
من هيروشيما إلى فوكوشيما .... رسائل "من طفل إلى طفل"
   الدكتور غسـان شحرور

 "من طفل إلى طفل" هو نهج يهدف إلى تمكين أطفال المدارس خاصة من مساعدة أنفسهم
ة والظروف الجتماعية التي يعيشون فيها مع عائلتهم ومجتمعاتهم  والطفال الخرين على تعزيز الصح8

 المحلية. اعتمد الكثير من الهيئات الحكومية وغير الحكومية هذا النهج أو المدخل وأسهم في تطويره،
 وهكذا سرعان ما حقق نجاحات عديدة في مواجهة التحديات الصحية والجتماعية المختلفة، فأخذت
 تطبيقاته في التساع والنتشار، وامتدت لتستخدم في إيصال رسائل ثقافية وإنسانية تهم المجتمعات

 النسانية في جميع انحاء العالم مثل قضايا البيئة، ومكافحة الفقر، ومخلفات الحروب، والتلوث النووي إلى
ما يهدد المن والسلم العالميين.

الخلفية:-1
  على يد مجموعةa من الفعاليات التربوية1978خرج برنامج"من طفل إلى طفل" إلى النور في العام 

ا ة الطفل في جامعة لندن، حيث جرى تطوير النهج وأدواته. أم8  والطباء في معهد التربية ومعهد صح8
ل الذي قد8م نهج "من طفل إلى طفل" باللغة العربية فقد صدر في بداية الثمانينات من القرن  المنشور الو8

 العشرين، حيث أخذت الهيئات المتخصصة في إعداد التطبيقات المختلفة بما يتناسب مع البيئة المحلية لذلك
 راعت التطبيقات المفهوم الشمولي للطفل معتمدة على مشاركة المجتمع المحليg وتطور المعارف لديه، ثم

  لتقدم لهذا النهج المرجعية العامة من المفاهيم،1989 التي اعتمدت عام جاءت اتفاقية حقوق الطفل
 والمبادئ، والقيم، المتعلقة بالحقوق الساسية للطفل وهي: حقj الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى

ة، وإساءة الستخدام والستغلل، والمشاركة الكاملة في  أقصى حد ممكن، والحماية من التأثيرات المضر8
 السرة، وفي الحياة الثقافية والجتماعية. وتحمي التفاقية حقوق الطفال عن طريق وضع المعايير

 الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الجتماعية والمدنية والقانونية، واستخدام تلك المعايير كنقاط
 مرجعية يmقاس عليها ما يتم تحقيقه من تقدم. وتmلزم التفاقية الدول الطراف بتطوير وتنفيذ جميع إجراءاتها

وسياساتها على ضوء المصالح الفmضلى للطفل. 

 كيفية تطبيقه:-2
 كانت بداية تطبيق نهج "من طفل إلى طفل" في المدارس والمراكز المجتمعية من خلل النشطة

 اللصفية، حيث يجري تحضير دليل أو رزمة تعليمية للمعلم أو المدرب تستخدم في تدريب الطفل على
 موضوع صحي معين مثل الغذاء الصحي وأنواعه وأهميته لنمو الطفل جسمياp وعقلياp، ومن ثم يقوم

 بإيصال هذه المعلومات إلى أخوته في المنزل وأقرانه في مجتمعه المحلي، ويعود إلى مناقشة ذلك في
 المدرسة، أو موضوع آخر صحي مثل طريقة العناية بالسنان واستخدام الفرشاة، حيث يقوم بإثارة هذا
 الموضوع في البيت والحي مع أقرانه وذويه، ويجمع المعلومات منهم عن ذلك، ويناقشهم، وهكذا تنتقل
 الرسالة الصحية بين الطفال الذين يتطلعون بشغف للقيام بهذه الدوار، ويحبون رعاية ذويهم الصغر

 سناp، ومحاورة من هم أكبر، ويأخذون في تداولها مع الخرين، في شتى المناسبات الجتماعية والرياضية،
 فتنتشر المعارف الصحية السليمة بشكل أوسع في المجتمع، فتسهم بذلك في تحسين الواقع الصحي

للمجتمع، ومن المواضيع الخرى التي جرى إدراجها أيضا:
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النظافة والعادات الصحية.-
طرق العدوى (المراض السارية).-
إساءة استخدام الدوية.-
الرياضة البدنية.-
مراقبة النمو الطبيعي للطفال.-
النوم الصحي.-
الطعمة السريعة وأضرارها.-
مواضيع البيئة والمحافظة عليها.-
غيرها.-

ج-  تطبيقات تتوسع:
 كما ذكرنا، جاءت اتفاقية حقوق الطفل لتقدم لهذا النهج المرجعية العامة من المفاهيم، والمبادئ،
ـز على gوالقيم، المتعلقة بالحقوق الساسية للطفل، حيث جرى تعميم رسائلها الحقوقية الثقافية، التي ترك 

 جانب أو أكثر من حقوق الطفل، فأمكن بذلك ترسيخ هذه الحقوق في ذهن الطفال من جهة، ومن ثم
 الستعانة بهم في نشر المعرفة إلى ذويهم الكبار والصغار على حد سواء، المر الذي يسهم فيما بعد في

تلبية حاجاتهم وتعزيز حقوقهم.

 ثم جاءت محطة أخرى أو تطبيق حقوقي ثقافي آخر انتشر مع اعتماد القواعد الموحدة بشأن تحقيق
 تكافؤ الفرص للشخاص المعوقين، وتصاعد مع اعتماد اتفاقية حقوق الشخاص ذوي العاقة التي

ومبادئها العامة:  ،٢٠٠٨ أيار / مايو ٣دخلت حيز التنفيذ في 

 احترام كرامة الشخاص المتأصلة واستقللهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم(أ)
بأنفسهم واستقلليتهم؛

عدم التمييز؛(ب)

كفالة مشاركة وإشراك الشخاص ذوي العاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع؛(ج)

احترام الفوارق وقبول الشخاص ذوي العاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية؛(د)

تكافؤ الفرص؛(هـ)

إمكانية الوصول؛(و)

المساواة بين الرجل والمرأة؛(ز)

احترام القدرات المتطورة للطفال ذوي العاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.(ح)
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 لقد جرى تطبيق هذا النهج أو المدخل "من طفل إلى طفل" على نطاق واسع في استيعاب ونشر
 هذه الحقوق الساسية في المجتمع، وخرجت العديد من المطبوعات والدلة المبسطة والمدروسة لتعزز
 وتعمق مردود هذه الرسائل في المجتمع الذي يسعى إلى تأهيل وإعداد كل مكوناته وأفراده، ليكفل عدم

التمييز وتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة أمام أبنائه من الشخاص ذوي العاقة. 
 ومع ارتفاع وتيرة العنف والنزاعات الجتماعية التي يشهدها الطفال في العالم، وتوسع انتشارها،

 ظهرت تطبيقات أخرى داخل المدارس وفي المجتمعات المحلية تناولت مسألة حلg النزاعات في حياة
 الطفال،  وقدمت فهماp أفضل لكيفية انعكاس النزاعات على حياة الطفال اليومية، المر الذي استوجب

إدخال مهارات حلg النزاع في المناهج الدراسية، وبناء قدرات المعلمات والمعلمين.
 وفي محطة أخرى أيضاp، جرى الهتمام باستخدام هذا النهج أو المدخل في مواضيع الكوارث

 والحروب، لتعريف الطفال بجوانب وأبعاد هذه الكوارث اجتماعياp وصحياp وبيئياp من جهة، ولتقديم العون
 المادي والمعنوي والنساني للطفال والمجتمعات المتضررة، من جهة أخرى، وهو ما استخدم على سبيل

 المثال في كارثة تسونامي الذي ضرب أندونيسيا والهند والفلبين، وزلزال هاييتي، والحرب على العراق
 ولبنان وغزة، وفي إعصار كاترينا الذي ضرب الوليات المتحدة وغيرها، حيث زود الطفال بالمعارف

 المناسبة، وطرق التواصل مع أقرانهم الطفال من خلل البطاقات البريدية، والهاتف، والشابكة (النترنت)،
 ومن خلل الحديث معهم عن معاناتهم وحياتهم اليومية بكل ما فيها من تحديات ومعاناة، وإقامة علقات

 وصداقات تساعد على بناء مناخ من التآخي والتضامن النساني الذي يسهم في تخفيف هذه المعاناة
وتسريع معافاة المجتمع المنكوب.

 ومن التطبيقات المستخدمة مؤخراp، ما يسهم في صناعة موقف للطفل من قضايا عالمية معينة
 تتجاوز حدود المجتمع الذي يعيش فيه، كتغيرات المناخ، والتلوث، والسلحة النووية، وغيرها التي تهم

 مستقبل النسان على هذه الرض، وتستعين هذه التطبيقات بالبرامج الرقمية التفاعلية في تعزيز المعرفة
 بموضوعها وترسيخها، كما تستعين بوسائل التصال عبر الشابكة (النترنت)، وشبكات التواصل

الجتماعي أيضا في تحقيق التفاعل بين هؤلء الطفال عن بعد.

د-  من هيروشيما إلى فوكوشيما .... رسائل "من طفل إلى طفل":
 لقد دقت حادثة مجمع فوكوشيما النووي ناقوس الخطر بسبب تضرره بفعل الزلزال والتسونامي

 ، والثار الكارثية التي لحقت بالبيئة، والمخاطر الجسيمة التي2011اللذين ضربا المنطقة في مارس/ آذار 
كان يمكن أن تحدث إذا ما أدى ذلك إلى إنفجاره ليست فقط في اليابان بل في أماكن كثيرة من العالم.

 ، مع نهاية الحرب1945أعادت هذه الحادثة إلى الذهان يوم الـسادس من آب/ أغسطس سنة 
 العالمية الثانية، عندما قامت إحدى الطائرات المريكية بإلقاء القنبلة الذرية  على مدينة"هيروشيما"،

 90,000 شخص، كما جرحت 80,000% من مباني ومنشآت المدينة، وقتلت أكثر من 90ودمرت نحو 
 شخصاp آخراp، وبقي عشرات اللف بدون مأوى. كانت البخرة الناجمة عن التفجير ذات قطر يقدر بميل

 ونصف. وسبب التفجير تدميراp بالكامل لمساحة قطرها ميل، كما سبب تدميراp شديداp لمساحة قطرها ميلين،
 وفي مساحة قطرها ميلين ونصف احترق تماما كل شيء قابل لن يحترق، وما تبقي من منطقة التفجير

كان متوهجاp أو محمراp من شدة الحرارة، كذلك امتد اللهب لكثر من ثلثة أميال قطرا.
 حتى الن ل تزال آثار هذه القنبلة في البيئة المجاورة والبعيدة، وتؤدي إلى أمراض وتشوهات عديدة

 بين سكان تلك المناطق، علما أن تلك القنبلة الذرية التي استخدمت في ضرب هيروشيما، تعد
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 23متواضعة وصغيرة بمقاييس السلحة النووية الموجودة حالياp في العالم، والتي يبلغ عددها نحو 
  مليار دولر أمريكى للمحافظة عليها100ألف رأس نووي، تصرف الدول النووية سنوياp أكثر من 

وصيانتها وتطويرها.

 حادثة مجمع فوكوشيما النووي من جديد كابوساp لطالما راود النسان في كل مكان وهولقد أثارت 
 شبح هذه السلحة الفتاكة التي تهدد وفي كل لحظة البنية التحتية للحياة على وجه الرض، فقد تنفجر

 بسبب حرب، أو خطأ فردي، أو كارثة طبيعية كالزلزل والعاصير والفيضانات، يمكن أن تحدث هنا
 وهناك، وفي أي لحظة، بل يمكننا القول أن هذه السلحة النووية قد منحت النسان، ولول مرة، القدرة

على تدمير نفسه بنفسه، وخلل ساعات معدودة.

 نعم... استخدمت المنظمات النسانية والحقوقية هذه الحقائق في الدعوة للتخلص من هذه السلحة،
 تحظرها وتمنع استخدامها وتطويرها، مؤكدة أن بقاء هذه السلحة أشد خطرا والتوصل إلى اتفاقية دولية

 من أي كارثة أخرى، كما أن الستنزاف الهائل للموارد القتصادية والذي يزيد عن مائة مليار دولر سنويا
يمكن توجيهها لتحقق الكثير للنسان والمجتمع العالمي في مواجهة الفقر والجهل والمرض.

 وهكذا استخدمت رسائل من "طفل إلى طفل" في تعزيز موقف الرأي العام تجاه هذه القضية من
 أجل حث حكومات العالم على التوصل إلى اتفاقية خاصة بحظر وإزالة السلحة النووية من العالم، وقد

حظي هذا التوجه بقبول معظم حكومات العالم. 

 وهكذا أصبحت رسائل "من طفل إلى طفل" ومكوناتها وأشكالها وتعديلتها، مفتوحة ومتاحة
 للمعلمين والمربين في كل مكان لتوظيفها بالشكل المناسب والوقت المناسب في كل موضوع من شأنه أن

 يخدم الطفل والمجتمع والعالم، ويستحق أن نبذل لجله كل ما نستطيع، فالنجازات العظيمة تبدأ دائما
بخطوات صغيرة.
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