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  اللفظي و الالعنف  العنفثقافة  
  اتمع التونسي يف األطفال معاملة يف

  مشاهد و بدائل
جميع الحقوق محفوظة للمؤّلف



ë†¿Þ<Øé‘`i êŠÞçjÖ]�ÄÛj�]�»�Ù^Ë�ù]�í×Ú^ÃÚ�»�ê¿Ë×Ö]�ÌßÂøÖ]�æ�ÌßÃÖ]�íÊ^Ïm

 

5 

 

íq^{{{{{{fè� 

إىل  ينظرالبحر و هو  عند شاطئ
بعد ثوان  ر الصيبرّ ق .اهلائجةها األمواج 

ليعيدها إىل احمليط قبل أن كّل جنمة 
قذفت األمواج كّلما إىل البحر  واحدة 

يواصل الصيب مل يكرتث بذلك وراح 
: املشهد فقال له يتابع  الفالسفة كان أحد 

 ؟ ماليني النجوم قد تناثرت على الشاطئ
بتسم إ  ؟  من مصريها شيئاً عملك هذا لن يغّري 

 :مث قال إىل البحر ليعيدهآخر  اليلتقط جنم
  ؟ أليس كذلك...مصري جنم البحر هذا
كحال جنوم  اتمعيف األطفال اليوم 

ر هذه ، تتقاذف أجسادها الربيئة و نفسّياا الغّضة سياط 
ما فتئت تتعاظم اليت مواج كاأل اهلادرة
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 ريوقف طفل صغ  

ها األمواج قذفتالبحر اليت  ومجن
كّل جنمة ل أن جيري حنو  من التأمّ 

واحدة ما أعاد وكلّ  متوت
الصيب مل يكرتث بذلك وراح  ولكنّ  العشرات منهاب

كان أحد   …نفس العمل  
ماليني النجوم قد تناثرت على الشاطئأّن أال ترى  ، يا بينّ 

عملك هذا لن يغّري  أال ترى أنّ 
ليلتقط جنم نحينو هو يالطفل 

مصري جنم البحر هذا على األقلّ  لقد تغّري 
األطفال اليوم قد يكون حال   

ر هذه ، تتقاذف أجسادها الربيئة و نفسّياا الغّضة سياط البح
اهلادرةاللفظي ظاهرة العنف 
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يف كّل مظاهر احلياة لدرجة أصبحنا فيها 
ا حلياتنا وأن ال كون رديفي أن ال ميكن إّال 
املتأثّرة مبختلف طبيعة البشرية الوثيق بال

 واالقتصادية واالجتماعيةيديولوجية 

للمجتمع بكّل مكّوناته احلّق يف البقاء 
هذا األمر ،  استفحالعلى مواجهة 

ثريه هو بالتأكيد ال و كّل عمل مهما كان حجمه و مساحة تأ
  .... تغيري ملصري جنم من جنوم البحر 
من خالل تأليف هذا الكتاب إليه 

حول العنف اللفظي يف اتمع التونسي ، هو كتاب ضّمنته   
مت فيه مجلة من البدائل العملّية وقدّ 
با خطا للطّفله عل اخلطاب املوجّ تسهم يف ج

 . بلورة الرتبية السليمةيف نا سليما مسهما يف بناء الشخصية و 
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يف كّل مظاهر احلياة لدرجة أصبحنا فيها  استشرت وتتسارع و 
ال ميكن إّال  األمرجنزم بأّن هذه 

الوثيق بال الرتباطهمناص منه 
يديولوجية اإلتارخيية و ال املغّريات

  ... و غريها نفسيةوال
للمجتمع بكّل مكّوناته احلّق يف البقاء هل ، لكن   

على مواجهة  صامتا عاجزا غري قادر
بالتأكيد ال و كّل عمل مهما كان حجمه و مساحة تأ

تغيري ملصري جنم من جنوم البحر 
إليه ذلك ما هدفت   

حول العنف اللفظي يف اتمع التونسي ، هو كتاب ضّمنته   
وقدّ مشاهد حقيقّية من الواقع 

تسهم يف جاليت من شأا أن 
نا سليما مسهما يف بناء الشخصية و ليّ 
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  صدفة الّلقاء بأحد أصدقاء الطفولةمجعتين ذات يوم   

ما زلت : تجاذبنا حديث الذكريات حبلوها و مّرها فقال يل ف
أتذّكر صوت أّمي يلعلع يف أذّين و هي تدعو علّي بالعمى 

اإلطالع باب اخلزانة ذات الباب  حبّ  ألّنين فتحت بدافع
اخلشيب املتهالك فسقط بغتة كأس من كؤوس الشاي الفاخرة 
املعّدة للضيوف فتكّسر ، كانت عباراا اجلارحة تنهال علّي  

منة ، دعوات علّي بكسر األطراف الثا ابنكالسياط و أنا 
اجلّن ، كانت صرخاا عالية يبلغ صداها مسامع اجلريان  انتقامو 

و هي ترجو من اهللا أن خيّلصها مّين ومن مصائيب ألّنين حسب 
  ... ظّنها منذ أن ولدت مل تر خريا يف حياا 

مرعوبون من أن  كان إخويت الصغار خائفون مرتعشون  
يلحقهم أذى سلسلة السب والشتائم، حدث كل ذلك من 

  ... أجل كأس تكّسر
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  ا كثر مّرت اليوم أربعون عاما على احلادثة و مثيال ...
أربعة عقود مل تكن كافية لتمحو من ذاكريت تلك املواقف و كم  
كانت كثرية ، بقيت جروحا مل تندمل بعد كّل هذه السنوات 

بدين من  اقشعرالطويلة ، كّلما تذكرت تفاصيلها املريرة إّال و 
قسوا ، و رغم أّنين اليوم بعد رحلة احلياة و النضج بّت أعي 

أّم يف الدنيا تكره صغريها أو تريد له الشّر  و أدرك أن ال توجد
و أن ال حنان يضاهي حنان األبوين و أّن كل ما قيل لنا يف 
طفولتنا كان جمّرد سحابات و أمواج غضب عابر إال أّا مع 
ذلك فعلت فعلها يف أمزجتنا و شخصياتنا وظلت تفاصيلها  

قد   فولتناكامنة يف أنفسنا و كأّن تلك الصور البائسة من ط
  ...حدثت باألمس القريب
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يف جممله بالنزاعات بني األمم  إقرتن تاريخ اإلنسانية 

زاعات م دأ يوما احلروب و النّ األفراد طيلة قرون و قرون فلو 
باغض ، فالعنف حاضر يف تاريخ و التّ  واالقتتالة العدوانيّ و 

إىل االعتقاد بأنه متأّصل يف  البشريّة  حضورًا جيعلنا منيل أحياناً 
يف هذا  )1(" عالية طالب"قلب اإلنسان نفسه وتقول الدكتورة 

يضمحّل العنف تنبثق الدوافع باألنانية و حني يزدهر :"الصدد 
ة ما محل تراكمات قدمياملنطق السليم و كّلما كربت مساحته كلّ 
تعمل على  اجتماعيةو و مستحدثة و تناقضات سياسية 

امح واألواصر الدينية الرّاسخة نسانية و لغة التساإل استهداف
يات الفكر و الثقافة و احلضارة وجترف يف طريقها كل مسمّ و 

  ". و األدب و العلم و التواصل الفنّ 

                                                           
باحثة و روائية عراقية أصدرة عديد الكتب و املقاالت واموعات : ية طالبة عقيل اجلبوري عال - 1

  .بكلية الرتبية جبامعة بغداد  تالقصصية و دّرس
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: ) karl Popper )2" كارل بوبر " كما يقول الفيلسوف  
فإذا كان العنف ،ترتكز احلضارة أساسا على تقليص العنف " 

لبشر و كأنّه قضاء حمتوم ولدوا به و عاشوا حاضرا  يف قلوب ا
يف ذات الوقت ال إنسانية العنف و ال يعي اإلنسان  عليه فإنّ 

ته وعبثّيته ، إنّه يكتشف يف إنسانيته ال عنفا يؤّسس معقوليّ 
حلياته و يشّكل بنيتها ، فثقافة الالعنف هي تعبري عن إنسانية 

 .  "اإلنسان
 " Francois Vaillantايّان  فرانسوا ف" و قد أشار إىل ذلك 

إّن أخالقّيات الالعنف و أخالقّيات حقوق اإلنسان : " بقوله 
تعّرب عن أخالقّيات عاّمة واحدة أال و هي أخالقيّات إحرتام  

  ) 3(".كّل إنسان وكرامته 
: قائال  Horace "هوراس"أيضا الشاعر الالتيين كتب   

"Ira brevis furor est" :" من ال ، تالغضب جنون مؤق
 يفعل ما يعرف كيف يسيطر على غضبه يود فيما بعد لو أنه مل

                                                           
، يعترب من أهّم فالسفة العلم صل منساوي أفيلسوف بريطاين من )   1994-1902( كارل بوبر  -  2

  .يف القرن العشرين
،  1990نف ، مقالة يف األخالق األساسية ، باريس ، لوسريف ، العفرانسوا فايان ، ال -  3
  206.ص
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عندما كان يبحث يف العنف عن إشباع  أملى عليه غيظُه وهواه
إْن مل تطْعــَك فإا : حتكْم بأهوائك ، سريع حلقد ال يُروى

  .)4("  جيب كبحها، جيب تقييدها ،تتحكم بك
  

I- مفهوم العنف:  

نف يف الّلغة اخلرق باألمر و قّلة الرفق يقصد مبفردة الع  
يعّرف ، كما  ) 5(به فيقال عّنفه تعنيفا أي مل يكن رفيقا يف أمره 

مضاد للرفق ومرادف للشدة " أنّه املعجم الفلسفي العنف بـ
  .  ) 6(" القسوة و 

هي  Violenceكلمة العنف أّما يف اللغة الالتينية ف  
يؤذي  ين ينتهك أواليت تع Violareة من الكلمة الالتينّية مشتقّ 

انتهاك أو أذى يلحق باألشخاص إذا ف أو يغتصب فالعن
  . )7( األشياءو 

اإلستخدام " العنف بأنّه  االجتماعو قد عّرف علماء   
                                                           

  .64-59، رسائل شعرية، الكتاب األول، الرسالة الثانية، صHoraceهوراس   -  4
  163، ص  6إبن منظور ، لسان العرب ، جمموعة  -5
  112،ص 1982الكتاب اللبناين ،  ، بريوت،دار 2مجيل صليب ، املعجم الفلسفي ، ج  -6

  120،ص املرجع السابق    -7
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غري القانوين أو غري الشرعي لوسائل اإلكراه املاديّة من أجل 
أّما من منظور علم النفس  ، )8("أغراض شخصّية أو إجتماعّية 

منط من أمناط السلوك الذي ينبع عن حالة إحباط " العنف ف
مصحوبة بعالمات توّتر و حيتوي على نّية سيئة إلحلاق ضرر 

  )9(.مادي أو معنوي بكائن حي أو بديل عن كائن حّي 
  

II-  العنفأسباب:  

ينشأ العنف عندما يرفض اإلنسان أن تكون رغبُته   
كتبت   و قد خراآل تصطدم برغبةمقّيدًة بالواقع وعندما 

    :يف هذا الصدد قائلة : )Simone weil  ")10 سيمون فايل"
من حّقي إمتالك مجيع األشياء، واآلخرون يقفون عقبًة أمام " 

ل يتأصّ ، ذلك، وعلّي أن أمحل السالح إلزالة هذه العقبة 
 ةله رغبالعنف يف رغبة ال حدود هلا تصطدم باحلّد الذي تشكّ 

                                                           

، ص  1978أمحد زكي بدوي ، معجم مصطلحات العلوم اإلجتماعّية ، بريوت ، مكتبة لبنان ،  -  8
441.  

  30.، ص1996مناء العريب ، مصطفى عمر التري، األسرة العربّية و العنف ، بريوت ، معهد اإل -  9

 فالسفةتُعتَرب من أهم  فرنسيةفيلسوفة ) : Simone Weil )1909-1943 سيمون فايل -  10
تأمالت حول قضايا احلرية واالضطهاد " و من مؤّلفاا عاماً  34مع أا مل تعش سوى  القرن العشرين

  "االجتماعي
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  . )11(" اآلخرين
 العنف درستالعلمّية اليت عّددت النظريات ت و قد 

  :ومنها
  

   :البيولوجية الغريزيةالنظرية  -1
يعكس السلوك اإلنساين وفقا هلذه النظرية الطبيعة   

العدوان ينبع من دافع  واإلنسانية، فالقّوة غريزية تنطلق تلقائيا 
أو لتعّدي على الغري إىل ابصفة ال شعوريّة  صاحبه جيّر داخلي 

قد بّني ذلك       و ألشياء بصورة مباشرة أو غري مباشرة اعلى 
أّن عندما استخلص  )Konrad Lorenz  ")12كونراد لورنز "

 هاليت يشاطر   ينبع باألساس من غريزة النزالالعدوان اإلنساين
  . فيها غريه من احليوانات 

                                                           

لد األول، باريس، غاليمار، األعمال الكاملة، اجلزء السادس، كراسات، ا ،سيمون فايل -11
 .297، ص 1994

الكثريون  يعتربه منساويعامل  ):Konrad Lorenz)1903 -1989  كونراد لورنتس -  12
  1973 سنة و الفيزيولوجيا جائزة نوبل يف الطب حصل على . احلديثة اإليثولوجياواحًدا من مؤسسي 

وصدرت   1963صدر باألملانية سنة   Das sogenannte Böse    عن العدوان: من مؤّلفاته
  1966ه األوىل باإلجنليزية سنة طبعت
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جلدل كبري بني معارض هلا  و قد تعّرضت  هذه النظريّة   
و تفاسريها على مالحظة سلوكات  امت جتاراباعتبار أا أق

ردود أفعال احليوانات و هي ختتلف يف نظرهم عن السلوك و 
شابه الكبري يف تصرّفات اإلنساين و بني مؤيّد هلا على أساس التّ 

   .و ردود أفعال اإلنسان و احليوان 
  

    :نظرية الدافع العدواين -2  
من حافز أو  أشالعدوان ين أنّ هذه النظريّة  يرى رّواد  

من حافز خارجي  ليس داخلّيا بل متأتّ دافع وبأن هذا الدافع 
 وفقاالعدوان ف ،إىل إيذاء أو إحلاق الضرر باآلخر يدفع اإلنسان

 ه حميط يف معّني إىل مثري ض الفرد ذه النظرية هو نتيجة لتعرّ هل
 .ينتج عنه االعتداء و العنف 

    
  : التحليلية النفسية النظرية ـ 3

 أنّ رائد املدرسة التحليلية النفسية  "Freud فرويد"  يرى  
اإلعتداء على اآلخر مار أو د دافع للدّ العنف والعدوان ليس جمرّ 

ؤدي إذا ما تأن ميكن طاقة عقلية عامة بل ات عقاب الذّ أو 
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إىل قيام حاالت مرضية نفسية عصابية أو  تأو أحبط تاعرتض
  .)13( العنف فيحدث معها إىل احنراف يف خصائص الشخصية

 

  : نظرية العنف كسلوك اجتماعي مكتسب -  4
العوامل االجتماعية ذات تأثري  هذه النظريّة أّن تعترب   

 ، كبري يف عمليات اكتساب السلوك العدواين وإثارته واستمراره
هو سلوك مكتسب أثناء احلياة االجتماعية فالعنف وفقا لذلك 

اإلثارة و  نعدواللض التعرّ و  حاالت اإلحباطحيدث بفعل 
النسق اخلانق لوترية احلياة اليومّية  و اجلنسية واجلسدية واملعنوية 

احلرارة  و ث البيئةتلوّ  و والضوضاء االزدحامللّناس فعوامل 
 رات والكحول والعقاقري مبختلف أنواعهااملخدّ  وتعاطي

األزمات طويلة األمد كاألزمات االقتصادية واالجتماعية وما و 
جمتمعة مكن أن تؤدي من املمجاعية وإحباط  تسببه من معاناة

يفّسر ذلك  إىل العنف الشامل ، ولعلّ  غري متوّقعة يف حلظات 
العامل الثورات يف  حدوث أغلبيف جانب كبري ما يصاحب 

                                                           
سيقموند فرويد ، املوجز يف التحليل النفسي ، ترمجة سامي حممود علي و عبد السالم القفاش ،  -  13

  .2000اهليئة العامة املصرية للكتاب ، سلسلة أمهات الكتب ، القاهرة ، 
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 .و ختريب تطال املمتلكات العاّمة واخلاّصة  من أعمال عنف
 

III - مفهوم العنف اللفظي: 

  

ا  يعّرب  ةكالميّ   إساءة لغوي و تعدّ هو اللفظي العنف 
ينتج عنه شعور داخلي و  إنفعايل نفسيعن موقف صاحبها 
  . نيفعل خارجي سلوك وردّ 

من مفردات  جمموعة" العنف اللفظي يف  و يتبلور
والتأنيب اليت تشّكل والتجريح  والشتم والتهديد السبّ وألفاظ 

ه امت من متييز نفسن بواسطتها الشّ تنفيس مؤقتة يتمكّ  عملّية
، وبذلك يشعر )املفعول به(يف مرتبة أعلى من املشتوم ) الفاعل(

 .)14("  احة النفسيةبالرّ 

 

 

 

                                                           
 جامعة السلطان موالي سليمان،  "مقاربة لسانية نفسية: لغة العنف وعنف اللغة ، هوب مراد مو  -  14
  4، املغرب ، ص  بين مالل ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،  
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 ����א
	���א
���������א���ل����

    
    
أصبح العنف اللفظي يف اتمع بصفة عاّمة و جتاه   
املهتمني  خّص مشكال عميقا مؤرّقا لكلّ أبصفة  األطفال

تتعاظم و تزداد بصفة خميفة  تنفكّ ابالرتبية فهذه الظاهرة ما 
مهددة بصفة جدية حق األطفال يف العيش يف بيئة تربوية  

نهم من بلورة وحنت تهم و متكّ سليمة حترتم فيها كينونتهم ونفسيّ 
  . شخصيات متوازنة 

ت هذه الدراسات اليت تناول تبعا لذلكدت و قد تعدّ   
 بعادهاأحاولت حتليل خمتلف الظاهرة القدمية اجلديدة و 

التصّورات  و حبث قتصاديةاالو  جتماعيةواالوأسباا التارخيية 
كدّوامة ال   ت بديتال ةاجلارف اثرياأمن ت واحللول املناسبة للحدّ 

  .تنتهيتتوّقف و ال 
يف هذا الّصدد عاملان أمريكيان يف دراسة أشار  قدو   

األطفال يف الواليات املتحدة األمريكية  أنّ إىل  1995هلما سنة 
يهم ملالحظات إجيابية ون مالحظات سلبية أكثر من تلقّ قّ يتل
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معّدل مائة إىل ا يف البيت وخارجه الطفل يوميّ  يتعّرضحيث 
  )15(.مالحظة سلبية مقابل مالحظة إجيابية واحدةومخسني 
وزارة  2012دراسة حديثة قامت ا سنة   كما بّينت  

 التنمية و التعاون الدويل التونسية بالشراكة مع مكتب
أّن  )16(حصاءبتونس و املعهد الوطين لإل  UNICEFاليونسيف 

العنف اللفظي يف معاملة األولياء ألطفاهلم يف اتمع التونسي 
  :وفقا للمعطيات التالية  ظاهرة متفشّية و ممارسة يومّية دائمة

سنة إىل  14-02يف سن  األطفالمن  % 89.9ض تعرّ   -
سبقا إجراء االستبيان  العنف اللفظي خالل األسبوعني اللذين

  .الذي مت توجيهه  لألولياء
حسب  عليهم لفظيا من األطفال املعتدى نسبتراوحت  -

يف حني  للذكور %91.6لإلناث و  %88بني  متغّري اجلنس
يف  %89.9بلغت هذه النسب حسب متغري التوزيع اجلغرايف 

  .يف الريف %90.7املدينة  و 
                                                           
15 -Lumsdaine E. & Lumsdaine M. (1995): Creative Problem 
Solving, McGraw-Hill International Editions, New York. 
16- MDCI/INS/UNICEF, TUNISIE : Suivi de la situation des 
enfants et des femmes , enquête par grappes a indicateurs 
multiples 2011-2012  ,P 111  
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يرتك و  ميؤملهلألطفال  ال شّك أّن العنف اللفظي املوّجه  
 منو  همو مستقبل ماو نفسيّ  ماآثاره العميقة على شخصي

  :وفقا ملا يليدثه حيالصعب جّدا حتديد مدى الّضرر الذي 
بالعنف  ألنّه ليس لعنف اللفظي توجد عالمات ظاهرة لال   -

 J.Andersonسونتوم جون أندرسون" يرىو البدين 

Thomson  )17( ّا من ي يعّد أشد إيالمالعنف اللفظ بأن
اجلسدي ألّن الكلمة القاسية قد ال يّتضح أثرها جلّياً  العنف

العنف اجلسدي الذي خيّلف عالمات  على الطّفل على عكس
  .ظاهرة كالكدمات والّندبات

حيّس به  اعميق اداخليّ  اأملأذى يسّبب  العنف اللفظي هو -
اخلوف من  ته اهلّشة ولكن يكبته بدافعالصغري و يعّذب نفسيّ 
يعيش معه يف غياهب حياته جيعله بالتايل العقاب املضاعف و 
 .ّي كان أل بهعدم البوح  اإلمكانالداخلّية حماوال قدر 

                                                           
املركز الصحي الطاليب جلامعة فرجينيا باحثا ب ، يعمل 1948معاصر ولد سنة طبيب نفسي  -17

 جمال علم النفس التطوري واستخدام مبادئها لفهم االكتئاب ص اهتماماته البحثية يفتتلخّ االمريكية ، 
  .واإلرهابواالنتحار 
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ب اسباألالّنشأة حتت وطأة العنف اللفظي هي من مجلة  أنّ  -
منازهلم ومن ذويهم إىل عامل  روب املراهقني منهل ةاجلوهري

  .من ها اجلرمية وتعاطي املخّدرات وغري 
اإلساءة و  ديد الطفل و الصراخ يف وجهه ألتفه األسباب -

املتعّمدة إليه يف حضور اآلخرين من إخوة أو أنداد أو أقارب 
املفردات القاسية يف  استعمالوالتجاهل و التأنيب املستمّر و 

التعامل معه ، كّلها عوامل تكون حامسة فيما بعد يف حنت 
أنطوان  "بقانون الكيميائي مالمح كهل الغد وذلك عمال 

ال  ":يف القرن الثامن عشر "   Antoine Lavoisierفوازييه ل
 من شكل تغّري كّل شيء يستحدث بل  ي شيء  فىن والي شيء 

  ". إىل شكل آخر
و قد أجرت الباحثة يف جامعة فلوريدا بالواليات   

 Ericsson  Natalieناتايل ساكس إريكسون "املتحدة األمريكية 

Sachs  "
ذين تعّرضوا يف طفولتهم بّينت فيها أّن الدراسة )18(

                                                           
18

- Sachs-Ericsson, Natalie; Medley, Amanda N.; Kendall–Tackett, 
Kathleen; Taylor, John, Childhood abuse and current health problems 
among older adults: The mediating role of self-efficacy.  
Psychology of Violence, Vol 1(2), April 2011 
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ملستمّر لديهم ضعف أعراض القلق ألّي نوع من أنواع الشتم ا
الثقة بالنفس  اهتزازو وضعف الشخصّية و الرتّدد  االكتئابو 

مقارنة بالذين مل يتعّرضوا هلذا األمر بل حظوا بنسبة معّينة من 
 . االحرتامالوّد و التقدير و 

يزيد من خطورة هذه در اإلشارة إىل أّن ما و جت 
 من  % 90أّن  منعلماء الّنفس  ما خلص إليه الظاهرة، هو 

يصّدقون ما يقال هلم من أوصاف دنيئة لفظّيا األطفال املعّنفني 
يف حقيقة األمر خطرًا جسيمًا على يشّكل وشنيعة، وهذا 

أثّر كثرياً وثقته بنفسه، فالطّفل ُجِبَل على أن يت نفسية الطّفل
قد  ذلك لذا، فإنّ  و البيت واملدرسة يفمبن حوله، ال سّيما 

، وبينه وبني من جهة و ذاتهعاطفيًا بني الطّفل  انفصامايسّبب 
  .من جهة أخرى اآلخرين 
و التربّم من الطفل أمر يكاد يكون  االمتعاضأّن  كما  

ع يومّيا يف حياتنا و حيدث يف جمتمعنا بسهولة أكرب ممّا نتوقّ 
أو الضغط اليومي أو الوضع الصّحي  االنفعالوذلك حتت تأثري 

معايريه القيمّية أو اته و مبختلف مكّون االجتماعيأو الوسط 
ضعف املهارات الرتبوية التواصلّية ،فالوالدان حبرص مبالغ فيه 
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قد يفقدان رباطة  ألبنتهمأو  ألبنهممنهما يف منّو أفضل 
بدرجات متفاوتة من و  مرارباستما فيؤذياما لفظيّا جأشه

الشّدة ، و األقارب أيضا رّمبا يوّدون يف كثري من األحيان بنّية 
حسنة املشاركة يف تربية هذا الصغري وتوجيهه فيؤذونه من حيث 

ر  كَ ْذ  شْ يتِ ا جِ ء مَ يْ شَ " :ال يشعرون أو يؤنّبونه أو يسخرون منه 
ة منه يف كما أّن املعّلم يف مدرسته برغب.  "... اكْ ابَ ي بَ كِ 

حتصيل أجود و نتائج أحسن لتالميذه قد تنفلت منه عنان  
الّسنة  حْ جَ نْ تَـ  انْ ، كَ  كْ ت ا مسَ يَ " :كلماته اجلارحة الالذعة 

وا دبُ نْ ، إِ  قْ و عَ  قْ و  عَ يل و إِ  جّْ حَ  جّْ  حَ يل  ، إِ ْين بْـ اسِ ا حَ جيَ ذي إِ اه
  ."... يطْ يف حِ  ارْ مَ سْ  مِ يِيت رِ هْ شَ ا ي آنَ اقِ رواحكم بَ على أ

متعّددة و يّتخذ العنف اللفظي جتاه الطفل أشكاال   
  )19(:منها 

   :إطالق النعوت املهينة على الطفل  -1
،  مْ ، يا راس الّلحَ  كْ ت لة ، يا مسَ صْ يبة ، يا كارثة ، يا حَ صِ يا مُ 
  ...يا ْبِليْد ، ة ، يا قّواد طَ خْ يا سَ 

                                                           

التونسية  اللهجةنعتذر عن إختيارنا ذكر عبارات العنف اللفظي كما تقال يف : تنويه  - 19
  .ا قد تكون صادمة للبعض ا أّ نرغم إدراكو ذلك قصد إبالغ الصورة كما هي 
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   :توجيه عبارات الندم على إجناب الطفل  -2
عىن الّشوق بل مبليس (  كْ اقِ تَ شْ  نِ اِين ر ، يَـ  كْ تِ بْ تين ما جِ يا ري

  ... ريْ خِ  ريتْ ما ِ  كْ تِ بْ ي جِ ل ، مِ ) مبعىن الفقدان 
  : الّدعاء على الطفل  -3
ضربة الشمس البقلة هي احلرارة الشديدة و ( ْك  ب ة على قُـ لَ قْ بَـ 

العمى (  ا مَ صْ  ا ومَ عْ  كْ طِ عْ يَـ ن شاء اهللا ، إ كْ ز ة ِ وتَ مُ ) املميتة 
 كْ اكِ خازوق على حنَ  كْ طِ عْ ، يَـ  كْ ونِ لى لُ ا عَ دَ  كْ طِ عْ يَـ ،) الصّم و 

) كلمة خازوق يف اللغة العربّية دون أن يعرف الوالدان معىن  ( 
رة يف هاك سْ كَ   طكْ عِ إن شاء اهللا ، ، يَ  مّْ الفُ  اكِ ة يف هَ شَ كْ ، بَ 

  ..، يـَْعِطْك ِفْلفَلة اليدين 
  :لطفل التربّم من وجود ا -4
ش اكْ ة ، ، مَ حسَ نْ ة مِ ميَ دِ  كْ تِ رّْ كان املشاكل ، جُ   كْ تِ رّْ  جُ ة ِيف ميَ دِ  

  ..بْ تِ عْ ي و واصِ نُ ، )مبعىن الربكة  ( فرْ مربوك على أمك حّىت طَ 
   :عبارات اإلستهزاء بالطفل  -5
 نْ فِ دْ إِ  ار ة ، بَـ وَ نْـ ماد ، أوه يا ناري على هالض ار ختّلف الرّ النّ 
      مّْ دَ  شْ يكِ ي ما فِ اخِ ي يا مباركة ، يَ حِ جِ رْ ، دَ باحلياة  كْ وحِ رُ 

اخلسارة ، ما أكرب راسك بال و  ، الطول)مبعىن اإلحساس ( 
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 كْ وحِ رُ  بْ ايِ خَ سْ تِ  يضْ  رِ ة ، ِيت ي بنَـ  تِ نْ ي إِ اخِ يَ  !ي كِ بْ فائدة ، تِ 
اطب طفل و حنن خن(  شْ كِ الِ يبَ ا فِ مَ  انْ ت كَ فْ شرِ  اكْ رَ  ريْ صغِ 

  )..سنوات  الستّ 
   :ديد الطفل  -6

خاّصة عندما يشي الطفل ( وارب الشّ  اكِ هَ  كْ لِ قْ رِ و اهللا ملا حنَْ 
، و اهللا ملا ) بيه عن حسن نّية و برباءة الطفولة عند أبأّمه 

 تِ قْ و وَ امهُْ فَ تْـ نِ  وِ ار ، تَ و للدّ جعُ رْ  نَـ يل ت إِ قْ و وَ امهُْ فَ تْـ نِ  اوْ ، آتَ  يكْ ر نوَ 
 وّْ ة و تَـ اجَ احلَ  اكْ هَ  لْ مِ عْ أَ  بْ ر ، جَ  ْدَمةمن اخلِ  وكْ بُ  حْ و  يرَ يل إِ 

ة يف اإلمتحان يَ اهِ بَ  ادْ دَ عْ أَ  شْ يبِ ا جتِ مَ  انْ ، كَ  كْ ل مِ عْ نَـ  آشْ  وفْ تشُ 
اجلديدة ملا  كْ بتِ عْ لَ  رْ س تكَ  انْ كَ   وْ ، لَ  كْ فِ رِ عْ ي و ال نَـ دِ لْ وِ  كْ َال 
ة ، لَ ايْـ القَ  وزْ عزُ  كْ لِ يبْ من الّدار ملا جنِْ  جْ ِر ختُ  انْ و كَ ة ، لُ حيَ طرِ  لْ اكِ تَ 

  ... كْ لِ ريْ يصِ  آشْ  وفْ ملا تشُ  كْ اجيِ حوَ  خْ س لو كان متَ 
   :التشاؤم من الطفل  -7
 اِين ة ، رَ بَ اقْـ العَ  نْ س وحيَ  ِرتْ سْ ّيب يِ ي رَ كِ بْ تِ  تِ نْ و و إِ ل هار الكُ النّ 
ي الغراب األكحل ، كِ   ف و ِإْنتِ طْ ، الل  حلْ مِ  كْ تِ رّْ جُ  فْ رِ عْ نَـ 

  ...  ي س علَ حنَْ  شْ اكِ مَ  ونْ تكُ  بّْ ُروِحكْ ار إربعاء و حتِ ك تِ بْ جِ 
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املسلسل  عْ ب  نتَ يِين ل خَ و ة طَ املاسْ  األسئلةي من ز يِ  :التجاهل -8
 اكْ يه معَ ي فِ كِ ت ِحنْ قْ وَ  يشْ دِ نْ ا عِ مَ ة ، و تَـ  يكْ ة بِ يَ الهِ  يشْ نِ َما، 
  .. ُفوْتِين ، بـَرة  لْ اهِ د سَ عْ بَـ و  ارْ بَ األخْ  عْ ب  نتَ ّليِين خَ 
   :املقارنات املهينة مع الغري  -9
َنا ا مَ  دّْ قَ  يكْ ة فِ يبَ ، غرِ  هْ َال ه و حمَْ قلَ ما أعْ  ّمكْ د عَ لْ وِ  وفْ شُ  صَرفـْ
ي  ة كِ رَ سْ ، يا حَ  كْ م ت عَ نْ بِ  رْ يف شطَ  شْ يتِ ا ما جِ ينَ ر ا و وَ ينَ ر قَـ و 
  . وكْ بُ  رْ  شطَ حّىت ِيف  شْ يتِ ا جِ مَ َشْي ،  كْ رِ مْ  عُ ت ِيف نْ كُ 

   :األوامر القاسية -10
 فَ  رْ سك حَ تْ ي ، تِ ادِ غَ  صّْ ، ترَ  كْ م و ، ما امهُْ فَ تْـ نِ  كْ تِ صْ ن بَال مِ  كْ ر

 عْ الِ طَ  سْ النّـفَ  انْ كَ   عْ مَ سْ نِ  بّْ ما حنِ ،  كْ وتِ صُ  عْ مَ سْ نِ  بّْ حنِ  شْ ادِ عَ 
  ...كْ ظرِ نْ مَ  ي علَ  بْ لِ قْ إِ  ،  طْ ابِ هَ 

   :مساومة الطفل  -11
 ِيف  لّْ الكُ  كْ ب عَ لُ  كْ لِ ّيشْ ة يف اإلمتحان يا نطَ يَ اهِ بَ  دْ ادَ عْ أَ  يبْ يا جتِ 

يا تـَْقرَا ة ، لَ ة ِمجْ كَ رّْ حَ املتْ  رْ وَ ى الص سَ نْ ا إِ يَ  ضْ ايِ رَ  دْ عُ قْ يا تُـ  ، الْ وبَ البُ 
  ... Bicycletteعلى ُروِحْك يا ِإْنَسى ِإيل ِعْنَدْك بِيِسْكَالْت 
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:  ب اإلفتخارتشجيع الطفل على العنف اللفظي من با -12
كلماا مبتذلة و فيها سّب   شعبّية، حتفيظ أغاين  كْ م عَ  بّْ سِ 

  ... لآلخر و قذف 
التشجيع على جماة العنف اللفظي من األقران بعنف  -13
فاحمليط اإلجتماعي الذي يعيش فيه الطّفل يعّلمه أنّه  :أشدّ 

اع لكي يأخذ مكانه يف احلياة فعليه أن ال يذعن بل أن يرّد الصّ 
العنف اللفظي سالح  ع يف الناشئة أنّ زرَ يُ صاعني و هكذا 

مع  لْ اجِ رَ  كْ ب حنِ : األقوياء و أن التخّلي عنه جنب و مهانة 
على روحك ،   عْ افِ ش ودَ تْ كِ سْ ا تُ ، مَ  يشْ كِ بْ ، الرّاجل ما يِ  كْ ادِ دَ نْ 

    يقول يف هذا الصدد. ي يلِ كِ شْ ا تِ مَ  ريْ غِ  نْ مِ  دّْ حَ  لبكْ غْ ي يِ كِ 
فل قد يكون من أكرب العوامل املشّجعة للطّ :" "جالل حلمي" 

على أن يسلك سلوك العنف أّن بعض األولياء واجلهات 
يشجعون أبناءهم على التصّرف بعنف مع اآلخرين ويطالبوم 

لعنف و البعض اآلخر ينظر للعنف بأن ال يكونوا ضحايا ل
  .)20( "كأنّه الطريقة الوحيدة للحصول على ما يريدونو 

                                                           
20

  32ص ، 1999 ،طباعة و النشر دار قباء لل:لقاهرة، االعنف األسري ،جالل حلمي - 
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  :إصطحاب الطفل إىل بؤر العنف اللفظي  -14
ة كاملقاهي الشعبّية و املالعب مثل بعض األمـــــــاكن العمومي 
  ...و غريها قاعات األلعاب و 

   :ممارسة العنف اللفظي أمام  الطفل  -15
يتجّلى ذلك يف إنفالت العقال أحيانا عند تشّنج أحد أفراد 

أصبح هذا د قوقف أو شخص معّني و بسبب مالعائلة 
عند إستعمال الوسائل احلديثة باخلصوص اإلنفالت مألوفا 
اإلنفالت ال يعين التلّفظ بكلمات بذيئة ( لإلتصال كاجلّوال 

أمام الطفل بل عبارات ّجم قاسية فيها كثري من العنف 
  ). اللفظي 
الّرتبة اخلصبة  ياحلقل ذهو كالطفل خالصة القول ، و   

اللفظي املمارس عليه هو كاألعشاب العنف  والقابلة للزرع 
 يف  التكريسّا وجدت الشوكّية اليت تنمو بنسق سريع أل

  :و هكذا يتشّكل املشهد التايل  اتمع
عميقة الندوب كالهي  أعشاب شوكّية نبتت داخل الطفل و  -

  .جترحه و تؤمله أينما حتّرك أو أراد أن يعّرب أو أن يتصّرف  اليت
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رة على إيذاء كّل من ميّر جبانبها أو حياول أعشاب شوكّية قاد -
منها و هذا ما يتجّسد يف سلوك الطفل  االقرتابملسها أو 

الــذي تلّقى عنف لفظيا يف حياته فهو ال يرتّدد يف كثري من 
  .األحيان يف إيذاء غريه صغريا كان أم كبريا

تتداخل فيه األعشاب املؤذية  sauvageحقل شوكي بّري  -
ه هو هو ما ميكن تشبي االستغاللاحل  للزراعة و فيصبح غري ص

باتمع الذي مل تعاجل فيه ظاهرة العنف اللفظي املوّجه للطفل 
 .بالكيفية والطرق املالئمة 
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فل يف سنواته األوىل مجلة من العادات تظهر لدى الطّ   

السيئة اليت يلجأ إليها الصغري بإستمرار و هي غالبا عادات 
غريهم و مرّبني و  متكّررة تتسّبب يف إستياء احمليطني به من أولياء

يف حماولة لتخليصه منها و تدفعهم إىل املالحظات املتكّررة 
يه إلجباره حّد ممارسة العنف اللفظي علإىل تصل يف األخري ل

  .على عدم القيام ا
الضغط إىل سبب هذه العادات العصبية أساسا و يعود   

إىل مثل  هالنفسي املسّلط على الّطفل، فهو يلجأ لكي جيا
غري أسلوب أيضا  وهذه السلوكات حبثا عن البقاء هادئا وه

ه حيتاج إىل اإلهتمام واملساعدة أي أنّ  هإلخبار والديمنه مباشر 
  .شعوريةبصفة ال  يقوم ايتعّمد فعل هذه األفعال بل ال  أنّه

التلعثم و تكون هذه العادات يف شكل رّدات فعل مثل   
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قضم التضافر و إدخال اإلصبع يف األنف و لّف خصلة من و 
قضم مؤّخرة ل األصابع و وضع الشعر يف الفم و الشعر حو 

التأرجح بالكرسي عند الدراسة أو القلم الذي يكتب به و 
 .راجعة خاّصة امل
  
  : التلعثم -1

هو عبارة عن الرتّدد يف الكالم بني أجزاء الكلمة   
الواحدة أو بني مقطع و مقطع من اجلملة لذلك خترج 

الرتّدد طق مع التوّقف و كلمات من الفم متلكئة غري سليمة النال
و تؤّرق هذه العادة غالبا الوالدين و املرّبني فيسعون  .املستمرّين
مرّد الطّفل وتعنيفه لفظيا للتخّلص منها يف حني أّن  إىل تأنيب

  :نتيجةالتلعثم هو باألساس 
و ذلك يستدعي بطبيعة احلال عيب خلقي يف أجزاء الفّم  -

  .التثّبت و العرض على الطبيب املختصّ 
تكون أسرع من اإلستجابة اليت قد سرعة تفكري الطّفل  -

عدم التشويش و و  الفورية لعضالت الكالم فيحدث هذا اإلرتباك
  . خروج الكلمات سليمة مسرتسلة 
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اخلوف من العقاب إن مل تكن اإلجابة أو القراءة صحيحة  -
 .عامل ضغط يفضي إىل التلعثم  فذلك يشّكل

ة عصبية متاما عن أيّ  االمتناع يف حاالت التلعثم و يتعّني   
بل أّن ذلك يتطّلب اهلدوء و السعي إىل عدم اإلصرار على 

بالغ فيه أو املطالبة بتكرار ما أخطأ فيه بل إعطاء التصحيح امل
الطّفل الوقت الكايف ليختار الّنسق املناسب لوترية كالمه مع 

عواطف بعبارات رقيقة و عدم التجريح أو التهديد بل التشجيع 
حمّبة حىت يكتسب الثقة يف نفسه و يتمكن بالتايل من التخّلص 

  .عادة تدرجيياهذه البنفسه من 
  
   :عناد و التمّرد على األوامر ال -2

  :حتدث هذه الظاهرة عند   
الوالدين على أن يطبق طفلهما أوامرمها حبذافريها دون  إصرار -

نقاش حىت و إن كانت غري متطابقة مع الواقع كطلبهم منه 
  .مثال أن يلبس لباسا شتويا يف حني أّن الطقس مل يعد باردا

شياء بشكل يتعارض مع املبالغة يف التدخل يف كل دقائق األ -
 .رغبة الطفل يف حتقيق استقاللية قراره و تفّرد شخصيته
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  :الغرية  -3
 إحساس أوديد يف العائلة اجلولود املقدوم غالبا ب يتسبّ   
أو الشعور بالنقص يف زان بقية إخوته عليه والديه مييّ  نّ أالطفل ب

رسة اللباس أو النتائج املدرسّية أو حظوة أحد األقران يف املد
حدوث الغرية و هي غرية ترتجم إىل رّدات فعل يف لدى املعّلم 

غري مقبولة لدى األولياء أو املرّبني بصفة عاّمة فيحدث بالتايل 
التصادم بني موقف كل طرف فيتوّلد العنف اللفظي الذي 

 .يكون الطفل ضحّيته 
  
  : النشاط املفرط و قّلة اإلنتباه  -4

 للطفلاملفرط نشاط يعترب مرض نقص االنتباه وال  
Hyperactivité de l'enfant  من أشهر أمراض اضطراب

يف مرحلة خاّصة السلوك العصيب الذي يصيب األطفال 
  :و من مظاهره الدراسة

اليت تتطّلب  األلعابالتهّرب من الواجبات املدرسّية و من  -
املستلزمات املدرسية للمتحّدث و إضاعة  االنتباهو عدم الرتكيز 

م و غريها و سرعة اإلجابة عن األسئلة دون تعميق من أقال
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  .التفكري و حتّول الرتكيز بسهولة حنو مثري خارجي و النسيان
و الوقوف املتكّرر من   األصابعالتحريك املستمّر لأليدي و  -

املراجعة و اجلري يف كل مكان بال هوادة  أوكرسي الدراسة 
ل من البيت اخلروج و الدخو وتسّلق كل ما ميكن تسّلقه و 

 .توّقفبصفة مستمرّة و سريعة و الثرثرة بال 
  
  :قضم األظافر -5

مـــن حالـــة  عـــنينشـــأ  اإنســحابيّ  يعتــرب قضـــم األظـــافر أســـلوبا 
عــــــن جماــــــة الواقــــــع  الطفــــــل ان يبعــــــد و القلــــــق اللــــــذينر التــــــوتّ 

  . رحان وأحالم اليقظة وعدم الرتكيزالسّ  على  انه ويساعد
صـعوبات نسـبية  الطّفـلابلـت تزداد هذه العادة كلما ق و  

دوافــع  وأعــدم االطمئنــان أو شــعور متزايــد ب ة حتّملــهتتحــدى قــدر 
 .و توّتر شديدين يف حالة عدم استقرار هاخلوف مما جيعل

  
  :العدواينالسلوك  -6

السلوك العدواين من اخلصائص السلوكية الشائعة يعترب   
 يظهر على شكل اعتداء علىو هو  لدى األطفال املضطربني
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اآلخرين بأشكال خمتلفة كاالعتداء اجلسدي وإحلاق األذى 
، أو باالعتداء اللفظي كالسباب والشتائم، أو حىت م املادي 

دف  و ذلك ر واملخاصمةبالعدوان الرمزي بإظهار التذمّ 
 .  ط عليهمإزعاجهم أو إغاظتهم أو التسلّ 

  
  : املتكّرر الكذب  -7

يفها آلّيا يف خانة الكذب املتكّرر ظاهرة ال جيب تصن  
  :اجلنوح بل هي يف حقيقة األمر صور تعبريية لدى الطفل

عائي و هو حيدث عادة عندما يبالغ الطفل يف الكذب االدّ  -
يف يهدف هو  وصف جتاربه اخلاصة فيجعل من نفسه بطًال و

 هإىل إحداث السرور يف نفس السامع وبذلك يتحقق لديذلك 
  . د الذاتإىل السيطرة وتأكي حاجتهإشباع 

لنمّو كبري  الكذب اخليايل ويظهر هذا عند األطفال نتيجة  -
فال يستطيعون عندها التفرقة بني ما هو حقيقي و ما  خلياهلم

  .هو على غري ذلك 
الكذب األناين حيث يكذب األطفال رغبة يف حتقيق هدف  -

   .و ذلك نتيجة متركز عال للتمركز حول الذات  شخصي
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حيدث نتيجة لإلنفعاالت احلادة و هو الكذب اإلنتقامي  -
ض هلا الطفل، ويغلب هذا النوع عند األطفال الذين اليت يتعرّ 

  . حيسون بالغرية والغنب وعدم املساواة يف املعاملة
من يظهر عندما يكذب الطفل خوفا و هو الكذب الوقائي  -

 .العقاب فيستبق ذلك بالكذب بغية النجاة
  
  : السرقة  -7

بسطو بسيط يف البيت  دأ مثل هذا السلوكما يب كثرياً   
أو أغراض إخوته فإذا جنحت  طعام أو حلوىللطفل على 

احملاولة األوىل فإن الطفل يعاود الكرّة و ذلك إىل حني التفّطن 
و تنمو هذه العادة . إليه داخل العائلة أو املدرسة أو يف الشارع 

أو الرغبة يف نتيجة شعور باحلرمان أو الغرية أو الفراغ العاطفي 
  .لفت اإلنتباه إليه أو اإلنتقام 

 
   :فقدان الشهّية لألكل  -8

 :يف ما يلى أسبابهتتمثل أهم   
إصابة األطفال ببعض االضطرابات النفسية مثل القلق  - 



ë†¿Þ<Øé‘`i êŠÞçjÖ]�ÄÛj�]�»�Ù^Ë�ù]�í×Ú^ÃÚ�»�ê¿Ë×Ö]�ÌßÂøÖ]�æ�ÌßÃÖ]�íÊ^Ïm 

 

 
38 

 

  .واخلوف واحلزن مما يؤثر بصورة مباشرة على مركز الشبع ىف املخ
اليت متنع تناول الطفل كميات كبرية من املواد السكرية  -

  .الشعور باجلوع 
من الطعام قد يات أكرب إصرار األم على أن يتناول ابنها كمّ  -

  .ألنه ال يريد الضغط الزائد عن اللزوم يفقده شهيته 
  .اجلهاز اهلضمى يفاإلصابة ببعض الديدان والطفيليات  -
  

و جتدر اإلشارة يف األخري إىل أنّه ، أيا كانت   
الصحية اليت تصيب الطّفل و اليت االضطرابات السلوكية أو 

تأنيب الأوردنا بعضا منها فيما سبق فال جيب مواجهتها  ب
بل باهلدوء ارحة اجلالحظات والتقريع بالعبارات القاسية وامل

أنينة و احلّب و اإلحاطة النفسّية والبحث موإشعار الطفل بالط
  .يف األسباب احلقيقية ومعاجلتها برتّو وصرب كبريين 
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ة يف اتمع التونسي ، مشاهد واقعّية مستمّدة من احلياة اليوميّ 
 غة الدارجة يف صياغة أجزاء كبرية منها حّىت 

  ...اء و أنقلها إليهم كما حدثت فعال
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مشاهد واقعّية مستمّدة من احلياة اليوميّ 
غة الدارجة يف صياغة أجزاء كبرية منها حّىت لت إستعمال اللّ فضّ 
اء و أنقلها إليهم كما حدثت فعالب صورا أكثر للقرّ أقرّ 
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تصطحب األّم صغريها إىل املرّكب التجاري ، تعرتض   

الفىت سلع متنّوعة مرّصفة يف أروقة كثرية ممتّدة ، آآآه  كم هي 
يتمّسك ... مجيلة األلعاب اإللكرتونية ، إنّه حيّبها كثريا 

شرتاء واحدة منها فقد أعجبته كثريا ، إّا ايريد  بتالبيب أّمه و
... مثل اليت رآها يف الصورة املتحركة اليت هو مولع مبشاهدا 

نّه ليس هلا من تستمع األّم إىل طلبه و تشعر باحلرج أل  
شرتاء بعض من حاجياا انقود غري اليت ستمّكنها من 

الرقيقة  اعاالمتنتنطلق من فمها عبارات ...األساسّية للبيت
بصوت خافت يف بداية األمر و لكن ال فائدة ، فإغراء اللعبة 

  ...شرتى منها ااجلريان قد  ابنال يقاوم و 
ينتبه إىل  أبدقد تشعر األّم باحلرج خاصة وأّن البعض   
تعلو إىل أن وصلت اش الذي ما فتئت  نرباته تزداد و هذا النق

 رْ ه آخِ الل و : " غري و الشتم أمام عناد الص إىل الّنهر و السبّ 
ا نَ اِمهْ تفَ  وشْ مُ ..." اس الن  امْ د  قُ ِين مْ ش ة حمَ ميَ ا ، دِ ايَ عَ مْ  كْ جِ ر ة خنَ ر مَ 
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 وقْ سُ  اعْ متَ  شْ اكِ مَ  دْ ايِ زَ "  ، " ء يْ شَ  يرِ شْ ا تِ ا و مَ ايَ عَ مْ  كْ جِ ر خنَ 
ِمنو بألف مرّة و مرّة  ريْ خِ و اللِه  كْ تِ خْ ت أُ بْ جِ  انْ لو كَ  ، اسْ وَ وِحمْ 

 عْ مَ سْ تِ و  يبَ رَ تْـ ة و مِ لَ اقْـ عَ تَعاِوين ِيف الَقْضَية و ِمنو َما َحتشْمِنيْش ، 
ة على بَ عْ الل  كْ الِ َ ذْ اخِ وَ  يشْ نِ ة َماوَ دْ لغُ  ييشِ كِ بْ تِ " ..." الكالم 

 حّىت تَويل  !!!ة بَ عْ لُ  كْ يلِ رِ شْ نِ "  "... ِكي الّنَحاسْ   كْ اسِ رَ  ةْ ح صِ 
اللْطف  تِ نْ ي إِ خِ الَذرِية الُكّل و ِتْسَتْحِفْظ ؟ يَا نُوْرِمال ِكي

إللي ِعْندَها الّزَهْر ة يَ اهِ ي البَ اهِ  مَ ة ، ِيت يحَ ة صحِ بَ عْ لُ  ّيتْ لِ خَ 
ي ل صَ ه مْ الل   كْ تِ الْ د خَ لْ وِ  وفْ شُ " ..."  ينْ ارِ َ  كْ دِ نْ عِ  تْ دِ عْ قَـ 

 ُخيْرُجْ  يفْ كِ ه  قلَ عْ و َماه َال حمَْ  اشْ د و قَ ر ا تضُ  مَ يِين عِ  يهْ لِ ّيب عْ ى النَ علَ 
َرة َهاِذي وْ " ..." ه م مع أُ 

َهاْلْك امل   وفْ تشُ  وْ تَـ و اللْه َماِين ْمَعْديِتـْ
  " ... وكْ ول لبُ قُ ار واهللا ملا نْـ و للد حُ وّْ ي نرَ كِ 

يعلو صوت الصغري حمتّجا و رافضا و متسّمرا يف    
حتاول دفعه للسري  مكانه يف جناح  الّلعب و مقاوما أّمه اليت

 يشْ وفِ ا تُ و مَ  ِيف  دْ وعِ ة تُ ميَ و دِ  يشْ نِ بْ ا حتِ مَ  تِ نْ إِ " ... حنو األمام 
 اتْ ي وبِ البُ ِيف ا هَ يلْ رِ شْ  و تِ ِيت خْ أُ مع  لْ ايِ حتَ  تِ نْ إِ ...  كْ دِ عْ بوَ 

Poupée  تـَْو ِنْكبَـْر ...حرَام عِليْك ...الُكلّْ إِلّلي ِحتبّْ عِليُهْم
  ...ي بـَْرَشة فُلوْس و ِنْشرِي إِلّلي ِحنبّْ عِليه و تَويل ِعْندِ 
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ل هزّات تنهمر على الطف... مل تعد هنالك حلول   
يـَْعِطْك َدا ي امِ د ي قُ شِ مْ إِ " يد األذن و المن  ومسك قويّ  عنيفة

 كْ تِ دْ بَال  لْ ص وَ تْـ  ينْ ِعْند بُوْك وِ  يكْ ر وَ ا نْـ و تَـ ي ، أَ شِ مْ ، إِ عَلى ُلوِنْك 
ؤّخرة معلى  هجومها بضرباتتشفع األّم " ...  كْ اسِ رَ  ةْ ح و صِ 

  ...وجههعلى ختتمه بلطمة و مع دفع قوي الطّفل 
: تفزع إحدى النساء احلاضرات و تبادر األّم بالقول   

غري ما ه الصّ جْ ى وَ م علَ طْ و الل اهُ و رَ  كْ الِ بَ  عْ س وَ  امْ دَ يا مَ  كْ شِ ي يعَ 
  ويتُ صِ خْ و شَ لُ رْ م  يدَ ِيت خْ أُ  شْ ي عَ يِ و اهُ ف و رَ رْ  طَ ىت ي حَ اهِ بَ  وشْ هُ 

باللِه يَا َمَداْم : رمقت األّم املرأة و رّدت  ...و خيَليَها ضِعيَفة 
 ْة الدْرت ِيف ُجرلي تَدمالَقْسم عَلى اهللا  ارْ و الّصغَ  ارِ َآنَا هي إِل ،

  ... ار و بَـ 
هي اليومية و  ةيااحليصبح مألوفا يف يكاد هذا املشهد   

و هي ليست بالضرورة مرتبطة حبّي  صور تعرتض املرء باستمرار 
 و الشعيب أو مرّفه و ال  بوسط إجتماعي مرموق أو حمدود ، 

حكرا على أّمهات شابّات أو متقّدمات  يف السن ، مشهد قد 
يدور  يف حضور األب أو غيابه ، قد يشارك فيه إىل جانب 

ه شاعرا باحلرج مقّررا عدم قد يبقى صامتا مغلوبا على أمر و  األمّ 
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مرافقة زوجته مرّة أخرى تفاديا للحرج و قد يعرتض عليه 
  .وعندها تصبح اخلصومة عائلية على املأل

كأّين برّدات الفعل اليت ذكرناها آنفا أصبحت شبه   
 عأو غري مقتن هشيئا ال يروق ل هطفلمنه  من يطلبطبيعية لكّل 

لقّلة ذات اليد أو لغالء ه لبه وجبدواه أو غري قادر على شرائه 
خرين إىل األمام من نظرات اآل هروبيف احلقيقة  هوفاحش ، 

نهر الطفل الصغري تسّرت ب هو،  هحتاصر و  هتراقبو  هترمق اليت
دّمر شخصيته وثقته بنفسه ي بشكلعلى كرامته عليه و  والتعّدي

  .و كّل ذلك بصفة ال شعورية 
  
  
  
 
 
  
  
  



‚{{{{{{{â^�Ú� êŠÞçjÖ]�ÄÛj�]�»�Ù^Ë�ù]�í×Ú^ÃÚ�»�ê¿Ë×Ö]�ÌßÂøÖ]�æ�ÌßÃÖ]�íÊ^Ïm 

 

 

45 

 

 ����2��W�0�1���"2د��,'�

  
  
  ا ؟آنَ  يتْ جِ  نيْ ي منِ اخِ يَ :  الْ ؤَ سُ  كْ ألَ سْ نِ ، ابا ا بَ ابَ بَ  -

حاول األب تفادي السؤال بأن تظاهر بشغل نفسه مبشاهدة 
الصغري بدا أكثر إحلاحا يف معرفة إجابة شافية عن  التلفاز لكنّ 

  :جديدسؤاله احملّري فأعاد الكرّة من 
ا نَ آ يتْ جِ  نيْ منِ  فْ رِ عْ نَـ  بّْ ، حنِ  يكْ فِ  مْ ل  نكَ اِين رَ ، ا ابَ ا بَ ابَ بَ  -
  ت ؟جْ خرَ  نيْ منِ و 

ي دِ لْ وِ  شْ ي  يعَ ّليِين خَ : تربّم األب و أدار وجهه مغمغما   
  عْ ب نتَ 

َ
لكّن ...، لْ اهِ د سَ عْ بَـ  نْ و مِ عّدو باش يوفا  اوْ هَ  شْ اتِ امل

  . كْ انِ ة ، آمَ و ة تَـ و  تَـ ِين بْ اوِ جتَ  كْ ب ا حنِ ابَ بَ  كْ شِ يّْ يعَ : الصغري أصّر 
عندها نطق األب و قد بدا الغضب بّينا يف نربات   
  ...ا و تَـ  ِإْرَحتْت،  ّمكْ ش أُ رْ كِ   نْ مِ  يتْ ، جِ  او تَـ  يشِ يتْ وفِ : صوته 

 ونْ ؟ شكُ  اشْ يفَ كِ ": لكن الطفل سرعان ما سأل   
أجاب األب ...اهَ نْـ  مِ ِين ّرجْ خَ  ونْ ي و شكُ م ش أُ رْ  كِ  ِيف ِين ّخلْ دَ 

ا ي مَ اخِ ا ، يَ و ة تَـ طَ سئلة املاسْ ها األ ةي شنِ :  بأكثر حّدة
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 يعْ اضِ ا املوَ هَ  انْ ف كَ رِ عْ ا تَـ  مَ ال إِ  وَ  عَلى قـْرَاْيِتكْ ؤال سُ  يشِ كْ دِ نْ عِ 
  ...ي اذِ هَ 
-  ا يهَ شبِ  يدْ و زِ  فْ رِ عْ نَـ  بّْ ش و حنِ تِ مْ ا فهِ ا ، مَ ابَ ا بَ  يَ َال  هِ و الل
  لي ول تقُ  دْ اعِ ا قَ يمَ كِ   اشهَ رْ  كِ ِيف  ريْ صغِ  لْ طفُ  اشْ ا مث ة مَ ريَ  الكبِ ِيت خْ أُ 

ل أَ سْ تِ  كْ ب حنِ  شْ ادِ ، ما عَ  كْ اعِ ة متَ اكَ ة و الرّكَ دَ ا البَال ة هَ و شنُـ  -
 ي علَ  صّْ ة ، قُ دَ حْ ة وَ مَ لْ ا كِ ي ، أَ  ارْ الكبَ  اعْ ي متَ اذِ األسئلة هَ 

ى رَ خْ ة أُ ر مَ  يعْ املواضِ هَ  دْ بِ ِجتْ  كْ معَ سْ نِ  تلْ ازِ مَ  انْ و كَ لُ ة و رَ دْ اهلَ هَ 
  ...ي اهِ ، بَ  يكْ نِ ذْ وِ  كْ لِ دْ بِ ِجنْ 

يف متابعة  اخنرطصمت الطفل و توّقف عن السؤال و   
لكّن سؤاله ...التلفاز على مضض ساكتا كما أراد له أبوه ذلك 

ما زال يؤرّقه و مل يفهمه و مل يستسغ رّدة فعل والده ، فّكر 
برهة مث تسّلل على أطراف أصابعه  إىل اخلارج حنو أّمه ، حبث 

بدت لة الغسيل و قد تبّللت أطرافها و ا فوجدها واقفة أمام آعنه
  ...منهكة متعبة 

  ... الْ ؤَ ي سُ دِ نْ عِ  هِ ا ، بالل امَ ا مَ امَ مَ  -
 اشْ فَ  ِيف  شْ وفِ ا تشُ ي مَ اخِ ، يَ  تِ نْ إِ  انْ كَ   ةصَ اقْ نَ ا و تَـ ا  آنَ ىت حَ  -
ي كِ   انْ كَ   لْ أَ سْ ي و تِ جتِ  فْ رِ عْ ا تَـ ، ِكي الَعاَدة مَ  لْ مَ عْ ة نَـ دَ اعْ قَ 
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م سْ قَ ، ال ابْ يَ  الطّ ِيف  دْ و يِ  يلْ يف الغسِ  دْ ة يِ يَ ضْ القَ ة بِ وقَ نُ  خمَْ ِين وفْ شُ ت
  ...ى اهللا و برّة علَ 
  ...هكَ ْر بَـ  دْ احِ وَ  الْ ؤَ سُ  كْ شِ يّْ ا ،  يعَ امَ امَ باهللا باهللا يَ  -
-  و بَـ ْرب الص  عْ يسَ فِ  قْ طُ نْ ، أُ  ونْ حُ ها السؤال املمْ  ةّ وَ نُـ ، آشْ ... ة ر 
 ية كِ غَ ارْ ة فَ ايَ كَ حْ  كْ الِ ؤَ سُ  عْ لَ طْ يِ  انْ و كَ لُ نَنبْه عِليْك و ...ة رْكَ بَـ 
  ... بْ ارِ وَ الشّ  اكِ هَ  كْ لِ صّْ ا نقُ مَ الَ  كْ تِ ادْ عَ 

حنو كّلما مسع هذا التهديد  قفزت يد الصغري كعادته  
  ...من احلرق  و ذلك من فرط اخلوف عليهفمه الصغري 

-  ي تَـ تشِ قْ ا نطَ آي ؟ او  
  ؟ كْ شِ رْ كِ ِمْن   خَرْجتا آنَ  قّْ احلَ ي بِ اخِ ا ، يَ امَ لي مَ ل قُـ  -
ة ، ادَ العَ ي كِ ك ْ فِ يكِ ط ْ اسِ مَ  الْ ؤَ سُ  لْ أَ سْ تِ  اشْ بَ  كْ تِ فْ و اهللا عرَ  -

 شْ ي يعَ  بْ عَ لْ أَ  ار بَـ  ار بَـ ... كْ الِ بَ  عْ سَ وْ امَ  ! ِين ايْ جَ  شْ هذا عَال 
  ...يدِ لْ وِ 
 كْ شِ رْ كِ   نْ مِ  تْ جْ ا خرَ ّلي آنَ لِ لي إِ ال ا قَ بَ ا ، بَ ِين بْ اوِ ا جَ امَ امَ يَ  اهللاِ بِ  -

  ...ةايَ احلكَ  ليم كَ َحبْش يو ما 
ا مَ  انْ و كَ لُ  و اهللاِ ...  وكْ بُ  انْ ة كَ صَ اقْ ا نَ ا مَ  آنَ ّىت ا  حَ و اهُ كَ أَ  -
  ..ورْ ة القبُ اشَ ة نب حيَ بطرِ  كْ امِ عظَ  كْ لِ قْ دِ قْ دَ ي ملا نْ امِ د قُ  نْ مِ  يشْ شِ متِْ 
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  نْ مِ ت جْ خرَ  نيْ منِ  تْ طِ ي هبَ اخي كِ يَ :  الْ ؤَ سُ  رْ آخِ  ،ّيب رَ  بْـ يب رَ بْـ  -
 ،  ِيب احْ ّلي صَ الِ ا قَ يمَ كِ   كْ مّ فَ  نْ ت مِ جْ خرَ  قّْ احلَ ي بِ اخِ ؟ يَ  كْ شِ رْ كِ 
  ...ريْ ا كبِ و آنَ  ريْ صغِ  كْ مّ فَ  ! يشْ ا جيِ ؟ مَ  اشْ يفَ كِ 
ة يَ بِ رْ التُـ  ةْ ل ة و قِ اكَ كَ ة و الرّْ دَ البَال ة هَ ي ا ، شنِ هَ مْ شِ  ِحتْ َال  و اهللاِ  -
  طْ املاسِ  الْ ؤَ الس هَ  انْ كَ   لّْ ة الكُ لَ ئِ األسْ  لْ مِ  يتْ ا لقِ ، مَ  كْ اعِ متَ 
،  كْ الَ رَ جيْ  آشْ  وفْ ا ملا تشُ هَ دْ اوِ ت تعَ لْ ا زِ مَ  انْ كَ   ، و اهللاِ  كْ فَ يكِ 

ة مَ شْ احلِ  يهْ ي فِ رِ ا ِجتْ مَ  اشْ مث  بِالِفْلِفلْ  كْ هِ جْ وِ  كْ لَ كّْ حنُ  و اهللاِ 
 !!! او تَـ ي شِ كْ جبِ يعْ .. .ة رَ عْ اجل و 

غّطى وجهه الطّفويل ... ختّيل الصغري هول املشهد   
و قد أحرقته  نفسهبيديه وهرول بعيدا خائفا مرعوبا من تصّور 

  ؟لكن مع ذلك هل من إجابة ...و لفحته نريان الفلفل احلار 
: صمت الصغري وحيدا و إحتار مث غمغم لوحده   
 ...أيب كرب سأفهم كما قال يل أعندما 

   لكن إىل ذلك احلني هل سيفهم ؟
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قّررت العائلة ذات يوم من أيام الصيف احلارّة التوّجه   

عن  لالبتعادإىل البحر للسباحة و للرتويح عن النفس و 
  .القاسية "الشهيلي"لفحات ريح 

السعيد حىت ساد املرح  ما إن مسع األطفال ذا النبأ  
اجلميع على الفور يف إعداد العّدة    انطلقالقفز و النّط و ملرج و او 

هرع الطفالن إىل بيتهما و طفقا جيمعان .كّل يف ما يهّمه
ألعاما البحرية وغري البحرية و يرّصاا رّصا يف حقائب من 
البالستيك ، فهما يريدان أخذ أكرب قدر ممكن منها ، أليس 

مباذا سيشّيدون القصور الرملية  اليوم هو يوم السباحة واللعب ،
  ...و يلعبون األلعاب الشاطئية املختلفة 

 ال مَ : " كان الطفالن يف غاية السعادة وكانا يرّددان   
  .ومْ ب اليُ عْ و الل  انْ ومَ العُ و بِ بعُ شْ نِ  اشْ ا ، بَ ينَ ة لِ ، صح وّْ جَ 

مسع الطفالن والدمها و هو يستحّث اجلميع طالبا منهم   
  .من اليوم شيءيف تقديره ز و اإلعداد فلم يبق سرعة اإلجنا
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 اجتاهداء على الفور و خرجا يف لّىب الطفالن النّ             
خمة مملوءة حّد التّ  بالستيكيةارة ومها جيرّان ثالثة حقائب السيّ 

   : على الفور بلعبهما ، صعق األب لذلك و صاح
ي مسُِ "ي دِ نْ و عِ بُ يْـ اخَ سْ ي تِ اخِ ا ، يَ ذَ ة هَ و نُـ ا ، شْ ذَ ة هَ و نُـ شْ  -
ة هبَ رْ د كَ رْ ي جَ اهِ ي رَ دْ ا وَال ، يَ ) semi remorque"  ( كورْ ميُ رِ 

  ... لّْ ة الكُ لَ ائِ العَ  تْـَززيا هَ لْ عِ ة ِجيْ ريَ غِ صْ 
  :أجاب الطفالن يف وقت واحد  
ة شَ رْ ا بَـ ينَ ل خَ  و اهللاِ ، ة شَ رْ بَـ  اشْ ينَ ز ا هَ ا مَ انَ رَ  ا و اهللاِ ابَ ا بَ يَ   -
  .م وهلُْ ق تحَ سْ نِ  جْ ايِ وَ حْ 

حىت يكمال تربيرمها و أنزل قراره  ابنيهمل ينتظر األب   
  :الصاعق على الفور 

ة بَ عْ لُ  زّْ يهِ  ِمْنُكمْ  دْ احِ وَ  لّْ و كُ  يْ شَ  لّْ و كُ غُ رّْ ة ، فَـ دَ حْ ة وَ مَ لْ ا كِ ي أَ   -
   !ابْ عَ لْ أَ  ةْ اعَ قَ لْ  نيْ اشِ مَ  ال إِ  وَ و ومُ عُ تْـ  نيْ اشِ ي مَ اخِ ة يَ و نُـ ، شْ  وّْ اهَ كَ أَ 

هال الطفالن أّن أمانيهما بقضاء يوم رائق بدأت   
ا ، ابَ ابَ يَ  باهللاِ  باهللاِ : باإليار وإنطلقا دون جدوى يف محلة توّسل

 ة خَ كَ ْر ي بَـ اذِ ة هَ املر ينَ ل ِْ ا مَ  رْ آخِ  ، و اهللاِ  لّْ ا الكُ نَ بْـ عَ و لُ ز ة ر.  
   :الطفلنيرّد األب و قد بدأ صدره يضيق من نقاش  
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 كْ دِ َال و وْ ب لي حيِ ل إِ  مّْ اهلَ هَ  وفْ ا شُ جيَ إِ  ! وفْ شُ بـَْريب ا جيَ إِ  ا ا مرَ يَ  -
 لّْ ة لكُ دَ حْ ة وَ بَ عْ ا لُ يَ :  ةدَ حْ ة وَ مَ لْ ت كِ لْ  قُـ اِين ، رَ  رْ بحَ لْ لِ  وهْ ز يهِ 
ة لَ حْ و الرّ لُ طّْ بَ ا نْـ و يَ يدُ  إِ ا ِيف هَ طّْ حيُ  اشْ ة بَ ادَ ة زَ ريَ غِ صْ و  مْ كُ نْ مِ  دْ احِ وَ 

...ا وهَ نُ تّْ نَ تْـ  مْ زِ َال  رْ ضَ حمَْ  لّْ  كُ ِيف  مْ كُ فْ رِ عْ  نِ اِين ، رَ  ْربَة َوْحَدةضَ 
غري جماراة زوجها يف رأيه ليس من منطلق  مّ مل يكن لأل  

ذ الّرجل قراره حبرمان اجلميع من خمافة أن ينفّ  بلاإلقتناع به 
  :الّرحلة فله سوابق و سوابق يف ذلك 

و ز ، ياخي الزم ِ  قّْ و احلَ دُ نْ عِ  مْ وكُ بُ  اَحلقّْ ْمَتاْع َريب  اهللاِ و  -
َنا رْ البحَ  جْ ايِ و حوَ ط حنُ  اشْ بَ  نيْ فِ  اَال مَ  ،  لّْ ا الكُ ذَ هَ ّم ْ هلَ َها  و َماكِلتـْ

ي وكِ ،  مْ كُ نْ مِ  دْ احِ وَ  لْ ي لكُ ز ة تِ دَ حْ ة وَ بَ عْ لُ  وْ اهَ كَ ا أَ ي ا ، أَ نَ اشْ رَ و فْـ 
ي اخِ ، يَ  لْ مَ الرّْ وا بِ عبُ لْ ، أَ  نيْ مِ زْ َال  يشِ امهُْ مَ  اللَعبْ  اهللاِ و  وفْ شُ ي تْ جتِْ 
 اهللاِ و  مْ اكُ ، رَ  يْ  شَ َال  نْ مِ  وّْ و جَ ملُ عْ ا نَـ ن ة كُ رَ سْ ا حَ ا يَ رنَ غْ  صُ ا ِيف نَ حْ أَ 

  ...ة بَ لْ الغَ اهلَانَة و  يلْ جِ 
زادت األخت الكربى ذات اخلمسة عشر ربيعا يف    

اع الصّ فهي تريد رد ، صّب الزيت على النار مستغّلة الظرف 
ملا  ازذين رفضا البارحة ختفيض صوت التلفلّ صاعني ألخويها ال

 قّْ احلَ  مْ دهُ نْ ا عِ امَ ا و مَ ابَ بَ  و اهللاِ  :كانت بصدد مكاملة صاحبتها 
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 وّْ جَ  لّْ الكُ و ملُ عْ ، املفيد نَـ  يْ  شَ حّىت  يتْ ز ا هَ  مَ اِين ا هَ نَ  آَ وِين وفُ شُ 
  ...ا نَ ضْ عَ بْـ  اعَ مْ 

كمل حديثها و قاطعتها على مل تنتظر األّم إبنتها لت  
 اكْ ا رَ يَ نْـ ا دِ يَ نْـ الد  اتْ جَ  انْ ، كَ  يكْ لِ عْ  اهللاْ  اهللاْ  تِ نْ  إِ ال حىت : الفور 

  ... بْ اكِ مرَ لْ يح لِ  الرّ ِيف  يعْ بِ ة تْ يَ اشِ مَ  وشْ اه مُ رَ قْ تَـ  ابْ تَ كْ   يتْ ز هَ 
من هذا اجلدل و من مضيعة إنتفض األب     
 جْ وَ دُ املزْ هَ  نْ ا مِ ينَ لِ و عْ ك ي ، فُ يدِ ا سِ ي أَ : صاح يف اجلميع الوقت و 

 ِيت : رّدت األم فة ، جَ رْ اخلَ هَ  نْ  مِ ِيل ريْ طِ ا يِ دَ بْ  يفْ و الكِ اهُ رَ  اهللاِ و 
ا يَ  ارْ غَ صْ  مْ اهُ ف ، رَ طْ الل  كْ الِ بَ  عْ س  وَ ِيت  ! لْ اجِ ا رَ يَ  يكْ بِ شْ 
  ...يِين دِ 
ي الذِ   باهللاْ اَال ي مَ يدِ ا سِ ، يَ  طْ الِ الغَ  وَ ا هُ آنَ  يتْ لّْ وَ  ارْ ا ، صَ وَ يْـ أَ  -

صمت ...إحنبست أنفاس اجلميع لبضع ثوان ...ال إله إال هو 
  ...ةهبَ رْ و يف الكَ لعُ طْ ، أَ  راد اهللاْ ى مُ علَ : فجأة مثّ قال  األب
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أبنائها يف فسحة  اصطحابقّررت إحدى األّمهات   
األطفال ، فاجلّو ربيعي مشمس و ات املدينة حد منتزهأمسائية ب

  .عن النفس بعد اإلمتحانات املدرسية  حأصبحوا حباجة للرتوي
هّلل األطفال هلذا احلدث و أعّدت األّم ما يلزم من   

مأكوالت خمتلفة حيّبها الصغار دون أن تنسى عّد نقودها 
  .لتشرتي هلم ما قد يطلبونه أو يشتهونه

ّج بالناس حلّد التخمة وصل اجلميع إىل املنتزه ، كان يع  
فهو املتنّفس الوحيد لكامل املدينة ، ألعابه قليلة يتكّدس عليها 
األطفال من هنا و هناك و كثريا ما يتحّول ذلك إىل عراك 

اء أنفسهم ، فهذه تدّلل صغريها بينهم قد ميتّد حىت إىل األولي
هذا ة ولو كانت بسيطة ، و ال تريد من يالحظ له أدىن مالحظو 

األرجوحة لوحده  استعمالبنه يف اّر على تلبية رغبة أب يص
دون مشاركة أحد و لو إقتضى األمر دخوله يف خصام مع 
اآلخرين و هذا طفل مدّلل ضخم اجلثّة يريد أن يستعمل 
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الطبيعي من فوق إىل أسفل و يريد أن  اههااجتّ الزحالقة عكس 
 يصعد عكس ذلك مانعا اجلميع من أي تزحلق ، هذه أّم تنزل

أحد ب اكرتاثمكانه إبنتها دون  ل حِ تُ صغريا من سلم الزحالقة لِ 
ات و يتعاركون جيرون يف املمرّ و هؤالء أطفال جيرون و 

اوالت فيكّبون ما ا من أشربة يصطدمون ببعض الطو 
  .بابمأكوالت على األرض لتندلع عندها جوقة السّ و 

كانت األماكن حمجوزة تقريبا بالكامل ، حملت األم   
ا به أحد األطفال و قد رقد فوقه و هو يلهو اتف جوال بنك

  :هت صوبه من أحدث طراز ، إجتّ 
   اكْ ذَ و حبْ عدْ قْ ي نُـ ل خَ  اي وَ شْ  ومْ ي ، قُ دِ لْ وِ  شْ ي يعَ  ارَ تْـ : األّم  -
  لْ و لَ  يتْ ا جِ ي ، آنَ دِ حْ وَ  دْ عُ قْ نُـ  بّْ  ، حنِ َال : الطفل  -
  كْ ايِ رَ  حْ لَ صْ ة يِ كَ بَر  اي وَ ، شْ  يكْ دِ هْ ي يِ دِ لْ وِ  شْ يّ عَ يِ  ومْ قُ  -

  :ملح أب الطفل املشهد فأتى مسرعا 
  ... الطُّفلْ ى علَ  يكْ بِ شْ  ! بـَرَْكة اسْ بَ ، َال  امْ دَ ا مَ يَ  -
 وْ اهَ كَ أَ  اهْ ذَ و حبَْ عدُ قْ ا نُـ ينَ ب ، حَ  اسْ بَ  َال َال : األّم  -
 يتْ قِ ا و ما لْ يَ نْـ الدّ  يكْ لِ عْ  تْ اقِ ، ضَ  صْ يِ َال البْ  ةْ ل قِ  نْ  مِ يب رَ بْـ  او تَـ  -
  تحتَْ ي و رْ ادِ غَ  دْ عَ ي قْـ ّيب كِ ت رَ قْ د ا صَ ا مَ نَ آ ة، ِيت صَ بَال الْ هَ  انْ كَ 
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  وجُ رْ هَ  نْ مِ 
  و ؟ملُ عْ ا نَـ نَ بّْ حتِ  ك ، آشْ نْ البَـ هَ  انْ ة كَ  مث ا َال ويَ خُ  اسْ رَ  و و اهللاِ  -
ا ايَ ا معَ ، إِجيَ  احْ مَ ، السّ  كْ دِ حْ ا وَ يهَ فِ  دْ عُ قْـ أُ ى اهللا ، م علَ سْ القَ  -
   ...ْطُفْل ا يَ 

إستعاذت األم بالشيطان الرجيم و أمرت أبناءها   
 ة ، و اهللاِ جَ رْ اخلَ هَ  نْ ة مِ بَ اقْـ العَ  نْ س  حيَ ّيب رَ : باجللوس وهي ترمرم 

 مْ يكُ بِ و شْ عدُ قْ  أُ ِيت ... ار الد  نِ ا مْ نَ جْ رَ ّللي خْ ة مِ صَ ارْ ا قَ هَ تْـ ام شَ 
  ...ِيف َداْر ْعَجْب  تْـُقوُل عِليُكمْ  مْ كُ امْ ف أُ  نيْ ال حَ 

تسابق األطفال حنو البنك يف هرج و مرج     
و ذفُ قْ ا منَ ينَ دِ ى بْ سَ املرْ ، مِ  طْ ايِ خَ ا سْ ة يَ ي الشوَ  بِ ِيت : فصاحت األّم 

 او و تَـ جعُ رْ نَـ  اهللاِ   وَ ال إِ  وَ  اضْ يَ ، آيّا الر  وجْ اخلرُ  لْ بَ ا قْـ ينَ ص وَ  ، آشْ 
 ة جَ رْ اخلَ  هَ ِيف  احْ مَ السّْ و  ارْ للد...  

يف  انطلقواوضع األطفال أغراضهم بقرب أّمهم و   
هو ، مل تنقض غري ربع ساعة عب و اللّ مسابقة أقرام يف اللّ 

  :حىت جاء أصغر أبنائها 
   بْ رُ شْ يين نُ طِ عْ ت أَ شْ ا ، عطُ امَ ا ، مَ امَ مَ   -
 -  تِ نْ وِ  بْ رُ شْ أُ  دّْ ، شِ  بْ عَ لْ تِ  يتْ دِ بْ  َمازِْلت ِكي ف ، ِيت طْ الل  
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  ...ة طَ ايْ شَ  كْ تِ رْ جَ نْ ة طَ دميَِ 
  :مل يكد الطفل ينتهي من الشرب حىت إلتحق به إخوته 

َناا ينَ طِ عْ ا ، أَ نَ عْ ا ، جُ امَ ا ، مَ امَ مَ  -    ُلْمِجتـْ
-  مْ كُ وشْ رُ  كْ ِيف  ولْ قُ تْـ  ومْ اهلمُ ، هَ  افْ طَ لْ ة أَ عَ بْـ ف ، سَ طْ الل  ودْ الد 

 ييشِ ولِ ولُ قُ تْـ َما ا مَ ا آَ هَ نْـ و مِ حُ اتَ رْ ا وِ وهَ ولُ كُ   ُلْمِجْتُكمْ ي اهْ و هَ د ، شِ 
 انْ كَ و لُ َشْي  مْ كُ لْ يتِ رِ  شْ َال  ة ، و اهللاِ اجَ ا حَ نَ لْ يرِ شْ إِ ا نَ عْ د جُ عْ بَـ  نْ مِ 
   مْ يكُ ينِ وا عِ وسُ بُ تْـ 

أخذ أحد اإلخوة قطعة شوكوالطة و علبة يوغرت   
بنكهة الفراولة يف حني أخذ الثاين قطعة مرطّبات و علبة 

و مل تبق للصغري ذي اخلمسة سنوات غري يوغرت بنكهة التفاّح 
ياح الصّ حتجاج و علبة يوغرت بنكهة الفانيلية ، بدأ بالتربّم و اإل

ة يَ يلْ انِ ت فَ رْ و اغُ اليَ  شْ ب ا حنِ ، مَ  دْ قعَ  ا آشْ اكَ ذَ هَ :و هو يرجع علبته 
 بّْ حتِ ِدميَة ْحتَاِيْل و  تِ نْ ، إِ  احْ ف  تُـ ال إِ  ة وَ لً اوْ رَ  فَـ اِيت وَ خْ  يفْ كِ   بّْ ، حنِ 

  ... ين مِ  رْ ثِ كْ أَ  كْ دِ َال وْ أَ 
بدأت األصوات تعلو و بدأ الناس ينتبهون هلذا األمر   

مما زاد يف حرج األّم اليت وجدت نفسها يف وضعية ال حتسد 
عليها ، فالنظرات اليت ترمقها و كأّين ا تريد أن توصل هلا 
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 انْ كَ   دْ وَال  لُ ِيف  احْ مَ ة ، السّْ يَ بِ رْ ة تُـ ل  قِ ال ة ، مَ ي جِ  مهََ ال مَ : رسالة 
  ...ي اذِ ريقة هَ الطّ ني بِ ب رُ تْـ مُ 

أحّست األّم حتت وطأة احلرج الشديد بأّا حباجة إىل احلزم مع 
  :فبادرتهصغريها 

ْوُجودْ ا اكَ ذَ ي ، هَ ل  خَ ال و إِ  ولْ كُ    -
َ
   امل

  ا ويَ خُ  عْ ا تَ ة مْ لَ اوْ رَ ة الفَ تَ رْ و اغُ اليَ  بّْ و حنِ  لْ اكِ نَ  اشْ بَ  يشْ انِ  مَ َال  -
 َلَماا هَ لْ اكِ ا تَ مَ  انْ كَ و لُ  اهللاِ ، وَ  كْ نِ رْ قَـ  رْ يـ طَ  ال وَ  ولْ كُ   كْ لِ تْ قُـ  -
كْ و  ابْ ا يف الرتّ هَ شْ ي طَ نْ    ا هَ نْـ مِ  نـَْرحتِّْ

  ا هَ لْ اكِ وَ  يشْ انِ  مَ  َال َال  -
لي ل إِ  ارْ ، ْ  وجْ رُ خْ  اعْ تَ مْ  يشِ مْ اكُ مَ احلَاِصيُلو !  دْ ايِ زَ  اهللاِ وَ  -
 مْ يكُ لِ عْ  سْ بِ كْ   انِ كَ و م لُ وكُ بُ  نْ و مِ ل ، الكُ  مْ كُ جْ ر خنَْ نـَْويل ا و تَـ  اوْ ب رَ تْـ تِ 
  اسْ الن  امْ د ا قُ ك هَ  يشْ لِ ريْ صِ ا يْ مَ 

  :واصل الطفل بكاؤه بصوت عال زاد من حنق األّم   
 ت ِيف دْ عَ قْـ  انْ كَ و ، لُ  مْ كُ جْ رّ ت خنَْ لْ ا زِ مَ  انْ كَ و ة لُ وبَ ة و تُ فَ عْ شَ  اهللاِ و  -
   اْهلُمومْ  ِيف  دْ الِ قَ ي نْـ ل مِ  ريْ ي خِ وحِ ى رُ ة علَ لَ صْ ت خَ لْ مَ  عْ اِين رَ  ارْ الدّ 
  بْ بَ ة السّ ميَ دِ  وَ ا ، هُ ينَ اطِ ا خَ نَ حْ ا ، أَ امَ ا مَ  يَ َال  -
  ووتُ فُ ا تْـ و مَ  يفْ كِ   يفْ كِ   مْ كُ لّْ و  ، الكُ ادُ وَ ي جْ ي كِ يدِ ي سِ كِ   -
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 َلَما و اهللاِ  ارْ و للد حُ وّْ رَ ي نْـ و كِ وفُ شُ تْ  اوْ  ، تَ ْرب الص بِ  انْ كَ   مْ كُ ضْ عَ بْـ 
 ورْ بُ ة القْ اشَ ب ة نَـ حيَ رِ  طْ ِيف  بْ بَ سْ  مْ كُ لْ ونِ كُ نْ  َلَماو  مْ وكُ بُ ول لْ قُ نْـ 
  ...Tuyau و  ي التَـ بِ  َوال ة تِ بْ الس بِ 
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  كان الصغري منهمكا يف لعبته املفّضلة فوق رصيف مل ميض     

تناثرت كت و سنة واحدة إال أّن زليجاته تفكّ غري لى إجنازه ع
حىت أصبح ترابيا ، كان الطفل يعشق لعبته ، كيف ال و هو 

أحد ، فجأة لعلع صوت  اخلذروف يف حّيه وال ينافسه فيه بطل
  :أّمه 

  ْك ؟ينِ ي وِ خِ ، يَا اضْ يَ ا رِ يَ  -
  ارْ الد  امْ د  قُ اِين ا ، هَ امَ مَ  َهلَْنا اِين هَ  -
ي اخِ ، يَ  كْ لِ ايْ مَ عْ  نْ مِ ك و ن مِ  افْ  خنَْ اِين ي ، رَ اخِ يَ  سْ اطِ غَ  اشْ فَ  -
  ؟ لْ مِ عْ تَـ قَاِعْد   آشْ ِين مْ ه فَـ 
  ارْ الد  امْ د ي قُ دِ حْ وَ  بْ عَ لْ  نِ اِين ، هَ  يْ  شَ حّىت  و اهللاِ  -

فتحت األّم الباب اخلارجي فوجدت اإلبن و هو يلعب   
  :رائس الصيبّ له ف ارتعدتباخلذروف فصاحت مباشرة بشكل 

  و اهُ مَ  بْ عَ لْ ة ، تِ ادَ ي العَ كِ   -
  ةاعَ ّىت سَ حَ  يشْ دِ نْ ا عِ ، مَ  بْ عَ لْ نِ  يتْ دِ ي بْ ا كِ امَ امَ يَ  و اهللاِ  -
َباحْ  يتْ دِ بْ  كْ ق ة ، حَ اعَ سَ  يكْ لِ ة عْ ي وَ  شْ َال  -  َال  شْ َال ، عْ  ِمالصّْ
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  ..إمتحانات يشِ كْ دِ نْ ا عِ ة و مَ لَ طْ ي عُ اهِ مَ 
ا و تَـ و  يحْ لِ م مْ هُ رْ ض و حمَ  لّْ ي الكُ وسِ ت درُ ظْ فَ يا ماما و اهللا حْ  -
  ي اذِ ة هَ املر  لْ د عَ مُ  يبْ جنِ  اشْ د قَ  وفْ تشُ 
 رْ آخَ  دّْ يه حلَ كِ حْ أَ ا ذَ هَ  يثْ احلدِ  ! ةمَ لْ كَ   بْ احِ صَ  رفكْ عْ  نَـ َال  -
 كْ ن يب مِ جيِ  اشْ بَ  وشْ و مُ  اطْ فَ رْ و فَـ  ابْ ذ ، كَ  كْ رفِ عْ  نَـ ا راِين ا آنَ آمَ 
  يب رَ 
   لّْ ي الكُ وسِ ت درُ ظْ حفَ  ، و اهللاِ  يشْ قنِ دّْ ا تصَ ة مَ ميَ دِ  يكْ شبِ  -
لّلي اإلمتحان إِ  كْ تِ قْ د ا صَ يمَ ال ، كِ  شْ عَال  ! كْ ّدقِ ال نصَ  -
،  رْ ي املطَ يه كِ فِ  طْ ب ا َ دَ بْ ب تِ ذْ ، الكِ  يكْ بِ  تْ دِ و  تعَ اِين ، رَ  اتْ فَ 
ة زَ بْـ خُ  يبْ جِ  ار بَـ  دّْ شِ ،  كْ امِ و عمَ  وكْ لبُ  وْ ي ، َماجتِ  اشْ بَ  ونْ كُ شْ لَ 

  ...ة وشَ من الكُ 
  ي اهِ زو بَ بْ خُ  ة ، و اهللاِ ومَ احلُ  ارْ ط ا من عَ هَ يبْـ ّلي جنِ لِ ا ، خَ امَ ا مَ يَ  -
ا ي مَ اخِ ، يَ  ارْ ط العَ ّلي مِ لِ تقُ  تِ نْ ة و إِ وشَ الكُ مِ  كْ ول آنا نقُ  -
و تُ افْـ ظَ ى نْ لَ عَ  ارْ ط ي العَ اخِ ة ، يَ ادَ العَ ي كِ   سْ نِ هْ بَـ تْ  تِ ال و إِ  يشِ مْ هِ فْ تِ 
  ...و مُ شْ  خَ و ِيف عُ ابْـ وَ ا صْ ميَ دِ  وَ هُ و 
   بـَرَْكة شْ يحِ ا تصِ مَ  ارْ ي ، غَ اشِ  مَ اِين ي ، هَ اهِ ي بَ اهِ بَ  -
ة عَ قْـ ة الر ح صَ  يكْ ر نوَ  وْ تَـ  يكْ علِ  طْ ُخنْلُ  انْ كَ و لُو  صّْ و نُ  يحْ صِ نْ  -
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   ...ي اذِ ات هَ ارَ هَ ا النّـ تهَ مْ ل عَ إّيل تْـ 
حنو املخبزة اليت تبعد عن   انطلقأمره هللا و  سّلم الصغري  

قود املنزل مسافة ثالمثائة مرت تقريبا ، كان  جيري و قد محل النّ 
يف يده و هو ميسكها بقّوة خمافة أن حيصل احملظور ، أمل تسقط 

د قَ منه املرّة السابقة فتناثرت قطعها و عند مجعها من جديد فَـ 
شديدا و لطمة على الوجه  منها مائة مليم فكان اجلزاء توبيخا

   .ها على وجههعَ قْـ ال يزال يتحّسس وَ 
وصل الصيب إىل املخبزة فوجد أبواا مفتوحة فغمغم يف   
احلمد هللا ، هذه املرة األبواب مفتوحة ، باألمس وضع : نفسه 

اخلّباز بابا حديديا و ال ميكن احلصول على اخلبز إال عربه ، كم  
و حياول بقامته القصرية أن ميّد كانت املهّمة يومها صعبة و ه

نقوده ويستلم خبزته وسط هامات من حوله و الذين مل يعريوه 
  . اهتمامأّي 

شعر الطفل باإلرتياح فهو حمظوظ هذه املرّة ، فبمجّرد   
اخلبز متأللئا يف حمامل دخوله فتح اخلّباز باب الفرن و تراءى له 

ّب الّناس دفعة فعل ذلك هلكن سوداء حمرتقة ، مبجّرد مرّصفة و 
ااوزة املمنوعة مسموح ا فال يوجد قانون للطرقات واحدة و 
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يا " داخل املخبزة ، تصاعدت صيحات اخلّباز بال فائدة 
ي دِ َال وْ يَا" ،"  زبْ وا اخلُ طُ بّْ هَ لي نْـ ل خَ  اِيل تَ وا لْ رُ خّْ م ، َ يكُ دِ هْ ي يِ دِ َال وْ 
ود جُ وْ ز مَ بْ ي اخلُ دِ َال وْ ايَ "  ونْ و سخُ يُ ارِ و الش اهُ رَ  مْ كُ نْ مِ  لْ عِ ِجيْ 

تاهت الصيحات بال فائدة " ... لّْ اس الكُ ي النّ ز زَ ة و يِ رَ ثْـ وبكَ 
ت بَ ذِ جُ الذي  " Chariotويُ ارِ الش "أمام هجوم اجلميع على 
خلبز و كّل اّس و حتسّس املّس و اجلمجيع حمامله وبدأت محلة 
بعنف إىل إىل مكاا يرجعها فهو خبزة ال تعجب أحدهم 

رجة أّا خترج من الفتحة املقابلة وتلفح أحد الواقفني من د
"  يكْ دِ هْ يِ   اهللاْ تِين قْ رَ حْ ، ا ويَ يا خُ ة هكّ  يت عالشْ "  األخرىاجلهة 

و لكن ال من جميب فعند الغزوات يقّل الكالم و تكثر 
  ...الصوالت 

بقي الطفل مندهشا للحظة و لكن ال مناص من    
ن ال أنّبهت عليه بو  انتظارهيف ه دخول معركة الرجوع خببزة فأمّ 

تقّدم خطوتني وحاول إستغالل فجوة برزت بفضل  ...  يتأّخر
غري  حننتاف "ويُ ارِ الش "ز الذي يف أسفل إمراة مل يرق هلا إال اخلب

غري قصد  عنو أصد مبالية مبن خلفها و ال مبن يلمزها عن ق
بأخذ  فجأة و هو يهمّ ... أخريا أصبح اخلبز يف متناوله و  ...
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نصيبه منه صاح يف وجهه  شخص يداه متشّققتان وما آثار 
و خيتار اخلبز و خيتار وخيتار  و تزييت و هو جيسّ  تشحيم

  :  ولكن مل تعجبه أية خبزة 
، ما  شْ مْ شِ ا حتْ ، مَ  ْطُفلْ ا  يَ يب ش ِمتـْرَ اكْ مَ  يكْ بِ ي شْ اخِ يَ  -
  ...  كْ ن مِ  رْ بَـ كْ ي أَ للّ إِ  رْ د و تقَ  الّناسحترتم  كْ هلَ أَ  شْ وكِ مُ لّْ عَ 
  د ْ صُ قْ ما نُـ  ي و اهللاِ م ا عَ  يَ ِين احمْ سَ  -
يطَرْشِلْك  بَكفّْ  كْ ربَ نضْ  وْ تَـ  هللاِ ا؟ و  سْ نِ هْ بَـ تْ تِ  ! شدْ صُ قْ ا تُـ مَ  -

  ي اخِ يَ  ونْ كُ د شْ لْ وِ ...    َأْوَذاَنكْ 
   لْ و لَ  تِ نْ إِ  كْ زِ بْ خُ  وذْ خُ  لْ ض ي تفَ اهِ ي ، بَ م ا عَ  يَ ِين اِحمْ سَ  -
 بّيكْ وك يرَ ول لبُ ّكة قُ و هَ ن ، مِ  كْ يّتِ ي مبزِ اخِ يَ  ! ِيت ز بْ خُ  ذْ اخِ نَ  -

إرتعد الصيب و مل ينقذه ... ي اهِ البَ  قْ طَ و املنْ  بْ األدَ  كْ مِ ويعلّْ 
 دْ ، الولِ  نْ َال يا فْ  ى النيبّ ي علَ ل صَ : غري العّم سامل جزّار احلومة 

َناومِ حُ  دْ ، وَال  نيْ اهِ و بَ لُ هْ أَ  اهللاِ زَاَدة وَ صغري و  ،  او تَـ  نيْ نِ سْ  تـْ
ي دِ لْ وِ  شْ ي ا يعَ ي ة ، أَ ي نِ برايْ  يشِ امهُْ  و مَ اِين وقَ الفُ  يّْ  احلَ و ِيف كنُ سْ يُ 

ي اهِ رَ  كْ ال حترقِ  كْ الِ بَ  دّْ ، رُ  وكْ ى بُ علَ  مْ لّْ و سَ  كْ بزتِ خُ  وذْ خُ 
 حدأبادره  .ا يهَ ا فِ هَ فّْ ة لِ يدَ رِ ة جَ قَ رْ ي وَ اهِ ، هَ  وذْ ة، خُ ونَ خُ سْ 

ّيل إِ  ارْ و احلبَ اهُ رَ  كْ الِ بَ  دْ رُ  اجْ ا حَ يَ  اجْ ا حَ يَ : احلاضرين بالقول 
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 ي ِيف ل لإِ ة ونَ دُ رْ الكَ ة مِ ي و شوَ لُ عْ ط ، قَ  اكْ اشَ  حَ اِيف صَ  مّْ ة سِ يدَ رِ  اجلَ ِيف 
 ِيف  انْ كَ   اتْ ي جَ اخِ ، يَ  هْ الل  ارْ ت السَ : العم سامل  ردّ ...  كْ د يِ 
 مّْ و سُ ل ا الكُ و يه تَـ و فِ بُ ر شْ و و نِ لُ اكْ ّلي نَ لإ وَ هُ  ِيت  !ة يدَ رِ ة اجلَ قَ رْ وَ 

  ... كْ زتِ بْ خُ  فّْ ة لِ يدَ رِ اجلَ  لْ ا طفُ يَ  دّْ شِ  دّْ شِ ... 
وضع الصيب خبزته امللفوفة يف حضنه و لكّنها مع ذلك    

كانت تلفح صدره بسخونتها و حترق أصابعه و هو ميسك ا 
سامل أنقذه و وعده  بصعوبة ، مل يبايل بذلك فاملهّم أّن العم

فجأة فهو خياف غضبه ، أسرع جريا و  باحلادثةه يبأن  ال خيرب أب
ياللمصيبة ، ماذا ستقول : إنقسمت اخلبزة بني يديه إىل جزئني 

  ...له أّمه و أّي مّوال ستسمعه هذه املرّة 
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، كيف ال مبقدمها الصغار  بتهجات عطلة الربيع و حلّ   

وهي اليت سرتحيهم من تعب الدراسة و النهوض اليومي املبّكر 
و ستمّكنهم من جتاوز غصرات اإلمتحانات الثالثي الثّاين ،  
كم كانت أيّامها عسرية و كم نال فيها األطفال ما طاب من 

فالنة ، كم كان  ابنةفالن و  أبنالتهديد و الوعيد إن مل يسبقوا 
ليهم من اجلميع ، فيوم اإلمتحان يكرم قويّا الضغط املسّلط ع

إّا العطلة اليت سيلعبون فيها بدرّاجتهم اليت ...املرء أو يهان
نتهاء  العطلة اركنها األب يف املستودع و حرموا منها مبجّرد 

الفارطة و ذلك حىت يستطيعوا الرتكيز على الدراسة و ال شيء 
  ... غريها 

طلة بسالم فنشوة الراحة مّر اليوم األّول و الثاين من الع  
ال تضاهيها نشوة إّال أّن حازم  و إخوته بدؤوا يشعرون بالقلق 
و امللل ، سئموا من الصور املتحرّكة و من ألعام اإللكرتونية 
اليت تعطّبت كما أّم مل جيدوا نصيبا يف التلفزة  فهي حمجوزة 
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لثالثة اليت يتابعها األب طيلة اليوم و  لنشرات األخبار
لسالت أجنبية مدبلجة و مهّمة ال تستطيع األّم اإلستعناء مس

ت املشاكل وكثر تدرجييا الصياح بدأ الشجار و بدأ... عنها 
التربّم من هذه العطلة املمّلة اليت مل ينّفذ فيها األب وعده و 

ضاق ... السابق هلم بأخذهم يف رحلة إىل مدينة األلعاب
بني أوالدها  ا من فّض النزاعاتصدر األم و عيل صربه

فقدت هدوؤها املعتاد مل تستطع التحّكم أكثر يف أعصاا و 
  :فصاحت يف وجوههم 

 عْ جَ فْ م على اهللا من هالعطلة ، راهي هي جتي و آنا نتِ سْ القَ  -
  سّ ك و احلِ رْ ون الكّل ، يزّيتوشي تّوا من العَ نُ  فيها اجلّ وِين كنُ وميْ 
ي لِ كّْ و فَ  ب ِيف إلّلي يضر  و اهللا خاطيين يا ماما ، ولدك هو -

  ) Play(  يْ البَال بِ  بْ عَ لْ نِ  يشْ ّالنِ ما خَ لعبيت و 
،  كْ تِ حتَْ  كْ دَ و إيِ  صْ رُ قْ ناقص ، راين نعرفك تُـ  تِ نْ  إِ ال حّىت  -

للشارع ألعبوا خلّيين  لّْ وا أخرجوا الكُ ر كيفاش ؟ بَـ   يوشِ رفُ عْ آيّا تَـ 
  ... مْ يكُ فِ  عْ اِر فَ نْـ و آنا الصباح ي وآنا م سْ ف نَـ تْـ نِ 

هم ذلك حىت إندفعوا إىل اخلارج و  ما إن مسع األطفال  
فرحني بنسائم احلرية و متعة اللعب مع األصدقاء فال حسيب 
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  .ال ر و ال زجر و ال مشاكل قيب و و ال ر 
احة و قد خال البيت من الصخب شعرت األّم بالرّ   

املرج فالتفتت إليه ترتّبه و ترجع أغراض أطفاهلا اليت تناثرت هنا و 
رائقة  أمسيةهناك ووجدت كذلك الفرصة ساحنة لقضاء  و

مل تكد متضي غري ساعة . فهاتفت جارا وترّجتها للحضور 
ى الباب اخلارجي للّدار ، فزعت حّىت مسعت قرعا شديدا عل

 يف أّول نعل إعرتضها و بقيت ًال جْ خرجت مسرعة واضعة رِ و 
ا ساتر ، يا ساتر ي: األخرى حافية ، كانت مرتبكة و هي ترّدد 

  .العاقبة  نْ س إن شاء اهللا خري ، رّيب حيَ 
ما إن فتحت الباب حىت هاهلا مشهد إبنها و هو يبكي   
ته و حياول أن جيذب أذنه من يد اجلار اليت أمسكت بكّل قوّ 

و بادرها و هو يزجمر بكّل و الذي ا بقسوة ال تضاهيها قسوة 
 كْ لِ هْ أَ  شْ كِ بـُّو ة و كان ما رَ لَ ايْـ النجوم يف القَ  يكْ ر وَ اليوم نْـ : شّدة 

  .  ) Sauvage(    اجْ وفَ آنا نربّيك على قاعدة يا سُ 
، آش  لْ فُ الطّ  بْ ي شبيك يا فالن ، سَ : صرخت األّم   

   كْ ل مَ عْ 
   و لو هُ أآش عمل ، إس فْ رِ عْ تَـ  بّْ حتِ  -
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منهم العيب  يشْ ي ما جيِ دِ َال جل ، وْ يب يا راي على النّ ل صَ  -
  تعرف هذا  لّْ س الكُ الناّ و 
اليوم هو العيب  كْ دِ لْ و وِ لُ مْ ال ما جييش منهم العيب ، إلّلي عَ  -
  وه يا راين نعرف آش نعمل ب ، يا ترَ  كْ ولِ هُ تْـ بِ و و هاين جِ ل بكُ 
  ي اخِ باهي باهي آش عمل يَ  -
ة ل يف الغَ  قْ رِ سْ و يِ يتُ من سور داري و لقِ  زْ ق ولدك نَـ  يا َمَداْم  -

  ةينَ من اجلنِ 
  ؟دْ ، صحيح الكالم هذا يا ولِ ِيت يحْ فضِ  يا -

و اهللا ال يا : أجاب الصغري و هو يتلّوى خوفا و أملا   
مل يكد يكمل هذه الكلمة حىت بادره اجلار ...ماما راين 

  : صائحا 
ود الد  مْ هُ لْ اكُ يَ باش ي إللّ  يين بعِ  كْ تِ فْ يت شُ  ! ِيف  بْ ذ كَ تْ  -
  ...  ة حتت شجرة املشماش احيَْ الط  ةل يف الغَ  زّْ ِ  تِ إنْ ب و االرتّ و 
حملول  مْ كُ ابْ بَ  يتْ ، لقِ  مْ كُ تْ ينِ يف جنِ  تْ احِ  طَ ِيت رْ و و اهللا ال ، كُ  -

من حتت  َهازّْ ت باش ِ لْ دخَ  يتْ ل وَ  دّْ  حَ ِين بْ اوِ ما جَ  ّيتْ قِ ،  دَ 
    ..الشجرة

 ، باهي  كْ تِ احْ على قبَ  يكْ ر نوَ  وّْ ، و اهللا تَـ  مْ ا هذا كَال و تَـ  -
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  فّْ فيه بكَ  بْ رُ ك تضْ ل ي آش عمَ دِ لْ وِ 
   يِين اطِ ، واهللا خَ  كْ يلِ كِ شْ ا يِ شَ ي ضربين و بعد مْ و اهللا هو إللّ  -
 ادْ عَ  رْ اسِ ى يَ رَ خْ ا كذبة أُ يهَ علِ  يدْ زِ ا، تْ اهَ ينَ د ا الكذبة األوىل عَ و تَـ  -
 ، ِين تْ بِ ذّْ كَ مْ و  كْ اتِ قَ دّْ ا مصَ هَ نـ أَ ي كَ شِ تْ مِ لّْ ما تكَ  كْ م حّىت أُ  ايْ هَ  و

  ... زْ كِ ْر ي للمَ امِ د ا قُ ي ، أَ  مْ اكِ ا كان احلَ هَ لّْ أيّا املسألة هاذي ما حيِ 
يا راجل ،  لْ فُ الطّ  زْ ازِ وين ، وين هَ : صرخت األّم   

... و بُ رُ ضْ  تُ  حّىت اِيل م أُ  يدوشِ نْ ما عِ  و  هُ ال ة و إِ بَ ايْـ ي البالد سَ اخِ يَ 
وش املرّة مُ  ي، هذ كْ د د حَ نْ عِ  كْ فِ قّْ يوَ ا  و و تَـ  وهْ بُ  مْ ل و اهللا ملا نكَ 

 اوْ ك شَ تْ و زادة اجلريان الكّل يِ  دْ ولِ لُ ا على يهَ ى فِ ل بَـ تْ األوىل  إلّلي تِ 
  ... كْ تِ ريْ جِ  نْ و مِ  كْ ن مِ 

قصى الشارع محيت املعركة و فجأة أطّل األب من أ  
تدفع و هي رأى اهلرج و املرج أمام داره و ملح زوجة اجلار و 

ال يلوي على شيء و دون أن يفهم  فاندفعه بعنف زوجت
املسألة بادر جاره بلكمة إختلط بعدها احلابل بالنابل و ذهب 

فون على ما يف الشارع يتأسّ بقي اجلريان ...اجلميع ملركز الشرطة 
حيّللون ويستنتجون و حيّملون هذا الطرف أو ذاك حدث و 

أى إبن يف غضون ذلك الطفل فر  أطلّ ... مسؤولية ما حدث 
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و عُ جُ رْ ا نَـ ي أَ : فبادره بالقول  و اجلريان الذين ختاصموا معهم للتَـ 
ا من املركز ينَ دِ لْ و وَ جعُ رْ ي يَـ و نلعبو مع بعضنا بالكرة وكِ  ابْ صحَ 

 ...اينَ بِ  وشْ دارو باش ما يفيقُ  دّْ و و كّل واحد يشِ رُ ِجنْ 
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حدى املناسبات إت ن حضر أصادف و     

. املتقاربة واملتصاهرةاليت مجعت عددا من العائالت  جتماعيةاال
و قد جرت العادة يف مثل هذه اللقاءات أن يكثر هرج و مرج 
و صخب األطفال بنني و بنات ممّا يسّبب دائما تربّم احلاضرين 
و إمتعاضهم من عدم قدرم على قضاء سهرة رائقة و من 

  .يف كنف اهلدوء ن احلديث بأرحيية و متّكنهم حىت معدم 
بني الفينة يقوم احلاضرين من أحد يف كّل مرة كان   

واألخرى بنهر األطفال و دعوم إىل إلتزام اهلدوء و الّلعب 
دون ضجيج يقلق اجلميع مهّددا إيّاهم بالضرب ، يسود 
الصمت لفرتة وجيزة لتعود بعدها تدرجييا وشوشام اليت بالكاد 

حلال ملا هو عليه من جري و قفز ويدا رويدا يعود اتسمع مث ر 
حنو األطفال مبشية  اّجتهحد األولياء و أفجأة قام ... .صراخ و 

  مْ كُ يلْ  ننادِ ال و و إِ كتُ سْ ا تُ آي : الواثق من نفسه مث خاطبهم 
  لكم ؟وْ ا آش قَـ آي ... شرطة األطفال 
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قا إمتقع وجه الصغار و الزموا صمتا عجيبا مطبقا مرفو    
فضويل و إستغرايب ، أردت معرفة سّر  تبعالمات خوف أثار 

شرطة األطفال هذه و اليت بدأت بالّرواج بصفة سريعة يف 
فضال على أّنين سبق و أن مسعت أّما يف   االجتماعيةاألوساط 

مناسبة أخرى ّدد صغريها بنفس الطريقة ، ديد مل يكن 
و ال الغول " ة املمّرض يقَ ر زُ "بـإعتياديّا لسرعة تأثريه فهو ليس 

        و ال " عجوز القايلة" وال " ةاو البعَ " ال العفريت و ال و 
  ... املتعاقبة  األجيال ا كلّ  تدَ د اليت هُ   " ة وشَ عُ النّـ " 

بادرت الّرجل بالسؤال عن حكاية شرطة األطفال هذه   
هذا هو احلل السحري إلسكات األطفال ، : ، تبّسم وقال يل 

، أخرج  )Sirop  ()21و الّنوم ريُ سِ ( ا ليس مشروب الّنوم هذ
هاتفه اجلّوال ليسمعين مقطعا هو عبارة عن مكاملة هاتفية 
يتكّلم فيها أحدهم و يلعب دور الشرطي الذي  يسأل عن 

للمخاطب  يليها مقطع صامت ليعطيّمث  األطفالالطفل أو 

                                                           

ستعمل يف املناسبات اإلجتماعية من أعراس و غريها  مشروبا تالعديد من العائالت يقال أّن  - 21
حسب ما يروى دون اجلزم حبقيقة (  ص من هرجهملّ طّبيا إلجبار األطفال على النوم و بالتايل يتم التخ

  ) .  هذا األمر من عدمه
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قية عند حقيكأّا حىت تبدو املكاملة  و ذلك وقتا لإلجابة 
  . )22(مساعها 
ذهلت عندما إستمعت للمقطع كامال ممّا إحتواه من    

وفهمت لوعيد و اإلساءة و العنف اللفظي سيل  التهديد وا
  .ّر رعب األطفال و تسّمرهم الغريبعندها س
تبدأ املكاملة بصوت اهلاتف و هو يرّن لريفع   

ملتصل بعدها أحدهم السماعة ليدور بعدها احلوار التايل بني ا
الذي يقوم ذا األمر أمام األطفال و بني املفرتض أن يكون 

  :)مع املقاطع الصامتة املقصودة املشار إليها( شرطة األطفال 
 

.... صمت .... نيْ لِ هْ آلو ألو أَ : الشرطي املفرتض - 
يف  يرْ ي ؟ يدِ هِ نْ شِ ..... صمت ....شرطة األطفال  اكْ عَ إيه مْ 
و هُ نْـ مم شِ .... صمت ..... طْ ي عَ يِ  و.... صمت ....ة انَ طَ الشّْ 

ود ه الدّ ولَ ط وه وحنُ فعُ رْ هانا جايني بنَـ  وّْ تَـ  يْ أ.... صمت ....إمسه 
ه الفلفل يف شواربه ولَ ك نضربوه وحنُ يف احلبس و  وهْ ط يف فّمه و حنُ 

                                                           
22

لطبيعة اللهجة و ذلك حدى الدول العربية ااورة إمن  طفال واردمقطع شرطة األأّن يبدو  - 
  .املستعملة فيه
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آنا شارع ؟ ... صمت ...وين ساكنني ....صمت ...

  ... ماشي ماشي هانا جايني أي ... صمت ...
هات قويّة لسيارة الشرطة وت منبّ املكاملة صخر آسمع يف ي
  ...كأا فعال ستأيت و 

  
  .رعب ليس بعده رعبإنّه 
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كانت الساعة تشري إىل الساعة منتصف الّنهار     

إال الربع ، جتّمع حشد كبري من األّمهات و اآلباء واألطفال 
يف إنتظار اجلرس  االبتدائيةيدي املغلق للمدرسة أمام الباب احلد

الفرتة الصباحية للدراسة ، كان العدد بالعشرات  بانتهاءاملؤذن 
بة بالغة يف مدخل ضّيق غّص م من الذين تراّصوا بصعو 

إضطر العديد منهم إىل الوقوف يف جزء من الطريق و هم و 
  . يتبادلون احلديث يف مواضيع شّىت 

  
منتصف النهار و كرب احلشد بني مستعّد قاربت الساعة   

ألخذ إبنه الذي درس يف الفرتة الصباحية و بني من هو مرافق 
ائية ، مّل العديد من اإلنتظار ملن سيدخل املدرسة للفرتة املس

هم يف واجهة باب حديدي مغلق ليس به غري ثقب واحد و 
ميكن من خالله و الذي سنتيمرتات  ةضلعه ال يتجاوز العشر 

  ...رؤية ما يدور يف الداخل بة كربى بصعو 
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ضرب أحد تالميذ السنة السادسة الباب برجله    
 لّْ حِ  الباب، لّْ حِ  :يرّددونوسرعان ما تبعه أصدقاؤه و هم 

تعالت الصيحات و سرت كالعدوى و مل يقطعها .. .الباب
 كْ ل ي ، آش عمَ دِ لْ ي يا وِ يت يز :  غري أحد احلضور من األولياء 

ب فيه ؟ إلتفت التالميذ إليه ، صمتوا برهة مث رويدا الباب تضر 
رويدا و يف ظرف مل يتجاوز الدقيقتني عاودوا الضرب على 

: ة أصاحت إمر ... الباب من جديد بتشويش و إصرار أكربين 
 وشْ ي مُ اخِ ، يَ  سّْ احلِ ا بِ نَ وسْ ا رُ ون تُ عْ د ا ، صَ وهَ مُ شْ واهللا ال ِحت 

   مْ عائالتكُ  مْ وكُ مُ لّْ عَ  اكا آشْ ذَ ما زايد هَ ي ، آز اجل يِ م الر كُ لْ قالِ 
رمق أحد األطفال حمّدثته مث أدار وجهه و كأنّه مل   

 لّْ قَ أَ ي ما دِ َال و ياوْ وفُ شُ : يسمعها فما كان منها إال أن عّلقت 
 وفْ طرُ  وفْ  طرُ ين و بسِ عُ طّْ ي ملا نقَ دِ لْ ا وِ كان جَ   وْ و اهللا لَ  اهْ حيَ 
  :ق أحدهم قائالعلّ ...
، يف  مْ اهُ ب ي رَ ل فِ  يبْ ، العِ  مْ يهُ فِ  وشْ و مُ اهُ رَ  يبْ ، العِ  امْ دَ يا مَ  -
ي اخِ ، يَ  يتْ  رِ ت و َال عْ ال مسَ  كْ وحِ رُ  بْ سِ حْ ا إِ اذَ ت هَ قْ الوَ 
  ة ؟ كلَ شْ ي مُ شِ كْ ولِ ملُ عْ يه ما يَـ دِ لْ وَ  تِ نْ ة إِ نَ امْ ضَ 
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صراحة ة ، آما بر اخلري و بَـ  رْ د قَ ، رّيب يِ  ت احلقّ لْ ا قُـ ويَ و هللا خُ  -
 كْ ينِ  عِ يِين ا عِ يَ ة واحلَ يَ بِ رْ ة التُـ ل يف قِ  وفْ تشُ  اكْ ا ، رَ وهلَْ رُ ثّْ ذا كَ يل هَ اجلِ 

  .اجَ نْ تِ  كْ تِ لْ عِ و جيْ  يْ ى شَ علَ  ملْْ دِر قْ ا تِ و مَ 
توالت تعليقات احلضور من هنا و هناك ، كّل يدلو    

بدلوه يف املوضوع جممعني على أن ال خري يرجى من اجليل 
منهم يرمي املسؤولية على غريه ، كان التالميذ  الصاعد و كلّ 

يتابعون هذا احلوار املتعّلق م و هم ال يستطيعون التدّخل فقد 
فجأة قطع احلديث صوت فرامل . حسم أمرهم من اجلميع 

ة ي شوَ  دْ ولِ لُ  نْ يكِ يا لطيف يا لطيف ، مسِ : قويّة ، صاح اجلميع 
  . ه تَ كْ ئِ كان مَال   وهْ عُ نّْ ا مَ مَ  ة ، و اهللاْ هبَ رْ الكَ  لْ ت عجِ ال جاء حتْ 
 اكْ رَ  كْ تِ بْ ضرَ  انْ وكَ خ ، لُ رْ ا فَـ يَ  كْ الِ بَ  دّْ  رُ ِيت : صاح السائق   

    اسْ ايَ الكَ  صّْ كي تقُ   يكْ ينِ عِ  لّْ ة حِ ك و هَ ن ، مِ  يرْ د وزِ لْ ي وِ لِ يتْ ل وَ 
ت لْ  دخَ اِين ي رَ اقِ بَ  يشْ رِ ما ِجنْ  يتْ  جِ يب رَ  ابْ جَ ) ... الطريق ( 

  ...س بْ لحَ لك تِ رّْ يف جُ 
ساد اهلرج و املرج بني موافق ملوقف السائق و بني حمتّج   

عليه  و على ّوره  ، بني مستنكر ملا تلّفظ به من عبارات 
وبني مهّدد له بتهشيم سيارته ، كان الطفل يرتعش من اخلوف 
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املشهد الذي يّتجه حنو التصعيد و الصدمة و هو يراقب 
  ...ليق من هنا و هناك و الشتم و التع السبّ و 
  

مل ينتبه ... لدخول و خروج التالميذ فتح احلارس باب املدرسة 
  ... الكثري لذلك 
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إبنه يوما بأن أصاحبه و حد األصدقاء أطلب مّين   

تكوين مكتبة مدرسية صغرية م ا يف هْ سْ ليُ ة صغرية شرتاء قصّ إل
مة ذلك ، كانت الفكرة لما طلبت منهم املعلّ داخل القسم مث

ه حممود جّيدة فليس من متعة تضاهي قراءة كتاب و ال من توجّ 
غري حتبيب املطالعة يف نفوس الناشئة و ال أحسن من تعويد 

من كّله األطفال على تبادل القصص لقراءا و ما يف ذلك  
  .إرساء لقيم التعاون وروح العمل و التعامل اجلماعي

ّجهنا إىل إحدى مكتبات املدينة و هي مكتبة تو   
مة العناوين، ثريّة املضامني واحلقيقة تقال أنيقة الرفوف، منظّ 

للكبار و الصغار فضال على دماثة أخالق العامالت والعاملني 
 مل جنتهد كثريا فاملكتبة قد. فيها و هو ما جعلها قبلة للجميع
لّذ و طاب من جيدون ما  خّصصت ركنا بارزا لألطفال و فيه

كم أصبح عددها و اليت  قصص و كتب مدرسية رمسّية و موازية 
  .مهوال و غريها من العناوين املكتبّية األخرى
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بدأنا يف التجوال بني العناوين إلختيار قّصة جامعة بني   
صغر احلجم كما طلبت املعّلمة و مجال الصور و الكتابة 

، مل نتعب كثريا  يوحسن اإلخراج و خاّصة ثراء املضمون الرتبو 
 "العنزتان العنيدتان"و "لالقرد املغفّ "قصص نا تعرتضافسرعان ما

" احلمار املتهّور"و" اش املنافقاخلفّ "و  "رأس الثعلب و ذيله"و
السراعيب "و" معركة اجلرذان"و  "ابمر و إبنة احلطّ النّ "و
" سو و الفئرانسو "و  "ثعبان يف املاجل"و "الذبابة املغرورةو 
" القبيح فرخ البطّ "و  "عقلة اإلصبع"و "عة الشرهةالضفد"و
بدر "و  "الوحشاحلسناء و "و "الذئب و ذات القبعة احلمراء"و

  ..."البدور و احلصان املسحور
مل جند ما نعّلق على هذه القصص املوّجهة لرباعم طريّة    

غّضة ، ليس من إيذاء نفسي أكرب من قراءة العناوين قبل 
اليت قد تكون تربوية حاملة لقيم و معاين  الولوج إىل مضامينها 

بن صديقي و إقرتحت عليه أن اتوّجهت باحلديث إىل  .كثرية 
إمتقع وجه ... القصص و ليس قّصة واحدة  أشرتي له كلّ 

ُفو ويِ ي يدِ ا سِ ال يَ : الصيب و إستجمع شجاعته و صاح  ّيل وَ خيوّْ
      ... يف الّليلْ  ومْ الن  يشْ ينِ جيِ  ما
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أردت من خالل هذا املشهد تكرمي سيدة إنقليزية   
تشرف منذ ثالثة سنوات بإحدى  "مدام جان"تدعى 

الفضاءات اخلاصة جبزيرة جربة على ناد لتعليم الرقص 
للبنات التونسيات و األجانب إبتداء " الباليه " الكالسيكي 

  .من سن األربعة سنوات
وعيا مساء كل سبت إبنيت كنت و ال زلت أرافق أسب  

هلذه الدروس ، كنت أراقب عمل هذه السّيدة بعني املتفقد 
البيداغوجي ، متنّيت يوما و شاطرين يف ذلك عديد األولياء أن 
أرى هذه السيدة تغضب أو تؤّنب صغرية أو ترفع صوا يف 
وجهها ، ليس من السهل تعليم بنات صغريات يتجاوز عددهن 

نشاط حركّيا كالرقص يف فضاء ضيق  أحيانا اخلمسة عشرة
 Cherieنسبيا ، ال تسمع من مدام جان غري كلمة عزيزيت 

ا كانت وهي تستقبل أو تعلم أو تودّع بناا ، تعاملهّن برفق أيّ 
ال تفارق اإلبتسامة الوضعّية و أيّا كان الضجيج الذي حيدثنه ، 
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 ا من حمّياها و هي تتعامل معهّن و النتيجة تعّلق غري عادي
طرفهّن و هّن يدرن ا مينة و يسرة و يقّبلنها و تقّبلهم بكّل 

  .حنان 
ملاذا ال نكون  :أنفسناكّما حقيقة نتساءل بيننا و بني   

أكيد ليس ألّا سّيدة يف تعاملنا مع أطفالنا ؟ " مادام جان "ك
أجنبية أو من باب التأثّر األعمى بالثقافة الغربّية و لكن ذلك 

 الذي عشناه يف تعامل بناتنا معها ، من املؤّكد أنّ هو الواقع 
كما  " البّباصات " الكثري منّا قد مّر بنفس التجربة يف مدارس 

أو  األجنيبكان التونسيون يسّموا أو يف إطار التعاون الفّين 
معّلماا  ال زالت ذاكرم ختتزن رفقو يف بعض املدارس التونسية 

قد ال جتوز املقارنة  ...لتالميذحّبهن لو حناّن و جديتهن و 
أيّامنا هذه مثيالا و بني ما يدور يف و  " دام جانم" أصال بني 

و ما منها املدرسية  الرتبويّةساتنا مؤسّ  ) ليس يف كلّ و ( كثري يف  
  .من عنف لفظيقبل املدرسية ، النظامّية منها و غري الّنظامّية 

  
روريّا لتغيري هذه مازال ضكثريا من العمل و اجلهد   يبدو أنّ  

  .الصورة 
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تبدو الرغبة يف نبذ العنف متأّصلة يف اإلنسان منذ    

األزل عرب خمتلف األزمنة و ذلك بنفس تأّصل العنف يف حّد 
 التعايشياة سلمّية قائمة على اإلحرتام و ته ، فالدعوات إىل حذا

حسبنا أن نذكر ما ورد يف املشرتك السليم ليست باجلديدة و 
َوَال َتْسَتِوي احلََْسَنُة َوَال السيَئُة : قوله تعاىل  منالقرآن الكرمي 

َنهُ  َنَك َوبـَيـْ َعَداَوٌة َكأَنُه َوِيل  اْدَفْع بِالِيت ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الِذي بـَيـْ
يمٌ    .)، سورة فصلت34اآلية ( محَِ

هو " غاندي  "أّما يف العصر احلديث فالزعيم اهلندي   
برتمجته إىل اإلنكليزية املصطلَح " العنف"قدم للغرب كلمَة  من

 الذي كان شائعًا يف نصوص األدب ahimsaالسنسكرييت 
  .ذي و البو  )Jainiste )23اهلندوسي و الياين 

 himsaومن االسم  aويتألف املصطلح من بادئة النفي   

                                                           
23

 Jinaديانة ظهرت يف اهلند يف القرن السادس قبل امليالد، أسسها جينا : jainismeاليانية  - 
  .تقوم أساساً على مبدأ الالعنف و هيوتقوم، شأُا شأن البوذية، على ختليص اإلنسان من األمل 
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 الذي يعين الرغبة يف األذى ويف القيام بالعنف حبق كائن حيّ 
تطويُع هذه الرغبة والسيطرُة فتصبح ثقافة الالعنف عندها 

إلغائه  أوإقصائه  أي إرادة عدم إبعاد اآلخر أو عليها وحتويُلها
   )24 ( .َجرحهأو 

مة اليونسكو جهودا كبرية إلرساء كما بذلت  منظ  
خالل الندوة الدولية حول ثقافة الالعنف بني الشعوب ، ف

، 1995ثقافٍة للسالم واملنعقدة يف مانيال يف الفيلبني يف نوفمرب 
عدَة مقرتحات دف إىل تعزيز ثقافٍة للسالم  املنّظمةقدمت 

يد هناك مقرتَحان من بينها يوصيان بتجد. من خالل الرتبية
تعليم التاريخ حبيث ال يعود العنُف واحلرب َيظَهران الوسيلَتِني 
الوحيدَتني يف حوزة البشر والشعوب للدفاع عن احلرية وبناء 

تنطوي ثقافُة الالعنف على بذل جهٍد طويل بل أن العدل 
تنمية املَلكات  أي، شخصي و مجاعي منهجي وعقالين 

قف اتبينَ مو  للمجتمعيح النفسانية والروحية والفكرية اليت تت
من و األماكن و األزمنة من ناحية و  ة يف خمتلف املواقفالعنفي

                                                           
،ترمجة حممد علي عبد اجلليل 2002اليونسكو،  ر، الالعنف يف الرتبية، باريس، ماري مول  جان -  24

  28، ص  2009، دار معابر، دمشق، 
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تؤسس الحرتام  العمل على تأسيس منظومة قيم ناحية ثانية 
 تضمن هذا االحرتامجتّسها ضمن مؤّسسات نسان و اإلحقوق 

ع يشجّ  فكرّي و روحّي مالئم جوّ  أي يف احملّصلة النهائّية إجياد 
  .الالعنف  ثقافةَ 

 

��������G
   א
7�4(�א
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يف العاشر من العامة لألمم املتحدة  أعلنت اجلمعية  
 عقدًا دوليًا لتشجيع ثقافة  2010–2001، فرتَة 1998نوفمرب عام 

 و قد )53/25القرار (لسالم والالعنف لصاحل أطفال العامل ا
إىل عنف تدعو لسالم والالاأّن ثقافة  يف حيثيات القرارإعتربت 

كان ا  ب وال متييز أيّ ه دون تعصّ احرتام حياة كل إنسان وكرامت
 للرتبية دوراً ينبغي أن تعرتف بأن  فهي فضًال عن ذلك.  نوعه

لسالم والالعنف وخصوصًا من اتلعبه يف بناء صرح ثقافٍة 
خالل تعليم األطفال ممارسَة الالعنف والسالم، مما يساهم يف 

   . بادئ الواردة يف ميثاق األمم املتحدةحتقيق األهداف وامل
األعضاء إىل  الدولباإلضافة إىل ذلك، و تدعو املنّظمة  
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الم على اختاذ اإلجراءات الالزمة لتعليم ممارسة الالعنف والس
  .، مبا يف ذلك املؤسسات التعليميةمجيع املستويات يف جمتمعاا

     
رامج الرتبية جيدر القول بأّن إدراج ثقافة الالعنف يف ب و 

الشاملة ليس باألمر اهلّني ألّن املسألة ليست يف تعّلم معرفة بل 
ة ، أي كيف حنّول الرتبية على سلوك و على طريقة حيايف 

مستقبلهم إىل واقع قوامه اخلطاب اخلايل من حاضر األطفال و 
العنف واحملّقق للتعايش السلمي مع الذات و مع اآلخر يف 

  . إطار عاّم من اإلحرتام

كّلما "على أنّه  يف هذا الصدد  "بوبركارل " يؤكد   
أمهل واجب الرتبية على الالعنف كّلما رجحت ثقافة العنف يف 

، فالرتبية ال ترتكز على تعّلم أفعال فحسب بل ) 25( "اتمع
ل مناهجها على إظهار مدى أمهّية إلغاء العنف وذلك من خال

مقاصدها و براجمها العاملة على غرس ثقافة أساليبها و و طرقها و 
  .الالعنف يف نفوس الناشئة فكرا و ممارسة 

                                                           
،  1994كارل بوبر و جون كوندري ، التلفزيون خطر على الدميقراطية ، باريس ، اناتوليا ،   - 25
  33.ص
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الرتبية على ثقافة الالعنف من جيب أن تنطلق كما   
املبادئ العامة للرتبية السليمة اليت ال تعترب الطفل جمّرد متلّق 
للمعرفة بل مسامها فيها فهو الغاية و الوسيلة يف ذات الوقت 

طار من التعبري عن الرأي إتنمو فيه شخصّيته يف  وذلك بشكل
خر و املسامهة يف صنع مستقبله و لقد أشار  و احلوار مع اآل

سنة  ) Janusz Korczak ")26 ينوش كورتشك "  إىل ذلك 
ي أ( حنن تعرف دروب النجاح ومنطره : " كتب  عندما 1929

ح عيوبه ، نتكّفل نصحّ مواعظ و نصائح ومزاياه و ) الطفل 
توجيهه و جبعله أفضل و بتقويته فهو ال يستطيع شيئا و حنن ب

نستطيع فعل كل شيء ، نصدر األوامر و نطلب الطاعة 
عارفني بكل شيء حاسبني سؤولني عليه أخالقيا و قانونيا و م

كام الوحيدون ألفعاله و حركاته حسابا لكل شيء ، حنن احل
يؤّديها ،  أفكاره ومشاريعه ، حنّدد واجباته و حنرص على أن و 

. م ملكيتنا ّ إكل شيء يتعلق بإرادتنا وفهمنا ، فهم أطفالنا ، 
لقد أدركنا اليوم أّن مثل هذه اهليمنة اليت ميارسها الكبار على 

                                                           
26

كاتب و طبيب أطفال بولوين ) : Janusz Korczak   )1878-1942" ينوش كورتشك  -  
  .اجلنسية ، من أهم رواد بيداغوجيا األطفال يف فرتة ما بني احلربني العامليتني



Ø{{{{{{{ñ]‚e êŠÞçjÖ]�ÄÛj�]�»�Ù^Ë�ù]�í×Ú^ÃÚ�»�ê¿Ë×Ö]�ÌßÂøÖ]�æ�ÌßÃÖ]�íÊ^Ïm 

 

 
90 

 

الصغري ليست الطريقة املثلى لرتبيته على املسؤولية و احلرية 
  .) 27( يف اإلحرتام ألنّه يف األساس شخص فللطفل حقّ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  26.، ص 1979ينوش كورتشك ، حق الطقل يف اإلحرتام ، باريس ، رروبري الفون ،  -  27
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 La communication non violente 

 
    
ه للطفل حباجة أكيدة إىل تغيري يبدو اخلطاب املوجّ   

إىل لغة خالية من العنف اللفظي مضامينه يف سبيل الوصول 
ا تبشري بثقافة جديدة هي إقائمة على احلب و التقدير ، و 

  .صلثقافة الالعنف يف الرتبية و التوا
وينسب هذا املنحى لعامل النفس األمريكي مارشال   
طرق ، حيث أّسس ل)Marshall Rosenberg( )28(روزنربغ 

  :معتمدا على املنطلقات التاليةجديدة يف التواصل الالعنفي  
أن يؤدي التواصل مع اآلخرين إىل تقوية القدرة على  -

  . التعاطف معهم
  .ووعي تام ملا يقولونه أن يتم االستماع إىل اآلخرين برتكيز -

                                                           

عامل نفس ،  1932ولد سنة :  )Marshall Rosenberg( مارشال روزنربغ - 28

على الدكتوراه يف علم النفس اإلكلينيكي ، رائد تيار التواصل  1961حاصل سنة أمريكي ، 
و له عديد األعمال والتجارب   communication non violenteالالعنفي 

  والكتابات يف هذا اال
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)Language of the heart( ، املفعمــة
  .بالدفء العاطفي واحملبة والثقة واألمان

يف تقدميـــــه للتواصـــــل " روزنـــــربغ " و قـــــد إعتمـــــد 
مــن خالهلمــا ختاطــب البشــر قّســم الالعنفــي علــى حيــوانني إثنــني 

 CHACALبن آوى إ            

Parler chacal   

ب ، يفـرض تعليمـات ، يؤنّـ باألحكام
ل الغـــــري مســـــؤولية أحاسيســـــه ، يقــــــوم 

بقــــّوة  إىل الــــردّ  باملســــاومة ، هــــو خطــــاب يــــدفع الطــــرف اآلخــــر
  :يّتخذ األشكال واألمثلة التالية 

  :وجود أي خيار آخر
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(لغـة القلـب  تسـتخدم أن -
بالدفء العاطفي واحملبة والثقة واألمان

و قـــــد إعتمـــــد    
الالعنفــي علــى حيــوانني إثنــني 

 : مهاو 
  
  
  
    GIRAFFE الزرافة        
  
I- خطاب إبن آوى  :Parler chacal

  

باألحكامهو خطاب مليئ   
ل الغـــــري مســـــؤولية أحاسيســـــه ، يقــــــوم ة، حيّمـــــ، يســـــتعرض القـــــوّ 

باملســــاومة ، هــــو خطــــاب يــــدفع الطــــرف اآلخــــر
يّتخذ األشكال واألمثلة التالية و 
وجود أي خيار آخرخطاب بنفي  )1



Ø{{{{{{{ñ]‚e êŠÞçjÖ]�ÄÛj�]�»�Ù^Ë�ù]�í×Ú^ÃÚ�»�ê¿Ë×Ö]�ÌßÂøÖ]�æ�ÌßÃÖ]�íÊ^Ïm 

 

 
93 

 

 -  كبِ جْ عِ  انْ م ، و كَ هُ لْ مِ عْ تَـ  كْ مِ زِ يلْ  جْ ايِ ة حوَ َمث  
   كْ لّ مِ عْ ما عندي ما نَـ  -
خطــاب يســتعمل تعبــريات ترجــع ســبب كــل أزمــة أو نــزاع أو ) 2

  :إختالف إىل أشياء أو أشخاص آخرين 
ا َهـدْ َال وْ ة مع أَ ك هَ  لْ مَ عْ تَـ  لّ اس الكُ ة على خاطر النّ ك هَ  لتْ عمِ  -

  ي ، دِ حْ ة وَ لَ وْ دَ  لّْ حنِ  اشْ بَ  يشْ نِ ، َما
  :بب إىل ضرورة التقيد بتعليمات معينةالسّ  عُ جِ رْ تعبريات تُـ ) 3
  تعليماا  ي ة علَ ضَ ارْ ر اإلدارة فَ اطِ ى خَ ة علَ ك ت هَ لْ عمَ  -
   يبْ غِ تْ  انِ مسؤوليتك كَ  لْ م حَ تْ تِ دي تعليمات و نْ عِ  -
   وكْ  بُ ِين رْ اطِ ى خَ  علَ ِين يعْ تطِ  كْ زمِ لْ يِ  -
  .ة يقَ قِ ة و الرّ يقَ قِ  الشّ  ِيف ِين يعْ طِ تْ  كْ بِ اجْ وَ  نْ و مِ  كْ م  أُ اِين رَ  -
   عن حالة نفسية دائمة أو عرضية انعربّ تعابري و خطاب يُ  -)4
   نيْ نِ يف إثْ  كْ سمِ قْ ى نِ قَ لْ نِ  انْ كَ لُو  -
  ورْ دُ يِ  ينْ وِ  يحْ الر  فْ رِ عْ نِ  شْ ادِ عَ امَ  شْ ش غَ تْـ ي نِ اين كِ رَ  -
  بـَرَْكة ارْ َ  دْ يف هالبَال  مْ كُ  حنُْ وِين يُ طِ عْ يَـ  انْ ه ُلوكَ آ -
  :تعابري حتمل أحكاما قيمية سلبية ) 5
  كْ تِ بْ لي جِ ل مِ  ريْ خِ  يتْ رِ َما -
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 اشْ بَــــ يبْ ، صـــعِ يب رَ  كْ نــــمِ  يـــبْ جيِ  اشْ 

Parler  giraffe   

  

هــدوء :  يســتمّد مضــمونه مــن طبيعــة الزرافــة 
عـــايل عـــن صـــغائر األشـــياء   متهـــا ، التّ 

  : يعتمد على املراحل  التالية 
 

 المالحظة

 

 المشاعر

 

 الحاجات

 

 المطالب
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اشْ بَــــ وشْ و ُمـــ َكرَْكــــارْ  تِ نْـــإِ  -
  ة نَ السّْ  حْ جَ نْ تِ 

  
II- خطاب الزرافة  :Parler  giraffe

  
هــو خطــاب هــادئ يســتمّد مضــمونه مــن طبيعــة الزرافــة 

متهـــا ، التّ الوجـــه، بعـــد النظـــر لطـــول قا
يعتمد على املراحل  التالية فهو و بالتايل 

  

  

  

  

  

 

 

 أالحظ

 

 أشعر

 

 أحتاج

 

 أطلب
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  : مثال 

  

  
  
  
  
    

    
  
  
  
  
  

  

  

  
 

01  

دون أن  مالحظةأنقل 
ِلْك يف اإلمتحان :حتكم ُمعدّْ

 املرة َهاِذي ِتْسَعة 

02  

: شخصية  أحاسيسعّرب عن 
ين وقت إِلّلي ِحنسّْ ُروِحي حز 

 َماْجتيِبْش ُمَعدلْ 

03  

  : شخصّية حاجةعّرب عن 
َماَذاِيب نـَْعاْوِنْك على نتائج ما 

 ِخْري املرة اجلَايَة 

04  

َعاْونُو ْمَع بـَْعْضَنا :طلباأنقل  نِتـْ
و تِْبِذل إْنِت ُجْهد َأْكَرب 
 وحبول اهللا نُوْصُلو لَنِتيَجة 
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  : في الحديث بإحدى الطريقتين 

  

 الْ وبَ ط البُ ب ، هَ  يا وليد) : ربيعا  14
 طلب بصيغة األمر     ي  و جيِ د ون البلديّة عِ 

 امد قعـد قُــنُ لـي ت إل ْقـوَ  ي علَـ تْ قــوَ ة ، تْـ 
ة يف ر ا َمـــَهـــطْ ب  كْ ِتـــنْ قـــول لبِ  ال ، يت

  رّد فعل محتّج  ...           لَ مِ عْ 

 وفْ شُ تْ  ابع ال يتغّري ، تو  اشْ يفَ كِ   يف 
 انْ كَ   كْ صِ اقْ سيادتك ما نَ  تِ نْ إِ ي و 

 آشْ  وفْ شُ تْ  او تَـ  اشْ هَ طْ ب ، و اهللا لوكان متهَ 
  رّد فعل مضاّد أقوى 

 َال ، وَ   يْ شَ  لّْ يف كُ  لْ مِ عْ ا آنا نَـ ميَ ، دِ 
الظلم شعور با           ي بِ  سْ اسِ  حَ 

  سلبية لدى طرفي الحوار
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في الحديث بإحدى الطريقتين  01عدد  مثال تطبيقي

 :ة إن آوىطريق -أ
14خماطبة إبنها ذي (األّم  -

ون البلديّة عِ يُ مْ ، كَ  بلةمتاع الزّ 
ة ، تْـ كـة هَ ميَـدِ  تِ إنْـ: اإلبـن  -

ال ، يتوبَـــر وقتهـــا البُ التلفـــزة و تتـــذكّ 
عْ ة تَـ دَ اعْ قَ  اشْ ي فَ اخِ ا يَ هَ اتْـ يَ حْ 
بع ال يتغّري ، تو ما بالطّ  ! دْ ايْ زَ : األّم  -
ي و اسِ ا على رَ هَ لّْ كُ لْ ار ة والدّ بَ اعْ تَ 
، و اهللا لوكان متهَ يف التلفزة  جْ ر فَ تْـ تِ 
رّد فعل مضاّد أقوى                ّلكْ مَ عْ نَـ 

، دِ  رْ هَ قْ يَـ  يْ شَ  و اهللاِ : اإلبن -
 حَ ال ا و إِ ي علَ  فْ خُ سْ يِ د احِ وَ 
 القهرو 

سلبية لدى طرفي الحوار: النتيجة 
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      : بطريقة الزرافة

ي دِ لْـش وِ َعـي يـا وليـد ، يِ ) : ربيعا  14
  مالحظةنقل            

             ا هَ نْـ مِ  دّْ رُ نْـ  اشْ بَ  يبْ  و قرِ ِين تْ خِ وْ دَ  الْ وبَ 
  مشاعر شخصية 

ْ نَــة ال تزيــد تْـ حيَــ ا د َمــْعــا بَـ َهــلّْ كُ   ارْ الــدّ  نت
  تعبير عن حاجة شخصية 

    دون أمر طلبتقديم             

 :  
هـا طْ ب  و اهللا َ ِين ْتـقِ لّْ ا و قَـ َهـيتْـ َمش ، آنـا بيـدي 
  ِيت نْ ت إِ لْ ا قُـ يمَ كِ   لّْ ار الكُ 

ة َقــــلّْ متقَ  إِللــــي ِإنْــــتِ م ِهــــفْ و نِ  تْ انِــــتَ نْـ 
ــ هد د و ِعــ

َ
 مْ ج ل ، تــنَ ِمــكْ يِ  اشْ بَــ شْ اتِ امل

  إيجابّية و بنائّية لدى طرفي الحوار
  

êŠÞçjÖ]�ÄÛj�]�»�Ù^Ë�ù]�í×Ú^ÃÚ�»�ê¿Ë×Ö]�ÌßÂøÖ]�æ�ÌßÃÖ]�íÊ^Ïm 

 

بطريقة الزرافة نكلنفس املثال  -بـ 
  
14خماطبة إبنها ذي (األّم  -
         تْ َال متِْ  الْ وبَ البُ ي اهِ رَ 

وبَ البُ  اعْ ة متَ حيَ ة و الر بَ اعْ و اهللا تَ 
مشاعر شخصية  نقل                     

 َهــ نْ ِمــ احْ تَــرْ نِ  مــا ذا يب حيَــا الر
تعبير عن حاجة شخصية          ا   تهَ فْ ظ نَ 

       او تَـ  اهَ ي ختّرجْ يزِ زِ عْ  مْ ج تنَ 
 اإلبنعة من األجوبة املتوقّ  -
، آنـا بيـدي  احلـقّ  كْ دِ نْ و اهللا عِ  -
ار الكُ الدّ  انْ تَ نْ تِ  يدْ زِ لي تْ ل مِ  ريْ خِ  او تَـ 
نْـ ال إِ وبَــــالبُ  ة يَمــــمِ صــــحيح  -
د و ِعــ 10ي مــا زال قــبَـ تْـ  ،هــانْ مِ 
  .هي وَ  شْ ىن تَـ سْ تِ 

إيجابّية و بنائّية لدى طرفي الحوار: النتيجة 
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  02مثال تطبيقي عدد 

  
هيفاء بنت عمرها مخسة سنوات ، بصدد مشاهدة التلفزة ، 

ساقيها على طاولة صغرية أمامها واضعة  جلست على كرسي
  :إلتفت إليها األب قائال . هي تتأرجح أماما و خلفا و 
  يحْ تطِ  اشْ بَ  اكْ رَ ، هيفاء : األب  -
ا لي آنَ إل  يشِ فْ رِ عْ ي ما تَـ اخِ يَ ، ا ابَ يا بَ  شْ يحِ ما نطِ : هيفاء  -
  يوحِ رُ  دّْ شِ نْ  فْ رِ عْ نَـ ة و مَ لّْ عَ مْ 
 كْ لِ قْ دِ قْ سي ملا ندَ رْ الكُ  رْ س تكَ  انْ كَ لُو  ة و اهللاِ طَ خْ يا سَ : األب  -

   كْ امِ عظَ 
  ةي اضِ يَ  رِ اِين رَ  شْ افِ ما ختَ  كْ لِ تْ  قُـ اِين مَ  بابا يا -
ي ، شِ مْ هَ فْ ما تِ  يكْ بِ شْ أَ ي اخِ يا هيفاء يَ ) : بعد فرتة (األب  -
ن ، إ كْ لِ تْ ف لَ تْـ نِ  ال رْ س كَ تْ تِ  يحْ كان تطِ  و اهللا لو،  اِيب صَ عْ أَ ي تلِ رْ تـ وَ 

  بـَرَْكها هَ لْ اكِ شاء اهللا تَ 
  اِيل رَ طْ ما يِ   يْ  شَ حّىت ،  شْ الِ يسَ مِ : هيفاء  -

فجأة سقطت هيفاء إىل الوراء ، خبط رأسها على   
  :اجدّ مؤملة احلائط خبطة خفيفة كانت غري خطرية ولكّنها 
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ا ، واهللا َهـــــــيتْـ لِ كْ   اكْ يـــــــه ، َهـــــــيِ إِ ) : متلـــــــّذذا باإلصـــــــابة: (األب  -
  ...حة رَاِسْك على صِ  لْ اهِ تَ سْ تِ 

  ة بَ رْ ة ضَ ل ، مَ  يتْ ح أَ ، ا ابَ بَ  يا يْ ،  أَ يْ ،أَ  يْ أَ : هيفاء  -
ــــدَ : األب  - ــــ كْ اِســــرَ  رْ بـ ــــو تـَ ــــتْ  قُـ اِين ا ، َم َــــ اكْ رَ  كْ ِل ــــلْ اكِ تَ  اشْ ب ، ا َه
ــــتْ قُـ و  ــــاينْ رَ  هادَ زَ  كْ ِل َــــ يشْ نِ ا َم ــــتْ ف لَ تْـ نِ  اشْ ب  كْ اِســــرَ  ُجــــرةْ  هوَكــــهُ ، أَ  كْ ِل

ـــلْ  ِويـــنْ  حْ اِســـالكَ  ـــمِ  اشْ بَـــ كْ اِســـى رَ عَلـــ ولْ ، ُكـــتَوصـــو هَ ن ودْ ُعـــتْـ  هك 
  ... مْ الكَال  عْ مَ سْ تِ 

  

  
  :لفظيلو تصّرف األب بطريقة مغرية دون عنف   

 ةبَ رْ ا َضـيَهـبِ  يتْ سـ ، حَ ِيت ْيـ يـا بنَـ يب رَ  كْ رتِْ ، سِ  يفْ طِ يا لَ : األب  -
  )نقل أحاسيس و مشاعر (  عْ وجِ ة وتُ ي قوِ 
ي اِسـ، رَ  هَشـرْ بَـ  عْ وِجـا و اهللا تُ ابَـيـا بَ  يـهْ إِ : )و هي تبكـي(هيفاء  -
  رْ س تكَ  يهْ بِ  يتْ س حَ 
ـــــى بِ ْطـــــالل : األب  - ـــــف عل يكفكـــــف هلـــــا ( ا ، ابَـــــا لبَ َجيـــــ ، إِ ِيت ْن

  خطاب مليء بالعنف اللفظي :تحليل الوضعّية
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  ت ؟ حُ طُ  شْ عَال  يشِ فْ رِ عْ يا هيفاء تَـ : مث يقول ) دموعها 
  امْ د  و لقُ اِيل لتَ  حْ جِ رْ د ت نِ نْ  كُ ِين رْ اطِ خَ : هيفاء  -
، آش  وشْ يُحــــمــــا نطِ  اشْ ة بَـــايَــــة اجلَ  املـــر اَال بـــاهي ، َمــــ:  األب -
  و ملُ عْ ا نَـ نَ مْ زِ لْ يِ 

  ة يحَ حِ و بطريقة صْ عدُ قْ ا نُـ نَ مْ زِ لْ يِ : هيفاء  -
   glace، أيا منشو ِنْشرِي لِبْنِيت َكْعَبة قَالْص يتْ ح صَ : األب  -
  

خطاب مفعم بالمشاعر و األحاسيس ، :تحليل الوضعّية

  خال من العنف اللفظي و أفضى إلى نتيجة  

  
مــــا حتــــدث حــــاالت ســــقوط لألطفــــال  كثــــريا :مالحظــــة مهّمــــة 

قطة مؤملـة غالبـا مـا يصــمت تهم و عنـدما تكـون الّسـنتيجـة حلـركيّ 
يف أو ثـــانيتني الطّفـــل بعـــدها مباشـــرة و لوقـــت ال يتجـــاوز الثانيـــة 

  :كهل و هو متمّثل يف إحدى األمرينفعل ال ةإنتظار ردّ 
راـا تـرتجم إىل قطة و مؤثّ من السّ كهل للة إرتباك و حرية فوريّ  -

 ارْ َهــنْـ ، لَ  حْ ايِ طَــتْ تِ  تْ نْــة و إِ ميـَـف دِ ْطــالل : عنــف لفظــي ال شــعوري 
ــكَ تْ تِ  اشْ بَــ نَـ اِين ، َمــ كْ اْميِــكرَ   رْ س  ي رِ ْجتــ شْ ادِ اَعــمَ  اشْ بَــ يــكْ ت علِ ْهــبـ
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بــل  لــيس مــن آالم الســقوط فقــطل الفعــل بالبكــاء الطّفــ يــردّ ... 
بتشــــّف ال  جاهــــاته و آالمــــه بــــل ر وضــــعيّ الكهــــل مل يقــــدّ  نّ أل

  .شعوري يف حني أنّه كان ينتظر العكس
ف لفظـــي عنـــ نـــة و إمســـاك عـــن أيّ رباطـــة جـــأش و معاملـــة ليّ  -
   .عل الطّفل يتجاوز هذا األمر بسالمهذا كفيل لوحده جبو 

فـــات بدنيـــة مـــن كســـور خملّ بيعـــة احلـــال بطإن مل تكـــن هنالـــك ( 
  ).كدمات و 
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  : في الحديث بإحدى الطريقتين  03عدد  مثال تطبيقي
  

Parler Chacal Parler giraffe  

ت مْ و ما خدِ  ارْ كَ ْر كَ   تِ نْ إِ 
  العادةي كِ    يْ شَ  حىتّ 

 شْ تِ مْ ما خدِ  اكْ قَ لْ  نِ يل ت إِ قْ وَ 
 يكْ لِ خناف عْ   يل وَ ندروسك 

  يشِ حْ جَ نْ ال ما تِ 
ا ينَ اطِ ول عَ بُ هْ املعّلم هذا مَ 

  لّْ ي الكُ ذِ اة هَ مَ دْ اخلِ 
مترين  12ا انَ املعّلم عطَ 

ة و خناف ال ما وَ دْ لإلجناز لغُ 
  مْ هُ مْ دِ خنْ  يشِ لْ وصِ نُ 

ال  عْ ايِ ضَ  ول الشباب الكُ 
  هيْ لَ عَ  دُ مَ تَ عْ يُـ 

 يل ت إِ قْ ة وَ شَ رْ بَـ  قْ ل تقَ ا مِ دَ بْ نِ 
ما  ابْ بَ بعض الشّ  وفْ نشُ 

  يف مستقبلهم وشْ رُ كّْ فَ يِ 
بصفة عامة ،  يشْ كِ ما حتَْ 

  د مفاهيمكْ د حَ 
ي ل  مثال مِ يِين طِ عْ تَـ  كْ يتِ ب حَ 
  وولُ تقُ  بّْ حتِ 

 يل ت إِ قْ ّيب وَ رَ تْـ مِ  شْ اكِ مَ  تِ نْ إِ 
  وكْ صباح اخلري لبُ  شْ ولِ ما تقُ 

 ويل ي يقُ دِ لْ ع وِ مَ سْ ة نِ ميَ دِ  بْ حنِ 
كي   ةشَ رْ بَـ  حْ رَ فْ صباح اخلري و نِ 

ْرِين يقَ  د.  
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 04مثال تطبيقي عدد 
 

الطّفل ياسر غاضب جدا من طفل آخر  :الوضعية المشكل
بلغ األمر إىل . يدعى عادل ألنّه أخذ كرته فرّد الفعل و ضربه 

أو األب أو األم أو يف الشارع فهذه الوضعية قابلة ( املنّشط 
  :فدار احلوار التايل) ألن نشهدها يف كّل مكان 

  
فيه " يلِ قْ سرَ "إستعمال لفظ (  ِيت ورْ ي كُ لِ قْ ل سرَ ادِ عَ : الطّفل  -

  )إّام وتأويل مباشر 
ت غاضب من عادل ألنّه أخذ لك كرتك ، نْ أ: املنّشط  -

  مهّم جدا البدء بإعادة صياغة المشكل       أليس كذلك ؟ 

هكذا ، دائما نعم، هذه ليست املرة األوىل ، هو : الطّفل -
  ...سارق وأناين و ظامل

  : له خيارن لإلجابة : املنّشط 
ال ال ال تقل هذا ، هذا غري صـحيح ، أنـت خمطـئ عنـدما تـّتهم 
ّـــــه ســـــارق ، هـــــذا فعـــــل مشـــــني ال خيـــــدم  صـــــديقك و تصـــــفه بأن

 ...عالقتكما
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ــــــــن آوى    و هــــــــو  Chacalتصــــــــّرف املنّشــــــــط بطريقــــــــة إب
رور إىل خطــــاب فيــــه إّجتــــاه مباشــــر إىل  رفــــض رأي الطّفــــل و املــــ

 ّهــذا فيــه عنــف لفظــي و يقطــع احلــوار وال عــل املشــني و امــه بالفإ
ة وهي إجياد احلّل للمشكل دون جـرح جيعله يصل للنتيجة املرجوّ 

  إساءة نفسّيةللمشاعر أو 
  

   giraffe Parlerالبديل ملواصلة احلوار هو إتباع خطاب الزرافة 
  هل أنت قلق الن عادل أخذ لك كرتك ؟: املنّشط  -
  )مبالغة و حكم قيمي ( ما نعم و هذا حيدث دائ -
أنت ال تريد أن يأخذ عادل لك كرتك ألّنك تريد : املنّشط  -

املنّشط يقوم بإمتصاص غضب (أن تلعب ، أليس كذلك 
ال يتجاهلها حاسيسه و الطّفل تدرجييا و يريد إشعاره بأنّه يدرك أ

  )أو يصّدها 
فل الطّ (نعم ، إّا كريت و أنا حزين ألنين فقدا : الطّفل  -

  )بدأ حيّس بأّن املنّشط يفهمه و يريد مساعه
أنت غاضب من عادل و تريد أن يرجع لك كرتك : املنّشط -

  ألّنك حتّبها و لتستطيع مواصلة اللعب ا ، أليس كذلك؟
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عادل ال يرجع أبدا أّي شيء أخذه ، إّا ليست : الطّفل  -
ديد إىل عودة الطّفل من ج( رّة األوىل اليت يفعل فيها ذلك امل

  )اإلّام و على املنّشط أن يثنيه بطريقة ذكية عن مواصلة ذلك 
  هل أنت واثق بأّن عادل لن يرجع لك كرتك ؟: املنّشط  -
  الطّفل ، نعم أنا متأكد  -
إشعار الطّفل بأنّه هو من (هل تريد أن أساعدك : املنّشط  -

  )يقّرر   و املنّشط ال يفرض عليه أّي رأي أو زجر 
ريد ، ال يوجد من يساعدين و حّىت أنت أيضا منحاز له ال أ -

  ...و تدافع عنه دائما و ال تريد تأديبه و لذلك أنا حزين 
 تشعرأّنك  وتفقد الثقة ّيف ما  يقلقين أّنك بدأت : املنّشط  -

ال جيب أن جيّر  إّام ( غري قادر على إسرتجاع كرتك بأّنك 
  ) السيطرة على النفس  الطفل للمنّشط باإلحنياز إىل فقدانه

نعم ، أصبح إسرتجاع كريت من عادل مستحيال ، : الطّفل  -
  ...عندما أكرب سأستطيع عندها أن أؤّدبه و أن أثأر لنفسي

أحسستين بأّنك وحيد و ال يوجد من يساعدك ، : املنّشط  -
  أشعر أّنين حزين من شعورك هذا ألّنين فعال أريد مساعدتك 

ما وحيد و دائما حزين و دائما مفلس ، نعم ، نعم أنا دائ -
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تصريح ال جيب من املنّشط ( لقد كرهت احلياة ذه الطريقة 
جتاهل خطورته فالطّفل قد يؤذي نفسه يوما ما إذا تكّرر هذا 

  )الشعور و هذه األحاسيس بالعجز و اليأس 
على كّل حال ، أنا أوّد أن أشكرك ألّنك عّربت : املنّشط  -

بكل حرية و هذا جيعلين أفتخر بك ألّن يل عن أحاسيسك 
يقوم املنّشط (لك ثقة ّيف ما دمت قد قصصت علّي قّصتك 

، هذا سيساعدين على حّل )بإسرتجاع ثقة الطّفل بنفسه 
مهّم هذا اإلستدراك ( مشكلتك ، إن رغبت يف ذلك طبعا 

  )ألنه يشعر الطّفل بأنّه صاحب القرار 
  فأنت ال تعرف عادل  حىت و إن أردت مساعديت: الطّفل  -
أنا واثق أنين سأستطيع هذه املرّة أن أساعدك لو : املنّشط  -

  .مسحت يل بذلك 
  

  
  
  

  طريقة حوار زرعت الثقة و أفضت إلى تفاهم: النتيجة 
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  .سنة 12- 10عمارهم بني أطفال أ :اجلمهور املستهدف 

تدريب األطفال على أمهّية اخلطاب الناجع اإلجيايب  :اهلدف 
  اخلايل من توجيه التهم و العنف اللفظي جتاه اآلخرين

  
  سري احلصة

جتميع األطفال يف شكل دائري و تفسري اللعبة و اهلدف  -
  . منها

إعالم األطفال بأنّه سيتم إمساعهم خطابني خمتلفني ملوضوع  -
احد و املطلوب منهم اإلنتباه و الرتكيز خاصة على و 

األحاسيس اليت يشعرون ا يف داخلهم عندما يستمعون لكّل 
  .خطاب
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  :الخطاب األّول 

يف كّل )  Chewing-gums( لقد ألقيتم كثريا من األوراق و العلك  
مكان من الساحة ، أنتم ال حترتمون آداب النظافة و ال حترتمون البيئة 

ال تولون أمهّية لكالمي وتوصيايت حول هذا املوضوع ، أنتم يط و و احمل
ال تريدون أن تفهموا و أن تدركوا أمهية النظافة يف حتسني جودة احلياة 

  .باملؤسسة و ال تريدون التعاون ، أنتم فعال خيّبتم ظّين 
  

  

  :الخطاب الثاني 

حة ، لقد لقد شاهدت كثريا من األوراق و العلك يف كّل أحناء السا 
تكّلمت معكم يف ذلك سابقا و بيّنت لكم أّن احملافظة على احمليط 
هي مشغل نتعاون عليه مجيعا و لكن مع األسف الحظت أّن 

أن تسوء أوضاع الوضعية مل تتحّسن ، أنا فعال أصبحت خائفا من 
ظروف النظافة مبؤسستنا إن مل نبذل معا جهدا إضافيا البيئة و احمليط و 

  .فعال أكون سعيدا لو تفاعلنا أكثر لتحقيق هذا األمر يف ذلك، أنا
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  :ال لإلجابة عن التساؤالت التاليةفتح باب احلوار مع األطف -
  هل شعرمت بنفس األحاسيس و أنتم تستمعون للخطابني؟ -
ما هي أحاسيسكم عند مساع اخلطاب األول؟ عند مساع  -

  اخلطاب الثاين؟ مالفرق بينهما ؟ 
امات ل احلوار على أمهية عدم توجيه اإلّ الوصول من خال -

ضمري املتكّلم يف تفضيل التحّدث باملباشرة خالل كّل خطاب و 
) أنا أشعر ، أنا أالحظ ( اجة طلب احلنقل األحاسيس و 

أنتم مقّصرون ، أنتم ال تتفاعلون ، أنتم : ليس املخاطب و 
  ). خّيبتم ظّين 

ات و تكليفها تقسيم األطفال على ثالثة أو أربعة جمموع -
  .بتحرير نصوص أخرى خبطابني خمتلفني 
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  .سنة 12- 10أطفال أعمارهم بني  :اجلمهور املستهدف 

  .دقيقة 45حصة بـ  :املدة 
  .حتسيس األطفال باآلثار السلبية للعنف اللفظي  :اهلدف 

  سري احلصة
بني  مقطع متثيلييف شكل دائري ملشاهدة  جتميع األطفال -

بني منّشطني أو طفلني هلما ( مهّرجني يقع إعداده مسبقا 
  ). موهبة التمثيل 

  :فتح الباب للحوار مع األطفال 
التمثيلي ، هل أضحككم ؟ هل أّدى  املقطعهل أعجبكم  -

  املمثالن أدوارها بإقتدار؟ 
  ها ؟ما هي الكلمات اليت أضحكتكم أكثر من غري  -
و أن يقبل فيه أحد  املقطعلو طلبت منكم أن تعيدوا كتابة  -

املهرجني إعتذار اآلخر و ال يرفضه مثلما شاهدمت ذلك ، كيف 
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سيكون احلوار ؟ هل سيصبح املهّرجان أصدقاء ؟ كيف 
  سيتحّدثان ؟

  ؟املطع التمثيلي ما ذا نستنتج من خالل هذا  -
  

  :الموقف التمثيلي 

  وغد ، أال ترى أين تضع قدميك القبيحتني ؟إيه ، أيّها ال - 
  أووه ، هل رفست لك رجلك ؟  -
  هل أنت جمنون ؟ أال تشعر مبا تقوم به أم أّنك تتظاهر بالغباء ؟ -
  ..ال ال ، أنا آسف ، أنا فعالمل أنتبه لكّل ما حدث  -
مل تنتبه ؟  أنت فعال تتغاىب و تتظاهر بأّنك مل تراين ، هذا إحتقار  -

  ...ؤدبك عليه منك سأ
أووه ، لقد بدأت تتجاوز حدود اللياقة معي ، لقد بدأ صربي فعال  -

ينفذ ، لقد قلت لك أنين مل انتبه ، أال تصّدق ، يبدو يل أّنك ركيك 
  و بطيء الفهم 

أنا أيضا مللت من وجهك الوسخ، أغرب عن وجهي حاال و إّال  -
  ...سرتى كيف سأتصّرف معك 

نك، أنا أستطيع بضربة واحدة من يدي هذه ال تظن أّنين خائف م -
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  ...أن أدمي عينيك املنتفختني كاحلرباء العجوز 
جّرب و سرتى ، أال تعرف من أنا ؟ إسأل عّين يف كّل مكان  -

وستعرف على ماذا ستقدم لو مددت يدك علّي، هّيا هّيا إنصرف أيها 
  القصري الذميم

نا على عجلة من أمري أحسنت أيها الطويل مثل الزرافة البلهاء، أ -
  ...و ليس يل وقت أضيعه معك،  و لكن سنلتقي يوما و سرتى 

عليك اللعنة أيها الوغد ، ستندم يوما على كل ما فعلته معي ،  -
  ...سرتى
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  .سنة 12- 10أطفال أعمارهم بني  :املستهدف اجلمهور 
  .يقةدق 45حصة بـ  :املدة 

 Les bandes dessinées الرسوم املصّورة :  احملتوى

 
تشكل الرسوم املصّورة عامل جذب لألطفال ، لذا من   

املهم إستغالهلا يف تنشيط بعض احلصص من التدريب على 
  .اإلّتصال غري العنيف

  

  سير الحصة 

  .يسّلم كل طفل ورقة ا رسوم مصّورة خالية من الكلمات -
ك أن يتصّور و يكتب احلوار الذي دار يطلب من كل مشار  -

يتم إختيار صورا تعّرب ( بني الشخصّيات يف القّصة املصّورة 
  )ه شخصياا على حوار عنيف أو غري عنيف و تقاسيم وج
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مترير م مناقشة كل صورة مصّورة منجزة و جيتمع األطفال و تت -
  .معمبادئ أمهّية ثقافة الالعنف يف التعامل بني األفراد يف ات

  :مالحظات 

لتمرير القصص  Data showميكن إستعمال شاشة عرض   -
   .املصّورة و يكون نقاشها مجاعّيا

ميكن احلصول على القصص املصّورة بواسطة شبكة  -
االنرتنات أو بواسطة بعض التطبيقات اخلاّصة اليت يقع حتميلها 

رة  انظر بعض الرسوم املصوّ ( و اليت متّكن من إجناز هذه الرسوم 
  ).املرفقة 

ميكن اإلثراء بتكليف األطفال بإعداد قصص مصّورة من  -
  .إبتكارهم يف نفس احملور 
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  01مشهد 

  

  
  

  02مشهد 
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مشهد 

مشهد 
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  03مشهد 

  

 

  

 04مشهد 
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مشهد 
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 لعبة اخليط البالستيكي  :اللعبة 

   سنة  15- 10ارهم بني أطفال أعم - :اجلمهور املستهدف 
  أولياء -                

  .دقيقة 60حصة بـ  :املدة 
 مواقف متثيلية ثنائية  :احملتوى 
  باألمل الذي خيّلفه التواصل العنيف احلضورحتسيس  :اهلدف

  

  سير اللعبة

يعد املنشط حوارات متثيلية تدور بني طفل و احد  -
طفل آخر ، ، معّلم ،  مّ أأب ، ( الشخصيات يف اتمع 

  .، تتضّمن هذه احلوارات كلمات قاسية و تأنيب ) إخل ...
ع املنشط على كافة احلاضرين روابط بالستيكية كتلك يوزّ  -

اليت تستعمل للف األوراق النقدية و يطلب منهم أن يقوموا 
 : بإدخال اخليط يف خنصر كّل يد
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خيرج يف كّل مرة طفالن إىل وسط احللقة و مها ممسكان 
 : يط البالستيكي كما هو مبّني 

 
ينطلقان يف متثيل النّص املقّدم هلما ، كّلما شعر أحدمها أو من 
احلاضرين بكلمة مؤملة يف احلوار إال و قام بتمطيط اخليط 

  .البالستيكي قليال وهكذا دواليك 
سينقطع اخليط البالستيكي يف كل مرّة يف أيدي أحد 

حلوار أو مشاهدا له و حيدث احلضور سواء أكان مشاركا يف ا
  .ذلك أملا شديدا على األصابع 

جيتمع األطفال من جديد صلب اموعة الكربى للحوار 
حول املعىن الرمزي إلستعمال اخليوط البالستيكية يف اللعبة من 
حيث التحسيس مبا خيّلفه العنف اللفظي من أمل على األصابع 

تبيان من ن جهة و مشاعر و نفسية األطفال م
) مشاهدمشارك و ( جهة أخرى أّن العنف اللفظي مؤذ للجميع

  .و أن ال أحد يستفيد منه يف حقيقة األمر
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خيرج يف كّل مرة طفالن إىل وسط احللقة و مها ممسكان  -
يط البالستيكي كما هو مبّني باخل

ينطلقان يف متثيل النّص املقّدم هلما ، كّلما شعر أحدمها أو من 
احلاضرين بكلمة مؤملة يف احلوار إال و قام بتمطيط اخليط 

البالستيكي قليال وهكذا دواليك 
سينقطع اخليط البالستيكي يف كل مرّة يف أيدي أحد  -

احلضور سواء أكان مشاركا يف ا
ذلك أملا شديدا على األصابع 

جيتمع األطفال من جديد صلب اموعة الكربى للحوار  -
حول املعىن الرمزي إلستعمال اخليوط البالستيكية يف اللعبة من 
حيث التحسيس مبا خيّلفه العنف اللفظي من أمل على األصابع 

مشاعر و نفسية األطفال م فما بالك على
جهة أخرى أّن العنف اللفظي مؤذ للجميع

و أن ال أحد يستفيد منه يف حقيقة األمر
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تدريب على اإلتصال الالعنفي مبحاكاة إستعمال 
29(

 

  سنة 15- 10فال أعمارهم بني 

جهاز اإلتصال الالسلكي خاصيته أنّه ال يسمح 
إال بالتكّلم عرب ضغط زر معني يف حني ال يستطيع املتلقي 
و إذا أراد هذا األخري التكّلم عليه 

تدريب يقع إستعمال هذه اخلاصية يف 
األطفال على مهارات اإلنصات و هذا مهّم يف اخلطاب 

يقوم املنشط بتوزيع رسوم جلهاز إتصال ال سلكي مثل 

                                                           

Talkie-   املهندس الكندي لدى  1941إخرتعه سنة
Donald Hings 
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تدريب على اإلتصال الالعنفي مبحاكاة إستعمال  :املوضوع 

29(جهاز اإلتصال الالسلكي 

فال أعمارهم بني أط :اجلمهور املستهدف 
  دقيقة 60  :املدة 

جهاز اإلتصال الالسلكي خاصيته أنّه ال يسمح : سري العمل 
إال بالتكّلم عرب ضغط زر معني يف حني ال يستطيع املتلقي 

و إذا أراد هذا األخري التكّلم عليه  غري اإلستماع فقطعندها 
يقع إستعمال هذه اخلاصية يف .القيام بنفس الشيء 

األطفال على مهارات اإلنصات و هذا مهّم يف اخلطاب 
 .السليم 

يقوم املنشط بتوزيع رسوم جلهاز إتصال ال سلكي مثل  -
  : النموذج التايل 

walkie جهاز اإلتصال الالسلكي  - 29
Donald Hingsنالد هينقز دو " "موتوريال "شركة 
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يقوم األطفال بإلصاق الرسم على ورق مقّوى مث قّصه  -
  ).حسب رغبة و ذوق األطفال بكل حرية ( وتلوينه  

أب غاضب  يتحدث مع : الية يقّدم املنشط الوضعّيات الت -
إبنه حول نتائج دراسية سيئة ، أّم تريد من إبنها عدم اخلروج 
من البيت ، تلميذ غاضب من زميله ألنه أخذ له قلما ، معّلم 

  .يؤّنب تالميذه لعدم قيامهم بواجب مدرسي
يقّسم املنّشط األطفال إىل أربعة فرق و على كّل فريق إعداد  -

وضعيات املذكورة آنفا بإتّباع قواعد نّص حوار يف إحدى ال
  .أالحظ ، أشعر ، أحتاج ، أطلب: اإلتصال الالعنفي

أجهزة اإلتصال  باستعمالتقوم الفرق بتمثيل احلوارات لكن  -
الالسلكي اليت ّمت إعدادها أي عندما تتكّلم ال تستطيع 
اإلنصات وعكس ذلك صحيح عندما تستمع للطرف املقابل 

 .ال تستطيع التدّخل 
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   : اهلدف
من فرص التعبري عن املشاعر         كني احلاضرين مت -

  .ة عند التعّرض للعنف اللفظيالشخصيّ 
 .التحسيس باآلثار السلبية لإلساءة اللفظية على األطفال -

  سنة 15-10أطفال أعمارهم بني  :اجلمهور املستهدف 
  ) حتسيسينشاط ( كهول                         

  دقيقة 90  :املدة 
  

  سري النشاط
مث يتّم تقسيمهم إىل أربعة جمموعات جيمع املنشط احلاضرين  -

  .متساوية يف العدد
يضع املنشط وسط الدائرة أربعة كراسي متقابلة و ال تقل  -

  .مرتاملسافة بني كّل كرسي و وسط الدائرة عن 
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ورقّية  مسكة أربعنيبني الكراسي ط وسط الدائرة 
وورقة خمفّية ا حديدية صغرية  ةحلق

  :وفقا للشكل التايل

  

تعّني كل جمموعة العبا ليقف على إحدى الكراسي األربعة 
  ).حتياطات السالمة يف ذلك 

مرت بطرفها خيط  عصا طوهلا متسابق
إذا كانت احلصة مع األطفال ميكن أن يربمج املنشط 

  ).الصّناراتالسمكات و قبلها نشاطا يف الرباعات اليدوية لصنع 
كرب ما ميكن من السمكات و يف  أصطياد 

  .كّل مخسة دقائق تغري كّل جمموعة العبها بالعب آخر
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ط وسط الدائرة يضع املنشّ  -
حلقمثّبت بكّل واحدة منها (

وفقا للشكل التايلعنوان شعور معّني 

  
  
تعّني كل جمموعة العبا ليقف على إحدى الكراسي األربعة  -
حتياطات السالمة يف ذلك امع أخذ ( 
متسابق ط لكلّ يسّلم املنشّ  -

إذا كانت احلصة مع األطفال ميكن أن يربمج املنشط ( وصّنارة 
قبلها نشاطا يف الرباعات اليدوية لصنع 

صطياد التنطلق املسابقة  -
كّل مخسة دقائق تغري كّل جمموعة العبها بالعب آخر
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) دقيقة  15( نتهاء التوقيت إ تتوّىل كل جمموعة بعد -
حيّفز ( باحتساب عدد السمكات اليت قامت باصطيادها 

    ).املنّشط الفائز جبائزة رمزيّة 
تنزع كّل جمموعة الورقات املثبتة على السمكات اليت  -
: إحدى املشاعر التالية( لتقرأ ما كتب خلفها صطادا ا

خائف،  ، حمبوب، حزين، يائس، مبتسم، فرح،غاضب ، قلق
يشعر أنّه مكروه ، يشعر مرعوب  ، يشعر بالوحدة ، متوّتر ، 

  أنّه مظلوم ال يستطيع الّدفاع عن نفسه ، كئيب و حزين جّدا ،
قلبه خيفق بشّدة ، يداه و ساقاه ترتعشان ، يريد اإلنزواء يف بيته 

  ).، يتخّفى وراء الباب ، يريد اهلروب و مغادرة البيت 
ة عشرين دقيقة لإلجابة لتفكري مجاعيا ملدّ قوم كّل جمموعة بات -

  : عن السؤال التايل 
  .................... يشعر الطفل بنفسه 

  .........................عندما يقول له 
  : ...............................................ما يلي  

 تضع اموعة يف الفراغ األّول إحدى املشاعر اليت نزعتها من( 
السمكات املصطادة و يف الفراغ الثاين أحد األشخاص من أب 
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إخل و يف الفراغ ....أو أّم أو أخ أو أخت أو معّلم أو جار 
  )الثالث ماذا يقول له هذا الشخص ؟ 

 كلّ ( جمموعة كتابة ما أجنزته على ورقات كبرية  تتوّىل كلّ  -
لرّكن يف او تتوّىل تثبيتها على حائط ) حالة على ورقة منفصلة 
  .) الذي حيّدده هلا املنّشط 

تتوّىل كل جمموعة عرض ما أجنزته لبقّية اموعات األخرى  -
حالة من احلاالت اليت   مع التعليل و التفسري الالزمني لكلّ 

  .كتبتها
جيري املنّشط حوار مجاعّيا حول أثر اإلساءة اللفظّية على  -

  .عة من أفكاراألطفال منطلقا يف ذلك مما توّصلت غليه امو 
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  .إكتشاف مصادر العنف اللفظي يف حميط األطفال
  سنة 15- 10أطفال أعمارهم بني 

  سري النشاط
  :التالية و التعابري يسّلم املنّشط لكل طفل ورقة ا الوجوه 

  
�ôˆãjŠÚ��������������������‚éÃ‰����������������hçÂ†Ú� �

�����������…ˆ�e�†¿ßè��������������h†Ş–Ú  
يقّص كّل طفل األشكال ليتحّصل على جمموعة أقراص بكل 

يلّصق كل طفل يف كل سطر من ورقة كراس عادية شكال 

  : يكتب الطفل حتت كّل صورة إحدى اإلحتمالني التاليني 
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إكتشاف مصادر العنف اللفظي يف حميط األطفال : اهلدف

أطفال أعمارهم بني  :اجلمهور املستهدف 
  دقيقة 60  :املدة 

سري النشاط
يسّلم املنّشط لكل طفل ورقة ا الوجوه  -

������������������������������������������ �
�������������������������������������Ìñ^}��������������ôˆãjŠÚ
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يقّص كّل طفل األشكال ليتحّصل على جمموعة أقراص بكل  -
  .واحد منها شعور معّني 

يلّصق كل طفل يف كل سطر من ورقة كراس عادية شكال  -
  .من األشكال اليت حبوزته 

يكتب الطفل حتت كّل صورة إحدى اإلحتمالني التاليني  -
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: ............ كون كذلك عندما يقول يل و أ هذا أنا
  : ........................................الكلمات التالية 

  أو 
 هو و ................................... : فالن هذا 

: ................................... عندما يكون كذلك 
  .............................................:  يلفيقول 

و هو يتنّقل ( يقوم املنّشط باحلديث مع كّل طفل على حدة  -
و يناقش معه ما كتبه و هل يرغب أم ال ) بني أفراد اموعة 

  يف عرض جزء أو كل ما كتبه على أصدقائه ؟
يستغّل املنّشط املشاعر و احلقائق اليت عّرب عنها األطفال يف  -

حميطهم و يضبط بالتايل معرفة مدى وجود اإلساءة اللفظية يف 
جدول تدّخل و فعل فردي مع بعض األولياء أو مجاعي يف 
شكل تظاهرة أو منرب حوار أو ندوة مبشاركة خمتلف األطراف 

 .واهلياكل ذات العالقة باملوضوع
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  :األهداف 

العنف اللفظي الذي على التعبري عن األطفال تشجيع  -
  .ضون له يف حيام اليوميةيتعرّ 
كشف جانب من املسكوت عنه يف التعامل مع األطفال  -

  .يف خمتلف مناحي احلياة
  سري التمرين 

بريد مع احلرص على أن  صندوق لألطفالم املنشط دّ يق -
  .يكون جّذاب األلوان و األشكال

يف ركن يعلم املنّشط األطفال بأنّه سيضع صندوق الربيد  -
لنشاط أو داخل املؤسسة حبيث يستطيع أي منزو بفضاء ا

  .دون لفت اإلنتباهشخص أن يضع فيه رسالة 
طفل تعّرض ألّي شكل من أشكال العنف كن لكل مي -

اللفظي سواء يف البيت أو املدرسة أو يف الشارع أن يكتب 



Ø{{{{{{{ñ]‚e êŠÞçjÖ]�ÄÛj�]�»�Ù^Ë�ù]�í×Ú^ÃÚ�»�ê¿Ë×Ö]�ÌßÂøÖ]�æ�ÌßÃÖ]�íÊ^Ïm 

 

 
130 

 

و هنا تكمن قيمة تفاصيل ذلك يف ورقة و يضعها يف الصندوق 
  .عن األنظار املباشرة وضع هذا الصندوق يف مكان بعيد

جيمع املنشط أطفاله من جديد و يقوم بعد مرور أسبوع  -
حتت أنظارهم بفتح صندوق الربيد و إفراغه من الرسائل الواردة 

تقع قراءة الرسائل واحدة واحدة و يقع معاجلة و نقاش كّل  –
  .حالة من حاالت العنف اللفظي اليت وردت فيها

  
  : اتمالحظ

رسائل اليت كتبها األطفال بسرية تامة وسيلة تشكل جمموع ال -
كتشاف املسكوت عنه وغري املصرّح به يف ا مهمة للمنشطني يف 

التعامل مع األطفال بالعنف اللفظي و ميكنهم بالتايل دراسة 
هذا املوضوع و التدخل بالتنسيق مع األطراف املختّصة ذات 

  .العالقة يف بعض احلاالت احلاّدة
رين بنسبة كبرية على جناح املنّشط يف إقناع يتوقف جناح التم -

األطفال جبدواه و ذلك يتطّلب وجود عالقة ثقة كبرية متبادلة 
  .بني الطرفني
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  .يقّسم  األطفال إىل جمموعتني -
  .يسّلم املنشط لكل جمموعة نسخة من وثيقة الوضعيات -
الوضعّيات الواردة بالوثيقة تتوّىل كل جمموعة معاجلة خمتلف  -

اموعة : املسّلمة هلم و نقاشها و إقرتاح ردود أفعال كاآليت 
األوىل حتاول تصّور ردود فيها عنف لفظي و الثانية تتصّور 

  .ردودا العنفّية
تستعرض كل جمموعة ردودها : ديد جيتمع األطفال من ج -
  .يقع تباعا مناقشة هذه الردود واحدة واحدة و 

  :الوضعّيات وثيقة

سقطت من صديقك كّل كتبه يف الساحة عند الدخول  -1
  : ..................للمدرسة فتقول له 

جلست يف القسم أّول السنة الدراسّية قرب فتاة فصاحت  -2
  :.......ال ال جتلس بقريب فتقول هلا : يف احلال

قّدمت ألبيك دفرت األعداد املدرسّية بعد اإلمتحان ،  -3
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  :ينه غضبا من عدد الرياضيات السيئ فتقول له قّطب جب
.... و.... يف اخلارج ، أسقطك صديقاك و انتم تلعبون  -4

ّتسخت ثيابك بالوحل فضحكوا منك مجيعا فتقول ايف الوحل ف
  :...هلم 

ن الرياضيّات ، تأثّرت متحااأخذت عددا سيئا جّدا يف  -5
 سقطت الدموع من عينيك فلمحك احد أصدقائكشديدا و 

  ووصفك بالرضيع املتباكي دائما و سخر منك فماذا تقول له ؟
أضعت فرصة ذهبية لتعديل النتيجة يف مباراة لكرة القدم  -6

يا غّيب بسببك سنخسر املباراة فماذا تقول : فصاح بك زمالؤك
  هلم ؟

رمى أحد األطفال منديال ورقيا متسخا يف قاعة الدرس ،  -7
ة فغضب و صاح عليك بقسوة إعتقد املعّلم أّنك صاحب الفعل

  و قّوة فماذا تقول له ؟
قتناء بعض اللوازم طلبت منك أّمك مرافقتها إىل السوق ال -8

   رتديت قميصك املفضلااملنزلية و يف الباب شاهدتك و قد 
ال ال لن تصاحبين  :فصاحت) Spider manالرجل العنكبوت ( 

  ؟ هذا القميص فماذا جتيبها إّال إذا غّريت
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و يف اللحظات  لديك،ت تلعب لعبة الكمبيوتر املفّضلة كن  -9
 :احلامسة منها دخل أخوك األكرب منك فدفعك جانبا قائال لك

هّيا توّقف عن اللعب اآلن ، جاء دوري أللعب لعبيت اليت "
  فماذا تقول له ؟  " أحّبها وعليك املغادرة يف احلال

ان كمن تلعب مع أصدقائك لعبة الذئب و القطيع ، ك  -10
جيب على أحد األطفال حسب قانوا أن يتوّقف عن مواصلة 
اللعب ويدخل السجن إال أنّه مل يبايل و واصل اللعب دون 

  إمتثال و كأّن شيئا مل يكن ، فماذا تقول له ؟
كنت األّول يف الصّف املدرسي ، جاء أحد األطفال   -11

ل فماذا متأّخرا ويف غفلة من اجلميع جتاوزك و إحتّل املركز األوّ 
  تقول له ؟

فقدت يف القسم قلمك املفّضل ، فجأة حملته يف مقلمة  -12
تلميذ معك و اليت سرعان ما أغلقتها عندما إنتبهت إىل أّنك 

  قد تفطّنت لفعلتها فماذا تقول هلا ؟
كنت تتسابق مع أصدقائك ، أصّر أحد األطفال عن   -13

  م ؟قصد على تعطيلكم يف كّل مرّة و قطع الطريق أمامك
لكارتونية املفّضلة ، دخل أبوك كنت تشاهد حلقتك ا  -14



Ø{{{{{{{ñ]‚e êŠÞçjÖ]�ÄÛj�]�»�Ù^Ë�ù]�í×Ú^ÃÚ�»�ê¿Ë×Ö]�ÌßÂøÖ]�æ�ÌßÃÖ]�íÊ^Ïm 

 

 
134 

 

  غّري القناة ملشاهدة نشرة األخبار فماذا تقول له ؟و 
أبلغك أحد األطفال أّن زميلتك يف القسم قالت فيك   -15

كالما مشينا جدا ، إعرتضتها يف الغد يف ساحة املدرسة فماذا 
  تقول هلا ؟

ملطبخ ، وضع أحد قمت من مكانك جللب منديل من ا -16
إخوتك يف أثناء ذلك ملحا يف صحن املرق اخلاّص بك ، 
جلست يف مكانك و ما إن تذوقت ما يف الّصحن حىت إنطلق 
اجلميع  يف ضحك هستريي من املقلب الذي نصبوه عليك ، 

  ماذا تقول هلم ؟
حملت قلما مرمّيا حتت الطاولة و عرفت أنّه قلم صديقتك  -17

صل، إحننيت ألخذه و تقدميه هلا الف اليت جتلس أمامك يف
فجأة إلتفتت هي و وجدت القلم فصاحت بأّنك تسرق و 

  قلمها فماذا تقول هلا ؟
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عرض و مناقشة أفالم حول العنف اللفظي ضّد  :املوضوع 
 األطفال

لعنف اللفظي على نعكاسات السلبية لالتحسيس باال: اهلدف 
  .األطفال 

 أوسنة  15-10أطفال أعمارهم بني  :اجلمهور املستهدف 
  أولياء
  دقيقة لإلستثمار 40+ املدة الزمنية للشريط  :املدة 
  .فضاء وظيفي صاحل للعروض السمعية البصريّة :  املكان

  
  سير الحصة

 يقّدم املنشط موضوع احلصة املتمّثل يف عرض و مناقشة  -
العنف اللفظي  ظاهرة حول) أشرطة مسعية بصريّة أو(شريط 
  .هلاالتحسيس بضرورة التصّدي و أمهّية لألطفال املوّجه 
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تعقب كّل مشاهدة حوار مجاعي حول الظاهرة كما تناوهلا  -
الشريط دف اخلروج يف األخري بتوصيات و مقرتحات تعديلّية 

لفظية للمواقف واألفكار و املمارسات املتعّلقة باإلساءة ال
  . لألطفال

  : مالحظات 
غة الناطقة ا حسب ا و اللّ يقع إختيار نوعية األفالم و مدّ  -

  ) . أطفالأولياء ، مربني ، ( اجلمهور املستهدف نوعّية 
يستحسن بالنسبة لألطفال إختيار أفالم الصور املتحرّكة  -

املتناولة هلذا املوضوع مع احلرص على أن تكون ناطقة أو 
تفاعلهم معها و من مثّة فهمها  ىل العربية لتسهيلإ مرتمجة

  .اإلشتغال عليهاو 
أسفل هذا  هي عناوين مقرتحة  يف اجلدول  العناوين املذكورة -

من بكّل يسر ميكن احلصول على سبيل الذكر ال احلصر و 
بكّل اللغات و حسب  أخرى أشرطةالشبكة العنكبوتية على 

ة حسب املدّ و ) اريّة أو أفالم ثائقية أو إشهو ( املطلوبة ة النوعيّ 
  ...).طويلة ، قصرية (  الزمنية

عرض و مناقشة األفالم ميكن أن يكون يف شكل حمور من  -
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حماور نادي للسينما أو يف إطار تظاهرة حول العنف اللفظي أو 
  .ضمن محلة حتسيسية مبخاطر هذه الظاهرة 

ات من املهّم عدم االقتصار يف عروض األفالم على املؤسس -
الرتبوية بل حماولة اخلروج ا إن أمكن حنو بعض األماكن 
العمومية مثل املقاهي و حمطات النقل الربي و الساحات العامة 

  .و الشواطئ خالل الصيف و غري ذلك كثري
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 شبكة االنرتنتميكن حتميلها من   عناوين مقرتحة
  á]çßÃÖ]� �ïçj�]� �

�íòËÖ]
íÊ‚ãjŠ¹]� �

01  violence-
themed one 

minute jr 

جمموعة أشرطة قصرية 
بدقيقة أو دقيقتني حول 
العنف املوّجه ضد 
األطفال بصفة عامة وهي 
 من إعداد منظمة

 UNICEF اليونيساف

مجيع 
  الشرائح

02  Candy   أطفال  صور متحركة يف حلقات  
فيلم كارتوين مرتجم إىل  أوليفر تويست  03

  العربية
  أطفال

04  EL Bola مائي إسباين شريط سين
 و ترجم 2007أنتج سنة 

إىل لغات عديدة منها 
الفرنسية و حاز جزائز 

  عاملية عديدة

  كهول
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 لعب أدوار  :املوضوع 

حتسيس األولياء بالوقع املؤمل للعنف اللفظي على : اهلدف 
  .نفسّية األطفال

  أولياء   : اجلمهور املستهدف
   دقيقة  90   :املدة 

   
تقوم على اليت م أحد أساليب التعلّ لعب األدوار طريقة  تعدّ  -

 افيها أدوار  جيّسدونو مون أساس احملاكاة اليت يؤديها املتعلّ 
  .خرينحدثت لآلمواقف حقيقية و 
مث يقوم بتقسيم  األدواروم املنّشط بتقدمي طريقة لعب قي -

  ).تقسيم حسب الرغبة ( موعات احلاضرين إىل ثالثة جم
ع املنشط على اموعات ثالثة مشاهد من تلك اليت يوزّ  -

 ). 39بداية من صفحة (  األولتناوهلا هذا الكتاب يف قسمه 
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بقراءة املشهد دقيقة  20ملّدة تقوم كل جمموعة على حدة  -
ده يف شكل متثيلي يتقّمص الذي تسّلمته من املنشط مث جتسّ 

دون اخلروج ) مبا يف ذلك أدوار األطفال ( األدوار فيه احلاضرون
   املقّدم عن النصّ 

جمموعة بتقدمي  جيتمع كاّفة احلاضرين من جديد و تقوم كلّ  -
  .التمثيليعرضها 

يسأل املنشط احلاضرين الذين تقّمصوا أدوار األطفال يف  -
خمتلف املشاهد املقّدمة عن إحساسهم عند تعّرضهم للعنف 

 أواملهينة القاسية أو كان وقع العبارات   كيف: اللفظي 
عليهم خاّصة و أنه مل يكن الصارمة  أوالزّاجرة  أواملستهزئة 

  .بإمكام الرد عليها باعتبار إلزامية عدم اخلروج عن النصّ 
يدير املنّشط حوارا مع كافة احلاضرين حول األثر السليب  -

ية اآلين و املستقبلي للعنف اللفظي على نفسية و شخص
  .الطفل
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 ورشة صياغة ميثاق اإلتصال الالعنفي :املوضوع 

  أولياء/ سنة  15-10أطفال بني  :اجلمهور املستهدف 
  ساعتني  :املدة 

  : سري العمل 
حوار مجاعي أو صلب جمموعات لتحديد مظاهر العنف  -

  .اللفظي املوّجه لألطفال
ياغة ميثاق للتواصل الالعنفي يف عشرة فصول مناقشة و ص -

ديباجة متهيدية مث الفصول العشرة تسبقها كلمة ( على األكثر 
  :....)أتعهد بــ: 
) مع ترك احلريّة لألطفال يف تزيينه و إخراجه ( كتابة امليثاق  -

معّلقة كبرية ، أوراق ( مث إعادة إنتاجه يف حمامل خمتلفة 
  ...) .حتسيسية صغرية 

 عليق امليثاق يف ساحة املؤسسة الرتبوية و يف القاعات ت -
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 جداريات حتسيسية يف  اإلتصال الالعنفي :املوضوع 

  سنة  15- 10أطفال أعمارهم بني  :اجلمهور املستهدف 
  أولياء أو                       

  )ية األعمال حسب كم( غري حمّددة   :املدة 
  أدوات الرسم و الطالء على اجلدران:  املستلزمات

جداريات حول الالعنف ترسم مجاعيا إنطالقا من :  املضمون
من ( صور حتسيسية جاهزة  باستعمالرسوم إبداعّية ذاتّية أو 

  .مع مراعاة شروط اإلبداع و اجلمالّية ) األنرتنات مثال 
ات الرتبوية ، أماكن داخل و أمام املؤسس: أماكن اإلجناز 

بدّقة لضمان وصول رسالة الرسوم  اختيارهاوساحات عامة يقع 
 .بأوسع قدر ممكن
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) 30(إقتباسات عن الالعنف  :املوضوع 

 

  أولياء/ فما فوق 18شباب  :اجلمهور املستهدف 
  دقيقة 60  :املدة 

  سير الحّصة 

  قبل احلّصة
مسبقة جمموعة من تعريفات العنف نشط بصفة يعّد امل -
  ).أنظر النصوص املرفقة ( الالعنف و 
يقوم املنشط بكتابة هذه النصوص بصفة ممتالية على اوراق  -

  …Papier gris- blanc , Papier de soieمن احلجم الكبري 
  يقوم املنشط بقص األوراق كل سطر على حدة -

                                                           

 دليل التدريب يف جماالت الالعنف النشطمركز الشرق االوسط للدميقراطية والالعنف ،  -  30
  8-6ص .ص ، 
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جاء القاعة اليت من ط األسطر على كامل أر يوزع املنشّ  -
  .املستحسن أن تكون كبرية 

  :خالل احلّصة
ع على كامل أرجاء القاعة يطلب املنشط من املشاركني التوزّ  -

املتناثرة للحصول على املقوالت  األوراقوحماولة إعادة جتميع 
ميكن تقسيم اموعة إىل ( األصلية حول ثقافة الالعنف 

  )ذكاء روح التنافس بينهم فريقني إل
يتم إلصاق كل مقولة مت تشكيلها من جديد على احلائط  -

  وقراءا و النظر يف تناسق مضموا
ثرة و احلصول على ااملتن األوراقعند اإلنتهاء من جتميع  -

جمموع املقوالت يقع مناقشتها بصفة مجاعية و إستخالص العرب 
  .منها 

  النصوص املقرتحة 
  

. نرتدي وخنلع كما نشاء العنف أن يكون ثوباً ال ميكن  لل )1
  الالعنف يسكن القلب، وجيب أن يكون جزءاً ال ينفصل عن 

  " املهامتا غاندي"                              . كينونتنا
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االختبار احلقيقي للالعنف يكمن يف احتكاكه مبن  إنّ ) 2
  ." ميقتونه

      " يداملهامتا غان "                     
وهو يقطع دون أن جيرح وعادل  الالعنف سالح قوي) 3

  "مارتن لوثر كنغ "    وجيعل من اإلنسان الذي يستخدمه نبيالً 

  
حشية ر و العنف يؤذي هؤالء الذين أوذوا من قبل ويربّ ) 4

   "سيزار شافيز"       .الظامل بدالً من أن يفضحها
  
الالعنف ال يعين ال عمل، وال يعترب نقاش، وهو ليس ) 5

فهو الرغبة يف  ،الالعنف عمل جاد ...للخجول أو الضعيف
  "سيزار شافيز"      .وهو الصرب على االنتصار. التضحية
    

َوَال َتْسَتِوي احلََْسَنُة َوَال السيَئُة اْدَفْع بِالِيت ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا ) 6
يمٌ  َنُه َعَداَوٌة َكأَنُه َوِيل محَِ َنَك َوبـَيـْ      الِذي بـَيـْ

    )، سورة فصلت34اآلية (                                     
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   ْدَفْع بِالِيت ِهَي َأْحَسُن السيَئَة َحنُْن أَْعَلُم ِمبَا َيِصُفونَ إ) 7
  )، سورة املؤمنون96اآلية (            

   
إن النجاحات العظيمة يف جمال الالعنف مل تأيت من ) 8

من أشخاص  أشخاص انتهجوا الالعنف كغاية حبد ذاته، وإمنا
عملوا جبد وإخالص من أجل حترير أنفسهم من الظلم 

  " ديڤ ديلينغر"                                    .االجتماعي
  
صفح دائمًا عن أعدائك، فال يوجد أكثر من هذا إزعاجاً إ )9

  "أوسكار وايلد"                   .هلم
  

  "املهامتا غاندي"       .الالعنف هو سالح القوي )10
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 الدوريّاتالعنف اللفظي من خالل   :املوضوع 

  أولياء/  شباب/ أطفال:اجلمهور املستهدف 
  دقيقة 60  :املدة 

  سير الحّصة 

املنّشط على ذمة اموعة كمّية من اجلرائد اليومية  يضع -
  .السنةواألسبوعّية و الدوريّات الصادرة خالل 

  .)حسب الّرغبة (  قسيم اموعة إىل أربعة فرق عمليقع ت -
  يقّدم املنشط لكّل فريق جمموعة من الدوريّات  -
يتوىل كل فريق البحث يف الدوريّات عن املقاالت اليت  -

مثّ ...) حتليل، نقل وقائع، صور ( تتحّدث عن العنف اللفظي 
  .إعداد لوحة ا عرض ملا ّمت اختياره

من جديد، يتوّىل كل فريق تباعا عرض لوحته جتتمع اموعة  -
  .و يدور حوار حول مضامني اللوحات

ميكن إجراء نفس النشاط بنادي واالنرتنات فيقع :  مالحظة
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اإلحبار يف العناوين اإللكرتونية للدوريات التونسية و األجنبية 
  . Data showوإعداد لوحة إعالمية تعرض بواسطة آلة البّث 

  
  فّية حول العنف اللفظيمثال لقصاصات صح

 أنه متّ  ..............السّيد » ........«د أمس لـ أكّ                 
سنوات يف أحد  8البالغ من العمر  .........بنه املفقود إالعثور على 

  . ..........األماكن جبهة 
بنه إأن وخبصوص تساؤلنا عن أسباب احلادثة بني لنا والد الطفل           

صبيحة يوم  ن والدته بعد أن ارتكب أمرا ما فهرب من المنزلخاف م
أبناء  حا أنّ موضّ  .......االثنني مث ختفى بالقرب من أحد املالعب جبهة 

   ة اختطافه كما ورد يف بعض املواقع مكانيّ إاجلهة عثروا عليه يف املساء نافيا 
  ). 2014-01- 15بتاريخ " التونسية "جريدة ( 

  

ساسي شنقا يف منزله الكائن أتلميذ مستوى السابعة انتحار :  عاجل
ا سبب مّ أ .......صيل منطقة أهذا التلميذ  نّ أو يذكر ....... بشارع 

ضعيفا في  الحرز معدّ أ ألنّهفهو خوفه الشديد من والده االنتحار 

  . دراسته
  ) 2014مارس  11بتاريخ " الصباح نيوز التونسّية "جريدة (

� �
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  تشجيع األطفال ضحايا العنف اللفظي على - :  األهداف
  . عدم الصمت              

  نشر ثقافة اإلبالغ عن حاالت العنف اللفظي  -           
  ) يف إطار نشاط حتسيسي ( أطفال أو أولياء :  املستفيدون

  دقيقة 60:  املّدة
  سري النشاط

التايل و هو  طة جهاز بّث النصّ يقّدم املنشط أو يعرض بواس -
  :) 31( عبارة عن مقطع أخري من مذّكرات طفل

  
أرجو  يكون خمتلفا عن سابقيه ؟سهل  جديد،مطلع أسبوع 

  ...مل أعد أحتمل أنا ... ذلك 
                                                           
31

 - Ministère de l’éducation, de la la citoyenneté et de la jeunesse de 

Manitoba , Pas dans mon école ! stop a l’intimidation , Manitoba 

Canada , 2008 , P.3 ( بتّصرف ) 
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أثناء إسرتاحة الّساعة العاشرة يف املدرسة ، مررت  :اإلثنني  -
و قالوا  كثريا  وا مّين ادسة ، ضحكالسّ  نةبالقرب من تالميذ السّ 

  أهال بالضفدعة املنتفخة ، إبتعد عّنا حىت ال تنفجر علينا: يل 
نلت عددا سيئا يف احلساب ، عدت إىل املنزل ،  :الثالثاء  -

  أنت خيبة متنّقلة ، أنا واثقة من ذلك: أّمي قالت يل صارخة 
الطريق ، يف احلقيقة   يفكادت سّيارة أن تدهسين   :اإلربعاء  -

  .ها احلمارأال تنتبه أيّ : ، قال يل السائق كنت شاردا 
أحّب التعبري الكتايب كثريا، أعددت قّصة شّيقة يف  :اخلميس -

املنزل مثلما طلبت منا ذلك املعّلمة، ملاذا مل تصّدق هذه 
األخرية أّنين أنا من ألّفت القّصة ؟ ملاذا قالت يل أنت كاذب 

  . س صحيحافالقّصة كتبها لك والدك أو أحدا آخر؟ هذا لي
إعرتضين صفوان ، الكّل خياف من بطشه يف احلّي ،  :اجلمعة

إفتّك مّين معلوم طبع الوثائق الذي سأعطيه للمعّلمة يوم 
   .اإلثنني القادم ، لقد هّددين بالقتل إن أبلغت أحدا باألمر

يتغّري األسبوع مل هذا  خاللأنا حزين جّدا ، حّىت  :السبت 
يف غرفيت  يف منزلنا ،مل يسألين  اليومشيء، بقيت طيلة أّي 

  .، فقط قيل يل الفطور جاهز فتعالعّين أحد 
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أظّن أّن كّل شيء إنتهى ، ساحميين أّمي ،  :األحد ليلة 
ساحمين أيب فأنا أعشقكما كثريا ،سأشتاق إليكم معّلميت 
وأصدقائي يف املدرسة و احلّي فأنا أحّبكم رغم كّل شيء 

  ...وداعا ...
  

اقلت وسائل اإلعالم خرب العثور يف الصباح الباكر تن :األحد 
على طفل يف الثانية عشرة من عمره مشنوقا ، كان املنظر 

يف صادما للفىت و هو يتدّىل من حبل الغسيل الذي ثّبته 
شجرة يف حديقة املنزل ، أذنت املصاحل املختّصة بفتح حتقيق ، 

  ...أّن األسباب غامضة تشري املعطيات األولية 
  

 اإلستئناسجيري املنّشط حوارا مع احلاضرين حول احلادثة مع  -
: بالنّص التايل  

البنته اليت تسأله "  Jacques Sémelinجاك سيمالن " يشرح 
قبل   عليك: " فيقول هلا كيف ينبغي عليها أن تقاوم اعتداءًا 

 ال ميكن أن يكون هناك حلّ ف السكوت يشيء، أن ترفض كلّ 
بأن  يرضت فال ة بذلك بنفسهاالضحيّ  مل تتكفل العنفي إذا
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. فداء لآلخرين، تلك هي بداية اإلجراء الالعنفي كبش كوينت
دائما فيها  نيعالقة تكون يعين قطع ةضحيّ  أن تكوين فرفضك

عبة اليت يطلبون منك أن لعب اللّ ل يدو فال تع. ةخاسر 
تثقني به يف   ألحدتكّلمي إبنيت عن العنف مباشرًة  ...هايتلعب
مع ، من املهم أن يكون الراشدون حاضرين يف تلك ات

عندما ُيكَشف القناُع عن املعتدين أمام أعني ... املواقف 
راشدين يعلم املعتدون أنه ال بد هلم أن حياَسبوا وخيضعوا 

أن يكونوا ال مبالني وغَري متأثرين عندها لعقوبات و ال ميكنهم 
على املعتِدين  ، ينبغي أيضافيه  باخلزي الذي جيدون أنفسهم

أن يشكلوا جزءًا مكمًال للمشروع الرتبوي للمجتمع،هم أيضاً 
ينبغي أن ُيصغى هلم وهم أيضًا ينبغي عليهم أن يتمّكنوا من 

فإذا كان ال بد من إصدار عقوبات . التعبري عن ضيقهم وأملهم
فال جيوز هلا أن دف إىل إدانتهم وال إىل إقصائهم، بل إىل 

   .)32( "اموعةقلب  إعادة دجمهم يف

                                                           
32

  .27، ص 2000،  شرح الالعنف لِبنايت، باريس، لوسوي: جاك سيمالن - 
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ستغالل األيّام العاملية للتشجيع على اميكن    

ثقافة الالعنف و التسامح اليت أقّرا منظمة األمم املّتحدة 
و ذلك  )33(واملنّظمات املنبثقة عنها ال سّيما منظمة اليونسكو

طة ذات عالقة باملوضوع يف املؤسسات الرتبوية للقيام بأنش
بصفة خاّصة و لعامة اجلمهور بصفة أمشل ملزيد التوعية بضرورة 
العيش و التواصل يف كنف اإلحرتام املتبادل وبضرورة توجيه 

  .اخلطاب اليومي حنو لغة خالية من العنف والقسوة
  :ميكن أن تتمّثل هذه األنشطة يف 
  معارض الصور حول ثقافة الالعنفاملعارض الوثائقية و  -
  .مسابقات الرسم و املقال و الشعر و تصميم املعّلقات -
  .املباريات الثقافية حول املوضوع -

                                                           

أكتوبر من كّل  02اليوم العاملي لالعنف الذي حيتفل به يوم :  نذكر على سبيل التخصيص - 33
 2007جوان  15املؤرّخ يف  A/RES/61/271سنة وفق قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة عدد 

املؤرخ  A/RES/51/95نوفمرب من كل سنة وفق القرار  16و اليوم الدويل للتسامح احملتفل به يوم 
  .1997فيفري  28يف 
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  .عرض األفالم و األشرطة الوثائقية و مناقشتها -
 بالالعنفندوات فكرية و منابر حوار يف حماور ذات عالقة  -

  .يف التواصل بني الناس
و التعبري اجلسماين و الفنون التعبرييّة  ورشات يف املسرح -

  .األخرى يف موضوع الالعنف
إستبيانات و دراسات و شبكات مالحظة لظاهرة العنف  -

  .اللفظي يف اتمع بصفة عامة و املوّجه لألطفال بصفة أخصّ 
احلمالت التحسيسية و إنتاج املطويات واملعّلقات  -

  .طاب املوّجه لهوامللصقات الداعية إلحرتام الطفل يف اخل
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 تظاهرة تنشيطية حول العنف اللفظي املوّجه لألطفال :املوضوع 

  "  ، ترحبو ُغْدَوة رَاِجْل من املْتَميّْزِينْ  نيْ لِ بْ الُيوْم  كْ ريِ غِ صْ َخاِطْب " : حتت شعار 
للفظي يف اخلطاب املوّجه إستفحال ظاهرة العنف ا:  املنطلقات
   .يف اتمع مبختلف شرائحه ومؤسساته و هياكله لألطفال

   :األهداف 
التعريف باألضرار النفسية قريبة و طويلة املدى للعنف  -

  . اللفظي يف تربية النشء
ثقافة الالعنف يف معاملة  التعريف و التدّرب على أسس -

  .ةو دورها يف إرساء تربيتهم السليم األطفال
، يوم مثال السبت مساء و األحد صباحا (  يومان:  املدة

  )إخل ...العنف ل، اليوم العاملي لالسوق األسبوعية 
شبابية مؤسسات تعليمية و أولياء ، أطفال ، :  املشاركون

وثقافية ، هياكل و مجعيات اتمع املدين ذات العالقة بالرتبية 
  ، ) أمكن  إن( ، فروع منظمات دولية تعىن بالطفولة 
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  البرنامج المقترح للتظاهرة

  : اليوم األّول 
  

�א��و��� �א��
�و	� ���
��� �

9.00  

  إفتتاح التظاهرة  -
إفتتاح معرض الّصور و الوثائق  -

حول العنف اللفظي املوّجه 
  . لألطفال

معرض 
يف متنّقل 

أماكن 
ملّدة عمومّية 

  أسبوعني

  من
10.00  

  إىل 
17.00  
  

لالعنف يف ثقافة العنف و ا: ندوة 
  " :الواقع و الرهانات" األطفالتربية 

آثار العنف مداخالت علمية حول 
اللفظي و إنعكاساته على مستقبل 

أسسها  :الالعنف ثقافة / األطفال
، عرض دراسة ميدانية  ومناهجها 

شهادات حّية حول املوضوع ، حملّية 
، )إن أمكن(لضحايا العنف اللفظي 

نّية املعياكل اهلؤسسات و املدور 

  :املشاركون 
  أولياء

خمتّصون يف 
الرتبية 
  واإلتصال
مندوب 
محاية 
  الطفولة
  قانونيون
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يف النظامية و غري النظامّية  الرتبيةب
، ورشات التحسيس باملوضوع 

   .تفكري ، نقاش 

  مجعّيات
  منّشطون
  مربّون

  إعالمّيون
  

  
  :  الثايناليوم 

  

�א��و��� �א��
�و	� ���
��� �

من 
09.00   

  إىل
   

12.00  

إعطاء إشارة اإلنطالق جلولة  -
بالدراجات اهلوائية يف أحناء األطفال 

(   clownsبرفقة مهّرجني  املدينة
ة اجات معّلقات حتسيسيّ تثّبت بالدرّ 

  )املوضوع  يف
ورشات تنشيطية يف حمور ثقافة  -

  :الالعنف اللفظي 
على خمتلف املسرح ، الرّسم 

مكانيات حسب اإل( احملامـــــــــــــــــــل 

يتم بالتوازي 
ات شمع الور 
 أشرطة عرض

  ثائقية قصرية و 
  و أفالم 
و تنشيط 

إذاعي حول 
العنف 
اللفظي 
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، التعبري اجلسماين ، ) املتوّفرة 
  .قالاملحترير اجلداريات و القرافييت ، 

املوّجه 
 لألطفال
وتوزيع 

مطويّات 
  على املارّة

10.00  
أفالم قصرية و ثائقية عروض أشرطة و 

مع تواصل األنشطة (حبوار  مصحوبة
  )أعاله 

بإحدى 
مقاهي 

املدينة اليت 
التنسيق  يتمّ 

  معها مسبقا

13.00  
  توزيع اجلوائز على الفائزين 

  و اإلختتام  تكرمي املشاركني
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يلعب البحث العلمي و الدراسات امليدانية دورا كبريا  
ة فهي تقّدم معطيات جتماعية بصفة عامّ اإل اهر الظو يف فهم 

ضبط الربامج املناسبة و إقرتاح دقيقة ميكن اإلعتماد عليها يف 
  . احللول املالئمة و التدّخالت الّناجعة 

ة يف حبث دوات املهمّ األحدى إستبيان و يعترب اإل  
و ذلك حسب عّينات  لألطفالظاهرة العنف اللفظي املوّجه 

  :ن يكون موّجها أو ميكن ات مضبوطة ممثّلة ومتغريّ 
بطريقة مبّسطة تتناسب  صياغتهلألطفال مع مراعاة  -

  .الفكريومستواهم 
صف اإلجابات لألولياء مع توفر مناخ كاف من الثقة حىت تتّ  -

  .املعقول من الصدقّية  باحلدّ 
للمرّبني و املتدّخلني يف تأطري األطفال ضمن مؤسسات  -

 .مية و غري النظامّية وهياكل الرتبية النظا
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  )سنة  41 -10(  مقرتح إستبيان موّجه لألطفال
  

    سنة. :  ...السّن    (   )  أنثى      (   )  ذكر     :اجلنس 
  : ..............  مهنة األمّ       ..: .........مهنة األب 

   ......عدد اإلخوة يف العائلة ؟ 
  
  
 كم عدد الغرف ببيتكم ؟  -1
      (    )أو أكثر   ثالثة(   )     إثنان(   )     ةواحد         

 (  )    يف بيتكم ؟ لك بيت خاص  -2
  (   )تشرتك مع إخوتك يف بيت واحد                  

 هل تلتقي بأبيك ؟  -3
  (   )  املساء يف (   ) منتصف النهار  (   ) يف الصباح        

  ؟ بعه غالبايكون طعندما يعود أبوك من العمل كيف  -4
  (   )صامتا (   )  غاضبا (   )    متجّهما (   )    مبتسما  

 ؟  يف غالب األحيان ما هو طبع أبيك  -5
  )  (  دائم الغضب    )  (  غاضب أحيانا    )   ( هادئ      
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 ك ؟ و هل يغضب عليك أب -6
  (   ) أبدا (   )      أحيانا (   )     يوم   كلّ       

  ؟هل العائلة فرد منعلى كثريا ك  و ضب أبعندما يغ -7
  (   )يضرب          (   )          يسكت و ال يرّد الفعل   
(   )                    يسّب اجلميع (   )   يصرخ يف وجه املتسّبب يف غضبه   
  ما هو طبع أّمك ؟   -8 

  )  (  دائمة الغضب   )   ( غاضبة أحيانا    (  ) هادئ      
  هل تغضب عليك أّمك ؟  -9
  (   ) أبدا (   )      أحيانا (   )     كّل يوم        

  ؟   أحد يف العائلة هل كثرياأّمك  عندما تغضب  -10
  (   ) تضرب (   )           تسكت و ال ترّد الفعل       

(   )                    تسّب اجلميع (   )    تصرخ يف وجه املتسّبب يف غضبها 
  عندما يصرخ عليك أبوك أو أّمك هل ؟ -11
  (   ) تعّودت و مل تعد أتأثّر         (   )    تتأثّر و ختاف    
اليت ال حتّب أن يقوهلا أبوك أو أو اجلملة ما هي الكلمة  -12

  ........................................ أّمك إن غضبا ؟
                  ........................................  
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  ؟دائما أحد يف العائلة  عليكهل يغضب  -13
  (   )ال (   )     نعم        
   ...................يف صورة اإلجابة بنعم من هو ؟       
  بعد أن يغضب عليك أبوك لسبب من األسباب هل ؟ -14

  )            ( اإلعتذار منه بنفسك تطلب          
  )    ( ّمك على طلب اإلعتذار منه جتربك أ         
  )   ( ال تفعل شيئا إىل أن يهدأ          

  ) (  يناديك أبوك من جديد و يتحدث معك          
  ممّن ختاف أكثر  ؟  05إىل   01رّتب من  -15

  (   )  املعّلم    (   )        األم (   )           األب  
  (   )    أحد اإلخوة                  (   )أحد األصدقاء   

عنف لفظي وجد فيه ييك ما هو املكان الذي أحسب ر  -16
  أكثر جتاه األطفال ؟  

  (    )الشارع )         ( ساحة املدرسة  (   )     البيت      
  كيف جيب أن خناطب األطفال حسب رأيك ؟  -17

........................................................  
........................................................  



Ø{{{{{{{ñ]‚e êŠÞçjÖ]�ÄÛj�]�»�Ù^Ë�ù]�í×Ú^ÃÚ�»�ê¿Ë×Ö]�ÌßÂøÖ]�æ�ÌßÃÖ]�íÊ^Ïm 

 

 
163 

 

  
  
  
  
  

  : مالحظات 
 أنّ من  الطمأنينةطار من إيف  األطفالمن الضروري وضع  -
  .للبحثستبقى سرية و ستستغّل فقط جوبتهم أ

ن أبو ذلك يرافق الباحث األطفال يف تعمريهم اإلستبيان  -
ضامينه حىت ر هلم بالتفصيل كل سؤال على حدة مبّسطا ميفسّ 

  .يتحقق من صواب األجوبة
جيب أن خيضع اإلستبيان إىل شروط البحث العلمي من  -

و داللة و حتديد املتغّريات نة املختارة ة العيّ حيث متثيليّ 
  .اإلحصاءات
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  لألولياء  مقرتح إستبيان موّجه 
  

  سنة. .:  ...السّن     (   ) أنثى       (   ) ذكر      :اجلنس 
  .......................  :املهنة

  :..........عدد ساعات العمل يف األسبوع  
  )  (  عايل  (   )  ثانوي  (   )  أساسي : ملستوى التعليمي ا

  
  ؟  كيف تقّيم املناخ اليومي للعالقات داخل أسرتك   -1

     (   )  هادئ        (   )  هادئ دائما       
  (   )  متشّنج دائما       (   )  متشّنج أحيانا       

  ؟  تكون  كيفعندما تدخل بيتك بعد العمل   -2
      (   )مبتهجا           )   (   عاديّا        

      )   (  مرهقا جّدا      )  (  مرهقا و مشّوش األفكار         
  هل بيتك موجود يف حّي ؟   -3

  (   )   ة مقبولة فيه حركيّ            (    )     هادئ 
  (   )ة ال تطاق فيه حركيّ (   )     ة كبرية فيه حركيّ  

  عالقات جريانك ببعضهم البعض ؟    -4
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       (   ) متوّترة دائما    (  )         تتمّيز بإحرتام متبادل         
  (   )     حيانا بعض املشاحنات أحتدث فيها   

   ؟طفالكّل ما تعتربه عنفا لفظيا جتاه األ يف  Xضع عالمة  -5
  (   )الصراخ )       (  وم و التأنيب اللّ   (    )  الشتم  
   (   )     عبارات التحقري            (   ) مقارنة الطفل بآخر  

        (   )التخويف بشيء أو شخص 
   (   ) التهديد بشيء أو شخص 

  (   )        اإلستهزاء مبواقف أو آراء الطفل 
  لفظي جتاه األطفال ؟ هل ترى أن العنف ال -6 

  (   ) قبل عشرة سنواتزاد عما كان عليه األمر يف        
  (   )قبل عشرة سنوات أقّل مما كان عليه األمر        
  (   )   سابقا مقارنة مبا كان عليه األمر مل يتغّري       

ترى أن العنف اللفظي املمارس على األطفال داخل هل  -7
  ؟  األسرة 
  (   )      أحيانا ضروري (   )      للرتبية ضروري      
  (   )  غري ضروري متاما     
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الويل عندما ميارس العنف اللفظي  نّ أهل ، رأيك  حسب -8
  داخل أسرته فهو ؟

  (   )     يريد أن يكون صاحب سلطة مطلقة يف البيت      
  (   ) لذلك نتيجة ضغوطات احلياة  يضطرّ       

  (   )ال شعوريّة ألن كّل اتمع يفعل ذلك  يقوم به بصفة     
  كيف ترى العنف اللفظي املمارس على األطفال ؟  -9

  (   )  سحابة عابرة متّر بسرعة و ال تأثري كبري هلا         
تؤثّر بصفة جزئية على نفسية و شخصّية األطفال يف         

  (   )املستقبل 
صّية األطفال يف تؤثّر بصفة كبرية على نفسية و شخ       

  (   )املستقبل 
  ؟  لألطفالالعنف اللفظي املوّجه  نّ أهل ترى  -10

  (   )  ال خطورة فيه مقارنة بالعنف البدين          
  (   )أقل خطورة من العنف البدين          
  (   )     يف نفس خطورة العنف البدين          
  )(   أكثر خطورة من العنف البدين          
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عنف  افيهأّن  ترى اليت  األماكن  04ىل إ 01رتب من  -11
  لفظي أكثر جتاه األطفال ؟  

  )  (  املدرسة    (   )    البيت     
  (   )التلفزة     (    )الشارع     
ن ميارس عنفا أ أبنائك أو من زوجتكحد أهل تقبل من  -12

  من العائلة ؟  خر آحد ألفظيا على 
  (   )     ذلك بتاتا ال أمسح ب        
  (   )    ظر عنه النّ أحيانا  غضّ أ        
  (   )   فقط جتاه أبنائها  األمّ أقبل به من        
  (   ) ال يقلقين ما دمت غري مستهدف        

أن ميارس عنفا لفظيا  أفراد عائلتكهل تقبل من أحد  -13
  العائلة ؟   خارجعلى أحد آخر 

  (   )     اتا ال أمسح بذلك بت      
  (   )    أغّض أحيانا الّنظر عنه       
  (   )   يف حالة الظلم أقبل به       
  (   ) دائما أقبل به       
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إذا مارست العنف اللفظي يف حالة غضب على أحد  -14
  أفراد العائلة لسبب من األسباب هل ؟ 

  (   )         تطلب اإلعتذار منه 
  (   )   التربير الالزم للمعين باألمر تشري على األّم بإجياد 

     )  ( ئا إىل أن دأ األمور بطبيعتها ال تفعل شي
  (   )ث معك حول ما حدث تنادي املعين األمر و تتحدّ 

ض أحد األطفال لعنف لو عايشت يف حميطك حالة تعرّ  -15
  حد األطراف هل ؟ألفظي شديد ودائم من 

  (   ) ا على الطفل تعترب األمر عاديّا و ال يشّكل خطر 
  (    ) ال يهّمك غري عادي و لكن  األمرهذا  نّ أتعترب 

  (   )و أصدقائك أنه مع عائلتك أتتحّدث بش
  (   )تصال مبمارس العنف للفظي لثنيه عن ذلك تقوم باإل

الذي يتعّرض له الطفل ذا اإليذاء لط املعنية السّ  بإعالمتقوم 
  (   ) أو األطفال 

أراد اإلبالغ  إذاإىل من يتجه املواطن  حسب رأيك ، -16
  لى أحد األطفال؟ عمتكّرر ن حالة إعتداء ـــع

.......................................................  
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و تظاهرة أو يوم ألو طلب منك املشاركة يف  ندوة  -17
  تكويين حول العنف اللفظي هل ؟ 

  (   )   لّية تعترب املوضوع مهّما و حتضر بصفة آ      
  (   )    و تعترب املوضوع ال يعنيك ال حتضر      
  (   )تريد احلضور و لكن ال تستطيع بسبب ظروف العمل     
هل ترى أن املعاجلة اجلذريّة لظاهرة العنف اللفظي املوّجة  -18

  لألطفال يف اتمع ؟       
  )     (مستحيلة (   )        صعبة (   )       ة ممكنة عمليّ 

كيف ذلك ؟ 
........................................................   
........................................................  
........................................................  

  
  
  

تطبيق نفس املالحظات الواردة يف خامتة اإلستبيان :  مالحظة
 .السابق
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تعترب طريقة املثّقف النظري من الطرق الناجعة املعتمدة يف    
كثري من الوضعيات الرتبوية و التواصلية اليت يراد فيها إبالغ رسالة 

أفراد  جمموعة منمستهدف ما و ذلك بواسطة هور مجمعّينة إىل 
يف  متكوينهإختيارهم و يتّم مسبقا  هذا اجلمهور بعد أننفس 

  .) 34(الغرض 
اللفظي يف األوساط و حيتاج نشر ثقافة الالعنف   

  :إعداده كاآليت  الذي يتمّ ف النظري إىل املثقّ االجتماعية 
إختيار األفراد الذين سيكونون مستقبال مثقفني نظراء وذلك  - 
  ة مالحظ ختبارات نفسّية و شبكاتاعتماد مقاييس مضبوطة و اب

  للمالمح القيادية و القدرة على التأثري و احلضور الركحي و فصاحة
                                                           

من رّواد هذه الطريقة و قد إعتمدها يف تكوين "  Kurt Lewin  كورت لوين" يعترب  -  34
عاء وكبد أم بفوائد استهالكبيوت جمموعة من النساء خالل احلرب العاملية الثانية و ذلك إلقناع ربّات ال

  .اللحم الذي كان يتم إرساله للجنود يف اجلبهة  ملواجهة النقص الشديد يفالدجاج 
، بولونياب Mogilnoعامل نفس أملاين أمريكي، ولد يف جميلنو ) : 1947- 1890"  (كورت لوين " 

  .االجتماعي احلديث علم النفس من رّواد يُعدّ 
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  .اللسان و جاذبّية الشخصّية 
تكوين األفراد الذين مت إختيارهم يف حلقات للتكوين القيادي  - 

  .من جهة و يف ثقافة الالعنف من جهة ثانية
  :و ميكن تطبيق طريقة املثّقف النظري داخل  

  مدراس إبتدائية و إعدادية : املؤسسات التعليمية  - 
التنشيط الرتبوي من نوادي أطفال ودور و هياكل مؤسسات  - 

  .و مجعّيات و غريها  شباب
 ظراء من متساكين احليّ داخل األحياء على أن يكون املثقفون النّ  - 

  . من اجلنسني 
و يقوم املثقف النظري بدوره يف تدريب أقرانه أو جريانه   

  : ثقافة الالعنف من خالل 
  .التحسيس و التوعية املتواصلة من خالل التعامل اليومي  - 
يقوم ا املثّقف . ( تنظيم حلقات حوار و نقاش حول املوضوع - 

أو املثقفون الّنظراء مبفردهم و ال حيضر فيها املرّيب أو املنّشط أو 
   ) .غريه من األشخاص 

شات ، معارض ، ور ( إقرتاح و تنظيم أنشطة خمتلفة يف املوضوع  - 
ندوات و تظاهرات ، عروض مسعّية بصريّة ، جمّلة حائطّية ، تنشيط 

...).إذاعي 
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يتعّرض أغلب األطفال يف اتمع التونسي، شأم يف 
ذلك شأن نظرائهم يف خمتلف اتمعات العربّية و األجنبية 

يوم إىل آخر بشكل خميف األخرى، إىل عنف لفظي متزايد من 
و نسق متسارع أصبح يهّدد جديا فرص عيش الناشئة يف 
منظومة تربوية ناجعة تعّد رجل الغد ضمن إطار من احرتام 

@.الشخصية وسالمة التعامل و اخلطاب @
و ميارس العنف اللفظي املوّجه لألطفال يف مواقف 

د ومشاهد كثرية أوردنا البعض منها يف كتابنا هذا وهي مشاه
نقلناها من صميم الواقع املعاش يف اتمع مبختلف مكّوناته من  

  .أسر و شارع و مؤسسات و هياكل خمتلفة 
و يتجّسد العنف اللفظي الذي يتعّرض إليه األطفال يف  
كلمات جارحة و عبارات مهينة أو مستهزئة أو مهّددة أو 
 قاسية يستسهل أصحاا قوهلا معتقدين أن ال ضرر منها و أن

 

 

bUא
@ @@ @

@ @@ @

@ @@ @

@ يتعّرض أغلب األطفال يف اتمع التونسي، شأم يف @
ذلك شأن نظرائهم يف خمتلف اتمعات العربّية و األجنبية 

األخرى، إىل عنف لفظي متزايد من 
و نسق متسارع أصبح يهّدد جديا فرص عيش الناشئة يف 
منظومة تربوية ناجعة تعّد رجل الغد ضمن إطار من احرتام 

الشخصية وسالمة التعامل و اخلطاب
و ميارس العنف اللفظي املوّجه لألطفال يف مواقف   

ومشاهد كثرية أوردنا البعض منها يف كتابنا هذا وهي مشاه
نقلناها من صميم الواقع املعاش يف اتمع مبختلف مكّوناته من  

أسر و شارع و مؤسسات و هياكل خمتلفة 
و يتجّسد العنف اللفظي الذي يتعّرض إليه األطفال يف    

كلمات جارحة و عبارات مهينة أو مستهزئة أو مهّددة أو 
قاسية يستسهل أصحاا قوهلا معتقدين أن ال ضرر منها و أن
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ال مناص عنها يف الرتبية يف حني أن عواقبها وخيمة على النفس 
  .يف املنظورين القريب و البعيد

لذا ، إرتأينا يف اجلزء الثاين من الكتاب أن نقّدم البديل   
الرتبوي املتمّثل يف الالعنف كثقافة و كممارسة وذلك من 

ار خالل جمموعة من األنشطة التطبيقّية املوّجهة للكبار و الّصغ
على حّد السواء و اليت من شأا أن تسهم يف بلورة وعي 
مجاعي بضرورة التعامل مع األطفال خبطاب خال من العنف 

  . ومفعم باحلّب و احلنان و اللني و الّصرب و االحرتام
    
يف األخري ، نعترب أّن ما قّدمناه يف هذا الكتاب ما هو   

ك فيه خمتلف إّال مسامهة بسيطة يف جهد من الواجب أن تشرت 
األطراف و املؤسسات و اهلياكل ذات العالقة برتبية األطفال 

  .يف سبيل إرساء منظومة تربوية سليمة و بّناءة 
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 األعلى املعهد من متخرّج ،1965سنة  مواليد من  
 للشباب دامتفقّ  احاليّ  يعمــــــــل ،1990 سنةببئر الباي  للشباب

 دور و األطفال بنوادي شبابه و فولتهط يف والطفولة، نشط
  .الشبابية و الرياضية واجلمعيات الشباب ودور الثقافة

 اجلهوية التكوينية امللتقيات من الكثري تأطري يف شارك   
 تسيري فــــــي ساهم و التنشيط وتقنيات بيداغوجيا يف والوطنية
من  وفودا قاد و والطفولة بابلشّ ل وملتقيات برامجعّدة 
 أملانيا من كلّ  إلـى اخلارج إىلفال و الشباب و املنّشطني األط

 صاتتربّ كما إستفاد من .  وسوريا كندا و املغرب و وفرنسا
يف الرتبية و التنشيط و اإلعالم الشبايب ضمن برامج  تكوينيــــــــة

  .واملغرب فرنسا و اجلزائرالتبادل مع 
 تفاز  اليت"  بيداغوجية إسهامات" جمّلة مؤسسي من  
 2004 و 2002 سنيت تربوية دراسة ألحسن وطنيتيـــــن جبائزتني
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للفرتة  للشباب البيداغوجية الوطنية اللجنة يف عضو وهو
 .2005و 2001املرتاوحة بني سنوات 

     
 "التنشيط يف التبسيط: " مها  كتابني نشر أن و سبق  

  . 2012 سنة" العالقة الرتبوية " و  2006 سنة
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