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ومسؤوليتها جتاه  والرتبىية  دور املؤسسات الثقافية
 يف العراق  ثقافة الطفل ومطبىعاته األدبية
 طاىرة داخل طاىر .ا.م.د                                                      

 استاذة جامعية وباحثة بادب األطفال                                                     
 الجامعة المستنصرية / كمية التربية األساسية                                                  

 المستخمص
بشكل واضح وجدي عمى المؤسسات األعالمية والثقافية  الحكومية اكثر ثقافة االطفال اقتصرت 

واضح باستمرار وىذا ماظير بشكل  من استنادىا عمى المؤسسات االىمية الداعمة لثقافة الطفل .
صدور ممحق  جريدة الصباح وىي الجريدة الرسمية في البالد  وعنوانو ) شمس الصباح ( منذ 
ثالثة عشر عاما . وىي جريدة مصغرة عن الجريدة األصمية بورق الجرائد الممون وبمعمومات 

 متنوعة  وتتميز بنصوصيا  القصصية والشعرية المتميزة .
األعالمية  غير الحكومية التي تعنى بثقافة الفرد العراقي   مثل  فما يضير أن تيتم المؤسسا ت

مؤسسة  )المدى لألعالم والثقافة والفنون ( عمى سبيل المثال ال الحصر  بتقريب وجيات النظر 
( طباعة وترجمة ) وتطوير الدراسات في مجال أدب األطفال وثقافة  الطفل وذلك من خالل 

منيج واضح ))لنؤسس ما نفتقده حقيقة وواقًعا وىو . في ىذا الباب الدراسات النقدية والتحميمية 
 (( .لنقد أدب األطفال 

نحن نعترف أن لمعمل الفني األدبي في ثقافة الطفل احتياجات كثيرة الن ثقافتو ترتبط بنجاح ما 
ب يرافقيا من الوسائل الفنية كالرسم والطباعة واإلخراج ناىيك  عن متطمبات الخبرة التي تتطم

 .التدريب  –التمويل  –الكفاءة : وبأ لحاح حضور الضرورات الثالث 
Abstract 
The culture of children has been clearly and seriously confined to the 
media institutions, which is clearly visible in the morning and entitled 
"Sun of the morning" 32 years ago. It is a mini-newspaper for the 

original newspaper in color newspapers with various information. 
It is harmful to be concerned that you have been so far as to have 
obtained a degree in the field of higher education. The Door. To 
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establish what we miss really and fact is ((a clear approach to criticism 
of children's literature)) 
We recognize that the artistic work of literature in the culture of the 
child needs a lot because its culture is linked to the success of the 
accompanying technical means such as drawing, printing and output, 
not to mention the requirements of expertise that require and urgent 
need to attend the three necessities: efficiency - funding - training 
 

 المقدمة
ي النستغرب اذا وجدنا ان النشأة االولى لثقافة الطفل في اول ظيور ليا في الوطن العربي كان ف

محيط المؤسسات التعميمية  ذات النزعة الدينية  والتي تؤسس لثوابت اخالقية في مضامين 
 النصوص األدبية منذ مناىجيا األولى حتى يومنا ىذا ..

وحين يظير الميتمون بادب األطفال  ويزداد عدد كتابو في   العالم  اجمع .. يقل التطرف 
األخالقية لتحمل صفات جمالية عالمية  فيما بعد ..  الديني ليصبح تعاليم اخالقية وتتغير القيم

ويبدأ التغيير في النزوع نحو ادب لمطفل يتفاعل مع محيطو ويبحث عن الحمول عن مشكالتو 
وىو ماعممت عميو النظريات التربوية واألجتماعية ونظريات عمم النفس ..وبذلك اسيمت 

ة ودور النشر في بث ثقافة قيمية عالمية المؤسسات العممية جنبا الى جنب مع المؤسسات األدبي
 مشتركة ..

ونحن نعمم ان كل مرحمة تاريخية تنتج مايوصف باألدب العام ألطفاليا وىو في الغالب ليس من 
انتقاء اطفالنا بل من انتقاء المؤسسات الدينية والتعميمية وحتى المؤسسات األجتماعية الشعبية 

 لما كان يرغب فيو المجتمع ليم  ية .. كميا تنتج نماذجوالثقافية االدبية والثقافية السياس
فمن خالل دراستنا ألدب األطفال في العراق ومتابعتنا لمكتاب الذين يكتبون لمطفل ..وجدنا بشكل 
واضح ان مؤسساتنا التعميمية والثقافية السياسية ىي األكثر ضغطا عمى مطبوعات االطفال في 

ينيات .. فنجد النصوص األدبية الوطنية التي تحّي روح مرحمة العشرينيات حتى اواخر الست
المواطنة وحب الوطن والتضحية ألجمو واحترام العمم كونو رمزا وطنيا واحترام المعمم كونو المربي 
المؤسساتي األول .وىذا األمر ينطبق عمى النصوص األدبية لالطفال في سورية لتشابو الخارطة 

 ة ولوجود المحتل في كال البمدين والفقر والظمم والخوف والجيل . السياسية واألجتماعية والتربوي
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. حيث تسابقت مؤسستان في نشر فكرىا 3002وتغير األمر بعد السبيعنيات والثمانينيات حتى 
وفمسفتيا عمى ثقافة الطفل ؛ وىما : المؤسسة التعميمية والمؤسسة الثقافية التي تحتكم بسياسة 

لقومية من خالل دار ثقافة األطفال  ، اذ نجد بث روح المواطنة البمد وتنضوي تحت خططيا ا
والقتال العادة الحق المستمب والتضحية بالغالي والنفيس الجل الوطن مع مزج ادب المدرسة 
األخالقية باىداف النصوص االدبية .. فان لم يطع الكبار الصغار فستنتظرىم كوارث ومصائب 

... 
ي ىذا المضمار ، مثل قصة  مرة وفى الثعمب لرغد عبد الرزاق  ولدينا نماذج قصصية كثيرة ف 

 حيث يموت ألنو احترم وعده الذي قطعو لبطمة القصة رغد بعدم اكمو لدجاج الحقل . 
وحفمة الحيوانات لمعد فياض التي تجعل الصياد يصطاد الحيوانات و ياخذىا الى حديقة الحيوان 

ة لممكان وفتح مدرسة ونادي بعد ان اكتشفت مكانا رحبا ألنيا فكرت بتغيير حياتيا وادخال البيج
ومنظما ومحاطا بسياج حديدي . وصدف ان المنصة التي عقد عمييا األ جتماع ىي عربة 

 الصياد  الخمفية الممحقة بعجمتو فكان تشاورىم في األمر وجدليم بال فائدة .
الذئاب واليدفعون الحساب ومطعم الغابة لمحمد شمسي الذي يستولي فيو األسود عمى مطعم  

 ألن القوي ليس عميو ان يدفع الحساب .
والحارس الطيب  لسعيد جبار الذي تجعل الحارس مسخرة لحيوانات الغابة ويسرقون قوت   

 بعضيم ألن الحارس طيب ومتعاون .
وا لكمب الذي نسي صوتو  ألنو اراد التجريب  فنسي صوتو وىي محاولة لقمع فكرة التجريب  

 المحاكاة العمياء لألشياء والقصة لمكاتب جعفر صادق . بحجة
والكتوت الضائع لعبد الرزاق المطمبي وىي عن الكتكوت الذي حاول ان يكتشف المكان فيتيو  

ويحيطو الكاتب بحالو من رعب وىو تنويو وتحذير  لمن يحاول األكتشاف ؛ انك ستضيع وتبتعد 
 عن بيتك او خارطة مكانك   .

مياجر وىي عن شارع اصيل لو مكانة تاريخية في بغداد وىو شارع الرشيد وكيف انو والشارع ال 
حين اراد ان يغير مكانو فقد قيمتو والقصة  لكريم العراقي .وىي تصب في نفس فكرة ان التغادر 

 ألنك ستكون بال ىوية .
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نو ابتعد اما قصة  رسالة من نمر صغير لمكاتب غبد االلو رؤوف  فيي تتحدث عن نمر ندم ل 
 عن موطنو الصمي وصار غريبا ووحيدا .

اما قصة حين اراد القطار ان يمعب لمعد فياض ايضا التي تنفي فكرة التجريب وكيف ان الجميع 
والنماذج التي تقترب من    ييرب من القطار الذي تركة السكة الحديدية وحاول ان يتنزه .

بين ) لفاروق يوسف ، وقصة( ى والقمر ند) الحيوية  الرمزية ليذه القصص كثيرة   كقصة 
 (  52، ص3002لزىير رسام   عمى سبيل المثال ال الحصر ) طاىرة داخل ، ( ذئب وثعمب 

 
فسنأتي عمى استعراضيا ألنيا تعد  3002اما ماىي المؤسسات التي احاطت بثقافة الطفل بعد 

 من المتغيرات األدبية الميمة والخطيرة في ادب وثقافة الطفل .
 

وذلك البد من الحديث بشيء من التوضيح عن المؤسسة االجتماعية المتمثمة باألسرة والتي لم 
تكن ذات فاعمية في توفير األجواء االدبية والثقافية لمطفل العراقي الذي مر ومازال بمصائب 

 واحدث مؤلمة نتيجة الحروب المتعاقبة ..
البمدان العربية تجعمك عمى يقين أن مساحة إن نظرة سريعة عمى ثقافة الطفل في العراق أو      

اإلبداع التي تحيط بالطفل وبكتّاب أدبو ضيقة جدا وان القدر المتاح لالبتكار معدوم تقريبا ، 
 فمن المسؤول عن كل ىذا ؟ 

 !!بالتاكيد إنيا مسؤولية ال يتحمميا طرف واحد 

ارم يريد أن يمقن لمطفل يقنيو إنيا مسؤولية نظام األسرة التي تستند عمى خمفية مجتمع أبوي ص
 .الخاص 

،  3002فقد ظير في دراسة سابقة اجرتيا الباحثة عن ظروف الطفل العراقي )طاىرة داخل ،
(  اذ  تم انتخاب عينة من مئة طفل  من مدينتين مختمفتين عقائديا وتواجيان مشاكل  33ص

ر بالخـوف من أحـد والديــو وذلك امنية واحداث ساخنة تبين أن الطفـل في األسـرة العراقيـة يشع
خضاعيم آلرائيم  لطبيعــة العالقــة التسمطية التي يتســم بـيا اآلبــاء وتنعـكس في السـيطرة عمييــم وا 

  شتى .  الخاصة والتحكم بسموكيم بوسائل
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من %( 20.6)  وان %( 23.2)أالم %( 26.2)فوجدنا إن خـوف الطفـل مـن والـده بنسبة  
يشكل إساءة  وىو ما%( 23)بالخطأ عدة مرات بنسبة  ستخدمون الضرب عقابًا والتذكيراآلبـاء ي

سوية مع  نفسية غير منظورة اال انيا تسبب اضرارا بالغة عمى قدرة الطفل بتكوين عالقات
وكل ذلك % ( 23) والتوبيـخ بنسـبة % ( 33.2)والصـراخ % ( 22.2) اآلخرين كالتيديد بنسبة

منيـم لدييـم اضطرابـات % ( 20)رابًا في السموك وألمـًا نفسيًا حيث كان يولـد لدييـم اضط
ونخـمص من ذلـك إلى  . كالكـذب والبكـاء المتكـرر والحركـة الزائـدة ونقصـان الشـيية والتبـول الميمي

ر ويوجـو إلـى األعما% ( 32) أن العنـف تجـاه الطفـل في األسـرة العراقيـة يشكل نسـبة اقـل مـن 
 .سنة (  32 – 2) من فئة 

يـذاء توجـو لمطفـل العراقـي مـن قـبل أسرتـو بيـذا القـدر فـي وقـت يحتـاج  ذا افترضنـا أن إسـاءة وا  وا 
ىـذا الطفـل الـى رعايـة وحمايـة ألن الحـروب وسياسـة الدولـة سابقـًا وحاليـًا لعـدم استتبـاب األمـن 

مما يــؤدي الــى تدني مياراتــو وضعــف كفاءتــو ومستــواه ( نــف الع)ــو بأشكــال طوالقانــون تحي
 .التعميمــي فذلك يعني أن الطفــل محــاط بجحيــم مــن العنــف ميمــا كانــت نسبتو ضئيمــة 

مسؤولية نظام المؤسسة التعممية  التي صارت مصدرا يكاد يكون اساسيا في تضمين   اما عن
األطفال في مناىجيا  دون التقيد الحقيقي بمعايير أدب األطفال ودون ان وعرض وانتقاء أدبيات 

الفنية وآل تدعميا بسبب التقيد باساليب التعميم التي تتطمب التمقين والتكرار مما    تفعل اشتراطاتو
يساعد بذرة الخضوع ان تتبرعم في دواخميم حالما يباشرون الحياة بوجوىيا الكثيرة ويصبح النقد 

  .يل نوع من التمرد ال يتناسب في اعتقادىم ومسألة كسب القوتوالتحم
 

ولالسف لم نجد تجاوبا من المؤسسات الثقافية او التعميمية او من قبل المؤسسة األجتماعية 
األسرة او المؤسسات الدينية التي صارت باالونة األخيرة تستقبل األطفال بحجة توعيتيم وفي 

من الخطاب الديني عمى عقوليم الغضة . اذ لم نجد تجاوبا في الحقيقة العمل عمى تكريس نوع 
 النظرة األجتماعية لالنثى وصورتيا في المناىج التعميمية والمجتمع .

وىناك بعض الدراسات التي تناولت صورة االنثى في ادب االطفال في العراق او في ادب 
ال لمباحثة شذى حسين )كتب االطفال العربي امثال الدراسة التي صدرت عن دار ثقافة االطف

القراءة في المرحمة االبتدائية( فضاًل عن دراسة لمباحثة زىره ابراىيم )الموروث الشعبي الحكائي 
 في قصص االطفال(. والتي تناولت جانبًا من صورة المرأة في الموروث الشعبي .
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ئين الميارات وظير ان مؤلفي الكتب انتقوا نصوصًا متنوعو بيدف )اتقان التالميذ المبتد
 (   3030) د.عبد الكريم الوائمي ، د.عبد العباس عبد ، االساسية الالزمة لمقراءة والكتابة وتثبيتيا في اذىانيم(

وقد وضعوا في اعتباراتيم ميارتي )االستماع والتحدث(  و لم يأت في مقدمة الكتاب عمى اىمية 
ت نسبة ال بأس بيا من مساحة الصور والرسوم وتأثيرىا عمى المتمقي في حين انيا شكم

صفحات الكتاب وىي عنصر جذب لمقارئ الصغير من خالل المتابعة والمباحثة  ووجدت ان 
النصوص التي تتحدث عن االوالد  تتفوق عمى النصوص التي خصصت لمبنات وىناك 

 موضوعات عامة موجية لكال الجنسين ولكن اغمب الصور التي ترافق النص يمثميا االوالد.
في دراسة بعنوان  : )  دور األنثى األجتماعي  في  منظور المؤسسة التعميمية  ( )طاىرة و  

وما بعدىا (   توصمنا إلى مجموعة من النتائج والقضايا العممية التي تتعمق  2،  3032داخل ،
 بدور األنثى في كتب القراءة  لممرحمة األبتدائية التي تعكس بنية  المجتمع  العراقي في منظور

 المؤسسة التعميمية  .
فمن خالل دراستنا وتحميمنا لمنصوص األدبية في كتاب القراءة كانت ادوارا تقميدية نمطية   

ربة بيت(. ولم يستحدث لألنثى ادوار مبتكرة أو متطورة أوعممية في واقع  -معممة -)طالبة
 . دسةمين أو االحصاء أو الحاسوب عمى تعمل او -عالمة -طبيبة دور مثل المجتمع

  
 عدد فمثالً  القراءة كتب في الييا المتوجة العمرية المرحمة تقدمت كمما يتناقص االنثى دور أن

 والسادسة( 2) والخامسة( 2) والرابعة( 6) الثالثة والمرحمة( 2) الثانية المرحمة في االنثى ادوار
 المجتمع في نثىاال دور عمى التركيز في الجديد الثقافي التوجو مع يتناسب ال وذلك  (.3)

خراجو الذكوري المجتمع لدى صورتيا وتحسين  وتقييم والنظر الييا باحترام التعصب من وا 
 البناء مرحمة من وعقمية االطفال ذىن في وىذا ان نريد ترسيخو. المجتمع في دورىا  إلى وتقدير

 . الطفولة مرحمة ؛ وىي واالساس االىم الفكري  
 
ساس ذات طابع تربوي وتعميمي في العراق ونعتمد بالدرجة االولى أن العممية التربوية ىي باأل 

عمى ما تقدمة المؤسسات التربوية فذلك يعني ان ىذه المؤسسة قد احتمت التراتبية األولى في 
 ادبيات الطفل . 
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اصبح يعيش نظامًا تربويًا جديدًا فيتوجب عميو ان يكون بعيدًا  3002وبما  ان العراق بعد عام 
التأثيرات التي تشوه تنشئة الطفل العراقي ،  وتوفير كافة االمكانيات لمنيوض بحقوق عن كل 

االفراد ومن ضمنيم االطفال البنات بشكل  خاص في التعميم والثقافة إلبراز دورىن منذ الطفولة 
كون البنت تتخذ مكانتيا في المجتمع وتمارس حقيا كفرد فعال وناشط منذ الصغر ولعل احد 

عوقات مساىمة المرأة في المجتمع ترجع إلى العادات والتقاليد واالنظمة التربوية التي اسباب وم
ولدت نظرة متدنية لممرأة فضاًل إلى التعميم الذي رسخ جزء من ىذه المفاىيم لدى الصغار اوالدًا 

 وبناتًا ما يعطي نظرة مستقبمية لممرأة.
 

والذي تم فيو اختيار مجموعة من  وىذه النظرة قد تكررت في كتاب قراءة الصف الثالث
الشخصيات اغمب نصوصو التراثية والتاريخية من العنصر الذكوري )رجااًل واوالدًا( عمى الرغم 

 من عمومية طروحاتيا مثل )الرفق بالحيوان( و )سالمة العيون( و )الخبز( و)افتح ياسمسم(.
ة وليس ليا ادوار في التاريخ او أن اىمال صورة المرأة في النصوص يولد فكرة أن المرأة عاجز  

في حضارات الشعوب وىناك نصوص شارك فييا كال الجنسين  )األوالد والبنات(. وىي تنقل 
صورة الحضارة المستقبمية لمجتمع يبني بجيود جميع افراده ذكورا  واناثا  والمشاركة والتعاون في 

ة( و)االسرة واالقارب( و)نصنع اداء النشاطات المختمفة واضحا  كما في )العودة إلى المدرس
لعبًا( و)حقوق االطفال( و)القرية( في قراءة الصف الثاني و)مكتبة المدرسة( و)العاب مسمية( 

 و)سفره مدرسية(  .
 

اما في نصوص القراءة لمصف الرابع فقد جاء في مقدمة  الكتاب )ان العاممين في الميدان 
متطمبات المراحل الجديدة في سبيل خمق جيل قادر التربوي يسعون إلى تطوير المناىج استجابة ل

 (   2، ص 3030) د.عبد الكريم الوائمي ، د.عبد العباس عبد ، عمى النيوض ويحتفظ بمثل وقيم اسمى (

 . وعند متابعة نصوص الكتابة وجد بأن البنت لم تؤخذ بعين االعتبار كونيا تصف الجيل . (3) 
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الطفل في مرحمة نموه الفكري والعقمي بأن االنثى ليس ليا دورا وذلك يولد  انطباعًا واضحًا لدى 
متميزا  وان دورىا في الغالب يكون مقتصرا عمى مين او وصف بعينو  سواء  كونيا طالبة أو 

 معممة أو ربة بيت وىذا ال يجوز في مرحمة التعبير والبناء النفسي والعقمي لمطفل.
 

التي ينظميا شاعرات  في نصوص المنيج المدرسي ومن خالل بحثنا  عمى  النصوص الشعرية 
استرعت انتباىنا مالحظة و ىي  عدم وجود اي نص لشاعرة  أو أدبية عراقية وعربية في جميع 

 كتب القراءة ولجميع المراحل .
 

رغم  أن التاريخ والعصر الحديث يشيد بوجود شاعرات وكاتبات متميزات كتبن لمكبار ولألطفال 
ن نتاجين ما يالئم االطفال ادبا وفكرا لكي يتسنى لمطفل ان  يتعرف عمى يمكن أن يختار م

 نتاج الشاعرات واالدبيات العراقيات والعربيات. 
ولو انتقمنا الى مؤسسات ثقافية اخرى ، وىي المؤسسات األكاديمية التي تعنى باألىتمام 

ؤسسات المتمثمة باساتذة بالنصوص األدبية لالطفال لغرض تقويميا وتحميميا فنجد دور تمك الم
اكاديمين محدودة وتقتصر عمى دراسات اكاديمية بحتة يقوم بيا طمبة الدراسات العميا وتأخذ 
طريقيا الى الرفوف دون ان يتوجو بيا لتطبيق مخرجاتيا لغرض األفادة منيا في المناىج من 

 مرحمة رياض األطفال حتى اواخر المرحمة المتوسطة . 
 

أن ليس ىناك نخب اكاديمية تحرص بجدية باألىتمام بادبيات الطفل سوى اذ تجب المالحظة 
 مايسخر من موضاعاتو لتوظيفو في دراسات بحثية .

 
 

 والمناىج التربوية الوسائل في العربية المغوية الطفل ىوية تعترض التي األشكاالت عن ناىيك
 . الحكومية غير االىمية المدارس ليغذي منيا المستورد تنوع بسبب

 العربية المغوية اليوية منيا تعاني التي األشكاالت ذات من تعاني  المغوية الطفل ىوية باتت أذ
 لتمك الثابتة  الدالة تشكل التي العربية المغة وبضمنيا األسالمية الثقافة تقويض مقدمتيا وفي

 الجماعي التواصل الى تتحول  ألنيا فردية حالة التمثل المغوية اليوية ان وبما ، الحضارة
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 مع التواصل خالل من العربية المغوية اليوية عمى يحافظ مشروع عبر اال  ذلك واليكون
 معتقداتنا منظور ومن األم لغتنا منظور من تتشكل فاليوية.  واألتصاالت المعمومات تكنموجيا
 في ومايزرعو  مفكرينا انتاج عقولنا في مايرسخو منظور ومن تراتثا منظور ومن قيمنا ومنظومة
 اال  المزدوج المنظار ىذا خالل من اليوم لعالم متوازنة نظرة لنا تتحقق ولن فنانينا ابداع وجداننا

 النظر واعادة - المعمومات وتكنولوجيا اليوية منظومة مقومات بين العالقة توثيق في نجحنا اذا
 . معموماتي منظور من اليوية منظومة في

 ان معتقدين والعربية األجنبية المفردات من خميطا األفراد بين اليومي الخطاب جعل ذلك واليعني
 المدارس وفي األطفال بين انتشرت الظاىرة ىذه وان.  والرقي التمدن عالمات من عالمة ذلك

 .  فوق فما سنة33 عمر من األطفال فييا يجتمع التي النوادي وفي الحكومية غير او األىمية
 بمفرداتيا والتحدث األم بالمغة األعتزاز من اليمنع وكتابة راءةق األم غيرالمغة ثانية لغة تعمم ان
 اول ىي األم بالمغة األستخفاف وأن.  األعجمية لممفردة المقابمة الترجمة مفاىيم في يتقارب بما

 . الوطنية اليوية عن التنازل وبالتالي المغوية اليوية عن التنازل طريق في عتبة
 بديعة الباحثة تؤكد األمارات دولة في األطفال قصص في نيةالوط اليوية عن ميمة دراسة ففي

 والثقافية التعميمية  المجاالت جميع في العربية استخدام في الكبير التراجع"   الياشمي
 اصبح اذ األنكميزية المغة وتعمم استخدام في بو المبالغ األىتمام مقابل في الخ.. واألعالمية

 ذلك عن فنتج الجامعة من تخرجو حتى األنكميزية بالمغة لعموما اغمب يتمقى األماراتي  الطالب
 من العكسية اليجرة وان..   العربية بالمغة تفكر حتى او تقرأ او تكتب او التتحدث اجيال

 جانبيا من تكرس وىي مخيفة بصورة تتكاثر باتت األجنبية المدارس الى الحكومية المدارس
 تعزيز عمى التعمل بل فقط تدريسيا وطرق لغتيا يستول المناىج تمك بمدان وىويات لثقافات
 22-22، ص 3002بديعة خميل الياشمي ،(."   ليا األشارة حتى وال األماراتية الوطنية اليوية

 ) 
 باليوية ارتباطا المغات اكثر من العربية المغة فأن ؛ لغتيا في كامن امة كل ثقافة ان وبما

 . القرآن بمغة ألرتباطيا
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 لغتنا عن الدفاع آلية النمتمك اننا لشعورنا آخر بعد يوما  امامو نتراجع الذي المغوي قعالوا ان اال
 في كثيرا التعريب والينفع.  االنترنيت وعالم الكومبيوتر عموم تصدرت التي األجنبية المغة ازاء
 في ةالعربي لو تتعرض الذي التيميش وتجاوز األزمة من الخروج  في لنا تبقى فما.  الشأن  ىذا
 

 والحوار المحادثة وجعل وتطويرىا العربية لمغة الدراسية المناىج اساليب تغيير ىو العولمة ظل
 الكبير واألىتمام. العربية المغة لمواد التخطيط عند واألدبية العممية  الميام اول األدبي والتعبير
 وابتكار البرامج تمك في المتميزة المكانة الفصيحة  العربية المغة واعطاء الطفل باعالم

 الحياتية المواقف في متداولة ولغة مشوقة فنية مواد في واشغاليا الطفل خبرات من الموضوعات
 لو فيما لألطفال المغوي الجانب اثراء في لألطفال العربية السينما دور عن ناىيك ىذا.  لمطفل
 واليوية العربية يويةال تمثل التي األفالم وعرض االطفال سينما دعم في العربية الدول اىتمت
 . سميمة و فصيحة بمغة العربي لمطفل المغوية

 
وغير متناسين  مسؤولية الميتمين بثقافة الطفل أنفسيم أيضا ،  وعمى وجو الخصوص بعض 
األدباء الذين نعدىم األصوات الخبيرة والناقدة  التي ال تجد أماميا سوى أن تستخدم الطفل 

ـن الخطاب  األحادي  الذي تعدد في العراق وتمثل بواجيات وسيطا فنيا وجماليا لإلفالت م
سياسية وفكرية ودينية متمايزة أآل أنو يظل خطابا احاديا من الصعب األفالت منو وعمى وجو 
الخصوص في ىذه السنوات بعد ان صارت المؤسسات الدينية تحقق ذاتيا في مجال ثقافة 

الحقيقين الذين يسندون المؤسسة الثقافية األولى والخبيرة الطفل من خالل جذبيا لمكتاب واألدباء 
 في مجال ثقافة األطفال ؛ أآل وىي دار ثقافة االطفال  .

 
وثمة خطوة ميمة تبشر بالخير الكثير لمطفولة وثقافتيا في العراق ظيور مؤسسة ثقافية متكاممة 

تمك ادوات ثباتو لمطفل يقودىا عدد من الشباب الجادين والمصرين عمى خمق مشروع ثقافي يم
العراقي وينتمي ليذه الجمعية كل من لو خبرة ودراية في العمل في مجال ثقافة األطفال  وىي ) 

وقد تم األعالن عنيا في اواسط شير الثامن من  3الجمعية العراقية لمعاممين في ثقافة الطفل (
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ي ىائل عن ادبيات األطفال .وقد احتفظ احد المنتمين ليذه الجمعية بارشيف الكترون 3032عام 
 2في العراق وفي الوطن العربي  واعمن عنو .

 
(  3000عمما ان ىذه الجمعية او المؤسسة الثقافية اجادت عمينا بمشروع تدريب و تأىيل ) 

كاتب لالطفال في العراق وفي كافة محافظاتو . وىي محاولة لبث ثقافة الطفل والتوعية عمى 
كل محافظات العراق اكثر منيا صناعة لكتاب ادبو . وكان األعالن جمالية ادبياتو اكثر  في 

 .  3032عن ىذا المشروع في شير ايمول 
 
 

اما عن مسؤولية دور المؤسسات الثقافية اإلعالمية وىذه النقطة بالذات ما نحن بصدد الحديث 
م مـن ذلك عنيا في ىذه الدراسة إذ تقع المسؤولية الخامسة عمى عاتق ىذه المؤسسات  واالى

مسؤولية إنقاذ ) روح الطفولة ( من خالل ثقافتيا مـن مجنزرة العقميات ذات التوجو الواحد 
والمحدود في رؤيتيا التربوية والتي تكون األحادية في تحديدالقيم والمثل واألخالق والتي  جعمت  

 . من أدبيات الطفل تعيش في ىوة من التراجع وفي العراق عمى وجو الخصوص
 
البد من األشارة الى ظيور العديد من المؤسسات الدينية وبعض المؤسسات الحكومية التي اذ 

اخذت ترعى وتصدر ادبيات لالطفال في العراق  .وىي تشكل سيف ذي حدين بسبب الظروف 
الراىنة التي يعيشيا العراق  وىي ظروف حساسة لألضطراب الحاصل في بنية المجتمع العراقي  

الدينية والعرقية ومااحدثو اختراق داعش لقمب المجتمع العراقي من خمل فكري  من حيث انتماءاتو
 اثار وكرس النعرات الطائفية ..

 اما كيف ؟ 
فمن يطمع عمى نتاج بعض المؤسسات األديية والثقافية يجد ان رعايتياودعميا او تاسيسيا  يتم 

كالمطبوعات  يعية او السنيةمن خالل المؤسسات الدينية باألصل وىي اما تنتمي لمطائفة الش
تصدر من الوقف الشيعي والتي توقفت بعدة فترة من صدورىا  وبذلك سنجدالمنشورات تكاد  التي

ان تكون متمثمة ليذه الطائفة او تمك وعمى وجو التحديد . ىناك عدد من  المطبوعات التي 
التي تصدر من  صغير ()مجمة الحسيني التصدر من العتبات الدينية المقدسة والكنائس  امثال 



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الثالثـات تنمــوية ... مجـلة علأشـراق  
 

 

 

22 

) براعم الجوادين التي تصدر من العتبة العباسية ومجمة  )  الرياحين  (العتبة الحسينية ومجمة  
التي تصدر من العتبة العموية . ومجمة  ) قنبر  (التي تصدر من العتبة الكاظمية  ومجمة  (

مجمة فقيرة  ومحدودة  التي تصدر من كنيسة مار يوسف   في بغداد وىي ( )الزنبقة  الصغيرة
 الطبع و تحمل تعاليم دينية باسموب ادبي وقصص قميمة عن القيم األخالقية  .

  
وتعد مجمتا الحسيني الصغير ومجمة الرياحين من اكثر المجالت شيوعا وتصدر باعداد كبيرة 

مام تكاد تصل لمعظم األطفال في محافظة كربالء التي يتواجد فييا ضريحي األمام الحسين واأل
العباس عمييا السالم .ناىيك عن المطبوعات التي تصدر من المكونات السياسية الدينية 
لالطفال التي كانت تصدر دوريات ممتازة كون ان العاممين فييا معظيم ممكن اكتسب الخبرة 

.)امثال مجمة صديقي ومجمة مجتبى ومجمة  في الكتابة والرسم واالخراج الفني لمجالت األطفال
 ا الكردية ( .استير 

 
والبد من األشارة الى ان الطائفة الشيعية ىي من اعتنت   باصدار او نشر مجالت األطفال 

 . وذلك لدعم المؤسسات الدينية ليا من خالل ريع العتبات المقدسة
وىذه المطبوعات ىي في حقيقة األمر سيف ذي حدين ؛ فيي تعد  اضافة ميمة لثقافة الطفل 

الوقت نفسو تحمل طابعا اخالقيا وقيميا وتربويا معينا في التوجو بحسب  وادبياتو ولكنيا في
 الطائفة وبحسب األنتماءات . 

وكمنا يعمم ان ثقافة الطفل ىي ثقافة عالمية وكذلك القيم التي يتربى عمييا ..كالصدق  واألمانة 
 ف  الخ .واحترام اآلخر  والشجاعة األدبية والتشجيع عمى التعمم  وحب العمم واألكتشا

ىذا وقد عممت بعض المؤسسات او الييئات الحكومية اوالوزارات  عمى اصدار مطبوعات 
) انا ومطبوع  )الجيل اآلن(الصادر من وزارة الداخمية ومطبوع   )الصقور  (لالطفال كمطبوع  

الصادر بدعم  من منظمة الصميب  ) السندباد (الصادران من ىيأة النزاىة  ومطبوع  نزيو (
منظمة اليونسيف حمر  وقد توقف بعدعدة سنوات  .فضال اصدارات ومطبوعات من اال

لالطفال وكذلك  اسيام معظم منظمات المجتمع المدني التي تعمل عمى التنمية  واليونسكو
البشرية في العراق باصدار العديد من الكتيبات واألصدارات لالطفال اال انيا ليست ثابة الصدور 
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لمدراسات التي اصدر العديد من  ومركز وطن    المركز العراقي لثقافة الطفلو   )لنا (.كمنظمة  
التي تصدر بشكل دوري  ودار المسرة لألطفالالمطبوعات عن التعايش السممي والمواطنة . 

 عمى سبيل المثال ال الحصر ..    )  المسرة (مجمة بعنوان 
كانت تصدر  3002العراق بعد ومما يالخظ من خالل الرصد ان الكثير من المطبوعات في 

وتختفي في الوقت نفسو شانيا شأن الدوريات التي كانت تصدرمنذ نشاة صحافة الطفل حتى 
 يومنا ىذا  .

 
 المؤسسات االعالمية ///  

ومن الواضح ايضا ان ثقافة الطفل اقتصرت بشكل واضح وجدي عمى المؤسسات األعالمية 
 عمى المؤسسات االىمية الداعمة لثقافة الطفل . والثقافية  الحكومية اكثر من استنادىا

 
وىذا ماظير بشكل واضح باستمرار صدور ممحق   جريدة الصباح وىي الجريدة الرسمية في 

منذ ثالثة عشر عاما . وىي جريدة مصغرة عن الجريدة  ) شمس الصباح (البالد  وعنوانو 
بنصوصيا  القصصية والشعرية األصمية بورق الجرائد الممون وبمعمومات متنوعة  وتتميز 

 المتميزة .
 

فما يضير أن تيتم المؤسسا ت األعالمية  غير الحكومية التي تعنى بثقافة الفرد العراقي   مثل 
عمى سبيل المثال ال الحصر  بتقريب وجيات  )المدى لألعالم والثقافة والفنون (مؤسسة  

طباعة ) الطفل وذلك من خالل النظر وتطوير الدراسات في مجال أدب األطفال وثقافة  
)) لنؤسس ما نفتقده حقيقة وواقًعا وىو . الدراسات النقدية والتحميمية في ىذا الباب ( وترجمة 

  . ((منيج واضح لنقد أدب األطفال 
نحن نعترف أن لمعمل الفني األدبي في ثقافة الطفل احتياجات كثيرة الن ثقافتو ترتبط بنجاح ما  

الفنية كالرسم والطباعة واإلخراج ناىيك  عن متطمبات الخبرة التي تتطمب  يرافقيا من الوسائل
 .التدريب  –التمويل  –الكفاءة : وبأ لحاح حضور الضرورات الثالث 
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إن الحق يقال أن ىذه المؤسسة اقتربت بحكم توجييا الثقافي العام من منشورات قميمة كنشرىا 
. عمى سبيل المثال ( أطفال غسان كنفاني ) ب وكذلك كتا( ىانز كريستيان أندرسن ) لقصص 

 ! ولكن ماذا بعد ؟

 
ولكن ال يتصل بمشروع ثقافي أدبي . إن ما نشر كان عمى سبيل االنتقاء ضمن األدب العام 

 . 3002يخدم ىذا النوع من التوجو لثقافة الطفل وىو ما اعمنتو مؤسسة المدى  في عام 
 

سية والمتغيرات في الحياة المدنية وفي ثقافة المجتمع اظيرت وقد ذكرنا سابقا   أن  الحياة السيا
لنا   حالة  ادبية صحية واصبحت ظاىرة  وىي تبشر بخير اال انيا ظاىرة غير مدروسة  ؛ 
وىي ظاىرة اصدار بعض الوزارات أو الييئات او منظمات المجتمع المدني أو المؤسسات 

 .الدينية بمختمف طوائفيا مطبوعات لألطفال 
 

ومما نجده جميا في ىذه المطبوعات ان معظميا اليخضع ألشتراطات ومعايير ادبيات األطفال 
 .وان اصداراتيا متذبذبة وبعضيا يغيب ألنو مشروع اليجد من يرعاه ويناصره بحرص 

 
 ان المطمع عمى تاريخ بدايات أدب األطفال في العراق  سيجده قد ظير منذ العشرينيات  . 

ىي الحاضنة  5/33/3533التي صدر العدد األول منيا في ( تمميذ العراقي ال) وكانت صحيفة 
لكل األدباء والمدرسين ممن تتوفر ( سعيد فييم ) وذلك لدعوة مدير المجمة االولى ليذا االدب 

لدييم القدرة عمى الكتابة األدبية والفكرية إلى التأليف وفق طريق حاول توضيحو في مجمتو تمك 
االنطالق إلصدار المجالت والصحف المتفرقة بعد ذلك لجميور التالميذ ،  والتي كانت نقطة
الذي شيد صدور أول مجمة عراقية دورية لل أطفال منتظمة الصدور (  3525) حتى كان عام 

 . 3520وبعدىا مجمة المزمار لمفتيان  في عام ( مجمتي ) وىي مجمة 
 
 

في العراق ىو المؤسسة االعالمية من  وىو مايشير الى ا ن من تبنى مسيرة  ادب األطفال
 خالل صحافة الطفل .
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وىو مايدعونا لمحديث عن اىم مؤسسة ثقافية  لالطفال في العراق وىي مؤسسة دار ثقافة 
 األطفال .وىي الدار التي احتضنت اىم مطبوعين لالطفال في العراق وىما مجمتي والمزمار . 

 
س الفعمي لثقافة األطفال العراقية حين  ترأس دائرة مجمتي ويعد األستاذ ابراىيم السعيد ىو المؤس

 والمزمار التي تحولت الى دار ثقافة االطفال في اول الثمانينيات .
وكان يتميز بمنيجو العممي والميداني والعممي في الوقت ذاتو وقد كشفت خطواتو في مرحمة 

متي الذي ظير ومنذ العدد التأسيس عن رؤية ومنيج عممي دقيق في ادارة واصدار مطبوع مج
 األول منو مطبوعا ناضجا .

 
وفي الوقت نفسو برزت في ىذه الدار  اىم واخطر الطاقات الفنية والفكرية في الرسم والكتابة 
لالطفال وفي االخراج الفني ايضا . امثال فيصل لعيبي وصالح جياد وطالب مكي وضياء 

من الرسامين ورسامي الكومكس . ومن الكتاب  الحجار وعمي المندالوي ومؤيد نعمة وبسام فرج 
وغبد االلو رؤؤف   وجعفر صادق  وشفيق ميدي وعبد الرزاق المطمبي  وعبد األلو رؤوف 
وجميل خزعل ومحمد جبار حسن وفاضل عباس الكعبي وزىير رسام وحسن وموسى وميسمون 

 ىادي الخ .. 
لعراقية اال انيا ىي اآلخرى لم تنج مما وعمى الرغم من المسيرة الكبيرة لدار ثقافة االطفال ا

تعرض لو العراق بسبب الحروب والحصار األقتصادي وعزل العراق دوليا والتعنت الفكري لمنظام 
السابق وعدم سماحو لمشعب العراقي لألنفتاح عمى مايحدث في العالم من تطورات في مجال 

خص في ضعف الرؤية وانعدام بعض ثقافة الطفل ادى الى عزلتيا واصبح لدينا مشكمة فنية تتم
الخبرات التي تتجدد باستمرار منيا الخبرة في مجال رسوم الكارتون .فضال عن المشكمة األدارية 

 والمشكمة المالية التي اثرت بوضوح عمى مسيرة ثقافة الطفل في العراق .
 

كل تجارة ناىيك عن سوء التوزيع وعدم وجود اشخاص موزعين من القطاع الخاص يتعاممون بش
 حرفي مع مطبوعات األطفال وكانيا اصبحت تجارة بائرة .



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الثالثـات تنمــوية ... مجـلة علأشـراق  
 

 

 

26 

 
ناىيك عن الخطوط الحمراء التي تتغير من مرحمة تاريخية الخرى بحسب المتغيرات الفكرية 

 لسياسة البمد وىي من اخطر واسوء ماتعرضت لو ثقافة الطفل في العراق .
ارات  من كتب األطفال في دار ثقافة و الجدول اآلتي يظير مقدار التمكؤ في النشر واألصد

األطفال .ويظير في الوقت ذاتو حجم المشكمة الفنية واألدارية التي مر بيا تاريخ دار ثقافة 
 األطفال .

 
  -:كما في الجدول اآلتي (   3003   -  3550)  
 نوعيا عدد اإلصدارات سنة اإلصدار ت
 متنوعة   ستة وسبعون كتابا 22 3550 3
 متنوعة سبعة وأربعون كتابا 22 3553 3
 معظميا متنوعة ثالثة وعشرون كتابا 32 3553 2
 معظميا مترجم احد عشر كتابا 33 3552 2
 معظميا شعرية خمسة كتب   2 3552 2

 اثنا وعشرون كتابا 33 3552 2
أصبح حجم اإلصدارات في ىذا العام 
صغيرا ومعظميا لمجاميع شعرية والباقي 

 قصصية
 قصصي+ شعري  ستة كتب   2 3552 2
 مترجم+ شعري + قصصي  ستة عشر كتابا 32 3552 6
 معظميا شعري مع قصصي تسعة كتب   5 3556 5

 قصصي أربعة كتب  2 3555 30
 مجموعتان قصصيتان+ مجموعة شعرية  ثالثة كتب  2 3000 33
 ( أجمل األقوال)بعنوان  كتاب واحد  3 3003 33
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رقام تعكس واقعا شحيحا مؤلما ، وال يمكن استيعابو بأي حال من وكما نرى أن ىذه األ  
األحوال ميما كانت األسباب واألعذار ألنيا ستكون مجحفة بحق ثقافة الطفل العراقي الذي حرم 

 . من غذائو الفكري ومن حقو باالطالع واالستمتاع من خالل الكتاب المطبوع 

 
 3002 عام ولغاية(  3002)  عام بعد ألطفالل الكتب إصدارات أن  وكما ىو مالحظ      

 00 الثقافية الشؤون دار في  طبعت فقط كتب ستة صدرت اصبحت شحيحة جدا  ، حيث
 تتجاوز ال جميعا وىي(  عممية/  شعرية/  قصصية)  المتنوعة اإلصدارات من مجموعة وتمتيا
 .  3030 أواخر حتى كتابا  والخمسين االربعة

وعشرة  3002وعشرةكتب عام (  3002) واربعة كتب عام ( 3002) أي بواقع ستة كتب عام
وبعدىا تواردت  . 3030وا ثنا عشر كتابا عام 3005واثنا عشر كتابا عام  3006كتب عام 

اصدارات الكتب ولكن بحركة بطيئة جدا وقد تكان ان تكون شبو متوقفةفي مرحمة كتابة البحث 
 .  3032الحالية وىو عام 

     
صداراتيا في وىذا الو   اقع يجعمنا ندير ظيورىا ألىم التطورات الحاصمة عمى كتب األطفال وا 

والنجرؤ عمى المطالبة بو قدر ( الكتاب االلكتروني)الوطن العربي واىم ىذه التطورات ىو 
حاجتنا إلى كتاب مطبوع بألوان زاىية وبورق سميك وصقيل عمى األقل ، وفي داخمو أدب 

 فاق الطفل واألخذ بيده نحو الحياة ينبض وينجح في توسيع آ

 
ومن ىنا البد االعتراف بأىمية المحاوالت القميمة في مجال مطبوع األطفال التي صدرت      

في العراق عمى ىيئة كتب مستقمة في العشرينيات اذا ماقارنا الحال في األلفية الثانية ، وىي 
 ( .2)رسيخ خطوة محاوالت نفذىا مربون أفاضل حرصوا عمى تأسيس تجربة وت

إال أن ىذه المحاوالت لم يكتب ليا النجاح كثيرا لعدم ارتباطيا بحركة ثقافية عامة بل      
اقتصرت عمى جيود فردية تفتقر إلى المقومات الالزمة مما أدى إلى انصراف عدد كبير ممن 

فة الطفل أسيموا في ىذه المحاوالت ورفدىا إلى مجاالت أدبية وثقافية أخرى بعيدا عن صحا
 .وأدبو 
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ويكون لنا  قراء  في المستقبل ...... لكي يكون ىناك جدوى  مما نكتبو اليوم ...   أذن  
القريب واليتحول النتاج  الى متراكم من كتب أأل شعار والقصص و يعموه الغبار والرطوبة والممح 

يء  لو من عوالم وتبيت األغمفة وتذوب العنوانات ألن طفمنا ال يحب  وىو طفل  ما ني.... 
 . ألنيا مكررة ومصطنعة وخالية من الروح

بما نكتب لو  (( حين يكبر )) وعمينا ان نجد معايير تنعش الخبرة في الكتابة  وييتم طفمنا   
ويقرأ مثمما كنا نقرأ الكتب ونحن ذاىمي القمب نشرب الحس الذي ينبض بين األسطر ونأكل 

 . الكممات ونشتيي إحتضان الكتب 

ال فائدة  بالفعل مما تكتبونو اليوم إال إذا تحولت الرغبة في خمود الكممات في كتبكم إلى وعي اذ 
حقيقي بأىمية ثقافة الطفل ، والتضامن ضمًنا مع مشروع يمكن لو أن يتحقق ويمرر معو الوعي 

البعيد  الكبير بأىمية اإلبتكار الفني ليذه الثقافة فضال عن انو يحقق لموطن كل تأمالت المستقبل
 .لمطفل 

 
في ( الحسناء والوحش )نحن بحاجة الى ادب يبقى في ذاكرة  األطفال  تماما كما خمدت حكاية  

والسبب ! و توقدت وشمخت في خيالو لتزود الرواية بذلك التوصيف الجميل ؟(  فيركور )ذاكرة 
ية بسبب لمساتيا ال يجب نكرانو أن ىذه األعمال تخمـد في الذاكرة ألنيا تعتمد عمى أسس حقيق

 .لسموك وطبائع البشر رغم خرافيتيا 
أن ما يكتب لألطفال والكبار يشـترك في ( صخب البحر ) وانا أقرأ ( فيركور ) أشعرني     

رموز عامة بعضيا يذىمنا بصراحتو واالمثمة في االدب المكتوب لالطفال في العراق كثيرة منيا 
القصة التي أعمنت عن أخطر جممة في تاريخ أدب تمك . لمحمد شمسي ( مطعم الغابة ) قصة 

" االطفال في العراق حيث كان مساعدي النظام السابق تمتأل بيم دار ثقافة االطفال حين قال 
إن األسود لن تعتد دفع الحساب في حياتيا فيي تأكل وحسب وعمى الضعيف ان يدفع الحساب 

ف أفمتت ىذه الجممة من سطوة الرقيب وال أدري كي" . بنفسو ، ال من جيبو ، بل من حياتو 
في حينيا وقت النظام السابق اذ كان يقصى الكتاب والرسامية لخطاء في المعنى او والفاحص 

 . في التعبير او في التصوير 

. 
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 ! وأتساءل ؟

لماذا التكون لدينا صالونات ادبية تعرض مطبوعات األطفال وكتاباتيم ومواىبيم في التعبير 
 . في  مجال اخراج المطبوع الفني والتصميم وندرب خبرتيم 

لماذا التكون لدينا معارض فصمية  لكتب األطفال اسعارىا مدعومة  بميزانية مشتركة بين عدد 
 . من الوزارت  كل فصل 

ومافائدة أن تقيم مؤسسات ثقافية كبيرة  كمؤسسة المدى  معارض لمكتب وتوفر بين مبيعاتيا 
ة ولكن نفاجا باسعار تفوق قدرة  رب األسرة الشرائية وبالطبع عددا من كتب األطفال الميم

 . الطفل ايضا 

 
لماذا اليكون ىناك تخفيضات واسعار مدعومة لكتب األطفال تحديدا  في معارض تقيميا دار 
ثقافة االطفال مثال ؛ ليس لمبيعاتيا فقط بل تستورد كتبا من متنوعة ولمراحل عمرية مختمفة 

 .فصمية  وتخصص ليا ميزانية
لماذا ليس لدينا مؤسسات اعالمية وادبية تعنى بادب االطفال المعاقين فاالدب بالنسبة الييم 

              اجنحة يحمقون بيا . 

واذكر  مقولة لطفل مكفوف من الصين عبر عنيا في الذكرى السنوية لتأسيس مجمة ) أدب 
طفل أن أدب األطفال المكفوفين يواجو .إذ يعتقد ىذا ال 3005األطفال المكفوفين ( في بكين  

  قائال :  خطرا ً 

ن عمى جسمي ألطير بيما " إن األدب مثل مفتاح ذىبي عجيب فتح قمبي وركَّب جناحي
 واختتم بحثي  القصير ىذا  بالقول  :فأتمنى أن ال ينكسر ىذان الجناحان فجأةً  " .عاليا ً 

مقدمتيا المؤسسات الثقافية اإلعالمية التي  أن الطفل وثقافتو تستحق منا االلتفات إلييا وفي
تتميز بفكرىا الحر والنقي والتي نتنفس من خالل إصداراتيا ، لغة وفكرا كنا أحوج الييما في 

 السنين الماضية والتي  حرمنا فييا من إصدارات كيذه .
.وىو  بالفعل نحن بحاجة الى ثقافة تعممو : ان الخروج من القفص اليعد جريمة  وليس العكس

 2ماتجسده  مقولة اليخاندرو  جودوروسكي : 
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 ) الطيور التي تولد في القفص ... تعتقد ان الطيران جريمة  ( 

 
نحن بحاجة الى مؤسسات تتبنى ثقافة الطفل وتعمل كوسيط بين دور النشر ومراكز توزيع 

 مطبوعاتو.  ومراكز بحثية ترصد المتغيرات في كتبو ومطبوعاتو ..
تتابع  الدولة شركات األتصاالت وبعض الشركات النفعية وتفرض عمييا دعم ثقافة  وبحاجة الى 

الطفل من خالل الترويج ليا او االسيام في المشاركة بدعم بناء مسرح بمواصفات عالمية او 
 مسرح جوال او مكتبة لمطفل او اقامة معارض مدعومة األسعار ..  

سياسة وفمسفة بناء األنسان فيو خريطة مصغرة ألن كتاب الطفل من األىمية يمكن ان يغير 
 لفضاءات جميمة وحيوية مبدعة .وان العبارة التي اعمن  فرانسوا فيدال : 

 2) ان كتاب الطفل يمكن ان يغير ذوق العالم  ؛ بل يمكن ان يغّير العالم نفسو  ( 
 

                                          اليوامش
                                                           

عبد العباس عبد جاسم، تركي عبد الغفور الراوي، كتاب القراءة لمصف الرابع . عبد الكريم الوائمي، د. د3) 
 .330، وزارة التربية، العراق 2االبتدائي، ط

وتم األعالن عنيا خالل مؤتمر لثقافة الطفل في محافظة  3032/  6/  32عية بتأريخ تأسست ىذه الجم(  3
 كربالء .

الجمعية العراقية لمعاممين في ثقافة الطفل ( األشارة الى األستاذ احمد ىاشم الزبيدي وىو حاليا من اعضاء  2
 .   3032.التي تأسست في كربالء في اواسط شير آب / 

المكتبة  يود العظيمة التي بذليا الرجل الفاضل األستاذ ) محمود حممي ( صاحبونخص بالذكر الج(  4)
وكان يحث الشعراء لمكتابة ليم عمى طباعة  .كل ما كان موجيا لألطفال والتالميذ  العصرية الذي كان يشجع

رات مادية معظم األحايين كان المطبوع ال يسد نفقاتو مما يعرضو لخساوفي  .اإلصدارات عمى نفقتو الخاصة 
حممي ( إلى إيقاف مجمة التمميذ العراقي بعد عددىا أحد األسباب التي اضطرت ) محمود كبيرة وىذا كان 

 .الثالثين حين كان يسيم في تمويميا 
 .  3535( مخرج سينمائي من تشيمي يعيش في فرنسا من مواليد 2
 3523المؤتمر العالمي لمكتاب / كاتب / نيس /  فرانسوا فيدال /(  2
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 قائمة المراجع : 
(   دور األنثى األجتماعي  في  منظور المؤسسة التعميمية ، مناىج التربية والتعميم ،       3

 . 3032المرحمة األبتدائية     انموذجا / بحث  مطبوع  معد لمنشر ، 
، (   قصة الطفل في العراق النشأة والتطور ، د.طاىرة داخل طاىر ، دار الشؤون الثقافية 3

 . 3002بغداد ، 
الطفل العربي في ظروف صعبة  / الطفل العراقي انموذجا / د. طاىرة داخل ، الباحثة    ( 2

    (  2  3030انعام البزاز / وزارة الثقافة ، دار ثقافة األطفال / العراق  / 
عبد  عبد العباس. عبد الكريم الوائمي،  د. (  كتاب القراءة لمصف الرابع االبتدائي   ، د 2

   3030، وزارة التربية،   العراق  ،    2جاسم،  تركي عبد الغفور الراوي ط
 خميل بديعة ، المتحدة العربية  األمارات  دولة في األطفال قصص في الوطنية اليوية(  2  

 .  3032 ، الشارقة ، واألعالم الثقافة دائرة ، الياشمي
 
 


