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ال تقتصر هذه المخاوف على الغرب ،فهناك وعي واسع النطاق في العالم
العربي ذاته ،بأن هذه المنطقة إن كانت جادة في سعيها نحو التنمية البشرية،
عال من التعليم ومنفتحين على األفكار
قدر ٍ
فهي بحاجة إلى تنشئة مواطنين على ٍ
الجديدة وقادرين على مواجهة أفكار اآلخرين المتعصبة والتصدي لها .السبيل
الوحيد لتحقيق ذلك في العالم العربي هو االستثمار في الموارد الثقافية الغنية
الصادرة مسبقا ً باللغة العربية والتي بدورها تع ِّزز من قيم التسامح وتُشجِّ ع
األفكار الجديدة وتدعم تنمية التفكير النقدي.
تقوم أبحاثنا في هذا الموضوع على فكرة أن التركيز على األعمال الصادرة
باللغة العربية والموجَّهة لألطفال يمكن أن تكون فعالة على نحو خاص .فبمرور
الوقت ،قد يصبح من الصعب على األشخاص الذين وصلوا لمرحلة البلوغ تقبُّل
ت طويل .غير
األفكار الجديدة التي تخالف المعتقدات المترسخة بداخلهم منذ وق ٍ
أننا لسنا متأكدين من وجود أعمال جيدة قد تم إصدارها لألطفال العرب ،وال
توجد وسيلة موثوقة لتحديد هذه األعمال .لهذه األسباب ،قمنا بوضع معايير
ألعمال األطفال التي تع ِّزز من قيم التسامح والتفكير النقدي .ثم قمنا بإجراء بحث
واسع النطاق عبر مجموعة من وسائل اإلعالم عن أعمال األطفال الصادرة
أعمال الذين قمنا
باللغة العربية التي يُتوقع أن تلبي هذه المعايير .من بين الـ 104
ٍ

بجمعهم ،لم نجد سوى  68عمالً يلبي هذه المعايير .معظم هذه األعمال هي عبارة
عن قصص قصيرة ،مما يعكس ندرة األعمال األصلية الصادرة باللغة العربية
المتاحة في وسائل اإلعالم األخرى مثل األفالم الكرتونية.
يمكن لمنظمات المجتمع المدني والمربين في العالم العربي التعاون مع
المكتبات ومتاجر بيع الكتب والمدارس والمراكز الثقافية لنشر هذه األعمال بين
شريحة أكبر من الجمهور .ومن المستحسن أيضاً ،نظراً الرتفاع مستوى األمية
في معظم البلدان العربية ،أن يتم تطويع هذه األعمال المطبوعة لتصبح مناسبة
للنشر في وسائل اإلعالم األخرى وخاصةً التلفاز .فعرض مثل هذه البرامج
خالل شهر رمضان على وجه التحديد سيكون جذاباً ،وذلك نظراً للعادات الثقافية
لألسر والتي تتمثل في مشاهدة التلفاز بعد اإلفطار.
يُعد تحديد ونشر هذه األعمال أمراً هاما ً في العالم العربي نظراً ألن البيئة
التعليمية ال ِّ
تعزز من قيم التسامح والتفكير النقدي ،باستثناء بعض الحاالت
القليلة .تعتمد ،بشكل عام ،هذه المنطقة من العالم أنظمة تعليم تقليدية ترتكز
على الحفظ والتلقين والوعظ واحترام السلطة .وتعتبر دولة قطر استثنا ًء جديراً
بالذكر نظراً لما قامت به من تطوير في نظام تعليمها األساسي يهدف إلى غرس
مهارات التفكير النقدي.

هناك إدراك واسع في العالم العربي بأن هذه المنطقة بحاجة إلى تنشئة مواطنين
عال من التعليم ومنفتحين على األفكار الجديدة.
قدر ٍ
على ٍ
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البحث عن التسامح
يُعرفالتسامح بأنه أي سلوك عادل وموضوعي ومتساهل مع هؤالء األشخاص
الذين تختلف أراؤهم وممارساتهم وعرقهم ودينهم وجنسيتهم وصفاتهم األخرى
عن الشخص نفسه؛ بإيجاز ،فهو التحرر من التعصب .يُنظر بوج ٍه عام إلى
التفكير النقدي على أنه القدرة على التمييز بين الحق والباطل في المجال
األخالقي وبين الحقيقة والكذب في مجال الفكر بغض النظر عن الثواب
والعقاب .يجب أن تكون هذه القدرات هدفا ً أساسيا ً للتعليم.
تتعزز هذه القدرات ،باستهداف الشباب وذلك له ثالث مزايا .الميزة األولى
هي أنه يتسنى لألعمال المق َّدمة لألطفال أن تقدم رسائل بناءة في الوقت الذي
تتشكل فيه أفكارهم عن الجماعات الداخلية والخارجية؛ ومن ثم تكون هناك
حاجة أقل لمواجهة المعتقدات المتعصبة .أما الميزة الثانية فتتمثل في إمكانية
تقديم رسائل تحض على التسامح في قالب غير سياسي مما يقلل من احتمال
إزعاج الوالدين أو أي رموز أخرى للسلطة .في حين أن الميزة الثالثة تتمثل
في الجمع بين ظاهرة “تضخم عدد الشباب” في العالم العربي وحقيقة أن معدل
األمية بين صفوف الشباب غالبا ً ما يكون أقل من المعدل بين آبائهم مما يوفر
وجود جمهور يقرأ أعمال األطفال أكبر بكثير ممن يقرأ أعمال البالغين.
هناك تفاوت كبير جداً في معدالت القادرين على القراءة والكتابة بين
البالغين بصف ٍة عامة (كل شخص فوق  15سنة) والبالغين من الشباب (الذي
تتراوح أعمارهم بين  15إلى  24سنة) في البلدان العربية التالية :الجزائر (%70
مقابل  )%90ومصر ( %71مقابل  )%85والمغرب ( %52مقابل  )%71والسودان
( %61مقابل  )%77وتونس ( %74مقابل  .)%94جميع هذه البيانات مأخوذة من
تقرير التنمية البشرية في البلدان العربية لسنة .2009
وخالل عملنا على تحديد المحتوى المناسب لألعمال المقدمة لألطفال،
تأثرنا في المقام األول بنظرية التعلم االجتماعي التي تبرز إلى أي مدى يتعلم
األشخاص عن طريق المالحظة والتقليد .قمنا بالبحث عن أعمال إما أن تتفاعل
شخصياتها المتنوعة مع بعضها البعض أو تدفع ثمن عدم القيام بذلك .كما
صنفنا األعمال القائمة بنا ًء على سهولة إيصال رسائلها إلى األطفال من مختلف
األعمار ودرجة مساهمة عناصر العرض في جعل المواد المقدمة جذابة
ومقنعة .لقد قام بتحديد ومراجعة األعمال المقدمة ثالثة من أعضاء فريق عملنا
الذين يتحدثون اللغة العربية مما جعلنا قادرين على الوصول للهدف المرجو
من المشروع .طبق المراجعون معايير فرز األعمال وترميزها بشكل رسمي
وموَّحد مما أدى إلى اختيار  68عمالً في الجرد النهائي لألعمال.
عملية انتقاء المختارات
لقد وجدنا مجموعة كبيرة من أعمال أدب األطفال النابع من البيئة العربية والذي
ِّ
يعزز قيم التسامح والتفكير النقدي .هناك أيضا ً عد ٌد من األعمال التي تتناول
المحظورات أو غير ذلك من المواضيع الحساسة مثل قصة صبي صغير وقع
الطالق بين والديه ليتشاركا معا ً حضانته وتربيته ،أو ذلك الفتى المراهق الذي
يعاني من سوء معاملة والده السكير.
بصف ٍة عامة ،فإن األعمال المرفوضة تركز بدرج ٍة غير كافية على
الموضوعات البناءة .السيما في األعمال الموجهة للشريحة األصغر سنا ً (من
 4إلى  6سنوات) ،فعادةً ما تطغى قيمة الطاعة على رسائل التسامح أو تشجيع
التفكير النقدي .قمنا باستبعاد المواد التي تُشجع على التفاهم بين مجموعات
بعينها على حساب مجموعة أخرى .على سبيل المثال ،شجع أحد الكتب

المرفوضة الوحدة بين الفلسطينيين المسيحيين والمسلمين بهدف توحيد الصف
ضد االحتالل اإلسرائيلي .ومن معايير الرفض األخرى هو المعيار المتعلق
بالنتيجة المتصورة مسبقا ً لعملية التفكير النقدي .فإذا كانت النتيجة النهائية هي
المزيد من التشجيع على التعصب أو المزيد من االلتزام بأي معتقدات تقليدية،
فإننا نقوم برفض واستبعاد العمل .رفضنا على سبيل المثال واحدة من القصص
نظراً ألن بطلها عارض قواعد أن يقتصر الصيام خالل شهر رمضان فقط على
األطفال األكبر سناً ،حيث نرى أن هذه القصة تتناقض مع أهدافنا ألنها تركز
بشكل كبير على الجانب الديني أكثر من التركيز على الشق االجتماعي.
تجدر اإلشارة إلى أن معظم األعمال المرفوضة لم تكن تُشجع على التعصب
أو تُشجع على الطاعة العمياء للقواعد أو األعراف ،ولكنها ببساطة لم تُشجع
صراحةً على التسامح أو التفكير النقدي (أو سُبل الوصول إلى استنتاجات مختلفة
عن تلك المدعومة من القواعد المجتمعية أو السلطات أو االفتراضات السائدة).
سعينا إلى إيجاد توازن في مجموعة األعمال المختارة على ثالثة مستويات
مختلفة ،وتأكدنا أنها تمثل جميع أنحاء ومناطق العالم العربي :شمال أفريقيا ودول
الخليج العربي وبالد الشام (شرق البحر المتوسط) .كما سعينا إلى تحقيق التوازن
بين األعمال التي تُشجع على التسامح وتلك التي تُشجع على التفكير النقدي .وسعينا
أيضا ً إلى تحقيق التمثيل المتساوي لألعمال التي تخاطب كل فئة من الفئات العمرية
الثالثة (  4إلى  6سنوات و 7إلى  10سنوات و 11إلى  14سنة).
وعلى الرغم من كل ما بذلناه من جهود ،ال تزال قائمة األعمال يغلب عليها
أعمال من تأليف ُكتاب من بالد الشام (من األردن أو لبنان او فلسطين أو سوريا)،
وتركز معظم األعمال على التسامح أكثر من التركيز على التفكير النقدي .الفئة
العمرية األقل تمثيالً هي  4إلى  6سنوات .كما استبعدنا معظم أفالم الكرتون التي
نُشرت في العالم العربي نظراً ألنها مقتبسة بوج ٍه عام من الغرب ومن ثم ال تلبي
المعيار المتعلق بضرورة أن تكون األعمال أصلية ونابعة من البيئة العربية.
العديد من الدالئل اإليجابية
كشفت عملية جمع أعمال األطفال الصادرة باللغة العربية وترميزها بعد ذلك
عن عد ٍد من النتائج اإليجابية .ولعل أهم هذه النتائج هي وجود مجموعة نفيسة
من أدب األطفال الذي ينتمي لهذه المنطقة ويُشجع على قيم التسامح والتعايش
واحترام “اآلخر” .أما النتيجة الثانية اإليجابية فهي الشعور القوي بالمسؤولية
بين العديد من مؤلفي هذه األعمال .ولزيادة قاعدتهم الجماهيرية ،شارك
المؤلفون في مجموعة من األنشطة دون االكتفاء فقط بتأليف المحتوى .على
سبيل المثال ،ينشر بعض المؤلفين أعمالهم على نفقتهم الخاصة ويتيحون بعضا ً
منها مجانا ً على اإلنترنت لزيادة إمكانية الوصول إليها ،والبعض منهم ينظم
دورات للمعلمين لتدريبهم على كيفية االستفادة من هذه المواد على أفضل نحو
ويتعاونون مع المنظمات الدولية لنشر رسائلهم.
ومن المستجدات الواعدة األخرى ظهور روايات باللغة العربية تستهدف
شريحة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بوج ٍه عام بين  10و 13سنة .لطالما
عانت هذه الفئة العمرية ليس فقط من ندرة األعمال ذات النوعية الجيدة بالقدر
الذي يجعلها جذابة ،وإنما من صعوبة الوصول إليها في ضوء محدودية مهارات
هذه الفئة في القراءة والفهم .نشر المؤلف طارق عبد الباري في عام  2006رواية
“ملك األشياء” التي تعتبر أول رواية مصرية طويلة تخاطب هذه الفئة العمرية.
تدور أحداث هذه الرواية عن صبي مصري يبلغ من العمر  12عاما ً يصبح
مدافعا ً عن األشياء مثل (المكاتب والكراسي والمباني) التي يُخربها الطالب

هناك مجموعة نفيسة من أدب األطفال الذي ينتمي لهذه المنطقة ويُشجع على قيم
التسامح والتعايش واحترام “اآلخر”.
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اآلخرون ،حيث يتغلب على ما يالقيه منهم من مضايقات بالتسامح والصفح
والحوار البناء .أصبحت هذه الرواية التي تتشابه في بعض الجوانب مع سلسلة
هاري بوتر ( ،)Harry Potterظاهرة في مصر لدرجة استوجب معها نشر
طبعة ثانية منها بعد مرور أقل من عام على نشرها .وهذا يدل على الحاجة
الملحة إلى تأليف هذا النوع من األعمال الجذابة التي تخاطب هذه الفئة العمرية
على وجه التحديد.
هناك كتابين كمثال على المؤلفات التي تناولت المحظورات والمواضيع
الحساسة هما“ :أنا آعيش  ”...لهنادي دية و“فتى شارع” لفيروز البعلبكي.
تدور أحداث قصة “أنا آعيش  ”...عن صبي يعيش مع والديه المطلقين .وعلى
الرغم من أن الطالق ليس باألمر الغريب في المنطقة ،إال أن أحداث هذا الكتاب
المتمثلة في اشتراك الوالدين في حضانة الطفل والتواصل والتعاون المستمر
بينهما من أجل طفلهما ،تتناول وضعا ً أسريا ً يختلف إلى ح ٍد كبير عن األعراف
االجتماعية السائدة .تتناول قصة “فتى شارع” تجربة فتى مراهق يعاني من
المعاملة السيئة من والده السكير .ال تسلط خلفية هذه القصة الضوء فقط على
مشكلة اجتماعية نادراً ما يتم التطرق إليها ،بل أن رسالة العمل  -المتمثلة في
بشكل سلبي ألي سلطة مفروضة عليهم وضرورة
ضرورة عدم استسالم الشباب
ٍ
معرفتهم بحقوقهم القانونية  -تتحدى األعراف السائدة فيما يخص سلوك اإلذعان.
وليس من قبيل المصادفة أن تحمل كلتا المؤلفتين الجنسية اللبنانية ،وأن
تُطبَع الكتب وتُ َو ّزع من قبل دور النشر ببالد الشام .ويمكن أن تعزى كثرة األدب
ببالد الشام إلى أهمية لبنان بالنسبة للنشر العربي والتنوع الديني في هذه المنطقة
من العالم العربي باإلضافة إلى تمتع هذه المنطقة بحرية أكبر في المناقشة العامة
للموضوعات الحساسة.
وثمة تطور مهم آخر عام  2007وهو إنتاج أول مسلسل كرتوني ثالثي
األبعاد في هذه المنطقة .وتقع أحداث هذا المسلسل الذي يحمل اسم “فريج”
( أي “الحي” باللهجة الخليجية) في دبي ويركز الفيلم على أربع شخصيات
نسائية تحاول التوفيق بين القيم التقليدية والتغيرات االجتماعية الناجمة عن
الحداثة .وفي الوقت الذي رفضنا فيه في نهاية المطاف فكرة هذا الفيلم بسبب
إنهاء شخصياته الصراع لصالح القيم المحافظة ،فإن غيره من المسلسالت
الكرتونية ثالثية األبعاد التي تم إنتاجها منذ ذلك الحين  -مثل المسلسل المصري
“كراكيب” (والذي تدور أحداثه حول كوكب خيالي) -قد شجعت على التسامح
والتفكير النقدي .إن أهمية هذه األفالم الكرتونية المذكورة واالنتشار الكثيف
للفضائيات التلفزيونية في المنطقة يجعل هذه األفالم وسيلة واعدة للوصول إلى
األطفال العرب.
معوقات مستمرة
في الوقت الذي كشفت فيه األبحاث التي أجريناها عن عدد من االتجاهات
المشجعة الباعثة على التفاؤل ،فقد كشفت أيضا ً عن بعض نقاط الضعف المخيبة
لآلمال .وتعتبر سوء نوعية إنتاج الكتب المنشورة في كثير من األحيان في
المنطقة من أكثر األمور وضوحا ً في هذه األبحاث .ففي إحدى الكتب ،طبعت
الصفحات  37إلى  48بالخطأ بدالً من الصفحات  73إلى  ،84صانعة فجوة
قدرها  12صفحة في الرواية .وعانت العديد من الكتب من سوء نوعية الورق
والطباعة ،األمر الذي جعل من الصعب قراءتها ،كما تفتقر كتب أخرى إلى
الرسوم التوضيحية .فما توفر من الرسوم التوضيحية لم يكن جذابا ً وال قادراً
على لفت انتباه القراء الصغار .كما كانت هناك مشاكل خاصة بالمحتوى
اإللكتروني مثل :روابط غير مفعلة وعرض المؤلفين للنصوص دون رسوم
توضيحية وقطع النص فجأة قبل نهاية القصة.
باإلضافة إلى نقاط الضعف في جودة اإلنتاج ،كانت هناك أوجه قصور في
المحتوى ،حيث تضمنت بعض القصص حبكات روائية نمطية أو استعارات
مكررة ينقصها اإلبداع .وكان استخدام قوس قزح للداللة على التنوع شائعاً،
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الجئ سوري يحمل كتبه بعد انتهاء اليوم الدراسي
في الزعتري مخيم الالجئين السوريين في المفرق،
األردن ،في  27تشرين الثاني .2012
صور أرشيفية /محمد ح ّنون

األمر الذي دفعنا إلى التوقف عن قبول هذه األنواع من األعمال تجنبا ً للتكرار.

وفي حاالت أخرى ،لم يكن أسلوب الكتابة شيقاً ،واعتمدت الكتابة  -في القصص
الشعبية  -على أسلوب متكلف من اللغة العربية الفصحى غير المناسب لهذا
الجيل من األطفال على األرجح.
ال يزال هناك نقص حاد في برامج التلفزيون ذات القيم اإلنتاجية الديناميكية
والعصرية والمنتَ َجة خصيصا ً لتخاطب األطفال في هذه المناطق .ويمكن
اعتبار المسلسل الكرتوني األردني “بن وعصام” الذي يحمل باإلنجليزية اسم
“ ”Ben and Izzyومسلسل الكرتون المصري “كراكيب” استثناءات بارزة.
غير أن ارتفاع تكاليف اإلنتاج المرتبطة بهذا النوع من اإلنتاج الفني يحد من
الفرص المتاحة للكتاب والفنانين والمنتجين المحليين .ويمكن أن يكون لمثل هذه
البرامج والرسائل التي تقدمها تأثيرات قوية في هذه المنطقة ،مع ارتفاع معدالت
األمية بها وانخفاض معدل القراءة في أوقات الفراغ وانخفاض مستويات االتصال
باإلنترنت .ومع ذلك ،قد تكون الجهود المبذولة لتشجيع إنتاج المزيد من هذه
النوعية من البرامج ال طائل منها بسبب وجود مشاكل كبيرة سائدة متعلقة بحقوق
التأليف .يدرك أولئك الذين قد يفكرون في االستثمار في هذا النوع من البرامج أنها
تُدر أرباحا ً متواضعة نظراً النتشار القرصنة على هذه األعمال في المنطقة؛ حيث
يشتري الجميع فعليا ً أقراص الفيديو الرقمية  DVDغير األصلية.
كشفت إحدى الدراسات التي أجرتها مؤسسة  RANDعام  2009حول
أعمال البالغين الصادرة باللغة العربية والمتضمنة أهدافا ً مماثلة ألهدافنا ،أن
عدد متاجر بيع الكتب أو المكتبات العامة في المنطقة قليل جداً .ومما يبعث على
القلق كذلك حظر العديد من الكتب التي تدعو إلى التسامح أحيانا ً كثيرة ،في حين
قد يتم دعم وتشجيع كتب األدب التي تدعو إلى التعصب .وقد كشفت الدراسات
األخرى التي أجرتها مؤسسة  RANDحول تطوير التعليم في منطقة الخليج
عن وجود عقبة أخرى أمام كتب األطفال وهي :مناهج التعليم الجامدة التي يتم
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يمكن أن يكون الستكشاف األدوار التي يمكن ألولياء األمور القيام بها،
مردوداً كبيراً.
التحكم فيها مركزياً ،وهي المناهج التي قد ال يتغير محتواها على مدى عقود
والتي ال يمكنها ببساطة استيعاب أي أعمال جديدة رائدة .في نفس الوقت ،يميل
أولياء األمور في العالم العربي إلى النظر إلى المدارس والمعلمين على أنهم
خبراء في نقل القيم الثقافية األساسية؛ فأولياء األمور ال يحاولون االضطالع
بهذا الدور وليس لديهم االستعداد لقبوله.
آفاق السياسات
قد يكون من المفيد تقييم مدى استعداد المؤسسات الثقافية الرئيسية ،وخاصة
المدارس وأولياء األمور ،للمساعدة في نشر األعمال التي تُشجع على التسامح
والتفكير النقدي .يمكن أن نبحث بداية مدى انفتاح المدارس ووزارات التعليم
إلدراج هذه األعمال في مناهجها الدراسية .على سبيل المثال ،قامت دولة قطر
وإمارة أبو ظبي بتطوير وزارات التعليم وتعديل المناهج الدراسية التي كانت جامدة
وتوجيهية في كثير من األحيان .ويمكن لألعمال الجديدة أن تجد لنفسها موطأ قدم إذا
ما كانت معروفة بالقدر الكافي وإذا تسنى الوصول إليها بشكل أكثر سهولة وإذا ما
تم تدريب المعلمين على كيفية دمجها في الدروس وغيرها من األنشطة.
يمكن أن يكون الستكشاف األدوار التي يمكن ألولياء األمور القيام بها،
مردوداً كبيراً .فال يُعرف إال القليل حول الطريقة التي ينظر بها أولياء األمور
في جميع أنحاء العالم العربي إلى أدوارهم .ووفقا لتقرير التنمية البشرية في
البلدان العربية الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي سنة  ،2003فإن
“النمط األكثر شيوعا ً لتربية األطفال داخل األسرة العربية هو النمط االستبدادي
المصحوب بنمط الحماية المفرطة” .ويؤكد التقرير أن جميع هذه الممارسات
تقلل من استقاللية الطفل وروح المبادرة لديه وتقمع حب االستطالع لدى
األطفال وتثبط من حرية الفكر.
إننا بحاجة لمعرفة المزيد حول الطريقة التي ينظر بها أولياء األمور في
العالم العربي إلى أدوارهم ومسؤولياتهم .وقد يساعد عمل دراسة استقصائية عن
أولياء األمور من مختلف أنحاء المنطقة على توضيح األدوار التي يرونها ألنفسهم
في تعزيز تحرر األفكار والتسامح والتفكير النقدي .وباستخدام بعض عناصر
إحدى الدراسات االستقصائية حول أولياء األمور التي أجريت مؤخراً في الغرب،
نعكف حاليا ً على وضع دراسة مماثلة ألولياء األمور في البالد العربية.
كما سيكون من المفيد تسهيل الوصول إلى األعمال التي اخترناها على
نطاق واسع .فباإلضافة إلى التعاون مع المكتبات ومتاجر بيع الكتب والمدارس
والمراكز الثقافية ،هناك طريقة أخرى إلتاحة قائمة األعمال التي وقع عليها
اختيارنا على شبكة اإلنترنت ،ربما من خالل الترويج لها على أحد المواقع
اإللكترونية مثل موقع كوريكي ( ،)Currikiحيث يمكن للمعلمين البحث عن
هذه األعمال .أو بالتعاون مع المكتبات ،مثل مكتبة اإلسكندرية الشهيرة في
مصر التي تتيح العديد من أعمالها مجانا ً على شبكة اإلنترنت ،أو من خالل
االعتماد على المبادرات المحلية ،مثل مبادرة الحكواتي (الراوي العربي
التقليدي) التي تديرها المؤسسة العربية الثقافية التي تنشر بالفعل عدداً من
قصص األطفال التي تُشجع على التسامح على موقعها اإللكتروني .ويكون من
المفيد على وجه الخصوص ،وعلى النحو المذكور أعاله ،تحويل أو تطويع
األعمال المطبوعة إلنتاجها تلفزيونيا ً.
يمكن أن يساعد وجود هذه األعمال في المكتبات العامة والمكتبات
المدرسية أيضا ً في تعزيز قيم التسامح والتفكير النقدي بين الجاليات الناطقة
باللغة العربية في الواليات المتحدة ،فهناك أعداد كبيرة من الناطقين باللغة
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العربية في منطقة ديترويت الكبرى ،شمال والية فرجينيا ،وفي مناطق أخرى
من البالد .إن وضع هذه األعمال في األماكن العامة يعمل على تعزيز قيم
االنفتاح والتسامح التي قامت عليها الواليات المتحدة.
كما سيكون من المفيد اختبار مدى مالءمة األعمال وتأثيرها في المدى
القصير على سلوكيات األطفال ،كما يساعد إجراء اختبارات لمستويات التسامح
بعض من هذه األعمال عليهم،
أو التفكير النقدي لدى األطفال قبل وبعد عرض
ٍ
على توفير معلومات قيمة عن فعاليتها وفائدة األساليب المستخدمة لتحديدها.
ويمكن توظيف جميع هذه الجهود المبذولة من قِبل صُناع السياسات
والمثقفين على المستوى المحلي لتعزيز قيم التسامح والتفكير النقدي بين األطفال
العرب .كما يمكن أن تساعد هذه الجهود على توفير أرض خصبة لمجتمع يقوم
على المعرفة ويتميز باالنفتاح على الثقافات األخرى واألفكار الجديدة ،ومن ثَم
المساهمة بشكل كبير في التنمية البشرية في جميع أنحاء العالم العربي■ .
قراءات ذات صلة
المعوقات التي تحول دون التوسع في نشر األعمال اإلبداعية في العالم العربي.

Barriers to the Broad Dissemination of Creative Works in the Arab World,
Lowell H. Schwartz, Todd C. Helmus, Dalia Dassa Kaye, Nadia Oweidat,
58 ,2009 pp., www.rand.org/t/MG879

التعليم لعصر جديد :تصميم وتطبيق تطوير التعليم األساسي في قطر
Education for a New Era: Design and Implementation of K–12 Education
Reform in Qatar, Dominic J. Brewer, Catherine H. Augustine, Gail L.
Zellman, Gery W. Ryan, Charles A. Goldman, Cathleen Stasz, Louay
Constant, 216 ,2007 pp., www.rand.org/t/MG548
تحديد األعمال الموجهة لألطفال باللغة العربية والتي َ
تعزز من قيم التسامح والتفكير النقدي

Identifying Arabic-Language Materials for Children That Promote Tolerance
and Critical Thinking, Gail L. Zellman, Jeffrey Martini, Michal Perlman,
84 ,2011 pp., www.rand.org/t/TR856

تطبيق تطوير التعليم األساسي في مدارس قطر

Implementation of the K–12 Education Reform in Qatar’s Schools, Gail
L. Zellman, Gery W. Ryan, Rita Karam, Louay Constant, Hanine Salem,
Gabriella C. Gonzalez, Charles A. Goldman, Hessa Al-Thani, Kholode
Al-Obaidli, 196 ,2009 pp., www.rand.org/t/MG880
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انظر إلى البيان الموجز الخاص بمجلس النواب األمريكي
حول مشروع أدب األطفال العربي
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قصص موصى بها للمدارس والمكتبات والتوزيع
على نطاق أوسع
فيما يلي عينة من عناوين األعمال الصادرة باللغة العربية والتي تعزز قيم التنوع والعالقات اإليجابية والسلوك المتسامح والتفكير النقدي أو أحدها.

لألطفال من سن  6-4سنوات
"الخراف ال تأكل القطط"،تأليف :خالد جمعة ،صادرة عن مؤسسة تامر للتعليم
المجتمعي (رام هللا ،األراضي الفلسطينية)2005 ،

هي قصة تحكي عن عائلة من القطط الخائفة من جيرانها الجدد ،وهم عائلة من الخراف .منع والد
القطط االختالط مع الخراف ،ولكن فضول القط األصغر يدفعه إلى التعامل مع الخراف التي تؤكد
أنها ال تنوي إيذاء القطط.

لألطفال من سن  14-11سنوات
"وفي تلك الليلة"،تأليف :سمير مالطي ،صادرة عن دار أصالة للنشر
(عمان ،األردن)2009 ،

اثنان من أبناء القبائل المتحاربة يأخذان على عاتقهما كشف مصدر المياه الذي أدى إلى انقسام أبناء
الواحة .عندما قام بذلك هذان الفتيان واللذان يعتبران أعز أصدقاء ،تدفق الماء ليوقظ أفراد القبيلة،
مما دفع المشايخ للتصالح.
"ملك األشياء"،تأليف :طارق عبد الباري ،منشورة على نفقة المؤلف2006 ،
تدور أحداث هذه الرواية عن صبي مصري يبلغ من العمر  12عاما ً يصبح مدافعا ً عن األشياء التي يُخربها
الطالب اآلخرون والذي يتغلب على ما يالقيه منهم من مضايقات بالتسامح والصفح والحوار البناء.

لألطفال من سن  10-7سنوات
قصة "ولد اسمه فايز"،تأليف :تغريد عارف النجار ،صادرة عن دار
السلوى للنشر (عمان ،األردن)2008 ،

يحصل فايز على درجات سيئة في صف الفنون بعد حصوله على رخصة فنية ،األمر
الذي يؤدي إلى استياء معلمه .وفي الوقت الذي كان يتعلم فيه فايز البناء الحجري،
قام بنحت األحجار إلى أشكال رائعة لينتهي به األمر إلى تعيينه بمعهد الفنون ،حيث
يصبح تلميذاً ونجما ً مشهوراً.

لألطفال الذين يواجهون مواقف صعبة

"أنا أعيش"  . .تأليف :هنادي دية صادرة عن دار أصالة للنشر (بيروت،
لبنان)( 2008 ،صورة الغالف غير متوفرة)

تدور أحداث القصة عن صبي يعيش مع والديه المطلقين .تتناول األحداث وضعا ً
أسريا ً يختلف إلى ح ٍد كبير عن األعراف االجتماعية السائدة.

"فتى شارع"،تأليف :فيروز البعلبكي ،صادرة عن دار الفكر (دمشق،
سوريا)2007 ،

فتى مراهق يعاني من سوء المعاملة على يد والده السكير .تسلط هذه القصة الضوء
على مشكلة اجتماعية تدخل ضمن المحظورات مع تحدي األعراف السائدة فيما
يخص سلوك اإلذعان.

مؤسسة  RANDمنظمة بحثية تعكف على تطوير حلول لتحديات السياسات العامة للمساعدة في جعل المجتمعات في جميع أنحاء العالم أكثر أمنا ً وسالمة وأكثر صحة وازدهاراً.
مؤسسة  RANDمؤسسة غير ربحية ،حيادية ،وملتزمة بالصالح العام.
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