعاقني يف حتسني مواقف  إجيابية  حيتوي على صور 

ذوي اإلعاقة.

وللتحقق من هذه الفرضية سوف نقوم بعرض نتائج التالميذ على مقياس االجتاه حنو 
اإلعاقة قبل قراءة القصص وبعدها، وفيما يلي عرض النتائج:

النتائج قبل قراءة القصص:

ميكن تقسيم أسئلة املقياس إىل فئتني: )أ( الفهم والوعي ابإلعاقة و)ب( املواقف جتاه 

http:// :إصــدارات اجمللــس العــريب للطفولــة والتنميــة، مت اســرتجاعه بتاريــخ 2019-12-13 علــى الرابــط التــايل ) (
www.arabccd.org/page/66_%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%
B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%

D8%B3

http://www.arabccd.org/page/66_%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
http://www.arabccd.org/page/66_%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
http://www.arabccd.org/page/66_%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
http://www.arabccd.org/page/66_%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
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األشخاص املعاقني، وسوف يتم عرض نتائج الدراسة لكل فئة من هذه الفئات.

اإلعاقة،  معىن  مبعرفة  تتعلق  أسئلة  ثالثة  من  الفئة  هذه  تتكون  اإلعاقة:  فهم  أوال: 
و»العدوى« اخلاصة ابإلعاقات، وأوجه التشابه واالختالف بني األشخاص ذوي اإلعاقة 

والعاديني.

)- معىن اإلعاقة: ُسئل األطفال: »أخربين بكل ما تعرفه عن املعاقني؟«، واجلدول 
التايل يوضح إجاابت أفراد العينة.

اجلدول رقم 1:

النتائج املتعلقة ابلفهم والوعي ابإلعاقة لدى التالميذ قبل قراءة القصص

النسب املئويةالتكراراتالسؤال : “أخربين بكل ما تعرفه عن املعاقني”

2066.66 ال أعرف
033.33)أعرف 

نالحظ من خالل اجلدول أن 20 طفال بنسبة 66.66 أجابوا أهنم ال يعرفون اإلعاقة 
أو إبجاابت أخرى ال عالقة هلا ابإلعاقة، وأجاب 0) أطفال بنسبة 33.33 ابملائة أبهنم 
يعرفون اإلعاقة، وركزت معظم اإلجاابت على العجز اجلسدي أو أوصاف تتضمن اإلشارة 
إىل العجز اجلسدي مثل عدم القدرة على املشي وكرب الرأس وصغر شكل العينني، وفيما 

يلي استعراض اإلجاابت اليت أدىل هبا األطفال:

الشخص املعاق هو:

- مريض من رجليه
- ميشي على كرسي متحرك

- رأسه كبري
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- عيناه صغرياتن
- ضعيف

- يضع نظارات
-اعوجاج أصابع يده

- جير رجليه
- أسود 

نالحظ أن معظم األوصاف كانت تتعلق بشكل املعاق ماعدا وصف »أسود« الذي 
يشري إىل العتمة والسواد.

مثل  أن مترض –  األطفال: »هل ميكن  معدية: مت سؤال  أو غري  اإلعاقة كمعدية 
اإلصابة ابلزكام أو عدم القدرة على املشي- من اللعب مع أشخاص معاقني؟«، وطلب 
منهم إعطاء سبب إلجابتهم يف حالة املوافقة أو الرفض، واجلدول التايل يوضح إجاابت 

أفراد العينة.

اجلدول رقم 2:

قراءة  قبل  التالميذ  لدى  معدية  أو غري  اإلعاقة كمعدية  ابعتبار  املتعلقة  النتائج 
القصص

السؤال: “هل ميكن أن مترض – مثل اإلصابة ابلزكام أو 
عدم القدرة على املشي- من اللعب مع أشخاص معاقني ؟”

النسب املئويةالتكرارات

826.66نعم
2273.33ال

نالحظ من خالل اجلدول أنه كانت إجاابت 8 أطفال بنسبة 26.66 بنعم لكن 
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بدون ذكر السبب أو ذكر إجاابت خارجة عن السياق، فيما كانت إجاابت 22 منهم 
بنسبة 73.33 ابلرفض، ومل يذكر البعض منهم السبب، فيما ذكر بعضهم أهنم خمتلفون 

يف الشكل، فيما علق بعضهم أبهنم ال يعرفون السبب.

أوجه التشابه واالختالف بني األطفال واألشخاص املعاقني: ُسئل األطفال »هل 
السبب،  أم أهنم خمتلفون عنك؟ مع ذكر  املعاقني يشبهونك كثريًا  تعتقد أن األشخاص 

واجلدول التايل يوضح إجاابت أفراد العينة.

اجلدول رقم 3:

النتائج املتعلقة أبوجه التشابه واالختالف بني األطفال واألشخاص املعاقني لدى 
التالميذ قبل قراءة القصص

السؤال : “هل تعتقد أن األشخاص املعاقني يشبهونك كثريًا أم 
أهنم خمتلفون عنك؟

النسب املئويةالتكرارات

00مشاهبون
00)0)خمتلفون

خالل  من  ذلك  وبرروا  عنهم  خمتلفون  املعاقني  األشخاص  أن  األطفال  مجيع  ذكر 
االختالف يف الشكل.

اثنيا: املواقف جتاه األشخاص ذوي اإلعاقة

يعتمد تصنيف املواقف جتاه األشخاص ذوي اإلعاقة على ثالثة أسئلة وهي: اإلعجاب 
ابألشخاص ذوي اإلعاقة، والصداقة مع األشخاص ذوي اإلعاقة، واخلوف من األشخاص 

ذوي اإلعاقة، وسوف نتناول ابملناقشة كل جانب من هذه اجلوانب.

اإلعجاب ابألشخاص املعاقني: سئل األطفال: »هل حتب األشخاص املعاقني؟ مع 
ذكر السبب«، واجلدول التايل يوضح إجاابت أفراد العينة.
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اجلدول رقم 4:

النتائج املتعلقة ابإلعجاب ابألشخاص املعاقني لدى التالميذ قبل قراءة القصص

النسب املئويةالتكراراتالسؤال: “هل حتب األشخاص املعاقني؟

240)نعم
860)ال

نالحظ من خالل اجلدول إجابة 2) طفل بنسبة 40 ابملائة أبهنم حيبون األطفال 
املعاقني دون ذكر السبب، فيما أجاب 8) طفل أبهنم ال حيبوهنم، بعضهم مل يذكر السبب، 
فيما ذكر بعضهم أهنم ال حيبوهنم ألهنم ال يبقون معهم وال يلعبون معهم وهذا إشارة إىل 

عدم دمج األطفال املعاقني مع العاديني. 

الصداقة مع ذوي اإلعاقات: مت سؤال األطفال »هل لديك أصدقاء من املعاقني؟« 
مع ذكر السبب، واجلدول التايل يوضح إجاابت أفراد العينة.

اجلدول رقم 5:

النتائج املتعلقة ابلصداقة مع ذوي اإلعاقات لدى التالميذ قبل قراءة القصص

النسب املئويةالتكراراتالسؤال: “هل لديك أصدقاء من املعاقني؟”

033.33)نعم
2066.66ال

أنه ذكر 0) أطفال بنسبة 33.33 أن لديهم أصدقاء  نالحظ من خالل اجلدول 
معاقني فيما أدىل 20 طفال بنسبة 66.66 أبهنم ليس لديهم أصدقاء معاقون مع عدم 

ذكر السبب أو ذكر عبارات خارجة عن السياق.
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اخلوف من املعاقني: مت سؤال األطفال: »هل ختاف من املعاقني؟«، واجلدول التايل 
يوضح إجاابت أفراد العينة.

اجلدول رقم 6:

النتائج املتعلقة ابخلوف من املعاقني لدى التالميذ قبل قراءة القصص

النسب املئويةالتكراراتالسؤال: “ هل ختاف من املعاقني؟”

00نعم
00)0)ال

أو  السبب  ذكر  عدم  مع  دائما  منهم  أبهنم الخيافون  األطفال  إجاابت كل  نالحظ 
إجاابت خارجة عن السياق أو اإلجابة بعبارة ال أعرف.

النتائج بعد قراءة القصص: بعد قراءة القصص الثالث حول املعاقني ومناقشة التالميذ 
حول فحواها، مت سؤال األطفال مرة أخرى حول اجتاههم حنو اإلعاقة وفيما يلي النتائج:

اإلعاقة،  معىن  مبعرفة  تتعلق  أسئلة  ثالثة  من  الفئة  هذه  تتكون  اإلعاقة:  فهم  أوال: 
و»العدوى« اخلاصة ابإلعاقات، وأوجه التشابه واالختالف بني األشخاص ذوي اإلعاقة 

والعاديني.

1- معىن اإلعاقة: ُسئل األطفال: »أخربين بكل ما تعرفه عن املعاقني«، واجلدول 
التايل يوضح إجاابت أفراد العينة.
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اجلدول رقم 7:

النتائج املتعلقة ابلفهم والوعي ابإلعاقة لدى التالميذ بعد قراءة القصص

النسب املئويةالتكراراتالسؤال : “أخربين بكل ما تعرفه عن املعاقني”

00)0) أعرف
00ال أعرف 

نالحظ من خالل اجلدول إجابة كل األطفال أبهنم يعرفون اإلعاقة، وقد ركزت معظم 
اإلجاابت على ثالثة أنواع من اإلعاقة هي اإلعاقة السمعية واالعاقة احلركية والعمى وفيما 

يلي استعراض اإلجاابت  اليت أدىل هبا األطفال:

الشخص املعاق هو:

-ال يسمع

-ال يرى

-ال ميشي

نالحظ أن هناك تغريا يف مفاهيم األطفال حنو اإلعاقة حيث أصبحت أكثر انتظاما 
لكنها بقيت تتعلق ابجلانب الشكلي اجملرد ذلك أن األطفال ال يدركون إال ما هو ملموس 
ومرئي لذلك مل يتم ذكر اإلعاقات العقلية مبختلف أنواعها ألن القدرات العقلية هي جمردة 

وال ميكن لألطفال استيعاهبا يف هذا العمر.

مثل  أن مترض –  األطفال: »هل ميكن  مت سؤال  معدية:  أو غري  اإلعاقة كمعدية 
اإلصابة ابلزكام أو عدم القدرة على املشي- من اللعب مع أشخاص معاقني ؟« وطلب 
منهم إعطاء سبب إلجابتهم يف حالة املوافقة او الرفض، واجلدول التايل يوضح إجاابت 

أفراد العينة.
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اجلدول رقم 8:

قراءة  بعد  التالميذ  لدى  معدية  غري  أو  اإلعاقة كمعدية  ابعتبار  املتعلقة  النتائج 
القصص

السؤال : “هل ميكن أن مترض – مثل اإلصابة ابلزكام أو عدم 
القدرة على املشي- من اللعب مع أشخاص معاقني ؟”

النسب املئويةالتكرارات

00نعم
00)0)ال

نالحظ من خالل اجلدول أن إجاابت كل االطفال كانت ابلرفض، بعض منهم مل 
يذكروا السبب فيما ذكر بعضهم أهنم يشبهوهنم.

أوجه التشابه واالختالف بني األطفال واألشخاص املعاقني: ُسئل األطفال »هل 
التايل  أهنم خمتلفون عنك؟«، واجلدول  أم  املعاقني يشبهونك كثريًا  أن األشخاص  تعتقد 

يوضح إجاابت أفراد العينة.

اجلدول رقم 9:

النتائج املتعلقة أبوجه التشابه واالختالف بني األطفال واألشخاص املعاقني لدى 
التالميذ بعد قراءة القصص

السؤال : “هل تعتقد أن األشخاص املعاقني يشبهونك كثريًا 
أم أهنم خمتلفون عنك؟

النسب املئويةالتكرارات

0)9مشاهبون
70)2خمتلفون

نالحظ من خالل اجلدول أن 9 أطفال بنسبة0) ابملائة ذكروا أهنم يشبهوهنم قليال 
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فقط، والبقية ذكروا عدم وجود تشابه بينهم وبني املعاقني دائما دون ذكر أسباب. 

اثنيا: املواقف جتاه األشخاص ذوي اإلعاقة

يعتمد تصنيف املواقف جتاه األشخاص ذوي اإلعاقة على ثالثة أسئلة تتعلق مبا يلي: 
اإلعجاب ابألشخاص ذوي اإلعاقة، والصداقة مع األشخاص ذوي اإلعاقة، واخلوف من 

األشخاص ذوي اإلعاقة، وسوف نتناول ابملناقشة كل جانب من هذه اجلوانب.

اإلعجاب ابألشخاص املعاقني: سئل األطفال »هل حتب األشخاص املعاقني؟ مع 
ذكر السبب، واجلدول التايل يوضح إجاابت أفراد العينة.

اجلدول رقم 10:

النتائج املتعلقة ابإلعجاب ابألشخاص املعاقني لدى التالميذ بعد قراءة القصص

النسب املئويةالتكراراتالسؤال: “هل حتب األشخاص املعاقني؟

00)0)نعم
00ال

أجاب كل األطفال أهنم حيبون املعاقني بعضهم مل يذكر السبب لكن املثري يف األمر هو 
ذكر بعضهم أهنم حيبون املعاقني بدافع الشفقة. 

الصداقة مع ذوي اإلعاقات: مت سؤال األطفال »هل لديك أصدقاء من املعاقني؟، 
واجلدول التايل يوضح إجاابت أفراد العينة.
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اجلدول رقم 11:

النتائج املتعلقة ابلصداقة مع ذوي اإلعاقات لدى التالميذ بعد قراءة القصص

النسب املئويةالتكراراتالسؤال: “هل لديك أصدقاء من املعاقني؟”

033.33)نعم
2066.66ال

ذكر 0) أطفال بنسبة 33.33 أن لديهم أصدقاء معاقني فيما أدىل 20 طفال بنسبة 
66.66 أبهنم ليس لديهم أصدقاء معاقون مع عدم ذكر السبب أو ذكر عبارات خارجة 

عن السياق أي عدم حصول أي تغيري.

اخلوف من املعاقني: مت سؤال األطفال: »هل ختاف من املعاقني؟«، واجلدول التايل 
يوضح إجاابت أفراد العينة.

اجلدول رقم 12:

النتائج املتعلقة ابخلوف من املعاقني لدى التالميذ بعد قراءة القصص

النسب املئويةالتكراراتالسؤال: “هل ختاف من املعاقني؟”

00نعم
00)0)ال

وكانت إجابة كل األطفال أبهنم الخيافون منهم دائما وكان السبب هو : الهنم مثلنا 
ال خييفوننا.
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مناقشة النتائج: 

نالحظ من خالل عرض النتائج أن قراءة القصص لألطفال حول املعاقني قد أدت 
إىل تغري يف مفهوم اإلعاقة واالجتاه حنوها وإن كان بصورة نسبية، وهذا يؤكد الدور الكبري 
الذي تلعبه القصص يف تغيري االجتاه حنو اإلعاقة، حيث أظهرت ردود التالميذ حول مفهوم 

اإلعاقة واالجتاه حنو املعاقني زايدة يف فهم اإلعاقة وتغري االجتاه حنوهم.

اإلعاقة  وفهم  ابلوعي  يتعلق  فيما  نسبيا  حتسنا  النتائج  أظهرت  اإلعاقة:  فهم  أوال: 
Rou-(و )Adomat, 2014 )بعد قراءة القصص وهو ما يتوافق ودراسة كل من 
tel, 2009( و)Mohammadzadeh et al., 2018(  اليت توصلت إىل أن 
ألدب األطفال املعاقني وخاصة القصص دورا يف الوعي ابإلعاقة وفهمها والتعرف عليها، 
فاالطفال قبل االستماع للقصص ومناقشتها كانت لديهم أفكار مشوشة حول اإلعاقة 
وأغلبها كانت عبارة عن أوصاف لشكل املعاقني تراوحت من النحافة إىل ضخامة الرأس 
إىل إعوجاج األصابع وجر الرجلني، بل حىت أنه مت وصفها ابلسواد وهي صورة قامتة عن 
اإلعاقة  األطفال حنو  مفاهيم  تغريا يف  الثالثة الحظنا  القصص  قراءة  بعد  لكن  اإلعاقة، 
مت  حيث  للمعاق  الشكلي  ابجلانب  تتعلق  بقيت  لكنها  انتظاما  أكثر  أصبحت  حيث 
تدور حول  والبصرية واحلركية، وذلك ألن قصة حل مجيل  السمعية  اإلعاقة  حصرها يف 
الطفل مجيل الذي يعاين من إعاقة مسعية كما أن قصة درس األستاذ أنور كانت تدور حول 
أن هناك فروقات بني األفراد فيما يتعلق ابحلواس اخلمس وتركز احلوار أكثر على نقص 
حاسيت السمع والبصر، كما أن األطفال يف عمر ست سنوات مايزالون يف مرحلة التفكري 
احلسي حيث يعتمدون على األشياء احلسية وال يفهمون إال ما هو ملموس ومرئي لذلك 
مل يتم ذكر االعاقات العقلية مبختلف أنواعها ألن القدرات العقلية هي جمردة وال ميكن 

لألطفال استيعاهبا يف هذا العمر. 

والتشابه  االختالف  وكذا  املعاقني،  من  ابلعدوى  اإلصابة  من  ابخلوف  يتعلق  فيما 
بينهم،كان هناك حتسن نسيب يف النتائج، حيث كانت إجاابت كل االطفال أبهنم ال خيافون 
من اإلصابة ابلعدوى، بعض منهم مل يذكروا السبب فيما ذكر بعضهم أهنم يشبهوهنم، ذلك 
أن األطفال استطاعو أن يفهموا أن املعاقني هم أانس يشبهوننا لكنهم خيتلفون عنا فقط 
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يف بعض القدرات، وهذا ماجاء يف قصة حلم مجيل اليت كان اهلدف منها توضيح التكامل 
بني املعاقني والعاديني، وأننا إىل جانبهم نستطيع أن نشكل عاملا سعيدا نعيش فيه سواي 
جنبا إىل جنب لكن نسبة االستيعاب كانت قليلة بسبب أن اغلبية األطفال مل يذكروا 
السبب، عدا قلة منهم فقط، أما فيما يتعلق ابلتشابه واالختالف بينهم وبني املعاقني كان 
هناك نسبة 0) ابملائة من الذين ذكروا أهنم يشبهوهنم قليال فقط، والبقية  ذكروا عدم وجود 
تشابه بينهم وبني املعاقني دائما، دون ذكر أسباب؛ بسبب عدم استيعاب االختالف بني 
الطبيعي وغري الطبيعي لدى األطفال، وهذه مفاهيم جمردة أكرب من أن يفهموها، وكان 

التشابه القليل الذي ذكروه فيما يتعلق ابجلانب اجلسمي فقط.

اثنيا :املواقف جتاه األشخاص ذوي اإلعاقة

شهدت املواقف اجتاه املعاقني حتسنا نسبيا دائما، وهذا يدل على أثر قراءة القصص 
اليت حتتوي على أشخاص معاقني يف تغيري االجتاه حنوهم، وهذا ما يتفق مع دراسة كل 
 Mohammadzadeh(و )Routel, 2009(و )Adomat, 2014( من
et al., 2018( و)Karambatsos, 2010( اليت توصلت إىل أن أدب األطفال 
اإلعاقة إىل  اجتاه  األطفال  تغيري مواقف  إىل  يؤدي  معاقة  الذي حيتوي على شخصيات 
اجتاه إجيايب وتعاطف وحمبة، كما تتفق مع ما ذهب إليه )Saad, 2004( أنه ال ميكن 
لألدب تعليم احلقائق فحسب بل يؤثر أيًضا على االجتاهات، لذلك يتعني على املعلمني 
إعداد تالميذهم على دمج وتغيري اجتاهاهتم حنو األطفال املعاقني عن طريق تعريفهم على 
شخصيات معاقة يف الكتب، ولكي تكون فعالة جيب اختيار الكتب بعناية، ويف دراستنا 
كان هناك حتسن فيما يتعلق ابالعجاب ابملعاقني حيث أجاب كل األطفال أهنم حيبون 
املعاقني، بعضهم مل يذكر السبب لكن املثري يف األمر هو ذكر بعضهم أهنم حيبون املعاقني 
املعاقون،  األفراد  منها  يعاين  مازال  اليت  النمطية  األفكار  إىل  الشفقة، وهذا راجع  بدافع 
والصورة السلبية اليت مازالت مرتسمة حوهلم، من الشعور ابلشفقة، وأهنم أقل كفاءة، وهذا 
 ((((Rohmer, Odile, and Eva Louvet, 2018(ماتوصلت إليه دراسة

( ( Rohmer, Odile, and Eva Louvet, «Implicit stereotyping against peo-
ple with disability», Group Processes & Intergroup Relations, 21.1, )2018(. 
p127.
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أن هناك سلوكيات متييزية جتاه األشخاص ذوي اإلعاقة على الرغم من التشريعات اليت 
تعزز املساواة يف احلقوق.

داخل  للمعاقني  أقسام  يوجد  ال  أنه  تغيري؛ذلك  أي  حيصل  مل  للصداقة  وابلنسبة 
لديهم أصدقاء  لذلك ال يوجد  العاديني،  أقراهنم  للمعاقني مع  املدرسة،حىت يكون دمج 
يتعاملون معهم إال بعض احلاالت املوجودة يف االسرة أو احلي، وهم حاالت قليلة جدا، 
القصص، حيث  قراءة  بعد  السبب  تغيري عدا ذكر  للخوف مل يكن هناك أي  وابلنسبة 
وكانت إجابة كل األطفال أبهنم الخيافون منهم دائما، وكان السبب هو: ألهنم مثلنا ال 

خييفوننا، وهذه نتيجة منطقية لفهمهم ووعيهم ابإلعاقة واألشخاص املعاقني.

إن هذه النتائح اليت مت التوصل إليها تشري إىل أمهية تضمني أدب األطفال أشخاصا 
معاقني شريطة أن ينقل رسالة إجيابية عنهم، ذلك أن الرسائل اليت يتم إرساهلا لألطفال 
اليومية، لذلك ال بد من  يتصرفون هبا يف حياهتم  اليت  الطريقة  تؤثر على  كقراء لألدب 
اختيار األدب املتضمن أشخاصا معاقني بعناية، وبلغة مبسطة تسمح للطفل ابلتماهي مع 
حمتواها، وجيب أن حيقق هذا األدب القبول االجتماعي للمعاق بني أقرانه، وكذا ضرورة 
توجيه املناقشات من قبل املعلمني، كي يكون هلا أتثري على حتسني املواقف السلبية، وهتيئة 
فرصة ملزيد من التغيري من خالل االتصال الشخصي مع األشخاص ذوي اإلعاقة. وهذا 
للمعلمني  ميكن  ال  إذ  املعاقني،  اجتاه   وتغيريها  املعلمني  مواقف  دراسة  أيضا  يستوجب 
االخنراط يف هذه القراءة واملناقشة دون دراسة مواقفهم جتاه اإلعاقات، ولضمان حتقيق تغيري 
اجتاهات األطفال املعاقني حنو اإلعاقة من خالل األدب، البد  أن يكون لدى املعلمني 
مواقف إجيابية بشأن اإلعاقة، وليس الصور النمطية النمطية السلبية لإلعاقة املوروثة من 
يلعبوا دورًا مهًما يف كيفية  فاملعلمون بوصفهم وسطاء ملناقشة األدب ميكن أن  اجملتمع، 
تقدمي معلومات اإلعاقة من خالل األدب، كما حتتاج املقررات الدراسية إىل تضمني قضااي 

اإلعاقة يف أدب األطفال كوسيلة تساعد يف إدماج املعاقني مع أقراهنم من العاديني.

خامتة وتوصيات:

لقد هدفت الدراسة احلالية إىل البحث يف أتثري قراءة أدب األطفال الذي حيتوي على 
صور إجيابية عن للمعاقني على مواقف التالميذ العاديني اجتاه أقراهنم ذوي اإلعاقة، وقد 
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توصلت إىل نتائج متسقة تدعو لالطمئنان كشفت عن حتسن نسيب يف فهم اإلعاقة وكذا 
املواقف اجتاه االطفال املعاقني، وهذه النتائج تؤكد دور أدب األطفال يف تغيري االجتاهات 
النمطية السلبية لدى األطفال اجتاه املعاقني، وعلى الرغم من أن تعميم نتائجنا مقيد نظرا 
للعديد من االعتبارات - منها ما يتعلق بعينة الدراسة اليت كان حجمها صغريا  لذلك من 
غري املعروف ما إذا كانت النتائج ستكون مماثلة إذا مت تكرار البحث مع تالميذ من مناطق 
أخرى، وكذلك طريقة املعاينة اليت متت بطريقة قصدية، كما ينبغي التأكد من تغري املواقف 
ابستخدام أكثر من أداة واحدة لتأكيد صحة النتائج- إال أن هذه الدراسة تقدم دليال 
أوليا على أن قراءة أدب األطفال الذي حيتوي على صور إجيابية عن للمعاقني يؤدي إىل 

حتسني اجتاهات األطفال العاديني اجتاه أقراهنم من املعاقني.

ويف ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ميكن اقرتاح التوصيات التالية:

املتضمن شخصيات معاقة يف  أثر أدب األطفال  البحوث حول  املزيد من  - إجراء 
املسامهة يف دمج األطفال املعاقني يف املدارس العادية.

- حتليل حمتوى القصص املتضمنة شخصيات معاقة، من أجل تقدمي صورة صحيحة 
عن املعاقني بعيدة عن الصور النمطية اليت غالبا ما أظهرهتم أهنم خمتلفون، وأهنم الشرحية 

األضعف يف اجملتمع.

- دراسة اجتاهات املعلمني حنو اإلعاقة، وحماولة حتسينها، من أجل نقل أدب األطفال 
املعاقني لألطفال بصورة موضوعية خالية من األفكار النمطية لألفراد.

وإعطاء صورة  قصصهم،  يف  املعاقني كشخصيات  تناول  على  الكتاب  تشجيع   -  
موضوعية وإجيابية عنهم.

- تنمية أدب األطفال املعاقني يف املدارس والبيت، وتشجيع األطفال على قراءته.
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الملحق:

استبيان االتجاه نحو اإلعاقة لدى األطفال

). أخبرني بكل ما تعرفه عن المعاقين؟

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

2. هل يمكن أن تمرض - مثل اإلصابة بالزكام ، أو عدم القدرة على المشي - من 
اللعب مع المعاقين ؟ 

نعم: لماذا؟ ...................................................................

ال: لماذا؟ .....................................................................

3. هل تعتقد أن المعاقين يشبهونك كثيرًا ، أم أنهم مختلفون عنك؟

نعم: لماذا؟ ...................................................................

ال: لماذا؟ .....................................................................

4. هل تحب المعاقين؟

نعم: لماذا؟ ...................................................................

ال: لماذا؟ .....................................................................



حقوق اإلنسان يف أدب الطفل يف العامل العريب 302

5. هل لديك أصدقاء من المعاقين؟

نعم: لماذا؟ ...................................................................

ال: لماذا؟ .....................................................................

6. هل تخاف من المعاقين؟

نعم: لماذا؟ ...................................................................

ال: لماذا؟ .....................................................................
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متثالت حقوق اإلنسان يف أدب األطفال
 املرجع والداللة

د. مجال بوطيب*)1(

* أســتاذ التعليــم العــايل جبامعــة ســيدي حممــد بــن عبــد هللا بفــاس. ورئيــس مؤسســة مقــارابت للنشــر والصناعــات الثقافيــة، 
واملديــر التنفيــذي حللقــة الفكــر املغــريب. املديــر املســؤول عــن جملــة "اقــرأ " املوجهــة للطفــل والناشــئة الــيت تصــدر عــن وزارة 
الثقافــة واالتصــال ابملغــرب. خبــري معتمــد ابملركــز الوطــين للبحــث العلمــي والتقــين. عضــو جلــان وهيئــات استشــارية لعــدة 
جمــالت علميــة وطنيــة وعربيــة ودوليــة، وحتمــل مســؤولية إدارة بعــض منهــا مثــل جملــة كليــة اآلداب بفــاس، وجملــة االســتهالل، 
وجملــة إشــراق. لــه إصــدارات يف جمــال أدب األطفــال منهــا: حــور تشــرب الشــاي مــع القمــر )روايــة للفتيــان(، سلســلة 
أحــب مدرســيت )7 قصــص(. سلســلة العــامل الصغــري )2) قصــة(، الــورود حتــرس احلــدود )روايــة للفتيــان(، وّضــاءة )قصــة 
لألطفال(.صــدرت لــه جمموعــة مــن الكتــب يف  اإلبــداع منهــا: احلكايــة أتب أن تكتمــل )قصــص( )99)، برتقالــة للــزواج 
برتقالــة للطــالق )قصــص( 996)، زخــة... ويبتــدئ الشــتاء / قصــص قصــرية جــدا )200، ســوق النســاء )روايــة( 
2006، أوراق الوجــد اخلفيــة )شــعر( 2007، خــوارم العشــق الســبعة )روايــة( 2009، وصلــين حقــي )روايــة(5)20. 
ولــه دراســات يف النقــد األديب منهــا: الســردي والشــعري: مســاءالت نصيــة )دراســة( 2007، حنــن واألخــر: جتليــات 
 ،20(( )دراســة(  والداللــة  املرجــع  احلديثــة:  العربيــة  الروايــة   ،2008 والغريب)دراســة(  العــريب  الفكريــن  جســدانية يف 
أعــراف الكتابــة احلديثــة: اســرتاتيجيات النــص العــريب )دراســة( 4)20، عقــد الــكالم: إضماريــه احلجــاج الشعري)دراســة( 
5)20. انل العديــد مــن اجلوائــز منهــا: جائــزة الدولــة ألدب الطفــل ابملغــرب 8)20، جائــزة الشــارقة للنقــد التشــكيلي 
4)20، جائــزة القصيــدة العربيــة ))20، جائــزة مفــدي زكــراي للشــعر )200، جائــزة املهرجــان الــدويل ملوســيقى وإبــداع 

الطفــل )200.
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متثالت حقوق اإلنسان يف أدب األطفال

املرجع والداللة

أ.د.مجال بوطيب-املغرب

امللخص:

إذا كانت مرجعيات حقوق اإلنسان موحدة على مستوى النصوص والتشريعات من 
خالل املواثيق الدولية والنصوص التنظيمية، فإن متثالهتا وداللتها ختتلف حبسب التلقيات 
املكتوب كيفما كان  اإلبداعي  املنت  على  ينعكس  مما  وشروطها،  والسياقات  وتنوعها، 
جنسه. إن التباين يف فهم النصوص املرجعية حلقوق اإلنسان وتفسريها وأتويلها، مبا يف 
ذلك حقوق الطفل، ميكن أن يظهر جليا يف النصوص اإلبداعية املوجهة هلذه الفئة العمرية 
مبختلف جتلياهتا، مما ينتج عنه تباين يف تلقيات الكاتب املبدع للطفل ويف فهوم مدرسي 

األطفال وأوليائهم ويف ممارسات األطفال.

للمكتوب لألطفال، يف ضوء  قرائية  التباينات ميكن صياغة فرضية  انطالقا من هذه 
املرجعيات املتداولة ظاهرة أو مضمرة ،مفادها أن أحادية النص ال تعين أحادية الداللة، 
وإن تعدد الداللة خيرج النص من أحادية الدال إىل تعدد املرجع، وبناء على هذه الفرضية 
اإلنتاجي يف كتاابت  النمط  اإلنسان ختتلف حبسب  فإن حقوق  التلقي،  املؤسسة ألفق 
تكاملي حول حقوق  من خالل حمور  توضيحه  اليت  املداخلة  تسعى  ما  وهو  األطفال، 
األسئلة  من  انطالقا  والسياسية  املدنية  احلقوق  مستوى  على  وخمرجاهتا  الثقافية،  التنشئة 
التالية: هل يعي كاتب االطفال مرجعيات حقوق اإلنسان أثناء الكتابة مبا يف ذلك األزمنة 
املختلفة لإلبداع: زمن القصة وزمن اخلطاب وزمن النص؟ وهل تتم الكتابة بناء على مرجع 
أم اعتباطا ونستنتج تبعا لذلك ما وافق املرجع؟ وهل احلقوق املشرتكة هلا التلقيات نفسها، 
يف  اليت حتكمت  اجملتمعات  بني  العقدية  والفكرية  الثقافية  اهلوايت  اختالف  من  ابلرغم 
التنشئة االجتماعية لألطفال؟ وهل تساهم نصوص أدب األطفال يف تربية حقوقية، ويف 
زرع ثقافة قانونية مساعدة للطفل يف مواجهة احلياة مبختلف جتلياهتا سواء يف أطوار بناء 

شخصيته أو بعد اكتمال هذا البناء؟
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حرصا على تعدد متون اإلجابة، سوف تتم مساءلة جمموعة من النصوص اإلبداعية 
املوجهة للطفل سواء أكانت ذات تصنيف أجناسي )قصة، شعر، مسرح( أم ذات بعد 
حتقيقي )سيناريوهات استطالعات( أم ذات بعد ترفيهي)األلعاب والتسلية( لكتاب ومؤلفني 
عرب جيمع بعضهم بني أمناط الكتابة الثالثة السابقة مثل »عبد هللا الدرقاوي« و»طارق 
البكري« و»حممد علي الرابوي« و»زهري قاسيمي« و»طالل حسن« وغريهم... هبدف 
الوقوف على  متثالهتم حلقوق اإلنسان نصيا ومجاليا، وتقرتح املداخلة من أجل حتقيق ذلك 
ومتحيصا لفرضيات القراءة املنهجية أبنية نصية لنصوص دوال على مستوى متثيلية حقوق 
االنسان يف أكثر من ثقافة ومن خالل أكثر من مرجعية، بغية التثبت من القدرة اإلنتاجية 
لدى الكاتب لالنتقال من التصور النظري إىل املنجز اإلبداعي، ومن التمثالت الذهنية إىل 

التطبيقات النصية، كل ذلك بوضع النص على حمك املساءلة النقدية املنهجية.

1. اهلدف واالشكالية واملنهج:

هتدف هذه الدراسة إىل البحث يف متثالت حقوق اإلنسان وداللتها املختلفة حبسب 
التلقيات وتنوعها، والسياقات وشروطها، وانعكاساهتا على املنت اإلبداعي املكتوب كيفما 
كان جنسه بناء على مرجعيات حقوق اإلنسان املوحدة على مستوى النصوص والتشريعات 
من خالل املواثيق الدولية والنصوص التنظيمية، واملتباينة على مستوى التمثل. إن التباين 
يف فهم النصوص املرجعية حلقوق اإلنسان وتفسريها وأتويلها، مبا يف ذلك حقوق الطفل، 
ميكن أن يظهر جليا يف النصوص اإلبداعية املوجهة هلذه الفئة العمرية مبختلف جتلياهتا، مما 
ينتج عنه التباين يف تلقيات الكاتب املبدع للطفل من جهة، ويف فهوم مدرسي األطفال 

واوليائهم وما يليهما من جهة اثنية، ويف ممارسات األطفال من جهة اثلثة.

انطالقا من هذه التباينات ميكن صوغ إشكالية الدراسة يف فرضيات قرائية للمكتوب 
لألطفال، يف ضوء املرجعيات املتداولة ظاهرة أو مضمرة ، مفادها أن أحادية النص ال 
تعين أحادية الداللة، وأن تعدد الداللة خيرج النص من أحادية الدال إىل  تعدد املرجع.
وابلتايل فإن حقوق  اإلنسان ختتلف حبسب النمط اإلنتاجي يف كتاابت األطفال، وتشكل 
مبتغى تسعى الدراسة إىل استجالئه من خالل حمور تكاملي حول حقوق التنشئة الثقافية، 
يعي  هل  اآللية:  األسئلة  من  انطالقا  والسياسية  املدنية  احلقوق  مستوى  على  وخمرجاهتا 
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املختلفة  األزمنة  ذلك  يف  مبا  الكتابة  أثناء  اإلنسان  حقوق  مرجعيات  األطفال  كاتب 
لإلبداع: زمن القصة وزمن اخلطاب وزمن النص؟ هل تتم الكتابة بناء على مرجع أم اعتباطا 
ابلرغم  نفسها،  التلقيات  هلا  املشرتكة  احلقوق  املرجع؟ هل  وافق  ما  لذلك  تبعا  ونستنتج 
التنشئة  اليت حتكمت يف  اجملتمعات  العقدية بني  والفكرية  الثقافية  اهلوايت  اختالف  من 
االجتماعية لألطفال؟ وهل تساهم نصوص أدب األطفال يف تربية حقوقية، ويف زرع ثقافة 
قانونية مساعدة للطفل يف مواجهة احلياة مبختلف جتلياهتا سواء يف أطوار بناء شخصيته 

أو بعد اكتمال هذا البناء؟

حرصا على تعدد متون اإلجابة وتنوعها األجناسي، سوف تتم مساءلة جمموعة من 
نصيا  اإلنسان  حلقوق  متثالهتا  على  الوقوف  هبدف  للطفل  املوجهة  اإلبداعية  النصوص 
أبنية  املنهجية  القراءة  الدراسة من أجل حتقيق ذلك ومتحيصا لفرضيات  ومجاليا، وتقرتح 
نصية لنصوص دوال على مستوى متثيلية حقوق اإلنسان يف أكثر من ثقافة ومن خالل 
التصور  الكاتب لالنتقال من  القدرة اإلنتاجية لدى  التثبت من  بغية  أكثر من مرجعية، 

النظري إىل املنجز اإلبداعي، ومن التمثالت الذهنية إىل التطبيقات النصية. 

2. مدخل: حتديدات مفهومية

لعل املرتكز األساس هلذه الدراسة هو السعي إىل  جتاوز اإلغراق يف اجلوانب النظرية، 
لذلك ستعمد منذ انطالقها إىل  التعامل مع كثري من اجلوانب التنظريية بفكر نقدي إما 
حتليال أو أتويال، بغية تسريع حتقيق اهلدف املتوخى من البحث من أجل استكمال املنجز 
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البحثي للدراسات السابقة يف املوضوع))) اليت ما فتئت تركز على حمتوايت وأشكال للقراءة 
خمتلفة ومتباينة، ومل تلتفت إىل موضوع حقوق اإلنسان ومتثالته يف أدب األطفال إال يف 

إطار اهتمامها مبوضوع القيم وحضورها يف هذا األدب.

وإذا كان مفهوم املرجع هو الضابط هلا على مستوى التطبيق، فإن اصطدامنا ابلتعريف 
العام حلقوق اإلنسان جيعل منه مرجعا مادام مشرتكا مجاعيا سواء ابلتصور أو ابلتوثيق أو 
ابلقانون أو ابلتعريف أو ابملمارسة. ولعل ما يزكي هذا الطرح ما ابت يعرف خبائص حقوق 
اإلنسان من أزلية وإعالنية ومشولية عالوة على تصنيفاهتا )2) بني فكري عقدي ايديولوجي  

واقتصادي اجتماعي معيشي وفكر عقيدي) العقدي( ثقايف.

) ( من هذه الدراسات:
من قضااي أدب األطفال، دارسة اترخيية فّنية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلازئر، د ط، 994).

جمموعــة مــن الكتــاب، ثقافــة الطفــل العــريب، كتــاب العــريب 50، وازرة اإلعــالم، مطبعــة حكومــة الكويــت، )الناشــر جمّلــة 
العــريب(، ط) ،2002

د. أمحــد علــي كنعــان، أدب األطفــال والقيــم الرتبويــة، دار الفكــر، دمشــق، ســوراي، ط)، .995)د. أمحــد علــي كنعــان، 
أدب األطفــال والقيــم الرتبويــة، دار الفكــر ،دمشــق ،ســوراي ،ط)، .995)

أمحــد فرشــوخ: الطفولــة واخلطــاب، صــورة الطفــل يف القصــة املغربيــة القصــرية، دار الثقافــة ابلــدار البيضــاء، الطبعــة األوىل 
ســنة 995)م؛

عبد اهلادي الزوهري: حتليل اخلطاب يف حكاية األطفال، فيديربانت، الرابط، الطبعة األوىل )200م.
العريب بن جلون: ثقافة الطفل العريب )دراسات مشرتكة(: كتاب العريب، الكويت، عدد:51-50 أكتوبر 2002م.

لطيفــة اهلــدرايت وعبــد هللا مدغــري علــوي، أدب الطفولــة والشــباب: مطبوعات كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية، عــني 
الشــق، الــدار البيضــاء، الطبعــة األوىل ســنة 2004م.

2 ( هــي نفســها التصنيفــات الــيت تبنتهــا الورقــة املرجعيــة للنــدوة: احلقــوق املدنيــة والسياســية: مــا يصــون بقــاء اإلنســان 
وحيــرم املســاس بكرامتــه وحياتــه، أمــا احلقــوق السياســية فتمثــل جمموعــة احلقــوق الكافلــة لقيــام نظــام حكــم دميقراطــي واملانعــة 
الســتبداد اإلنســان واضطهــاده. أمــا احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة: ال تقتصــر هــذه احلقــوق علــى الفــرد بــل تتوســع 
لتطــال املنظومــة االجتماعيــة بكاملهــا، ومنهــا احلــق يف احلصــول علــى االحتياجــات اإلنســانية األساســية، واحلــق يف العمــل 

والتعليــم.
 احلقــوق البيئيــة والثقافيــة والتنمويــة: ترتبــط هــذه احلقــوق حبريــة التعبــري عــن الــرأي، وحريــة اختيــار املذهــب العقائــدي، أو 

أي مظهــر مــن مظاهــر احلريــة الفكريــة.
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I- حقوق اإلنسان : املرجع والتمثالت النصية

1- يف مفهوم املرجع والداللة : آليات املمارسة.

مناص  ال  أمرا  إجرائيا  مسألة ضبطه  مرجعا جيعل  اإلنسان  مفهوم حقوق  اعتبار  إن 
تعلق  املرجع Référent كلما  عن  عادة  نتحدث  أننا  إىل  اإلشارة  وقد سبقت  منه، 
األمر ابلواقعي واملعيش. إن األمر له عالقة ابإلحالة Référence، أي ما حتيلنا إليه 
العالمة أو امللفوظ. لكن هذا التعريف ابلرغم من إجرائيته يبدو تعريفا غري مقنع لكون 
املعيش )اخليايل والرمزي( إبمكاهنما أن يكوان مرجعا«))). إن األمر  الواقعي وغري  »غري 
بعد  أو  قبل  عليها،  املتواضع  اإلحالية  وصيغته  التأويل  ميثاق  استحضار  فقط  يقتضي 
املرسلة اإلنتاجية املشفرة، من أجل ارتداد املنزاح مألوفا واملخروق عاداي، وابلتايل ضبط كل 

العناصر املتحكمة يف اخلطاب )2).

إن احلديث عن حقوق اإلنسان يف إبداعات الطفل يفرض معرفة ابلنصوص وابملقابل 
معرفة ابحلقوق، للبحث يف متثالت الثانية يف األوىل، وجتسيد معيارية األوىل يف نقل الثانية، 
غري أن النصوص اإلبداعية اخلاصة ابلطفولة ليست على نسق واحد من اإلنتاج، فبعضها 
اللعبة ،بل إن  تعليمي حمض وبعضها ترفيهي، وبعضها خاضع حلوامل خمتلفة كالكتاب 
بعضها قد ال يفهم منه هذا اجلانب السيما إذا كان على لسان حيواانت أو نبااتت أو ما 
شابه ذلك متاشيا مع اختالف مراحل الطفولة اليت يشار إليها يف األدبيات البحثية املهتمة 

( ( Denis.Farcy, Lexique de la critique،presses universitaires de France.
france: Presses Universitaires de France )Puf(.1991. p.77

2 ( مجــال بوطيــب: الروايــة العربيــة احلديثــة: املرجــع والداللــة حبــث يف انرتوبولوجيــا اجلســد. )املغــرب: منشــورات جامعــة 
ســيدي حممــد بــن عبــد هللا فــاس، 8)20(، ص 8



حقوق اإلنسان يف أدب الطفل يف العامل العريب 310

ابلطفل مبختلف مراحله العمرية.))) 

الفهم مث إىل  اإلنسان إىل  األمر هنا سيصبح أتويليا، فقد خرجنا مبفهوم حقوق  إن 
التأويل، وخرجنا ابلنص الذي هو أدب األطفال إىل الرمز، مما يضعنا على مستوى حقوق 
اإلنسان أمام إشكالية أخرى هي ما الذي يضمن أن هذا الرتميز يشري إىل هذا احلق أو 
ذاك؟ وما الذي يضمن أن هذا التأويل هو األصح؟  السيما إذا علمنا أن »هذا الرمز 
الذي قد نفهمه هنا على أساس أنه يتميز عادة ابنتمائه لعامل النقد والبالغة، قد يكون 
هو اآلخر شيئا غري املفهوم )حالة تعاقب القراء يف نظرية مجالية التلقي مثال(. وإذا كنا 
قد اعتربان اإلحالة الرمزية مرجعية أيضا، فإن الرمز عند بعض اللغويني هو« مقابل الدال 
الذي تربطه ابلفكرة )املدلول( عالقة سببية حمضة )مسِبب-مسَبب(: الفكرة مسِبب )بفتح 
الباء( والرمز مسَبب )بكسر الباء(، )...( دون األخذ بعني االعتبار أن الرمز هو مفهوم 

من املفاهيم اليت اشتد اخلالف بصددها انطالقا من سؤالني مركزيني مها:

هل الرمز هو نفسه يف كل االجتاهات الفلسفية والنقدية والبالغية واللغوية؟- 

) ( مــن التصنيفــات املتداولــة: التصنيــف األول: حيــدد املراحــل يف: - مرحلــة الطفولــة املبكــرة، أو مرحلــة الواقعيــة واخليــال 
الطفولــة  احلــر، )8-6( ســنوات. ومرحلــة  اخليــال  أو مرحلــة  املتوســطة،  الطفولــة  احملــدود، )5-3( ســنوات، ومرحلــة 
املتأخــرة، أو مرحلــة املغامــرة والبطولــة، مــن ســن )12-9( ســنة ومرحلــة اليقظــة اجلنســية، )18-13( ســنة،ومرحلة املثــل 

العليــا، )8)( ســنة فمــا فــوق .
التصنيــف الثــاين: املراحــل أربعــة ابلنســبة إليــه وهــي: مرحلــة مــا قبــل الكتابــة مــن ) – 6 ســنوات »الطفولــة املبكــرة » ويف 
هــذه املرحلــة يتمكــن الطفــل مــن مســاع القصــص ويتعامــل مــع األشــياء احمليطــة بــه ومرحلــة الكتابــة والقــراءة املبكــرة )6-8( 
ســنوات وفيهــا تــزداد خــربات الطفــل وال ســيما األشــياء اخلاصــة ببيئتــه )األســرة واحلــي( واملرحلــة الثالثــة: مرحلــة التمكــن مــن 
القــراءة والكتابــة مــا بــني 8 – 2) ســنة وفيهــا تبــدأ شــخصية الطفــل ابلظهــور والتميــز ومييــل إىل االعتــداد ابلنفــس والقــوة، 
واملرحلــة الرابعــة: وهــي مــا بــني 2) – 8) ســنة )مرحلــة املراهقــة( :يف هــذه املرحلــة ميتلــك القــدرة لفهــم اللغــة وتبــدأ عواطفــه 

يف الظهــور وينشــط خيالــه ويــزداد تعلقــه ابملثــل.
 التصنيــف الثالــث: مرحلــة الطفولــة األوىل مــن ) إىل 6 ســنوات وقــد أطلــق عليهــا اســم » مرحلــة اخليــال اإليهامــي«. 
ومرحلــة اخليــال املنطلــق مــن ســن 6-5 إىل 8 ســنوات يصبــح اخليــال عنــد الطفــل إبداعيــا تركيبيــا موجهــا إىل غايــة عمليــة 
يهــوى الطفــل يف هــذ العمليــة البحــث عــن اخلــوارق والالمألــوف ومرحلــة البطولــة واملغامــرة مــن9-8 إىل 2) ســنة هنــا 
يــربز امليــل إىل قــراءة ســري األبطــال والفتوحــات والقتــال والســيطرة واملهــارات واملغامــرات والرحــالت. )مصطفــى حجــازي 
وجمموعــة مــن االختصاصيــني: ثقافــة الطفــل العــريب بــني التغريــب واألصالــة، سلســلة ثقافتنــا القوميــة2. )الــرابط: منشــورات 

اجمللــس القومــي للثقافــة العربيــة، الطبعــة األوىل 990)(، ص: 198-199
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هل ميكن احلديث عن الرمز بوصفه مصطلحا اثبتا، علما أن الرموز تتنوع بني رموز - 
أحادية وأخرى مطلقة؟ ومن ثقافة إىل اثنية؟  ومن مرمز إىل  أخر؟)))

عليه،  الالمتفق  من  استنتجناه  والذي  العالئقي  الوسيط  املرجع  مفهوم  سنعتمد  إننا 
واالكتفاء مبميزاته وخصائصه، حيث قادان إىل خالصات منها أن املرجع عوض إشكالية 
املعىن« وابلتايل فإن اهتمام النقد األديب ابملرجع ليس يف واقع األمر إال نوعا من اإليهام، 
إذ إن االهتمام ابملعىن ظل قائما السيما وأن اجتاهات نقدية كالبنيوية مجعت بني أحضاهنا 
جمموعة من املختصني يف ميادين خمتلفة: االنثروبولوجيا: كلود لفي شرتاوس  و علم النفس: 
جاك الكان، و لغة ونقد: روالن ابرت،  وفلسفة: ميشال فوكو .إن ميثاق القراءة كثابت 
سوسيو- ثقايف، أعقبه أترجح املرجع بني وضعيتني: القبول والرفض أو استحقاق وحرمان 
مقابل املرجع ونصه، فكان أن صار للمرجع مفهوم جديد هو مفهوم »وسيط عالئقي بني 
الواقع السوسيواترخيي والنص«)2). إن مفهوم املرجع الذي سنتبناه تبعا هلذا التنوع والتعدد 
هو ما يتجاوز اإلحالة الواقعية إىل نظريهتا الرمزية أو اخليالية، ونقصد ابلرمزي واخليايل هنا 
هو كل ما يتم خلقه إما ذهنيا أو كتابيا، خلقا يعتمد الواقعي ويتخطى حدوده اليت حتصره 
يف الداللة األحادية. ويكون املرجع بذلك هو »كل إحالة خيالية أو رمزية مبتدعة نصيا، 
وال داللة أحادية هلا. مبعىن أن مكوان خطابيا يف العمل -وليكن هنا هو الوصف مثال - ال 
يسمح بتحقق املرجع إال إذا كان الواصف قد اختار زاوية وصف غري مسبوقة )السبق هنا 
يعادل اإلحالة الواقعية، وعدم السبق معناه اإلنتاج النصي اجلديد( أو غري حمددة )التحديد 

مبعىن الدال ذي املدلول املباشر والوحيد(.)))

إن تداخل جمموعة من املفاهيم يف بنيات التحليل جيعل تتبع متثالت حقوق اإلنسان 
من   مناص  فال   ، واالصطالحية  املفهومية  تنوعاته  يف  املرجع  على  دائمة  إحالة  جمال 
االقرتاب  النقدي واملساءلة الواعية الستعماالت املعىن من جهة، والداللة من جهة اثنية  
يف تداخلهما، والرمز من جهة ، والتأويل من جهة اثنية يف تكاملهما، وعالقة املفاهيم 

) ( مجال بوطيب: الرواية العربية احلديثة: املرجع والداللة حبث يف انرتوبولوجيا اجلسد، ص 8.
2 ( Denis.farcy.op.cit. p.78

) ( مجال بوطيب: الرواية العربية احلديثة: املرجع والداللة حبث يف انرتوبولوجيا اجلسد، ص2).
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األربعة وما حتيل عليه مبختلف مرجعياته النظرية، ليصري مفهوم »احلق« يف حد ذاته معطى 
مرجعيا يتعدد ويتوحد حسب تبدل املعطيات وجتاورها، ويصري معناه خمالف لداللته مبا 
يقتضي متييزا إجرائيا دقيقا بينهما، فقارئ النص اإلبداعي انطالقا من فهمه ل«اللفظ« 
حني  الوظيفي  املعىن  أو  النحوي  واملعىن  الصريف  ابملعىن  حماطا  نفسه  سيجد  أنه  الشك 
البحث عما يُبني عنه هذا اللفظ، وهو نفسه ما يقود الداللة يف تعددها بني الداللة اللفظية 
والداللة الصناعية والداللة املعنوية، طبعا مع ما حييل عليه بالغيا على مستوى التلقي، وهو 
االرتباط الذي يقود إىل الدراسات املرتبطة ابحلقيقة واجملاز وخصائص الرتاكيب، واالهتمام 

ابلتمايزات األسلوبية.

التمثلية حلقوق اإلنسان فيفرز أنواع الدالالت  األمر نفسه يطفو على سطح القراءة 
وتباينها بني داللة صوتية مبا تستوجب من إحياءات حروف، واختالف ألفاظ وبني توحد 
معىن واختالف أصوات، وبني اختالف اإلحياءات  والتنغيمات والقوالب الصرفية، واحلالة 
ينتج  وما  وإعرااب،  وتقديرا  ترتيبا وحذفا  النحوية وخصائصها  الداللة  إىل  ابلنسبة  نفسها 
عن ذلك من آتليف يف الرتاكيب واجلمل، وابلتايل التجدد يف الدالالت، وما ينتج عن 
التقدير مثال وعالقته ابلتفسري، وارتباط التفسري ابلداللة والقدرة التقديرية والكفاءة يف ملء 
الوثيقة ابلداللة يف  الصلة  املباحث ذات  البياضات وعالقتها ابلتأويل والرمز وغريها من 
مداها القريب، وعالقتها ابملرجع يف مستوايته العميقة ودعاماته التحليلية من مقام ومقال 

وجماز واستعارة...إخل

كل هذه التداخالت املفهومية -خلفية وتنظريا- تؤثر يف تنوع آليات املمارسة التحليلية 
املشرتك،  البحث يف  ليبقى  تلقيه،  وجتديد  التمثل  على حتديد  وتعمل  والداللة،  للمرجع 
السيما املشرتك اإلنساين، هو ما يسمح بتجاوز هذا املأزق االصطالحي الذي قد يؤدي 

إىل نتائج متباينة.

2- متثالت املشتك اإلنساين حلقوق االنسان.

يقصد بتمثالت املشرتك اإلنساين حلقوق اإلنسان أن كل املرجعيات الواردة يف املواثيق 
وعلى اختالف أصنافها يفرتض أن جند هلا التمثل نفسه يف االشتغاالت النصية، مادام 
املرجع واحدا ومادام تداوله واحدا، أما صياغته اليت تتحكم فيها اللغة أوال واإلبداع اثنيا 
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فإهنا قد ختتلف، غري أنه البد من اعتبار اللغة واإلبداع وسيطا قد يتخفى لتربز يف الصورة 
األساسية املدخالت واملخرجات اليت هي املرجع التصوري العام من جهة، واإلنتاج النصي 

الكتايب مبختلف جتلياته األجناسية من جهة اثنية.

 إن إصرار كاتب األطفال على نقل الواقع بشكل تصويري يف أحايني كثرية، وإميانه 
القيمي  اخلرق  نقل  منها:  ومزالق كثرية  مطبات  يف  يسقطه  قد  اإلبداع،  يف  ابلتسجيلية 
اجملتمعي نصيا، وهو ما ال يستوعبه الطفل، وما يتضارب يف الوقت نفسه مع القيم وأدبيات 
الطفل على  القارئ  فيتم متثله بشكل خاطئ ومغلوط ومضلل، إلميان  حقوق اإلنسان، 
على  احلث  احملتملة:  األخطاء  ومن  املتداول،  وهو  املكتوب مصدق  أن  التلقي  مستوى 
االنقطاع عن الدراسة، والتدخني بصفة عامة، بله يف سن مبكرة، وممارسة املهن واحلرف 
كصيب عند حريف ممتهن. فتصبح ممارسة املهن بديال عن القسم، والشغل بديال عن اللعب، 

والكذب حال لإلفالت من العقاب، والسرقة ذكاء ونباهة...إخل

هذا التضارب بني اجملتمعات حسب فهمها للحياة وممارساهتا السلوكية والعقدية جيعل 
املشرتك اإلنساين على مستوى حقوق  اإلنسان متعددا على مستوى الكتابة، مما يفضي 
إىل  تعدد يف التمثالت والفهوم املغلوطة وابلتايل  يتجاوز البعد اإلنساين نكوصا إىل  البعد 
القطري أو احمللي بسلبياته، وال يعين األمر هاهنا أن سوء التمثل حكر على اجملتمعات 
املتخلفة أو الدول النامية؛ بل هو مهيمن على كثري من اجملتمعات وإن تقدمت تكنولوجيا، 
إال  العقبة  تنجح يف ختطي هذه  وإمنا ابإلبداع، وال  له ابالقتصاد  األمر ال عالقة  مادام 
جمتمعات اقتصادايت املعرفة اليت جتعل من املكونني املايل واملعريف ركيزينت أساسيتني لكل 

صناعة إبداعية موجهة إىل  الطفل والناشئة.

3- متثالت التصور اإلبداعي للمرجعيات واخللفيات.

لعل ما اعتربانه وسيطا وقللنا من أمهيته يف عملية املداخل واملخارج قد يربز من جديد 
بصفة اخلطورة هذه املرة، ألنه ال ميكن ملن مل يدرك إدراكا حقيقا املفهوم أن يتمثله، ومن 
سعى إىل متثله دون فهم، فإنه قد ميارسه ممارسة خاطئة خمالفة للممارسة املقرتحة أو احملتملة 

فضال عن املمارسة الصحيحة.
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اإلنسان  فهم حقوق  من  ينطلق يف عموميته  أن  ينبغي  اإلبداعي  التصور  فإن  وعليه 
ابعتبارها انتصارا قيميا لإلنسان، وقبل اإلنسان هي انتصار قيمي للذات ولآلخر، هذا 
النص  الطفل، شرط أن يكون  الكتاابت املوجهة لألطفال هو  الذي سيكون يف  اآلخر 
عادّي  قارئ  من  نقله  يف  نصيا  لننجح  املخرج  من  املستوى  هذا  إىل   نقله  على  قادرا 
النصية املرتبطة جبوانب خمتلفة من شخصيته على  القيم واملبادئ  إىل متمثل جملموعة من 
املستوى الوجداين واملعريف واحلسي – احلركي واليت سيدرك الحقا أن معرفته هبا مبكرا ال 
متنع مستقبال من إدخاهلا يف صنافات خمتلفة حتت تسميات خمتلقة كاحلرايت العامة أو 
حقوق اإلنسان أو حقوق الطفل أو حقوق الفرد حسب اجملتمعات والدايانت واملعتقدات 

واخللفيات واإليديولوجيات.

مستقاة  نصوص  وحماولة صياغة  للحقوق  املسبقة  املعرفة  البتة  هاهنا  األمر  يعين  ال   
منها، أو خارجة من ثناايها التصورية، وإن كان األمر غري مذموم بدرجة اإلسفاف، ولكن 
الدين واجملتمع والثقافة والفكر  املنتج وهنا تطرد أسئلة  املتحكمة يف كل  املرجعيات هي 

واجلغرافيا والتاريخ ...اخل

II- متثالت حقوق اإلنسان يف أدب األطفال: مناذج نصية

ابجلانب  ويكتفي  القصة،  يف  القيمي  البعد  األطفال  قصص  يغفل كاتب  ما  كثريا 
التخييل أو على اإلنتاج، وقد جند بعض االنتباهات عند بعض  اإلبداعي ابلرتكيز على 
الكتاب إذ يعرف صاحبها إىل من يتوجه: »تتوجه هذه القصص إىل الطفل العريب عرب 
حضها وتوكيدها على القيم اخلرية، واألفكار النبيلة، اليت تعزز من ثقة الطفل بوطنه، وتراثه، 
وعلومه. والقصص عموماً، تستّل موضوعاهتا من الطبيعة وعالقة  اإلنسان هبا، واجملتمع، 
واملدرسة، والبيت عرب لغة مناسبة لعمر الطفل الزمين، وعمره العقلي معاً، وعرب أسلوب 
شائق يعتمد على املفارقة، ورصد الثنائيات املوجودة ما بني احليواانت بعامة، ومما يسجل 

للكاتب أسلوبه اخلاص به، وانتباه احلاذق للتفاصيل، واألحداث البسيطة«)))

) ( طــالل حســن. زهـــــــرة اببنــــــج للعصفـــــورة، قصــص لألطفــال. )دمشــق: منشــورات احتــاد الكتــاب العــرب ،2002(، 
ص 95.
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1- التمثالت السردية حلقوق االنسان يف أدب األطفال:

إن هذا الوعي ابلبعد القيمي جيعل احتمال حضور حقوق اإلنسان على مستوى التمثل 
ممكنة وقائمة. لنتأمل هذا النص القائم ختييليا على مفهوم الرمز الذي أشران اليه ابعتباره 
اثبتا سوسيو ثقافيا، فالنص خيتار مفرداته انطالقا من فعل اإلجناز »احتل« مبا يشري إليه 
من اعتداء على اآلخر وجتاوز حلقوقه، ويربطه مبعطى اثن هو اآلخر معطى عنفي كسلوك 
اللفظتان »الغراب« و»العصفور« من صفات  تستوجبه  ما  الطرد مع  متمثل يف  إيذائي 
صفيت  يف  واالختالف  »الطري«،  صفة  يف  االشرتاك  على  دالة  عرضية  وأخرى  جوهرية 
»القوة« و»الضعف«: »احتل الغراب عش العصفور، وطرده بعيداً عنه. ومضى العصفور 

حزيناً، منكسراً، يبحث عن مكان، يبين فيه عشه.«)))

لقد اختارت القصة أال تصف العش الذي سيبىن بكونه عشا جديدا إال على لسان 
اكتفى  املنكسر  الضعيف  العصفور  أن  على  السردية  متتاليته  عرب  يربهن  فالنص  البلبل، 
ابحلزن، ومضى ليبين عشا دون صفة عرضية هي »اجلدة«، وهي الصفة والفعل املرفوضان 
من طرف البلبل: »ورآه البلبل، وعرف ابألمر، فقال: »أنت خمطئ، ليس احلل أن تبين 

عشاً جديداً«.)2)

إن دور املالحظ واملطلع يف مرحلة أوىل، ودور احملرض يف مرحلة اثنية الذي اضطلع به 
البلبل ال يتوقف عند معطى النصح، وإمنا يتجاوزه إىل تقدمي احلل على مستوى اسرتداد 
احلق املسلوب : »وأدرك العصفور ما يرمي إليه، فتنهد، وقال: »من الصعب أن أستعيد 

عشي، إن الغراب أقوى مين«.

فرّد البلبل قائاًل: »لكن عشرة عصافري أقوى من الغراب«.

عش  فرتك  عليه،  ينقضون  عصفور..  مئة  من  أبكثر  الغراب  فوجئ  التايل،  اليوم  يف 
العصفور، ووىل هارابً.« )))

) ( املرجع نفسه، ص)2.

2 ( املرجع نفسه، ص)2.
) ( املرجع نفسه، ص 24.
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ال خيفى على املتتبع اإلحالة املباشرة على مستوى التأويلية النصية على املادة السابعة 
التملُّك،  يف  فرد حقٌّ  لكلِّ  »أن   األول  مها:  رئيسني  بندين  من  املكونة   ،)(7( عشرة 
مبفرده أو ابالشرتاك مع غريه، والثاين أنه »ال جيوز جتريُد أحٍد من ُملكه تعسًُّفا«.ليتضح 
لنا أن العصفور/ الكائن/  اإلنسان املرمز إليه مارس حقه كما ينص البند الثاين، والغراب  
اإلنسان مارس سلوكا  إيذائيا عماده إنكار اآلخر كقيمة مماثلة، وخفضه إىل  جمرد اتبع من 
خالل سلبه حقه خبرق البند الثاين ،ولذلك كان البد من عنف مضاد هو سلوك العصافري 

للعودة إىل  البند األول.

إن البلبل رمز النباهة واملعرفة ابحلقوق واملدرك للحق والواجب وحدودمها، هو نفسه 
ابعتباره مالكا لوعي ليس مبنأى عن التعرض للعنف، مما يؤكد أن حقوق اإلنسان تبقى 
حربا على ورق ما مل تفعل، ورمبا لذلك سنجد يف قصة أخرى مثال أن هذا البلبل سيقاد إىل 
بعض من حتفه تنفيذا ألمر احلاكم األقوى السالب للحق وللحرية ولكل مقومات التمتع:

أمر امللك حرسه: »هاتوا البلبل«.

فأسرع احلرس، وجاؤوا ابلبلبل.

واستدعى امللك الصائغ، وأمره: »اصنع قفصاً من ذهب«.

فصنع الصائغ القفص، وقدمه للملك.

وأمر امللك وزيره: »ضع البلبل داخل القفص«.

واحنىن الوزير، وقال: »أمر موالي«.

مث وضع البلبل داخل القفص.

عندئذ وقف امللك وسط حاشيته، وأمر البلبل: »غرد«.

داخل  صامتاً  وظّل  األمر،  البلبل  ينفذ  مل  عندما  عظيمة،  امللك  دهشة  وكم كانت 
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القفص))).

إن خضوع احلرس وخضوع الصائغ وخضوع الوزير جمسدين خضوعا مجاعيا للحاكم، 
اآلمر  مقاومة جربوت  يستطع  مل  إن  الذي  البلبل  على  اخلضوع  هذا  اطراد  مدعاة  ليس 
والقابض والسجان، فقد استطاع احلفاظ على ما تبقى له من حقوق وهبا ميكنه الضغط 

السرتجاع املستلب والضائع واملفتقد.

إننا جند صدى هلذا املوقف يف كثري من البنود منها املادة التاسعة عشرة )9)( بنصها 
يف  حرِّيته  احلقُّ  هذا  ويشمل  والتعبري،  الرأي  حبرِّية  التمتُّع  حقُّ  »لكلِّ شخص  إن  على 
اآلخرين،  إىل  ونقلها  وتلقِّيها  واألفكار  األنباء  التماس  مضايقة، ويف  دون  اآلراء  اعتناق 
أبيَّة وسيلة ودومنا اعتبار للحدود« إذا ما نظران للغناء أبنه تعبري وهو تعبري متت مضايقته، 
واملادة الثالثة))0(. »لكلِّ فرد احلقُّ يف احلياة واحلرِّية ويف األمان على شخصه«. واملادة 
جبميع  ابلرقيق  واالجتار  الرق  وحُيظر  استعباُده،  أو  أحد  اسرتقاُق  جيوز  »ال  الرابعة)04( 
صورمها«. واملادة التاسعة )09(: »ال جيوز اعتقاُل أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفُيه تعسًُّفا«.

إن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن الكاتب وهو يكتب قصته مل يكن يفكر يف هذ املواد 
إنسانيا  قيمة احلرية ابعتبارها معطى  القيمة:  أنه فكر يف  املتجانسة جمتمعة ،غري  األربعة 
ممتدا. وهو ما يؤكد فرضية االشتغال القيمي اليت تقود حتما إىل االشتغال على حقوق  
اإلنسان ومتثلها، ولعل البلبل ابعتباره رمزا لإلنسان سيخضع دائما - مادام اجلوهر واحدا- 
لكثري من املمارسات احلاطة ابلكرامة اإلنسانية،أو املعتدية على الفرد، والبد له أن يكون 
قادرا على التواصل الفعال واإلجيايب مع اآلخر، بل قبل ذلك أن يكون على وعي بعالقاته 

ابآلخر وابلعامل احمليط.

وعدم  الفردي  ابخلطأ  االعرتاف  اإلنسان  حقوق  جمال  يف  الواجبات  أوجب  من  إن 
إلصاقه ابجلماعة، أو االعرتاف ابخلطأ الذايت وعدم رمي الالئمة على اآلخر، فرغبتنا يف 
التملص من العقاب ال ينبغي أن تكون مشفوعة ابهتام اآلخر الربيء ولعل مراجعة للمادة 

) ( املرجع نفسه. ص 6)
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التاسعة والعشرين )29( يف بندها الثاين ابألخص تؤكد هذا،  بعد أن نص بندها األول 
على واجباٌت كلِّ فرد إزاء اجلماعة واليت تنص على جمموعة من املبادئ احلقوقية منها:

ممارسة احلق واحلرية مقيدان ابلقانون.	 

االعرتاف حبقوق االخرين وواجباهتم وما يستتبع ذلك من التزام هبذا االعرتاف.	 

والوفاء مبقتضيات الفضيلة العادلة.	 

هذه املعطيات جيمعها البند نصيا: »ال خُيضع أيُّ فرد، يف ممارسة حقوقه وحرِّايته، إالَّ 
للقيود اليت يقرِّرها القانوُن مستهدفًا منها، حصرًا، ضماَن االعرتاف الواجب حبقوق وحرِّايت 
اآلخرين واحرتامها، والوفاَء ابلعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه اجلميع يف 
جمتمع دميقراطي.« وهو ما تلخصه هذه القصة: »مسكينة احلمامة، ستحزن كثرياً، حني 
تعلم أّن إحدى بيوضها قد سقطت من العش وانكسرت. سأعرتف أبنين السبب، لكنها 
قد ال تتفهمين، وتشكوين ألمي، و.. ال، لن أعرتف، سأقول هلا: إن الريح دفعتها من 
العش، و.. ال.. لن تصدق هذا، سأقول هلا: إن البلبل هو..، لن تصدق هذا أيضاً، إن 
البلبل معروف هبدوئه، وتصرفه العاقل. وجدهتا، سأقول هلا: إنه الغراب، نعم الغراب، إن 
اجلميع يعرفون أنه عدواين.. وخمرب.. و.. آه.. لن أكون عندئذ عصفوراً صغرياً، بل غراابً، 
وأي غراب. اي للفضول اللعني، لقد أردت أن أتفحص البيضة، وأحتضنها، فانزلقت مين، 

و.. فألعرتف.. لعلي أبقى عصفوراً.«)))

فإن  بالغي،  الرتجي كمعطى  على  الفين  موقفها  يف  بنيت  قد  القصة  دامت  وما   
األهم منه نصيا هو أن البالغة اإلنتاجية موحية أبن الرتجي كمنبه كتايب هو املدخل إىل 
النقاء واإلنكار خيرج من الوجود، متاما كما  احلق أو املخرج منه، فاالعرتاف يبقي على 
يبقى االعرتاف حبق اآلخر على آدمية الفرد، واالنكار يطرد حنو أفق ال وجودي وأتويل 

الإنساين: »فألعرتف لعلي أبقى عصفورا«.

وخيطئ كثري من كتاب الطفل حني يعتقدون أن ما يكتبونه يندرج يف إطار زرع قيم أو 

) ( املرجع نفسه، ص ))
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استنباهتا، وهو ما ينايف كثريا من املواثيق الدولية املرتبطة حبقوق اإلنسان بصفة عامة وحقوق 
الطفل بصفة خاصة، السيما حني يعتقدون أهنم مثال ينّصون على أمهية قيمة العمل غافلني 
أهنم يشغلون األطفال، أو حني جيعلون طفال يغادر القسم ليتحمل مصاريف إعالة أسرته 
...إخل ومنثل لذلك بنص »طموح زبيدة« لزهري قاسيمي الذي يوهم نصه بقيمة إجيابية هي 
»الطموح«، فالطفلة منذ البداية غري متعلمة وحطابة وتطهو الفطائر، وستنتهي هبا القصة 
إىل  امتهان بيع الفطائر، معتقدة أهنا تبث يف الطفل قيمة إجيابية غري منتبهة إىل  املزالق 
النصية والقيمية والكتابية اليت ستنقل إىل الطفل، واليت مردها ابألساس إىل وهم الكاتب 
املرجعي أن ما يكتبه هو ما جيتاحه الطفل القارئ الصغري، وهو احتياج من منظور املعتقد 

ابملعرفة ال من منظور الباحث عنها.

لعل املكان الطبيعي للطفل -حسب تعريفاته يف املواثيق الدولية الذي  جتعل عمره ميتد 
حىت مرحلة الشروع يف اإلميان ابملثل العليا )سن الثامنة عشرة( ،إذ تنص املادة األوىل من 
اتفاقية حقوق الطفل  على مفهوم الطفل لفظا أبنه: »يعترب اإلنسان طفاًل ما مل يتجاوز 
الثامنة عشرة من عمره، وما مل يبلغ سن الرشد وفقاً للقانون الذي يُطبق عليه يف دولته«- 
هو الفصل ومكان الدرس ال الغابة ومكان االستحطاب، لكن القاص اختار أن جيعل 
الطفلة تعيش وحدها  ومهددة من طرف مالك البيت بعدما كانت تعيش مع أمها معتقدا 
أن يف املكتوب ما يثري االستعطاف والتضامن مع الطفلة، وهو أمر قد يكون مستحبا يف 
الكتابة املوجهة للكبار كما فعل فيكتور هيجو يف كتابه »البؤساء«، لوعي الكبري مبا يقرأ 
ومتييزه بني املعطيات النصية واملعطيات الواقعية وبني األدب وواقع األدب،  نقرأ من النص: 
َها َمَعاًشا  ِسنَِّة ، تُويفَ أبُوَها اَترِكاً ألُمِّ

ُ
َها  امل »يف َقريٍَة َصغريٍَة، َتعيُش الشَّابَُّة زُبْيَدُة رُفَقَة أمِّ

اِبلَكاِد َيكِفي لَتسِديِد مَثِن ِكراِء الَبيِت الذِّي أَيويِهَما. تَنَهُض كلَّ يَوٍم اَبكرًا فَتقِصُد الَغابََة 
َتْطهو  للبيت،  املقابلة  الُفرِن يف الساحة  أَماَم  َتقُعُد  الَبيِت، مُثَّ  َوتُعوُد إىل  احَلَطَب  لَتْجَمَع 
ِم، تُوِفَيت أمَُّها، فأصبحْت َوِحيَدًة، اَل ُمعيَل  َها. َويف َصَباِح أحد اأَلايَّ الَفطَائِر لتـََتناَوهلَا َمَع أمِّ
هلا إالَّ هللا. أمَّا َمالُك الَبيِت ُكلَّ َمرَّة َيطرُق اَببـََها َويَهدُِّدها اِبلطَّرِد إَذا مْل ُتسدِِّد أْجرَة ِكراِء 
الَبيِت، فـََغَدا الَفقُر َوالتََّشرُُّد َكابُوساً خُميفاً اَل يُغاِدُر َحياتـََها ، َتْطِوي الليَّايل َمهُموَمًة تُفكُِّر 

ِفيَما خُيفيِه هلَا الَقدُر«.)))

) ( زهري قاسيمي. طموح زبيدة، قصص احلليب لألطفال. )الرابط: مطبعة املعارف اجلديدة،6)20(، ص 2).
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 لعل خطورة املوقف تتجلى يف ضعف البناء نصا ورمسا، فزيبدة »الشابة« نصا هي 
»طفلة« تصورا  يف ذهن الكاتب، وهي »فتاة« انشئة يف منت القصة، وزبيدة »الشابة« 
الرملي،  الرسام سعيد  اليت أجنزها  القصة  متنا هي طفلة »صورة« و»رمسا« يف رسومات 
مبا يعنيه الرسم من محوالت تصورية بنائية مساعدة يف اإلدراك ابلنسبة إىل  الطفل، وهي 
جالسة أمام فوهة الفرن« بـَيـَْنَما ِهي َجالَسٌة أَماَم َفوَهِة الُفرِن َحزيَنًة  تطهو الَفطَائَِر كعادهتا، 

َمرَّ َعاِبُر َسِبيٍل َجاِئٌع مبَُحاذاة بَيِتَها، فَاشَتمَّ رَاِئَحَة الَفطائِِر َوقَاَل :

  - َكم ِهَي َشهيٌة رَائَحُة الَفطائِِر! َسأْطُرُق اَبَب َهَذا الُفرِن، َوأْشرَتِي واِحَدًة أُسدُّ هِبَا 
َرَمِقي ». والرجل طرق ابب الفرن َسأْطُرُق اَبَب َهَذا الُفرِن »،والطفلة خرجت من ابب 
البيت غري أن املثري يف البنيات الظنية هو خروج الطفلة من ابب الفرن:« بـَيـَْنَما ِهي َجالَسٌة 
أَماَم َفوَهِة الُفرِن َحزيَنًة  تطهو الَفطَائَِر، َمرَّ َعاِبُر َسِبيٍل َجاِئٌع مبَُحاذاة بَيِتَها، فَاشَتمَّ رَاِئَحَة 
الَفطائِِر َوقَاَل:  َكم ِهَي َشهيٌة رَائَحُة الَفطائِِر! َسأْطُرُق اَبَب َهَذا الُفرِن، َوأْشرَتِي واِحَدًة 
َم الرَُّجُل، َوَطرَق الَباَب َفَخَرَجت زُبـَْيَدُة  أُسدُّ هِبَا َرَمِقي َسأْطُرُق اَبَب َهَذا الُفرِن)...( َتقدَّ
)من الفرن أم من البيت إذ يف مطلع القصة يوجد الفرن خارج البيت يف الساحة املقابلة(، 
ففي الصفحة الثامنة« تقعد أمام الفرن يف الساحة املقابلة للبيت تطهي الفطائر لتتناوهلا 

مع أمها«)))

قَالْت َلُه:

َمْن أْنَت؟  َوَماَذا تُريُد؟

َأَجابـََها:

َصباُح اخَلرِي، ِمن َفْضلِك أرِيُد َفطريًَة َواِحَدًة.

َقدََّمْت َلُه َفطريًَة، فَاْخرََج الرَُّجُل ِمْن َجيبِه ِدرمَهَنِي َوَوَضَعَها يف رَاَحِة َيِدَها، مُثَّ اْنَصرَف 

َوُهَو يَلَتِهُم الَفطريََة، بَيَنَما زُبَيَدُة أْمَسَكِت الدِّْرمَهَنِي ِبذُهوٍل َشِديٍد َوقَاَلت حُمَدِّثًَة نـَْفَسَها:

) ( املرجع نفسه ص8.
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ـ َواااااااااااْو! .. إنَـُّهَما ِدرمَهَاِن َحِقيِقياِن، َما ألَطَف َهَذا الرَُّجَل! .. َيظنُّ أنِّين اَبئَعُة َفطائِر.
واْستـَْرَسَلت قَائَِلًة: َوملَ اَل َأُكوُن اَبئَِعَة َفطَائٍِر؟! )))

الَفطَائُِر  تـَُباُع  »ُهَنا  الَعرِيِض:  ابلبـُْنِد  َوَوَرَقًة، َكتـََبت  قلما  َوأْحَضَرِت  البـَْيَت،  َدَخلِت 
اللَِّذيَذُة« وألَصَقتـَْها بَِباِب بـَْيِتَها.

)...( َويف َصَباِح يوم، مسََِعت َصْواتً َحزيناً يُناِديهاَ:

اَي اَبئَعَة الَفطَائِِر ... 

فـََتَحت زُبـَْيَدُة الَباَب لَتجُد أَماَمَها َشابًَّة مَجيلًة َرثََّة الثَـَّياِب فـََباَدَرتـَْها اِبلَقوِل:
أْرجوِك أُرِيُد َفطريًة َفُمنُذ أْمٍس مْل أذق الزَّاَد، فَأاَن َلِقيَطٌة  َوالتََّسوُُّل ِمْهنيِت .)2)

إن املادة الثامنة )8( من ميثاق حقوق الطفل تنص على تعهدات ابحرتام حقه يف 
احلفاظ على هويته، وامسه، وجنسيته، وأي صالت عائلية له وفقاً ملا يقره القانون ودون 
أي تدخل شرعي. إذا ُحرم طفٌل ما من هويته أو بعض عناصرها بطريقة غري شرعية، فإن 

الدول األعضاء تقدم له احلماية واملساعدة الالزمة إلعادة إثبات هويته بسرعة.

إن القصة جتعل الطفلة تصف نفسها أبهنا لقيطة، بل أكثر من ذلك متتهن التسول 
وتعرتف ابحرتافها له، وهو ما سينتبه اليه الكاتب أو حميطه ليحذفه يف الطبعة املدعومة من 
طرف وزارة الثقافة، متاما كما مت حذف الساحة املقابلة اليت بنيت فيها أفران عديدة من 
الصفحة 8)، لكن فاته حذفها من الصفحة 8، ليبقى التناقض قائما حول فعل اإلجناز 

اخلروج هل كان من البيت أم من الفرن؟

) ( املرجع نفسه ص 13-14
2 ( املرجع نفسه ص 20



حقوق اإلنسان يف أدب الطفل يف العامل العريب 322

إن املادة التاسعة)9(: املوصية بعدم انفصال الطفل عن والديه رغماً عنهما إاّل يف حال 
قررت السلطات املختصة ذلك، ووفقاً للقوانني املعمول هبا، وعندما ترى أن هذا االنفصال 
أمر ضروري ويف صاحل الطفل، حيث ميكن تطبيق هذا القرار يف حال اإلساءة إىل الوالدين 
أو إمهاهلما أو تقصريمها، )...( يف حال فصل الطفل عن والديه بسبب اختاذ الدولة إجراء 
خيص الطفل أو والديه أو أحدمها كاحلبس، أو الرتحيل، أو الوفاة الناجتة عن سبب حجزمها 
اخلاصة مبكان  األساسية  املعلومات  تقدم  االتفاقية  الطرف يف  الدولة  فإن  أو حبسهما، 
وجود العضو الغائب من األسرة لألعضاء اآلخرين، وهذا يف حال كان تقدمي املعلومات 

يف صاحل الطفل، وبضمان عدم اإلضرار ابلشخص املعين. 

إن املادة اخلامسة والعشرين )25( يف بندها الثاين تنص على أن لألمومة والطفولة حقا 
يف رعاية ومساعدة خاصَّتني. وأن جلميع األطفال حق التمتُّع بذات احلماية االجتماعية 

سواء ُوِلدوا يف إطار الزواج أو خارج هذا اإلطار.

لعل منطوق القصة ال ينتبه إىل الطفل وال إىل عمره وال إىل املواثيق الدولية وهو ما يؤكد 
الفرضية املتفرعة عن اإلشكالية املركزية يف غياب االشتغال على القيم، يغيب االنتباه إىل 
كثري من املعطيات املرتبطة حبقوق اإلنسان، فالقصة ختتار أن تشغل الفتاة الثانية يف مشروع 
»زيبدة«، وهو ما يعين أن الكاتب يعي التشغيل األول والتشغيل الثاين يعتربه حال بديال 
يف تصور منه أن النص يزكي قيمة الطموح، وهي القيمة اليت كان على زبيدة أن تظهرها 
يف جتاوز العراقيل اجملتمعية صحة وتعليما وحياة، وإذا مل تنجح كان ينبغي للقاء الثاين مع 
تـَْها  الفتاة أن يقود حنو أفق أوسع وأرحب، غري أن القصة اختارت موقفا فنيا خمالفا:«َضمَّ
زُبَيَدُة إىل َصدرَها، َوَقدََّمْت هلَا َصحناً من الفطائر، فأكلته ابلكامل، وقالت هلا: َما رَأُيِك 
يف أْن َتْشَتِغِلي َمِعي، َسأَعلُِّمِك َكْيفَيَة حَتِْضرِي الَفطَائِِر، وَستـََناِمنَي اِبلبـَْيِت َعلَى َسريِر أمِّي 

 . َونـَتـََعاَوُن َسِوايًّ

َأَجابـَتـَْها الشَّابَُة َضاِحَكًة:

طَْبعاً ُمواِفَقٌة، َوَسأْبُذُل ُقَصاَرى ُجهِدي أَلكُوَن ِعنَد ُحسِن ظَنِِّك.

وتطور  الزابئن  تزيد  يوم  وكل  واجتهاد  جبد  العمل  الفتاتني(  )يقصد  الفتيات  بدأت 
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وأصبح  ابلقرية  )مثىن(  مشهورتني  أصبحتا  أن  إىل  فشيئا  شيئا  )مشروعهما(  مشروعهن 
لديهن)مجع(حمل كبري وأفران متعددة. )))

السادسة والعشرين )26( من ميثاق األمم  للمادة  النص أبن يكون صدى  ال يهتم 
واملستوى  للعمر  تبعا  وإلزاميته  التعليم. وجمانيته  املتحدة حبثها على حقٌّ كلِّ شخص يف 
والكفاءة، مع احلرص على أن يستهدف التنميَة الكاملَة لشخصية اإلنسان وتعزيز احرتام 

حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية.

لعل احلركة النصية نفسها ترتدد يف قصة »رقية النقية« واليت يكون مبلغ طموحها أن 
مبرجعياته  الشفهي،  احملكي  على  الكاتب  اعتماد  أن  ويبدو  البيوت،  يف  خادمة  تشتغل 
املسيئة لفهم القيم ولفهم حقوق اإلنسان هو الذي أوقعه يف مثل هذه املطبات، ذلك أن 
هذه النصوص هي حكاايت تراثية مت تفصيحها أي أهنا كتبت من ذاكرة احلاكي الشعيب 

ال من خيال الكاتب املبدع.

أن لكّل شخص احلقٌّ يف مستوى  اخلامسة والعشرين )25( على  املادة  لقد نصت 
املأكل وامللبس  معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له وألسرته، وخاصًَّة على صعيد 
واملسكن والعناية الطبية وصعيد اخلدمات االجتماعية الضرورية، وله احلقُّ يف ما أيمن به 
الغوائل يف حاالت البطالة أو املرض أو العجز أو الرتمُّل أو الشيخوخة أو غري ذلك من 

الظروف اخلارجة عن إرادته واليت تفقده أسباب عيشه.

إن قصة »طموح زبيدة« أو قصة »رقية النقية« اليت تؤكد القيمة نفسها قيمة الطموح، 
ليكون أقصى مطمح لرقية أن تكون خادمة عند الوايل ابلصفات نفسها للشخصية، فهي 
خدمة  امتهان  وهو  هدفها  حققت  ألهنا  الكاتب  نظر  وجهة  من  وطموحة  يتيمة  أيضا 
الوايل)2) ، هذه النزعة القيمية تقوم على النقيض من القيم فلننظر مثال إىل  قصة طارق 
البكري: »َكْيَف َأْصَبْحُت طَِبيـَْباً؟« اليت جتعل الطفل ابحثا عن املعرفة ومعها ابحثا عن 
َعاَيَن  اِبْلبـَْرِد..  إَصابَِتِه  بـَْعَد  َسِعْيد«  ِعَياَدِة »عمو  إىل  َطالُل  »َذَهَب  احلياة:  اإلجيايب يف 

) ( املرجع نفسه ص )2.
2 ( زهري قاسيمي. رقية النقية، سلسلة حكاايت تراثية مغربية. )املغرب: منشورات مقارابت، 9)20(، ص7
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َبَطْل.. َغداً  أَْنَت ِبِصحٍَّة َجيَِّدٍة اي  لَِيْشَربَُه مُثَّ قاَل:  َدَواًء  »عمو َسِعْيد« طالَل.. وَأْعطَاُه 
إبْمَكاِنَك الذََّهاُب إىل اْلَمْدَرَسِة، فـََعَلْيَك َأْن َتْدُرَس وجَتَْتِهَد لُِتصِبَح طَِبْيباً ِمْثلي..

َفكََّر طالُل قَِلْياًل وَسأََلُه:

»عمو َسِعْيد« أيب َداِئماً يقوُل إنََّك َأْصَبْحَت طَِبْيباً إِبْصرَارِْك. أان أرِْيُد َأْن َأْعِرَف َكْيَف 
َأْصَبْحَت طَِبْيباً؟«

املتتاليات  على  القفز  فيه  يتم  ال  بني شخصيتني  احلوار  طريق  وعن  األم  احلكاية  إن 
السردية زمنيا لعدم إرابك املتلقي الطفل، ختلق حكاية اثنية حيكيها العم للطفل: »َضِحَك 
ٌّ َساِحٌر،  »عمو َسِعْيد« وقاَل مُمَازِحاً طالل: يف يـَْوٍم، فيَما ُكْنُت يف ِفرَاشي اَنِئماً، َجاَءين ِجينِّ
 :ُّ َأْحَضَر يل َحِقيـَْبًة فيها ُكلُّ أََدَواِت الطَِّبْيِب وِعْنَدَما اْستـَيـَْقْظُت َوَجْدهُتا.. فقاَل يَل اجِلينِّ

ْرضى، وُمْنُذ َذِلَك اْليـَْوَم َأْصَبْحُت طَِبْيباً..«
َ
ُب َأْن ُتْصِبَح طَِبْيباً لُِتَساِعَد امل »جيَِ

العاملة أو للمعطيات والظنيات  للثقافة غري  الومهية أو  القصة للمحكيات   ال ختضع 
السائدة ابخلطأ؛ بل جتعل طفال يف عمر طالل يربهن على ذكائه وفطنته: »طالُل ذَِكيٌّ 
ِبَعاملَِ  َعالََقٌة  َلُه  لَْيَس  آَخُر  َعامَلٌ  احلَِقْيِقي  اجِلنَّ  وَأنَّ   ،ُّ اجِلينِّ هِلَذا  ُوُجوَد  ال  َأْن  يـَْعِرُف  ا  ِجدًّ

اإلْنَساِن، وَمَع َذِلَك َذَهَب إىل بـَْيِتِه يـَُفكُِّر وحَيُْلُم ابجِلينِِّّ وَحِقيـَْبِة الطَِّبْيِب..

ْدَها.. يف اليـَْوِم التَّايل اْستـَيـَْقَظ َطالُل يف وقٍت ُمْبِكٍر ورَاَح يـَْبَحُث َعِن احلَِقيـَْبِة فـََلْم جيَِ

َّ واحلَِقيـَْبَة.. وَظلَّ ُكلَّ يـَْوٍم يـَنـَْتِظُر اجِلينِّ

أْخبـََر »عمو َسِعْيد« َأاب طالل حِبَِكايَِة ابِْنِه، َفَظلَّ َيْضَحُك فـَتـَْرًة َطِويـَْلًة.. مُثَّ َذَهَب أبو 
طالل ِبرِفـَْقِة أمِّ طالل واْشتـََراَي َحِقيـَْبًة َوَوَضَعا فيها ُكلُّ أََدَواِت الطِّبيِب اليت تـَُناِسُب َعْمَر 

طالل وال تـُْؤِذْيِه.

يف الصََّباِح التَّايل اْستـَيـَْقَظ طالل فـََوَجَد احلَِقيـَْبَة.

ِلِقَياِس الضَّْغِط، َساعٌة، َكمَّاٌم،  َآَلٌة  .. مَسَّاعٌة.. َضمَّاٌد..  كاَنْت َمأَلى أبََدَواِت الطِّبِّ
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ٌر.. َبَدأ طالل مُيَاِرُس َعَمَلُه َكطَِبيٍب..«))) ُمَطهِّ

احللم إىل حقيقة  املعرفة، وحنو تصديق احملكي وحتويل  الطفل حنو  الوالدين  قيادة  إن 
واللعب إىل واقع، هو ما جعل من الطفل رجال مبستقل دون أن متأل ذهنه مبحكيات ال 
عالقة هلا بواقعة أو جمتمعه أو سردايت أوهام مرجعية تضلل فكره: »اليـَْوَم مَيِْلُك طالل َأْكبـََر 
ٍص مبَُعاجَلَِة الُعُيوِن.. وال يـَزَاُل حُمَْتِفظًا اِبحْلَِقيـَْبِة.. وِعْنَدَما يـََتذَكَُّر ِحَكايََة  ٍّ ُمَتَخصِّ َمرَْكٍز ِطيبِّ

.. َيْضَحُك َكَما َضِحَك. »عمو َسِعْيد««.)2) اجِلينِّ

ليس من حق الطفل أن يتعلم فقط، بل أن من حقه أن يتعلم علما صحيحا ومعرفة 
علمية مقبولة، وال أن يتلقى املعارف اخلاطئة، ففي قصة«سعيد مبدينة فاس« يصعب على 
املتعلم أن يفك لغز اخلطأ الذي وقع فيه الكاتب حني تسلل اليه اسم علم خاطئ لبطل غري 
موجود يف النص هو »عبد الكرمي«، بينما القصة هلا بطالن مها »سعيد« والشيخ العجوز 

وهو ما تكرر يف الصفحة 8:

»أيها الشاب.. أنت، أيها الشاب..

استدار سعيد فشاهد رجال بلحية بيضاء يقرتب منه، وبعد أن تبادال التحية قال الشيخ 
لعبد الكرمي:

أرجوك اي بين أن تساعدين على محل أكياس القمح هذه لوضعها فوق عربيت، وبعد أن 
ساعده عبد الكرمي، ابدره الشيخ ابلسؤال قائال: 

إىل أين وجهتك، ميكنين أن أقلك وأوصلك..

فأجابه سعيد: شكرا سيدي فطريقي غري ذاك الذي ستسلكه، فأان يف مهمة وأريد أن 
أقضيها، ادع يل أن أجنح فيها«)))

) ( طارق البكري. 50 قصة قصرية لألطفال ج،4. )بريوت: دار الرقي للطباعة والنشر والتوزيع(، ص 26 
2 ( املرجع نفسه ص26.

) ( زهري قاسيمي: سعيد مبدينة فاس، ص8.
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 ويتكرر اخلطأ نفسه يف الصفحة نفسها ويف الصفحة العاشرة: »حكى سعيد للشيخ 
قصته ابلتفصيل ...فنظر اليه الشيخ مبتسما وقال له:

اطمئن اي بين سأشري عليك ابملكان الذي جتد فيه الدواء الشايف -وإن شاء هللا- سيعود 
وجه أختك نضرا كما كان، وهنا سأل عبد الكرمي الشيخ بلهفة: أحقا ما تقوله؟

فأجابه الشيخ »أجل ...أجل وأخرج الشيخ من جيبه ورقة وكتب عليها بضع كلمات، 
العلم  مبدينة  املغرب مشهورة  مدن  أقدم  من  مدينة  هناك  له:  قائال  الكرمي  لعبد  ومنحها 

والعلماء، ومعروفة جبامع القرويني، هل عرفتها؟

أجابه عبد الكرمي: أجل إهنا مدينة فاس..

قاطعه الشيخ: متاما إهنا هي )...( وأضاف الشيخ: هبذه املدينة يسكن صديق يل، 
صفاءه  شاء هللا  إن  أختك  لوجه  سيعيد  مفعول سحري  ذو  مسحوق  لديه  عامل كبري، 
ونضارته...( وهبذه الورقة عنوانه الذي سيساعدك للوصول إليه. بعد أن ودع سعيد الشيخ، 

اجته صوب حمطة احلافالت:«)))

2- التمثالت الشعرية حلقوق اإلنسان يف أدب األطفال.

ليس من ابب اجملازفة القول أبن متثل حقوق اإلنسان أو متثل مرجعياهتا خيتلف بني 
الكتابة الشعرية والكتابة السردية، فما يستلزم قيودا إيقاعية ونغمية وموسيقية قد جيعل من 
لفظ معني بديال للفظ دال عليه حفاظا على هذه اآلليات الضابطة لنص بقيود مقابل 
نص مرسل، عالوة على أن النص الشعري كثريا ما يركز على البعد الوجداين االنفعايل، 
فتأيت املواقف مرتبطة ابلشاعر أكثر من ارتباطها ابلسارد أو الراوي او الشخصية كما يف 
السرد أو املسرح، طبعا تستثىن من هذا املعطى كل حقيقة نصية شعرية معتمدة على السرد 

أو احلكي أو متضمنة للمكوانت السردية واحلكائية املعروفة..

تركز املقطوعة الشعرية على كل ما يعترب خطأ منذ البداية، متمثال يف مخسة أخطاء:

) ( املرجع نفسه ص 11-12
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اللعب يف املطبخ. -

اللعب وإبريق اهلوة يغلي. -

اللعب قريبا من املوقد. -

عدم االكرتاث برأي اثن خمالف واإلصرار على اللعب. -

الوهم أو اعتقاد ليلى أبهنا على صواب واآلخر على خطأ. -

وابلرغم من كون النص يستند على فعل للحكي يف مجلته االستهاللية، فإنه حافظ 
مبوسيقاه على طابعه الشعري، بل قد تكون احلكائية مبا حتمله من خصائص من متطلبات 

الكتابة الشعرية املوجهة للطفل:

»ليلى، كانت يف املطبخ تلعب ابحلبل

أبريق القهوة كان على املوقد يغلي

قلت هلا مبتسماً: »ليلى كوين مثلي«

قالت: »دعين ألعب وحدي طول الليل
فأان أحياانً أهوى القفز على احلبل«)))

فبالرغم من أن اللعب حق من حقوق الطفولة، فإن النص يسعى إىل توضيح أن ممارسة 
احلقوق خارج سياقاهتا تكون نتائجه غري إجيابية ويلحق ضررا خبارقه وقد جاء الضرر عرب:

سقوط اإلبريق. -

 سقوطه على الرجل. -

) ( حممد علي الرابوي. عصافري الصباح. )الدار البيضاء: منشورات سال، ط،2 989)(،ص 9-10
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 احرتاق ليلى. -

سيكون من الصعب إغفال البعد احلجاجي يف هذا النص الذي جيعل من صاحب 
الدعوة مؤمنا أنه على صواب، وأن املعرتض على خطأ غافال القاعدة احلجاجية: اعتقاد 

الصواب ليس معناه خطأ غري املعتقد، وهو ما اعتربه النص حالة تقريرية نقلها كما يلي:

»ها قد سقط اآلن إبريق على الرجل

احرتقت ليلى، خرجت جتري كالنبل

اختبأت عند اجلدة يف البيت السفلي

دخلت أمي املطبخ، صاحت غضىب:

»ويلي ويلي! من أحرق هذا وأان يف شغل«؟
قلت هلا: ليلى! هتوى القفز على احلبل«)))

اتفاق  تعين  ال  بتاات، كما  الفوضى  تعىن  ال  إنسانيا  حقا  ابعتبارها  احلرية  ممارسة  إن 
املعتقدات مبرجعيات أخرى،  ارتباط هذا احلق كما هو احلال يف  اآلخرين معك بسبب 
ففي قصيدة حممد علي الرابوي ينقل الشاعر املعتقد إىل الطفل وفق مرجعياته ووفق تصوره 
الذي ينطلق منه لصنع رجل الغد كما هو احلال يف النصوص املعدة انطالقا من السرية 
النبوية أو سري اخللفاء الراشدين او أئمة االسالم أو من النصوص املنطلقة من القران الكرمي 

واحلديث الشريف:

»يف أغاين الطيور

يف عبري الزهور

) ( املرجع نفسه ص0).
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يف خرير املياه

قد رأيت اإلله

يف زرايب الربيع

عند فجر وديع

قد رأيت اإلله

يف ضياء القمر

يف حفيف الشجر

قد رأيت اإلله

يف نظام النجوم

يف سواد الغيوم

يف مجال احلياة
قد رأيت اإلله«)))

فالطفل غري املسلم مثال وإن كان تلقيه النصي ابللغة العربية، قد ال يثريه هذا النص، 
لكن املسلم قد يتغىن به وميارس سلوك التغين بفخر يف أماكن التعبد ويف املدرسة وأمام 
املإل، وهي حق مضمون له خارج رقعة الدولة اإلسالمية بسبب املادة الثامنة عشرة )8)( 
ين، ويشمل هذا احلقُّ  اليت نص على أن لكلِّ شخص حقٌّ يف حرِّية الفكر والوجدان والدِّ
حرِّيته يف تغيري دينه أو معتقده، وحرِّيته يف إظهار دينه أو معتقده ابلتعبُّد وإقامة الشعائر 

) ( املرجع نفسه ص8 
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واملمارسة والتعليم، مبفرده أو مع مجاعة، وأمام املأل أو على حدة.

III- مقتحات واصفة للتمثالت املرجعية حلقوق اإلنسان يف الكتابة للطفل.

1- السياق والنسق.

إن التمثل املرجعي حلقوق اإلنسان يف الكتابة للطفل ينبغي له أن ينطلق من مكونني 
رئيسني مها السياق والنسق ابعتبارمها مفهومني دالني، ألن السياق يعصم من اخلطأ يف 
التمثل املرجعي ويعترب دليال مرشدا، خاصة يف النصوص اليت تعتمد على تعدد الداللة فهو 
حيسم فيها بكونه قرينة دالة على مبتغى املتكلم ومراده، ألن من خصائص السياق أنه: 
»يرشد إىل  تبيني اجململ، وتعيني احملتمل، والقطع بعدم احتمال غري مراد، وختصيص العام، 
وتقييد املطلق، وتنوع الداللة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد املتكلم، فمن أمهله 

غلط يف نظره، وغالط يف مناظرته«)))).

أما النسق فهو الضامن حلياة النص خارج ثقافته األصلية، فيساعد على النظم الداللية 
نظاما من  اللغة يؤسس  الثقافة -  انفتاحه على مكون  مادام »النسق يف ضوء  اجلديدة 
العالقات املرجعية اخلاصة، واالحتماالت اإلشارية الالهنائية، حيث تضحي العالقة بني 

الدال واملدلول اعتباطية ال حد هلا«)2). 

إن السياق والنسق يتعالقان ويتكامالن دومنا تنافر أو تضاد ومها معا أساسان للمحتمل 
النصي على مستوى التأويل ، كيفما كانت طبيعة النص املكتوب، بل إن تظافرمها بقدر 
ما يشرعن التأويل، يقود حنو تضييق آفاق التأويل غري الصائبة مراعاة لفحوى التعالق اليت 
جتعل »كل إقدام على أتويل أي نص )شعرا أو نثرا( يفرض تبعا ضرورة العودة إىل هذه 
الوسيط«،  بـ»املرجع  التأويل يف عالقته  لتأويلها أتويال أيخذ بعني االعتبار سريورة  البنية 
إمياان أن هذه البنية خبصائصها ومقوماهتا وآليات تداوهلا قادرة على بلورة خطاب كاشف 

) ( ابــن القيــم اجلوزيــة. بدائــع الفوائــد، تــح: علــي بــن حممــد العمــران، إشــراف: بكــر بــن عبــد هللا أبــو زيــد، مــج 4. )جــدة: 
دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع، 424)هـ(، ص4))).

2 ( يوســف حممــود عليمــات. »الضغينــة يف قصيــديت اهلجــاء واملديــح عنــد بشــر بــن أيب حــازم األســدي: قــراءة أتويليــة 
ثقافيــة«، اجمللــة األردنيــة يف اللغــة العربيــة وآداهبــا، مــج)، ع) )متــوز، 2007(، ص54).
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للحقيقة  اجملسدة  ومفاهيمه  ومعامله  النص  ختوم  يف  املعقودة  والثقافية  البنائية  للتعقيدات 
واجلمالية  املضمونية  الداللة  إىل  املؤدي  الالئق  االستخدام  املشروطة ابستخدامها  الغائبة 

والنسقية املنضافة لرهان السياق املنفتح على عوامل النص وممكناته«.)))

سيكون من املهم التنبيه إىل أن هذا التأويل هو إنتاج جديد للنص، وهو تلق خيتلف 
للقارئ  يتماشى مع وعي قرائي متجدد  القراء وفئاهتم ومرجعياهتم وتصوراهتم مبا  حسب 
الفرد، وهو يتنقل من مرحلة عمرية إىل أخرى، فال يتناسب ابلتايل تلقي الطفولة املبكرة مع 
نظريهتا املتأخرة، وال تلقي املقلد للكبار مع تلقي الشارع يف اإلميان ابملثل العليا، وال تلقي 
املتلقي املوغل يف األسطورة أو املؤمن  املؤمن ابخلوارق والعجائب والنصوص اخلرافية مع 

ابحلقيقة العلمية احلديثة.

2- االنتاج والتلقي.

ميارسه  الذي  الكتايب  ابلوعي  الطفل  يف كتاابت  اإلنسان  حبقوق  املهتم  النص  ينتج 
الكاتب، لقد ظل هدف الكتابة أن نكتب نصوصنا اليت مل نقرأها، ومن هنا فإن الوعي 
هبذا املعطى يسمح إبنتاج نصوص مرتبطة حبقوق  اإلنسان يف مشوليتها سواء أكانت حقوقا 
مدنية أو ثقافية ، إن اإلنتاج الذي يعقب التلقي جيعل من الكاتب يفكر يف غري املفكر 
فيه، كما جيعل القارئ الطفل أمام حاالت جديدة ووضعيات مل يسبق له التعرف إليها، 
مما ينتج عنه الرتاكم املعريف ومعه تراكم اخلربات اليت جتعل من كتاب الطفل كتااب تكوينيا 

وتثقيفيا، وجيعل من مضامينه مبا فيها حقوق اإلنسان مصادر للمعلومات واألفكار.

إن البحث يف التلقي أو التلقيات يفرتض تبسيطا لنظرية التلقي مبا يتماشى مع عمر 
ويف  حمدد  عمري  منظور  من  التلقي  أفق  يف  فنفكر  األطروحات،  مستوى  على  الطفل 
القراء األطفال املتعاقبني، ويف القارئ نفسه طفال وكبريا ويف املسافة اجلمالية والوقع الذي 

يصاحب الراشد بسبب معطى نصي متقدم زمنيا...اخل.

) ( عبــد هللا أحــادي. أتويــل القصيــدة العربيــة املعاصــرة: الســياق والنســق. )املغــرب: منشــورات مقــارابت 8)20(، ص 
.40



حقوق اإلنسان يف أدب الطفل يف العامل العريب 332

3- املمارسة النصية والتأويل.

 ال ميكن حلقوق اإلنسان على مستوى البنود أن تؤول أو تفهم خارج سياقاهتا، وهو ما 
تنص عليه املادة 0) حني تنبه إىل أنه »ليس يف هذا اإلعالن أيُّ نصٍّ جيوز أتويله على 
حنو يفيد انطواءه على ختويل أيَّة دولة أو مجاعة، أو أيِّ فرد، أيَّ حقٍّ يف القيام أبيِّ نشاط 
أو أبيِّ فعل يهدف إىل هدم أيٍّ من احلقوق واحلرِّايت املنصوص عليها فيه.« غري أنه  
البد من أتويل النصوص اإلبداعية ال النصوص القانونية، ألن النص اإلبداعي ليس وعاء 
فارغا تصب فيه القوانني وتتداول، عالوة على أن وظيفة األدب ليست هي تلك، لذلك 
فإن تعدد القراءات واعتماد األنساق والسياقات الثقافية وإنتاج النص قرائيا، وإعادة إنتاجه 
فهما،كلها مسارات معرفية تقود حنو التأويل ابعتباره يندرج ضمن وظيفة القراءة« ال معىن 
للنص خارج ما يدركه القارئ حلظة قراءته، وبتعدد القراءات تتعدد املعاين وتتوالد«))).وهنا 
البد لألزمنة السردية أن تعي حلظتها ما بني زمن القصة وزمن النص وزمن اخلطاب، كما أن 
األفضية احلكائية البد أن تشهد حتوالت بنائية على مستوى التمثل الذهين لدى القارئ، 
خاصة مع الفئات العمرية يف مراحل الطفولة املتأخرة، حيث توجه النصوص دون معينات 
توضيحية ويكون القارئ ملزما ابخلطاطات والرسوم الذاتية اليت ينتجها أثناء القراءة، عرب 
الوعيني  تفاعل  أمهية  الفتاح كيليطو إىل  نبه عبد  لقد  إعمال خياله ومد عرى تصوراته. 
وعي النص ووعي القارئ، وهو التفاعل الذي يكون نتيجة أتويل معطى كتايب معني هذا 
التأويل يقود إىل مرجعيات حقوق اإلنسان كما هي يف حالة سكوهنا وثباهتا ال إىل أتويليها 
مبا يتناىف معها ويتجاوز مرجعيتها التشريعية مادام النقد يعي أبن :»دور القارئ يكمن يف 
حتيني معرفة هي أداتنا من أجل الكشف عن الدالالت اليت ال ميكن أن تنبعث من وعي 

النص إال إذا تفاعلت مع وعي املتلقي«)2).

 إن املمارسة التأويلية هي اليت تقودان إىل الداللة اليت تتماشى مع املرجع، وتسمح لنا 

) ( عمــر التــاور. »يف معــىن االختــالف عنــد جــاك دريــدا اإلرجــاء والـــتأجيل«. جملــة مقــارابت، مــج 6، ع))، الــرابط، 
)))20(، ص04).
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مبعرفة البعد التمثلي وفق الرتتيبات اآلتية:

بنيات 	  للتأويل، وال ملمارسة  قابلة  التشريعية يف حقوق اإلنسان اثبتة وغري  املرجعية 
بالغية جديدة مثل بنية التقليص والتوسيع إبضافة غري املنصوص عليه يف األدبيات املتفق 

عليها أو جتاوزه أو حذفه.

املرجعيات النصية ترتبط مبعطيات متصلة بعالقة الدال ابملدلول، وعالقة املرجع ابلواقع 	 
وعالقة الداللة ابللغة والفهم والتفسري والتأويل.

التأويل يستند على السياق والنسق ويف ضوئهما يبحث يف تعالق االنتاج والتلقي.	 

ال وجود لتلق هنائي للنص مادام القراء خيتلفون، وابختالفهم ختتلف أدوار التفاعل 	 
وآليات حتيني املعرفة وابلتايل مكامن الكشف عن الدالالت املتعددة.

خالصات تركيبية وتوصيات.

- إن البحث يف متثالت حقوق اإلنسان يف أدب األطفال ال ميكن أن يتم مبعزل عن 
مكونني رئيسني مها: املرجع والداللة، ابعتباره األول معطى تشريعيا ضابطا، والثاين معطى 
أتويليا شارحا، وهي العالقة التكاملية احملكومة بعناصر أجناسية من شعر أو قصة وحمكومة 
بعناصر مجالية كالسياق والنسق واإلنتاج والتلقي، غري أهنا يف كل احلاالت تظل خاضعة 
لشروط قراءة غري معزولة عن اإلشكالية العامة للبحث بفرضياهتا اليت مت متحيصها نصيا من 

خالل متون عربية لكتاب وشعراء اهتموا ابإلبداع الطفويل.

البد يف قفل هذه الدراسة من التنبيه إىل توصيات قراءة مستشرفة نصوغها كما يلي:

- إن أي حبث يف موضوع حقوق اإلنسان ينبغي أن يراعي التداخل بني جماالهتا وكيف 
تفضي إىل بعضها.

- عدم فصل البحث عن حقوق اإلنسان يف أدب الطفل عن مرجعيات القيم مبختلف 
خلفياهتا.
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- العمل على تفعيل ممارسة نقدية من أجل تنخيل النصوص املوجهة لألطفال وغري 
املراعية للبعد احلقوقي والقانوين يف متوهنا.

واالتفاقيات  املواثيق  مرجعيات  على  مؤسسة  أو شعرية  قصصية  التفكري يف سالسل 
الدولية، يف أفق خلق ثقافة حقوقية وقانونية لدى الطفل.



335حقوق اإلنسان يف أدب الطفل يف العامل العريب 

قائمة املصادر واملراجع
1- العربية

ابن القيم اجلوزية، ابن القيم. بدائع الفوائد، تح: علي بن حممد العمران، إشراف: بكر بن عبد اله أبو 
زيد، مج 4. جدة: دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع، 424)هـ.

اتفاقية حقوق الطفل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 25/44 املؤرخ يف 20 تشرين الثاين/نوفمرب 
.(989

مقارابت  منشورات  املغرب:  والنسق.  السياق  املعاصرة:  العربية  القصيدة  أتويل  هللا.  عبد  أحادي، 
.20(8

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، قرار 7)2 ألف، 0) كانون األول/ ديسمرب 948). 

البكري، طارق: 50 قصة قصرية لألطفال ج،4. بريوت: دار الرقي للطباعة والنشر والتوزيع،2007.

بوطيب، مجال. الرواية العربية احلديثة: املرجع والداللة حبث يف أنرتوبولوجيا اجلسد. املغرب: منشورات 
جامعة سيدي حممد بن عبد هللا فاس، 8)20.

التاور، عمر. »يف معىن االختالف عند جاك دريدا اإلرجاء والـتأجيل«. جملة مقارابت، مج 6، ع))، 
الرابط، )))20(.

القومية 2،  ثقافتنا  التغريب واألصالة، سلسلة  العريب بني  الطفل  ثقافة  مصطفى وآخرون.  حجازي، 
الرابط: منشورات اجمللس القومي للثقافة العربية، الطبعة األوىل 990).

حسن، طالل. زهـــــرة اببنــــج للعصفـــورة، قصص لألطفال. دمشق: منشورات احتاد الكتاب العرب، 
.2002

الرابوي، حممد علي.  عصافري الصباح. الدار البيضاء: منشورات سال، ط،2، 989).

عليمات، يوسف حممود. »الضغينة يف قصيديت اهلجاء واملديح عند بشر بن أيب حازم األسدي: قراءة 
أتويلية ثقافية«، اجمللة األردنية يف اللغة العربية وآداهبا، مج)، ع) )متوز، 2007(.

قاسيمي، زهري. رقية النقية، سلسلة حكاايت تراثية مغربية. املغرب: منشورات مقارابت، 9)20.



حقوق اإلنسان يف أدب الطفل يف العامل العريب 336

قاسيمي، زهري. سعيد مبدينة فاس، قصص احلليب لألطفال، سلسلة املدن املغربية ). بريوت: منشورات 
احلليب، الطبعة األوىل 6)20.

قاسيمي، زهري. طموح زبيدة، قصص احلليب لألطفال. الرابط: مطبعة املعارف اجلديدة،6)20.

كيليطو، عبد الفتاح. الكتابة والتناسخ، مفهوم املؤلف يف الثقافة العربية، تر: عبد السالم بنعبد العايل، 
املغرب: دار توبقال للنشر والتوزيع، ط2، 2008م.

2- األجنبية

Farcy, Denis. Lexique de la critique،presses universitaires de 
France.france: Presses Universitaires de France )Puf(.1991 



337حقوق اإلنسان يف أدب الطفل يف العامل العريب 


