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 السیاسیة لألطفال   التنشئة

 رحموني  توفیق : لـ

 
 

 : صملخّ ال

�عت�� الطفل عاجزا لعالقة ب�ن عالم األطفال والعالم السيا��ي منتقدا اآلراء ال�ي  إ�� ااملقال  هذا  يتطرق  

فهمها. ح�ى  أو  السياسية  بيئتھ  معرفة  ��   عن  السياسية  االجتماعية  التنشئة  دور  ع��  ال�اتب  يركز  كما 

ك��  أ  ع و�� بيان خضوع الطفلملعاي�� السائدة �� ا�جتما اكتساب  و   �شكيل مختلف التوجهات لدى الفرد

يد التوجهات الرئيسية �� �خصية الفرد من  لهاتھ القوان�ن. ففي مرحلة الطفولة حيث يتم تحد  من غ��ه 

خالل �ٍل ما يحيط بھ و�التا�� فالتنشئة االجتماعية السياسية تخلق لديھ مواقف غ�� محايدة فيما يتعلق  

األمر  بأهمية  م��ا  وعيا  السياسية،  األنظمة  فإن  لذا،  السياسية.  وضمان    با�حياة  استقرارها  ولضمان 

 
ً
 رسمية ع�� أساس ال��بية املدنية حول كيفية التفاعل معها عندما    استمرار���ا، تقدم للطفل تر�ية

ً
سياسية

 "ذ
ً
 ومواطنا

ً
 يٍة سياسيٍة معينة. علأهلية "يتوفر ع�� هو�ة وطنية وفاا يص�� بالغا

 ألطفال، األنظمة السياسية، هو�ة وطنية.السياسية، االتنشئة االجتماعية  : املفاتيح �لمات ال

 

Abstract : 

The following article deals with the relationship between the world of children and politics, 

criticizing viewpoints that consider the child unable to know or even understand his political 

environment. The writer also focuses on the role of political social upbringing in shaping the 

different orientations of the individual and acquiring the prevailing norms in society, and thinks 

that the child is subject more to these laws. In the childhood stage, where the main trends in 

the personality are determined by everything surroundings the individual, and thus political 

socialization creates non-neutral attitudes regarding the political life. That’s why, political 

systems, aware of the importance of the matter and to ensure their stability and continuity, 

provide the child with formal political education on the based on civic education to interact with 

properly when he becomes an adult and a “qualified” citizen with a national identity and a 

certain political activity. 

Key words: Political socialization, children, political systems, national identity. 
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 : المقدمة  -1

، املولود بالدار  Toufik Rahmouni El Idrissiاملقال الذي ب�ن أيدينا هو بقلم توفيق رحمو�ي اإلدري��ي  

الدار البيضاء للعلوم السياسية، مدير مخت�� العلوم  -. هو أستاذ بجامعة ا�حسن الثا�ي  1959البيضاء عام  

القانونية   العلوم  �لية   �� االجتماعية  والديناميات  السيا��ي  االجتماع  علم  ماجست��  منسق  االجتماعية، 

 قسم القانون العام.   واالقتصادية واالجتماعية بالدار البيضاء وكذا رئيس

ا�خصوص بالطر�قة  وجھ   يندرج موضوع املقال اآل�ي، �ش�ل عام، �� مجال علم االجتماع، و��تم ع��

 ال�ي تتم ��ا التنشئة االجتماعية السياسية لألطفال. 

 : النص  -2

ما عدا �عض االستثناءات األمر�كية، نجد أن الدراسات ال�ي تطرقت لتنشئة األطفال ال �شغل سوى  

االجتماع والسياسي�ن.    ��  ضئيل  ح�� �عالم  م  عظفمأعمال علماء  املقام األول   �� ��تمون  علماء االجتماع 

أن عظماء   غ��   .
ً
صدفة إال  مواقفهم وسلوكيا��م  تحرك  ال�ي  وللدوافع  الشباب  لتنشئة  ُيتطرق  الكبار وال 

إصالٍح اجتما��. قام إميل    روعمثل هذه الدراسات ل�حياة �� ا�جتمع وألي مش   األسالف، أدر�وا جيًدا أهمية

�شتد    والذي ��ج روابطالتعليم األصيل  بوضع ا�حجر األساس لعلم اجتماٍع    Emile Durkheim  دور�ايم

واالقتصادية.   والدينية  السياسية  القوى  مع  والعالقات  والثقافية  االجتماعية  بالهيا�ل   
ً
مباشرة أواصرها 

ا�خطوط بنفسھ  دور�ايم  اق��ح  ذلك،  ع��  مختلف    عالوة  يخص  فيما  االجتماعية  للتنشئة  العر�ضة 

رأى ف��ا الديناميكيات الرئيسية لتأسيس مجتمٍع علما�ٍي وصنا�ٍ� شبيٍھ  إذ  املؤسسات (األسرة واملدرسة)،  

 .1�� املستقبلھ ن لبما تكهّ 

ال توجد ف��ة �� ا�حياة االجتماعية، “ أنھ �� "عملھ ال��بية وعلم االجتماع"    Durkheim  وقد أكد دور�ايم 

الذي ينفي فكرة عدم تلق��م أي  األمر  وال وقت �� اليوم حيث ال تتواصل فيھ األجيال الشابة مع كبارهم،  

استعماال ودراسة  تأث�� �علي�ي ٍم��م." ولعل أبرز ما يجعل من مصط�ح "التنشئة االجتماعية السياسية" أك��  

 ان االتصال والتأث�� املستمر  امن ِقبل األطفال مقارنة بالبالغ�ن هو هذ

نموه  مراحل  مختلف  خالل  من  يكتسب  الطفل  ألن  �ساطة،  ب�ل  بالطفل؟  االهتمام  هذا  �ل  ملاذا 

ال�ي ا  وأسلو��لها أن �ستمر وتدوم مع الزمن، لدرجة التأث�� وتكييف طبيعة العالقة  يقّدر    سلو�ا ًومواقف

سيتع�ن ع�� الطفل القيام ��ا مع النظام السيا��ي كعضو �امل األهلية، يتوفر ع�� هو�ة وطنية وفعاليٍة  

سياسيٍة معينة (�املشاركة االنتخابية، ع�� سبيل املثال). ��تم الباحثون بت�و�ن هذه املواقف والسلوكيات  

وننا �� ��اية املطاف، لم نولد  عند األطفال وتأث��ها ع�� توجها��م السياسية بمجرد أن يصب
َ
حوا بالغ�ن. �

(ميتشل  ا�جتم��  والنظام  األفراد  مع  التفاعالت  مختلف  خالل  من  نكتس��ا  ولكننا  سياسية  بدوافع 

 
ساسية ستوجه، لفترة طويلة، نهج دراسات التنشئة  -1

ٔ
االجتماعية، خاصة تلك المتعلقة  حسب مفهوم دوركايم، هنالك عناصر ا

صلة في  
ٔ
بتعلم القواعد والمعايير. خالل تحليلنا، سنستوحي من هذا النهج مع اقتراح التعديالت التي تمليها الخصوصية المتا

 المجموعات االجتماعية وإطار تفاعالتها. 
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ول(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ةلثالسنة الثا  -  العاشر العدد    –ة نقد وتنوير  مجل

ٔ
 2021)    ديسمبر  -كانون اال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)530( 

Mitchell  ،1962  :34  إجابات تقديم  يحاولون  وال�ي  نفسها  تطرح  ال�ي  األسئلة  ب�ن  من  يمكننا    عل��ا). 

يتعلم التعرف ع�� نظامھ؟ كيف لطفل يفتقر ألد�ى معرفة بالعالم الذي  االستشهاد بما ي��: كيف للفرد أن  

من   الفرد  يتمكن  عمليٍة  ألي  وفقا  السياسية؟  لألشياء  و�دراٌك  تصوٌر  ولديھ  ا 
ً
بالغ يصبح  أن  فيھ،  �عيش 

 تحقيق مثل هذا االنتقال؟   

لتنشئة االجتماعية.  )، من البدي�ي أن يخضع �ل فرٍد �� ا�جتمع لعملية اMitchell  )1962حسب ميتشل

 أن األطفال، أك�� من  
ً
. و�ضيف مؤكدا

ً
غ�� أنھ ال تتم تنشئة جميع األفراد بطر�قٍة متساو�ٍة وموحدة ٍسياسيا

 فرصة التح�� بلقب  
ً
الكبار، لد��م الكث�� ليتعلموه وهم منخرطون �� عملية �علٍم مستمرٍة تتيح لهم الحًقا

 .ينتمون إليھأعضاٍء �ام�� األهلية �� ا�جتمع الذي 

"يظل الفرد يتعلم حول السياسة طوال حياتھ"، بيد أن التوجهات الرئيسية ت��ز وتأخذ ش�لها خالل  

ف��ة الطفولة. وألجل بناء هذا األساس املعر�� والعاطفي، جعلت التنشئة االجتماعية السياسية من الطفل 

بالنسبة   املفضل.  األفر Hyman  )1959ن  هيماإ��  هدفها  "يتعلم  توجها��م  )،  ومبكٍر  تدر��ٍ�  �ش�ٍل  اد 

ا  يھ  ل إ). وهذا ما يفسر بالنسبة  11السياسية" (ص  
ً
 يم�� عليھ سلو�

ً
كيف يمكن للفرد أن ُيضمر داخلھ ميوال

بالنسبة   أما   من سلوك آخر (و�أخذ مثال االنتماء ا�حز�ي). 
ً
املن�جية، ف�ي    ةقار�إ�� املسياسًيا معيًنا بدال

هو اال ا�ع�اٌس للتيارات ا�ختلفة للتنشئة االجتماعية خالل الطفولة: "�لما تب�ى  �عت�� أن سلوك الفرد ما  

 من التوجهات السياسية �� وقت مبكر، �لما قل احتمال تآ�ل هذه التوجهات  
ً
 معينة

ً
ال�خص مجموعة

"(دينيس   �� حياتھ   
ً
أهمية فDennis  ،1968الحًقا إ�ستون �ش�ٍل كب�ٍ� ع��  أعمال ديفيد  لقد ركزت  ��ة  ). 

األك��   األر�ع  الدراسات  �ستحضر  املثال،  سبيل  ع��  السياسية.  االجتماعية  التنشئة  عملية   �� الطفولة 

 �� هذا االتجاه: صورة الطفل املتغ��ة للرئيس (إ�ستون وهيس  
ً
)، الشباب  Easton et Hess  ،1960حسما

وهيس   (إ�ستون  السيا��ي  عن-Easton et Hess  ،1961والنظام  الطفل  صورة  (إ�ستون    أ)،  ا�ح�ومة 

، Easton et Dennis)، األطفال �� النظام السيا��ي (إ�ستون ودينيس  Easton et Dennis  ،1965ودينيس  

). (و�مكن أن نصوغ العنصر املوحد الذي يجمع الدراسات األر�ع �� نفس املنظور ع�� النحو التا��:  1969

 Easton etا�حياة السياسية" (ا�ستون وهيس    "مراحل ما قبل التمهيد �� السنوات الت�و�نية ا�حيو�ة ��

Hess  ،1961    :عتمد املفهوم اإل�ستو�ي ع�� شرٍط مسبٍق �� غاية الوضوح: ال يولد أحد �سلسلٍة     .)238أ�

 �� نفس الوقت وخالل نفس الف��ة، لكن  
ً
استيعا��ا ع�� تقدٍم وا�ح �عتمد  من التوجهات وال يكتس��ا جميعا

  Easton et Hess )1961نة.�� صياغٍة شاملة، وضع إ�ستون وهيس  املعالم خالل مراحل معي
ً
 رئيسيا

ً
) مخططا

 �شرح من خاللھ فائدة التنشئة االجتماعية السياسية للطفل مقارنة بالكبار:  

"إن التنشئة االجتماعية �� �� األساس عملية �علٍم يتم من خاللها اكتساب نطاق مع�ن من التوجهات  

الناحية الفسيولوجية �� ا�جتمع، ... ما يتم �علمھ مبكًرا �� عملية الن�ج يميل  السياسية كعضو ين�ج من  

ولكن  التعلم،  عن  يتوقفون  البالغ�ن  أن  البتة  �ع�ي  ال  سبق  ما  الحقة.  مراحل   �� واالمتداد  االستمرار  إ�� 

أنھ ��  و  ا ه�علمهم يحدث داخل حدوٍد وا�حٍة و�التا�� مقيدٍة بأنماط السلوك السابقة. �ل ما �عنيھ هذ

 .)236(ص  مع ك�� السن"  معدل التغي�� �� السلوك الذي تم �علمھ بالفعلا�حالة املعتادة، ينخفض 
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س�ان   قبل  من  واستيعا��ا  الثقافية  القيم  نقل  خاللها  من  يتم   
ٌ
عملية  �� االجتماعية  التنشئة  إن 

ال��سيخ  إذ   معين�ن. خالل  من  االجتماعية  الهو�ة  بلورة  إ��  ��دف  معاي��  تحمل  رمز�ٍة  بناء عوالم   �� تفيد 

  محفز  دور ب  تقوموالتعليم والتكيف الثقا�� �� إطار عمليٍة دائمٍة ومركبة. و�التا��، فإن التنشئة االجتماعية  

ن األفراد  1تمع�� ا�حفاظ ع�� نظام القواعد والعالقات االجتماعية ال�ي �� أساس �ل مج
ّ

. ومن ثم، ف�ي تمك

 
ّ

��م من التعب�� عن أنفسهم داخل من اكتساب طر�قٍة �� التفك�� والتصرف، وأن ي�ونوا ع�� النحو الذي يمك

اجتماعيٍة  طر�قة  و   .مجموعٍة  ا�خاصة  ��  واملعاي��  والقيم  االجتماعية  األدوار  استيعاب  ع��  �ساعدهم، 

 .2بالثقافة الرائجة والسائدة

األوليةُيقص االجتماعية  بالتنشئة  وال�ي    3د  طفولتھ   �� الفرد  يتلقاها  ال�ي  األو��  االجتماعية  التنشئة 

. كما  ومواقفهم  بفضلها يصبح عضًوا �� ا�جتمع. ف�ي تخلق �� و�� الطفل تجر�ًدا تدر�جًيا ألدوار اآلخر�ن

، وال�ي تميل إ�� دعم  Greenstein197)0أ��ا عملية اكتساٍب للمعاي�� السائدة �� ا�جتمع ( ب يمكن �عر�فها  

، خالل جميع الدورات ال�ي    (Easton and Dennis1969)النظام القائم وال�خصيات املمثلة للسلطة بھ  

 Dawson et، منذ طفولتھ املبكرة، بتشكيل هو�ٍة ون�ٍج سياسي�ن (داوسونو�ر�و�تمن خاللها يقوم الفرد

Prewitt  ،1969  ،أن نضيف إ�� هذا التعر�ف ا�خطوط العر�ضة لنظر�ة بياجيھ  ). كما يمكننا  1975؛ س��ز

بالديناميكية املزدوجة االستيعاب     -املتعلقة 
ً
ال�ي تجعل من الطفل، ع�� وجھ ا�خصوص، فاعال التكيف 

 يؤثر 
ً
 .4بيئتھ خالل مراحل نموه األو���� �شطا

املعيا القواعد  استيعاب  �عز�ز  إ��  السياسية  االجتماعية  التنشئة  �ش�ل  تميل  ال�ي  األطفال،  لدى  ر�ة 

والسلوكيات   املواقف  ع��  وترجم��ا  استيعا��ا  ليتم  القيم  ، Cherkaoui؛Torney)etHess   ،1967نظام 

إطار  1989)  �� واألفعال،  لألش�ال  مع�ٍن  انتظاٍم  نقل  قدرتھ  ع��  النظام  استقرار  �عتمد  أخرى،  �عبارة   .

 
 انظر في هذا الّصدد عمل: -1

J.S. Coleman, The Adolescent Society: The Social Life of The Teenager and Its Impact on Education, New 
York, The Free Press, 1961. 

ن المجتمع العالمي ليس غير متمايز: هناك ثقافات طبقية، وثقافات محلية، وثقافة سائدة، وثقافات  -2
ٔ
دعونا نوضح منذ البداية ا

خرى، مضادة ... باختصار، هناك تعايش بين،من ناحية، نواة 
ٔ
صلبة من المشاعر والمواقف التي يتقاسمها الجميع، ومن ناحية ا

 اجتماعيا هو في 
ٔ
عضاء في عدة مجموعات من االنتماءات، والمنشا

ٔ
نظمة القيم والمعايير الخاصة بهذه الفائت االجتماعية. لكونهم ا

ٔ
ا

مر بمزيد من التعمق
ٔ
 .قلب تعدد الثقافات السياسية. ستتاح لنا الفرصة لمناقشة اال

ولية، وهي التي يمر بها الفرد في Berger et Luckman )1986يميز  -3
ٔ
) نوعين من التنشئة االجتماعية: التنشئة االجتماعية اال

ي عملية الحقة يدخل من خاللها  
ٔ
طفولته والتي من خاللها يصبح عضًوا في المجتمع، والتنشئة االجتماعية الثانوية، والتي نقصد بها ا

 جتماعية مسبقة، في قطاعات جديدة من مجتمعه.اتنشئة  ما ذوفرد 
وبالخصوص حول ظاهرة تبلور المفاهيم  للحصول على دراسة تفصيلية لتطبيق نظرية بياجيه في مجال التنشئة السياسية، -4

جراها ميريلمان
ٔ
بحاث التي ا

ٔ
عمال التال Merelmanالسياسية، فإننا نحيل القارئ إلى اال

ٔ
 ية: . نذكر، على سبيل المثال، اال

The Development of Political Ideology: A Framework for the Analysis of Political Socialization, American 
Political Science Review, 63 (1969), 750-67; The Development of Policy Thinking in Adolescence, American 
Political Science Review, 65 (1971), 1033-47; Political Socialization and Educational Climates, New York: 
Holt, Rinehart & Winston, Inc., 1971; The Structure of Policy Thinking in Adolescence: A Research Note, 
American Political Science Review, 67(1973), 161-6. 



 
ّ
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ٔ
 2021)    ديسمبر  -كانون اال
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توف ع��  قادرٍة  األجيال،  ب�ن  مش��كة  الزمن  ديناميكية  مرور  مع  االستمرار�ة  لضمان  التناغم   ��

عقو�اٍت خارجية.    إ��) وهذا دون ال�جوء إ�� قيوٍد قسر�ٍة أو  Sigel  ،1965؛ سيجل  Easton  ،1968(إ�ستون 

الشرقاوي  يكتب  املوضوع،  هذا  أيًضا  Cherkaoui  حول  لھ  والقيم  للمعاي��  االستيعاب  هذا  "إن  ،  قائال: 

بالفرد، و�� بحكم �عر�فها خارجية عنھ، وكذا    جعلوظيفة،  بوصفھ   القواعد االجتماعية قواعد خاصة 

  .)181، ص Cherkaoui  ،1989 (الشرقاوي  " .وز�ادة التضامن ب�ن أعضاء ا�جماعة

(الشرقاوي  و  االجتما��"  للتنظيم   
ً
"أداة من  Cherkaoui  ،1989�اعتبارها  االجتماعية  التنشئة  تتم   ،(

ؤدي وظيفة النقل والتكيف الثقا��: األسرة، املدرسة، وسائل اإلعالم، الشارع، األقران،  خالل القنوات ال�ي ت

الدين، املهنة ... جميعهم وكالء اجتماعيون �شار�ون بنشاٍط �� هذه العملية، �ل م��م حسب نصيبھ من  

الذي يلعبھ  التأث�� وحسب درجة شدتھ. سلطت العديد من الدراسات التجر�بية الضوء ع�� الدور ا�حدد  

 ; Langton et Karns, 1969(�ل من العمالء �� ت�و�ن األطفال، سواٌء من الناحية املعرفية أو العاطفية،

Jennings et Niemi, 1971 ; Rahmouni, 1994 .( 

 ال يظل سلبًيا أمام هذا التدفق من التفاعالت    تّمتغ�� أنھ، من املؤكد أن الطفل الذي  
ً
تنشئتھ اجتماعيا

تخ� دقة  ال�ي  أك��  وشرٍح  تصوٍر  صياغة  من  نتمكن  خاللها  ومن  ألننا  ضرور�ة،  فعلھ  ردة  إن   .
ً
جوهر�ا �قھ 

��ذا الصدد أن "عملية التنشئة االجتماعية   Schwartzلعملية التنشئة االجتماعية السياسية. يؤكد شوارتز

التبادل عمليات  ف��ا  تحدث  أن  يمكن   
ٌ
تفاعلية  

ٌ
عملية ولك��ا  معامالت  عملية  الثنائية    ليست  والتأث��ات 

التعليقات ع�� سلوك الوكالء   ��ا �ش�ل فردٍي وكذلك  البدء  يتم  ال�ي  االتجاه. يمكن أن ت�ون اإلجراءات 

 .1)9، ص Schwartz chwartz, ،1975عوامل مهمة بخصوص ما يتم تدريسھ باإلضافة إ�� ما تم �علمھ". (

عملية التنشئة االجتماعية ال�ي إ��  علينا النظر  وجب    األطفال   قبلالتعب�� عن املواقف من    �لما تّم ف

السياسية   املواقف  هذه  اكتساب  تم  ظروف  أي  وتحت  وم�ى  كيف  أي  با�خصوص،  التحليل  �ستحق 

واعتمادها. إنھ تحليل العملية الذي سيو�ح لنا االختالفات �� املواقف وتأث��ها ع�� السلوك. ولعل هذا  

 .�ستطيع أن �شرح لنا املواقف املكتسبة وظروف تبن��ا واآلثار ال�ي تنتج ع��االنموذج الدينامي�ي هو الذي 

�� مثل هذا النموذج الدينامي�ي، "قد يختلف السلوك السيا��ي املستقب�� وفًقا للظروف ال�ي يتم ف��ا 

ليس ما  �� الواقع، ما يجب علينا مالحظتھ �� عملية التنشئة االجتماعية  . " (Sigel, 1966)اكتساب التعلم

يجب علينا التعرف ع�� الكيفية والظرفية ال�ي   ��يء،يتعلمھ األطفال وما �ستوعبونھ فقط، ولكن قبل �ل 

تم ف��ا القيام بذلك. إن فهم الكيفية هو فهم الختالف املواقف والتوجهات، وهو �� ذات الوقت توضيٌح 

 �� سياق �عليل الن�ج الشامل. للوجود ا�حتمل لنظام التمثالت السياسية. سنعود إ�� هذا الحًقا 

 
نه المشغل العملي لتعلمه  حيث ال يقوم ية. التنشئة االجتماعية هي عملية تفاعل -1

ٔ
الطفل فقط بالتكيف، بل يستوعب. مما يعني ا

يًضا عملية اكـتساب. وبالتالي، فان 
ٔ
السياسي. يرث ويدير. لذلك ال يمكن اختزال التنشئة االجتماعية في عملية انتقال بسيطة، فهي ا

ليتان
ٓ
، وهو مرادف للفرض الصامت عن طريق التكرار، خللتدعمان النقل: الت العملية قد تتضمن نوعا من المقاومة واالبتكار. هناك ا

يًضا، ولكن بمساعدة الخطاب المتداول. ترسيخوال
ٔ
 الذي يتم فرضه ا



طفال
ٔ
. زينب بّراج  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رحموني توفيق:  لـ  التنشئة السياسية لال

ٔ
 ا
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، تف��ض التنشئة االجتماعية السياسية وجود واجهٍة ب�ن الفرد والنظام السيا��ي. بالنسبة  
ً
إ��  مبدئيا

، تتيح التنشئة االجتماعية السياسية اكتساب نماذج السلوك والقيم ومعرفة املفيد و / أو التقييم �� دلفر ا

السيا��ي،    ملنظاإ��  فرد �� النظام و�� قيم هذا األخ��. أما بالنسبة  السياسة. ال��يء الذي �سهل اندماج ال

.  هواستقرار   الّنظام  التنشئة االجتماعية السياسية �ساعد ع�� منح الدعم واملشاركة الالزم�ن الستدامةإّن  ف

املواطن�ن مواقف  فإن  املنظور،  هذا  خالل    ومعتقدا��م  من  من  كتسب 
ُ
ت ولك��ا  طبيعية  بطر�قٍة  تتم  ال 

 ديناميكيات العملية ال�ي �س��دف  
ً
آلية ٍمزدوجة: التعلم من األسفل وال��سيخ من األع��. وهذا يو�ح جيدا

 .األطفال �� املقام األول �غية إعدادهم لولوج ا�حياة ا�جتمعية والتعرف ع�� نظام القيم

ا�حصول ع�� تمثالٍت    يتعرف األطفال ع�� كيفية تحديد املواقف السياسية �� وقٍت مبكٍر جًدا. و�مك��م

 أو ح�ى دقيقة ��ا.
ٌ
 �املة

ٌ
 عما    إذ  من�جمة ل�حياة السياسية دون أن ي�ون لد��م معرفة

ً
 جيدة

ً
ي�ونون معرفة

��م مستوى ا�جتمع وأدوار صناع القرار �ش�ٍل أفضل مما �عرفونھ عن وظائف املداوالت. إذ أ��م �عطون  

 األولو�ة للعالم األقرب و�التا�� إ�� ما هو  
ً
وط�ي. و�التا�� فإن معرف��م بموضوٍع سيا��ٍي ما  هو   ل مامح�ٍ� بدال

 محايدة أبًدا، لذلك سي�ون من السذاجة تصديق ال��اءة السياسة عند األطفال
ً
 .�� ليست معرفة

التعلم  خالل  من  فقط  تنتج  ال  السياسية  االجتماعية  التنشئة  أن  إ��  الصدد  هذا   �� اإلشارة  وتجدر 

��   إن �عض املمارسات االجتماعية، كما هو حال املمارسات الدينية، تلعب دوًرا مهًم   السيا��ي الضيق، بل

 و�عددية، كما  
ً
 معقدة

ً
هذه العملية. ال شك أنھ من الواجب اعتبار التنشئة االجتماعية السياسية عملية

ثارها. إن التنشئة  يجب التفك�� ف��ا ع�� أ��ا �عب�ٌ� عن العديد من الدروس السياسية حسب محتواها و / أو آ

 الطفولة املبكرة، وال�ي يتم 
ً
االجتماعية األو��، ع�� سبيل املثال، �سلط الضوء ع�� أهمية الطفولة وخاصة

خاللها التعلق بالرموز السياسية. �عد ذلك، تمر التنشئة االجتماعية بف��ة وسيطة حيث يمكن للتعلم أن  

نشأ اجتماعًيا األدوار و��ستمر ح�ى مرحلٍة متأخرة من الطفولة، و�كتشف خ
ُ
تحديد الفاعل�ن قوم باللها امل

 �ستمر  
ً
والفصل ب�ن األفراد واملؤسسات. فيما �عد، تف��ض التنشئة االجتماعية املستمرة، �� األخ��، عملية

مدى ا�حياة وتتعلق بقدرة الفرد ع�� التكيف مع البيئة والسياق ومع مختلف التغي��ات املمكنة ال�ي قد 

 .1النظام السيا��ي وتم�� عليھ إجراءاٍت ملموسٍة تجاه العضو�ة والدعم تؤثر ع��

 : النظریات والنماذج  -3

حد��ا  
ُ
 �حجم التأث��ات ال�ي يمكن للتنشئة االجتماعية أن ت

ً
 النظام السيا��ي، ونظرا للتبلورات  ��نظرا

�انت التنشئة االجتماعية موضوًعا للعديد من فقد  والنمذجة ال�ي يمكن أن يب��ا هذا األخ�� من خاللها،  

االهتمامات   مركز   �� تضعها  ال�ي  التحليل  نماذج  من  العديد  ألهمت  أ��ا  إذ  النظر�ة.  واألطر  املقار�ات 

 
ن نظام التتبع، واالنقسامات  -1

ٔ
بائهم، ال

ٓ
ن الشباب يواجهون السياسة في سياق مختلف تماًما عن سياق ا

ٔ
وتجدر اإلشارة إلى ا

و 
ٔ
ن مشوشة نوعا ما. وهكذا،وعلى وجه الخصوص، لم تعد المعارضة بين اليسار واليمين ا

ٓ
صبحت اال

ٔ
يديولوجية الكبرى، ا

ٔ
اال

االشتراكية والليبرالية االقتصادية واضحة جًدا. وبالمثل،عملت العولمة على تغيير مفهوم فائدة العمل الجماعي في إطار وطني بحت.  
همية  ولم تكن مواضيع اإلقصاء واإل

ٔ
رهاب والتطرف وغيرها حاضرة بهذا الشكل في تكوين القضايا السياسية والحزبية. وهذا ما يفسر ا

 ).1994التنشئة االجتماعية المستمرة وعالقتها الوثيقة بالتغير االجتماعي (رحموني، 



 
ّ
ول(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ةلثالسنة الثا  -  العاشر العدد    –ة نقد وتنوير  مجل

ٔ
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وعلم النفس وعلم االجتماع وعلم  مثل العلوم السياسية    عدد من التخّصصات األ�اديمية والعلمية املتعلقة  

  ...ال��بية والعلوم ال��بو�ة

التطورات أو    ��  النظر�ة  التيارات  �ختلف  جرٍد  إجراء  األش�ال  من  ش�ٍل  بأي  ند��  ال  نحن  التالية، 

املن�جية ال�ي تناولت موضوع التنشئة االجتماعية السياسية، غ�� أننا سنسطر ا�خصائص البارزة للنماذج  

 .ا �� ن�جنا التحلي��ال�ي ألهمتن

 : بیاجیه ومراحل التطور  -4

التطور اإلدرا�ي واملفاهي�ي لدى الطفل من خالل عمليٍة  �� شرح  بياجيھ أساسها    معرفيٍة   تجد نظر�ة 

لألحداث والتجارب ال�ي �سمح للفرد بالتكيف مع بيئتھ. و��   مختلفٍة   وفكر�ة. يت�ون هذا األخ�� من تمثالٍت 

بتكييف  الوقت،  ه   هانفس  أثناء  ا�خاصة.  احتياجاتھ  لـعمليٍة   هذمع  وفًقا  البيانات  الفرد  يخزن    التفاعالت، 

 
ً
ع��    مزدوجة "االستيعاب والتأقلم": االنفتاح ع�� البيئة والتبادالت مع العالم ا�خار�� يجعالن الفرد قادرا

نمط تفك��ه ا�حا��، أو �عديل نمط تفك��ه ح�ى يتس�ى لھ استيعاب العنصر    �� مخطط  جديٍد   مج عنصرٍ د

األو��، ا�حالة   �� الثانية،  ا�جديد.  ا�حالة   �� أمام عملية استيعاب.  التأقلم  نحن  أمام عملية  . وفًقا  1نحن 

ا�جديد إ�� العالم بنمط�ن   ن. يأ�ي املولود وفكر�ة تمر بالضرورة ��ات�ن اآلليت�  معرفيٍة   لبياجيھ، فإن أي عمليٍة 

باليد واالمتصا  اللذين  أساسي�ن الفعل  بيئتھ، هما ردود  للتواصل مع  الوحيدة  أدواتھ  يتم  إذ    ص�شكالن 

 .استيعاب جميع العناصر ال�ي تمت مواجه��ا ��اذين ا�خطط�ن

   لكن،
ً
ع�� التمي�� ب�ن ما يمكن ملسھ أو امتصاصھ وما ال يمكن أن    و�ش�ل تدر���، يصبح الطفل قادرا

يتمظه هنا،  كذلك.   ر  ي�ون 
ً
الحقا سيسمح  الذي  أنماٍط   التأقلم  بالفرد    بتطو�ر  العمر  تقدم  �لما  جديدة. 

 
ً
   للغة،  وتراكمت لديھ ا�خ��ات ا�ختلفة، وصار أك�� اتقانا

ً
  ، �لما صارت األنماط أك�� �عقيًدا وأقل تجسدا

 ليصبح ال
ً
داخلية. يؤكد بياجيھ أن النمو العق�� خالل األشهر الثمانية األو�� من حياة    تكيف الفكري عملية

 
ٌ
خاصة، ألنھ خالل هذه الف��ة يقوم ببناء جميع الهيا�ل املعرفية ال�ي ست�ون بمثابة نقطة    الطفل لها أهمية

 يھ مراحل نمو الطفل إ�� أر�ع ف��ات:  لتطوره اإلدرا�ي والفكري املستقبلي�ن. �� الواقع، يصنف بياج انطالٍق 

تتم�� -1 الثانية وال�ي  السنة  تمتد ح�ى  ال�ي  ا�حر�ّي،  ا�ح��ّي  �اء 
ّ

الذ ا�جسدي وعدم    مرحلة  بالتكيف 

 .القدرة ع�� ت�و�ن األف�ار املفاهيمية

السا�عة، -2 السنة  إ��  الثانية  السنة  من  تمتد  وال�ي  العملّيات،  قبل  ما  اللغة   مرحلة  بظهور  وتتم�� 

 األنانية.  ورها، ولكن يظل الفكر قبل املنطقي و��يمن عليھوتط

 
جل زيادة شرح معنى هاتين العمليتين، نعيد إنتاج الشرح التصويري ل  - 1

ٔ
: «عندما يشير الطفل الصغير إلى )Rosenau )1975من ا

ربعة. في وقت الحق،  
ٔ
رجل اال

ٔ
بقرة ويقول «كلبة»، فهو كذلك استيعاب للحافز الجديد في مخططه الحالي الوحيد للحيوانات ذات اال

ربعة، يقوم بدمج التنوع في هياكله المعرفية؛ ويصبح مخ
ٔ
رجل اال

ٔ
خرى من الحيوانات ذات اال

ٔ
نواع ا

ٔ
ططه بعد تراكم الخبرة مع ا

خرى، يكّيف مخططه مع واقع ذي خبرة» (ص 
ٔ
ربعة متطوًرا ومصقوال ويميز فيما بينها. بعبارة ا

ٔ
رجل اال

ٔ
 ). 165للحيوانات ذات اال
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مرحلة العمليات املادّية، ال�ي تمتد من السنة السا�عة إ�� السنة ا�حادية عشرة وال�ي يطور خاللها   -3

 . الطفل منطًقا معيًنا �� عالقاتھ مع مواقف ملموسة

العمليات ا�جردة، -4 إ��    مرحلة  ا�حادية عشرة  السنة  تمتد من  ا�خامسة عشرة  ال�ي  - وأك��-السنة 

 منطقي.  ا�جردة �ش�ٍل كذا يث يبدأ الفرد �� فهم املشا�ل امللموسة و ح

 مستمر يظل  بياجيھ ا�� أن التطور    �ش��
ً
وأن االنتقال من مرحلة إ�� أخرى يتم �ش�ل تدر���. وهكذا،   ا

أنھ   مالحظة  أو يمكننا  تطو�ر  من  الطفل  يتمكن  ا�ختلفة،  النمو  مراحل  خالل  �ش�ٍل من  تفك��ه    نماط 

 تدر���ٍ 
ً
   ، بدًءا من املواقف األك�� تجسدا

ً
   والتمثالت األك�� أنانية

ً
   نحو التصورات األك�� تجردا

ً
  واألك�� ابتعادا

   عن
ً
دون أن تتاح لھ    ومستقلة،  مستقرةٍ   لألحداث بطر�قٍة   لدرجة القدرة ع�� إنتاج تمثالٍت   التمركز، وصوال

 
ً
. �ش�ل مثل هذا التحليل لتطور التمثالت عنصًرا مركزً�ا �� ت�و�ن مختلف املفاهيم  الفرصة ملراقب��ا فعليا

عند األطفال املتعلقة با�حياة االجتماعية والسياسية. و�التا��، يمكن اعتباره عنصًرا مهًما �� دراسة عملية  

 التنشئة االجتماعية السياسية. 

الفرد م  آليات االستيعاب والتكيف، يتفاعل  ا صممها ثم  من خالل 
ً
أنماط ع الظاهرة السياسية و�طور 

�عدلها فيما �عد وفًقا لتجار�ھ واتصاالتھ. خالل مرحلة الطفولة، يتم �شبع هذه األنماط باألنانية وترتبط  

  �سلوك �ستجيب �حفز من البيئة املباشرة. ولكن مع تقدم السن، فإ��ا تصل إ�� مستوى أع�� من التجر�د

 دق  وكذا أك��
ً
 .ة

التكيف مع السلطة والقوة والتأث��ات والتوج��ات املنبثقة من البيئة ال�ي   طفال �� سن مبكرةٍ أل ا  يتعلم

أ��م  ف��ا.    ؤوا�ش  التلفاز  بون  ويستوع  ون و�راقب  ون �سمعإذ  خالل  ومن  الكبار،  ب�ن  املناقشات  خالل  من 

 
ً
ظاهرة تقدم  أو  تناقش  ال�ي     وا�جالت وال�حف 

ً
ي  سياسية أغلب األحيان   �� بر�ٍط ما.  ما    مباشرٍ   قوم  ب�ن 

يالحظھ ��ذه الطر�قة و��ن وضعھ �� البيئة ال�ي �عيش ف��ا. �� بادئ األمر، �عتمد تمثالتھ السياسية ع��  

 
ً
املراهقة، �  �إ املراحل ومختلف عمليات االستيعاب والتكيف    بمختلف  خ��ات �خصية ومرورا   غاية سن 

 فتكتسب تمثالتھ طا�ًعا معرفًيا دقيق 
ً
 .ا

أله السياسيةلقد  التنشئة  مجال   �� الباحث�ن  معظم  بياجيھ  نظر�ة  املثال،  و  .مت  سبيل  ع��  نذكر 

األيديولوجية    ع�� Merelman (1969)عمل تطور  ب�ن  الر�ط  من  مكنھ  الذي  األيديولوجيات  ت�و�ن 

حول   al. (1969)  adelsonetوال السياسية و��ن مراحل التطور املعر�� والعق��، وكذلك دراسة أديلسون  

نفسھ بالتعاون  بياجيھ   Piagetتطو�ر مفهوم القانون لدى املراهق�ن. و�مكننا أن �ستشهد �� األخ�� �عمل

البتة Weil  (1951)مع �ع�ي  أن هذا ال  وا�جنسية عند األطفال. غ��  البلد  أن نظر�ة    حول تطور مفاهيم 

ا بھ 
ً
  لدراسة عملية التنشئة السياسية. نخمن، كما أشار لذلك   بياجيھ يمكن لها أن �ش�ل نموذًجا موثوق

) "بناء الطفل للسياسة "، أن �عض االختالفات  Connell  )1971�ونيل  باملتغ��ات مثل  املتع  �� كتابھ  لقة 

االجتماعية التعلي�ي  الطبقة  خالل    والثقافة   والنظام  من  املسار  ع��  تؤثر  أن  لها  يمكن  وغ��ها،  والدين 

ث البعض اآلخر، ومن  البعض والتقليل من شأن  بتفضيل  التطور،  ال�ي   مة فإنمختلف مراحل  التجارب 

   مختلٍف   تؤدي إ�� آليات االستيعاب والتكيف يمكن أن ي�ون لها تأث�ٌ� 
ً
وفًقا للمتغ��ات االجتماعية ال�ي   �ليا



 
ّ
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ٔ
 2021)    ديسمبر  -كانون اال
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محددة. غ�� أن ذلك ال يمنع، من ناحية أخرى، أن مثل هذه النظر�ة    و�� بيئٍة   معينٍة   تقتحم اللعبة �� �حظٍة 

ألطفال خالل عملية التنشئة السياسية بأكملها. لقد  لدى اتقدم اهتماًما كب�ً�ا لفهم التمثالت السياسية  

 .سنا كث�ً�ا من مساهم��ا، ولكن دون أن نجعل م��ا نموذًجا للتحليلاستلهمنا أنف

 : النقل والتنظیم  -5

 �� الوظيفيون  السياسة  علماء  فعل  كما  االجتما��،  النظام  نظر  وجهة  االعتبار  �ع�ن  أخذنا  إذا 

 سنجد أن التنشئة االجتماعية السياسية ��    ، B. Powellو S. Verbaو  G. Almondالستينيات، مثل
ٌ
  آلية

السياسية، الثقافة  نقل  خالل  فمن  أو    تضمن  تنظيمية.  االستدامة،  السيا��ي.  النظام  وتماسك  دوام 

إ�� جيل دون قطيعة. التماسك، أو    االستقرار الرأ��ي، هو النظام السيا��ي الذي يخلف نفسھ من جيٍل 

 .السلم األه�� �� ا�جتمع �� جميع األوقات خلقاالستقرار األفقي، هو ما ي

 : "طط عالمي مخ " -6

ا  اللذين  ،  ,D. Easton et J. Dennis�عتقد العاملان السياسيان ديفيد إستون وجاك دينيس  
ً
صمما مخطط

مع العالم    عاًما يدخلون �� عالقٍة   14و    7"عاملًيا" �� ��اية الستينيات ، أن الشباب الذين ت��اوح أعمارهم ب�ن  

 التسييس (التوعية  السيا��ي باتباع أر�ع مراحل متتالية ال مفر م��ا :
ً
با�جال السيا��ي)، ثم التخصيص    أوال

(�عض �خصيات السلطة، و�� مقدم��ا الرئيس، �عمل كنقاط اتصال ب�ن الطفل والنظام السيا��ي)، ثم 

 إضفاء الطا�ع    تأ�ي
ً
املرحلة األساسية للمثالية (ُينظر إ�� السلطة ع�� أ��ا خ��ة �ش�ل مثا�� أو خبيثة) وأخ��ا

  من ال�خصيات السياسية إ�� مفهوٍم   قليٍل   يقتصر ع�� عدٍد   �خ��يٍ   (ينتقل الطفل من مفهوٍم املؤسسا�ي  

دمج �عقيد الواقع    نظام السلطات السياسية). �� هذا النموذج، يتم�شمل  ولكن هذه املرة   أيضا  �خ��يٍ 

   السيا��ي �ش�ٍل 
ً
   تدر���، وتحتل االستثمارات العاطفية م�انة

ً
عرفية ال�ي �سبقها  إ�� جانب اآلليات امل  راجحة

 وتقوم بإعدادها. 

 : إعادة اإلنتاج الجتماعي  -7

طر�قة إلعادة إنتاج نظام الهيمنة القائم. وفًقا لهذا الن�ج   ع�� أ��ا  لتنشئة االجتماعيةل  بورديونظر بي��  ي

للقيود ا�جسدية. بفضلها، يفرض ا�ح�ام ع��   فعاٌل  النقدي، فإن التنشئة االجتماعية السياسية �� بديٌل 

 إذ  ا�ح�وم�ن املعتقدات واملمارسات ال�ي �شرع املمارسة االعتباطية لسلط��م.  
ً
تمكن من إعادة    �عت�� عملية

تمثيل النظام االجتما��    ال يتّم ھ  نإف  ،الهابيتوسإ�� جيل. بفضل    اج ا�جتمع وتضمن استقراره من جيٍل إنت

أفضل ��   ع�� أنھ خار�� عن الذات، بل باألحرى كنظام تأسس �� أنفسنا و"الذي �عيد إنتاج نفسھ �ش�ٍل 

 .)(Acardo, 1983: 154 "ا�خارج والذي يتجدر �عمق �� الداخل
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 : تأثیر السیاق  -8

عن دراسات الظواهر املتعلقة    �امل، شبھ  �ش�ٍل   �سبًيا، ظل تأث�� السياق �عًدا غائًبا،  قر�ٍب   ح�ى وقٍت 

 
ً
   بالتنشئة االجتماعية السياسية. ��دف نتائج األعمال األو�� ألن ت�ون مجردة

ً
للتعميم. لذلك، بالنسبة    وقابلة

األطف �ل  يطور  أن  املف��ض  من  دينيس،  وجاك  إستون  ديفيد  األمر�كي�ن إ��  مثل  مثلهم  العالم،   �� ال 

 
ً
تمثال  إيجابي   الصغار، 

ً
الرئيس.    ا �خص  ع��  املثالية  إضفاء  خالل  من  السيا��ي  أن للنظام  جميع    غ�� 

الالحقة   الطبقات  ستدحض  االستطالعات  إ��  ينتمون  الذين  البيض  األمر�كيون  الشباب  فقط  ذلك، 

ت��اوح أعمارهم ب�ن عشرة وخمسة عشر عاًما �� وقت رئاسة أيز��اور    الذينو االجتماعية ا�حضر�ة الغنية،

  متضار�ٍة  �� الوقت نفسھ، �ان لدى املراهق�ن الفر�سي�ن من جان��م وجهة نظرٍ ويتوافقون مع هذا النمط. 

 .للغاية �شأن ا�حياة السياسية لبلدهم

تحمل بصمة م�ان    سياسيٍة   عيٍة اجتما  لقد أبرز فشل �عميم النماذج األمر�كية حقيقة أن �ل تنشئٍة 

متغ�ٌ�  هو  السياق  آخر،  بمع�ى  تحقيقها.  �ش�ٍل   و�حظة  يؤثر  ت�و�ن  خاص   �� واملواقف    مباشر  التمثالت 

 .السياسية الطفولية

   �شملعند تطبيقھ ع�� التنشئة االجتماعية السياسية،  
ً
كذا  من املال�سات ا�خاصة و   مفهوم السياق كال

التنمية االقتصادية والت�و�ن االجتما�� والعر��   التقاليد الثقافية، ومستوى عينة مثل  املخصائص  �عض ا�

استجوابان �ش�ل خاص دور السياق �� التنشئة االجتماعية    ي��زو��ذا الصدد،    أو ح�ى تحديد ا�جتمع.

 rthélémy M. Baالسياسية لألطفال �� سن ما قبل املراهقة. يتعلق األمر �� املقام األول بالعمل الذي قام بھ

ب�ن   (1988) أعمارهم  ت��اوح  الذين  الن�و�جي�ن  الشباب  من  عينة  السبعينيات مع  ��اية  عاًما.    16و  12�� 

نموذٍج  وجود  عن  العمل  هذا  هذا   سيا��يٍ   اجتما��ٍ   يكشف  يتسم  بالن�و�ج.  مع    بالـتعاطف   األخ��   خاص 

االنتماء ا�حز�ي ع�� أساس السلوك  النظام و�عز�ز التمثيل الوط�ي و�ضفاء الشرعية ع�� تضارب املصا�ح و 

الطبقي. وحسب املؤلف، فإن هذا النموذج الوط�ي يجد محدداتھ �� العناصر األساسية للتار�خ السيا��ي  

)، والعالقات ا�جيدة ب�ن الكنيسة  1905التأخر �� ا�حصول ع�� االستقالل (آخذين �ع�ن االعتبار  للبالد،  

هنا    يجعالناللذين    والدولة، الدين  السياسية من  لالنقسامات  حامل  والديمقراطية    غ��  املهي�لة، 

 .االجتماعية ال�ي �عزز عمل األحزاب وجماعات الضغط

) مع أطفال  Percheron   )1990  أنيك ب��ش��ون  ھ الحقاتيحكم نفس الن�ج السيا�� التحقيق الذي أجر 

ًما خالل الوالية األو�� للرئيس  عا   12و  8التناوب، بمع�ى آخر، الشباب الفر���ي الذين ت��اوح أعمارهم ب�ن  

دي�ور   ��  عميٍق   مي��ان. و�ش�� إ�� أن الوضع االقتصادي والسيا��ي واألخال�� �� الثمانينيات أدى إ�� �عديٍل 

. التعليم اللي��ا��، و�دراك ال��ديدات االجتماعية واالقتصادية املرتبطة  ومضمونھ  عالم األطفال السيا��ي

والتنويع   و�زالة  بالبطالة،  األيديولوجية،  والعالمات  ا�حز�ية  االنقسامات  و�ضعاف  املعلومات،  وتضاعف 

ه األشياء �ش�ل البيئة ا�جديدة ال�ي صارت تحدث ف��ا  ذالطا�ع الدرامي من السياسة داخل األسرة. �ل ه

 .التنشئة االجتماعية األولية للشباب الفر���ي



 
ّ
ول(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ةلثالسنة الثا  -  العاشر العدد    –ة نقد وتنوير  مجل

ٔ
 2021)    ديسمبر  -كانون اال
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للسياق،   تأث��  هنالك  �ان  إذا  ��  إذن،  مناألس فما  �ل  يقدم    A. Percheronو E. Dupoirierاليب؟ 

ي�ون   (1975) عندما  أقوى  املوضوعات  وتفضيالت  السياق  ب�ن  العالقات  ت�ون  لإلجابة:  األو��  العناصر 

  إذ  ب�ن السياسة املهيمنة للسياق واالختيارات ال�خصية للموضوع.    هناك تماسٌك 
ً
�عت�� السياق أك�� حسما

  عنھ بوضوح. و�� األخ��، �لما �ان ضغط العمالء   أو أيديولو�� مصرٌح   حز�ٌي   قارٌب ت  ألن الطفل ليس لديھ �عُد 

 واألوساط أك��، �لما قل تأث�� السياق ع�� ت�و�ن اآلراء واملواقف السياسية للمُ 
ً
ن  . سي�ون منشأ اجتماعيا

ع  الوا�ح  �� التفك��   ��  
ً
وواعدا  

ً
رئيسيا  

ً
تطورا �ش�ل  السياق   �� يظهر  الذي  االهتمام  التنشئة  أن  ملية 

 .االجتماعية السياسية

 : الغرض من الدراسة  -9

يمكن اعتبار البحث ا�حا�� كمساهمة �� دراسة التنشئة السياسية لألطفال �� املغرب. يجب أن يقال  

كموضوٍع  الطفل  مختلف    إن  من  واملقاالت  الكتابات  من  العديد  ظهور  إ��  أدى  قد  والتأمل  للتحليل 

ال��بية وع علمنا، التخصصات مثل علم  حد  واالقتصاد...ولكن، ع��  االجتماع  والقانون وعلم  النفس  لم 

 
ُ
من تطرقت إ�� العالقة ب�ن عالم األطفال والعالم السيا��ي. ال��يء الذي   نجزةالقليل فقط من الدراسات امل

  ثابٍت  نحصره �� تحديد زم�ا�يٍ  إذومحكم اإلغالق.  مغلٌق  بأن الطفل ُينظر إليھ ع�� أنھ كياٌن  ا�عطي انطباع

   مباشرٍ   سيا��ٍ   فيما يتعلق بواقٍع 
ً
ھ لكث�� من الناس،  ا  عن البالغ�ن. �عت��   مما يجعلھ طفولًيا منفصال

ّ
من    أن

نظر حول التوجهات  الونتبادل معھ وجهات    سياسيٍة   موضوعاٍت   غ�� املعقول أن نتحدث ونناقش مع طفٍل 

  �� سيما  ال  ع��ا،  والتعب��  تطو�رها  يمكنھ  ال�ي  هذه  سياٍق والتصورات  ملاذا  املغرب.  سياق  املالحظة    مثل 

  األخ��ة؟ حسب رأي هؤالء، ال �ستطيع الطفل املغر�ي معرفة بيئتھ السياسية أو ح�ى فهمها لسبب �سيٍط 

والديھ، والكبار �ش�ل عام، ال �ستطيعون فعل ذلك أل��م ال �عرفون شيًئا حول للسياسة؛  يكمن �� �ون  

   ياسة �� حد ذاتھ أمر ضاٌر وع�� أي حال، فإن التحدث بالس 
ٌ

با�خاطر و�مكن أن �عرض ال�خص    ومحفوف

 ملواقف غ�� مر�حة ومؤسفة. إثر هذه التأكيدات، يمكننا أن نجيب ع�� األمر �� ثالث نقاط: 

، سي�ون من ا�خطأ االعتقاد بأن هناك حدود  -
ً
ب�ن السيا��ي وغ�� السيا��ي. �� أي مجتمع،  ة  وا�حا  أوال

�ش�ل أساس ا�حياة ا�جتمعية. يجب ع�� جميع األعضاء، ودون    وأدواٌر   ومؤسساٌت   ومعتقداٌت   هناك قيٌم 

   استثناء، االل��ام بالنظام بمختلف م�وناتھ، سواءٌ 
ً
   �انت اجتماعية

ً
أو سياسية أو غ�� ذلك. �ل    أو ثقافية

س�ي، غ��  رس�ي أو غ�� ر   �ش�ل   سواٌء �ان األمر  واملعلومة السياسية  منا يتعرض لضغوط الت�و�ن  واحٍد 

يخضع الطفل، أك��   .مختلفة   لنفس الغرض، والذي هو �شكيل توجهاتنا و�مالء أفعالنا بطرٍق   أ��ما ��دفان

تنظيم  و العالقات ال�ي يتم ��جها وترسيخها �� من�ل األسرة،    من   من البالغ، ملثل هذه التيارات. من خالل �ٍل 

يقوم    .الوسائط  من خالل تدفق الرسائل وتنوع  كذاو   نواة مجموعات األقران،و   ةوهي�ل املؤسسة التعليمي

  .ونماذج سلوكيات ومواقف ليست محايدة بأي حال من األحوال السياسية  وتصوراٍت   الطفل ببناء تمثالٍت 

 
ً
   و�التا��، يمكن للمدرسة أن تقدم للطفل تر�ية

ً
رسمية ع�� أساس ال��بية املدنية أو التار�خ أو أي    سياسية

للمعرفة والقيم السياسية. و�مكننا    دينامي�يٍ   دروس أخرى. كما يمكن لألسرة، �� �عض ا�حاالت، إ�شاء نقٍل 



طفال
ٔ
. زينب بّراج  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رحموني توفيق:  لـ  التنشئة السياسية لال

ٔ
 ا
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�� غرٍس �ن املؤسست�هاتبأن  أن �ع��ف   لهما باملساهمة  �� وضع �سمح  رس�ي.    سيا��يٍ   ن فاشلتان وليستا 

للقوة والسلطة، و�التا��    ن كال من اآلباء واملعلم�ن ُينظر إل��م، �ش�ل غ�� رس�ي، كرموزٍ ولكن يجدر الذكر أ

 �ان األمر سياسي   عام (سواءٌ   يؤثرون ع�� مفهوم الطفل للسلطة �ش�ٍل 
ً
أو غ�� ذلك) وحول كيفية التفاعل    ا

 
ً
 ومواطن معها عندما يص�� بالغا

ً
 .1"أهلية  ذا  "  ا

 �� األسرة وحدها حيث يرى العالم  ف��ا  األيام ال�ي �ان    ��قد أ�ل وشرب ع  ن الدهر إثم  - 
ً
الطفل محصورا

"لقد تحرر الطفل منورؤ���م  فقط من خالل عيون والديھ " و�التا�� فقد  .    �خصيٍة ذا  صار    االستعمار 

م��ا �� �شكيل    �شارك �ٌل   ومتنوعٍة   خارجيٍة   االع��اف ��ا. ومن هنا، فقد صار موضوعا لتأث��اٍت �ستوجب  

التأث�� ع�� سلوكھ وتثقل �اهل تصوراتھ وتمثالتھ مع هيئاٍت  مثل املدرسة، ووسائل اإلعالم،    مواقفھ و�� 

  ينوع الطفل مصادر معلوماتھ ومصادر ال��سيخ، إذ  وا�جمعيات، والشارع ...    والنوادي،  ومجموعة األقران،

الشه�� الذي يتم    الكمون   ذاك  �ون الطفل �عد اآلن �� سعيھ لتأكيد الذات. لن ي   او�صنع لنفسھ حلفاء جددً 

بقوتھ وقدرتھ ع�� اإلكراه    ورجولٍة   رائحتھ. لقد و�� الزمن الذي �ان فيھ األب يتبجح بفخرٍ الستنشاق  �حقھ  

والتصرف ا�حر �� مص�� طفلھ؛ غالًبا ما �ان يحدث لھ أن يفوض هذه السلطة إ�� الفقيھ، الذي �ان ي���ع  

والذي  العرش  مازالولألسف  ،ع��   ،   
ً
وقارا أقل  بطر�قة  ولكن  أع��    كذلك،  من  انتشاًرا،  ، منّصتھوأقل 

  ومن خالل منحھ �عب�ً�ا سيبقى لف��ة طو�لة �� �جالت الثقافة املغر�ية: "لك أمر الذبح، ،  مدرستھ العتيقة

أمر طرأ2التقطيع"  و��  الذي  التغي��  بالتحديد  وهذا  سيغ��  .  والذي  املغر�ية  الطفولة  ال    ع��  العقليات 

 
1 -Greenstein, 1960; Hyman, 1959, Adelson et al., 1969, Weissberg, 1974 

طفال للسلطة السياسية وتوصل إلى نتيجة مفادها  ) التمثالت والصور المختلفة التي يمتلكGreenstein )1960درس جرينشتاين
ٔ
ها اال

ولية (مثل الوالدين) وردود الفعل الالحقة  
ٔ
ن " هنالك صلة متكاملة بين المشاعر التي يطورها المرء تجاه الشخصيات في البيئة اال

ٔ
ا

خيرة مستثمرة بعمق المش
ٔ
فراد في البيئة الثانوية (مثل السياسيين). إذ تصبح العالقات اال

ٔ
حيان في  لال

ٔ
اعر الشخصية، في بعض اال

حياًنا في شكل ردود فعل تعويضية لها". 
ٔ
ولية، وا

ٔ
) ، بدوره ،  1959. هايمان ((p.84)شكل انعكاسات مباشرة لعالقات المجموعة اال

نا" من علم النفس. ويقول: "يمكن استخدام االختالفات في توج
ٔ
ثناء استعارة مفهوم "مثالية اال

ٔ
طفال  توصل إلى نفس النتيجة ا

ٔ
هات اال

 Greenو  Adelson). 21تجاه الشخصيات البالغة كمؤشرات على درجة االهتمام بمجال السياسة" (مشار له من طرف الكاتب) (ص 
ن هناك عالقة وثيقة بين الطريقة التي يتصرف بها  O’Neil )1969و 

ٔ
) في دراستهم لتطور مفهوم القانون لدى المراهقين, توصلوا إلى ا

مام 
ٔ
طفال ا

ٔ
سرة والمؤسسة التعليمية. وقد الحظوا في هذا  اال

ٔ
سلطة سياسية ما والعالقات المختلفة للسلطة التي ينشئونها داخل اال

و في  
ٔ
الصدد: "لسبب واحد، المراهق الشاب محبوس، بشكل غريب، في عالقات سلطوية حميدة مع محيطه، سواء في المنزل ا

ن تمارس السلط
ٔ
وبشكل  -المعلم على الطالب، والوالد على الطفل -ة هيمنتها على موضوعاتها المدرسة. إنه يعتبر من المسلم به ا

سرة 
ٔ
عرضي تقريًبا يعمم هذا االتجاه من المراسيم في مجال الحكومة ... هناك عائد تدريجي لهذه الطريقة في النظر إلى سياسة اال

خير، 329والمدرسة، والسياسة بشكل عام في نهاية المطاف" (ص 
ٔ
)، في دراسته حول الخيارات  1974( ssbergWei). وفي اال

السياسية في نظام ديمقراطي ما ومن خالل التنشئة االجتماعية السياسية، يصرح: "تشمل السياسة كل الحياة االجتماعية (...) 
خر يتم فيه اتخاذ

ٓ
ي مكان ا

ٔ
القرارات التي  وبالتالي فالسياسة ال تقتصر فقط على الحكومة. فهي تحدث في المنزل، في المدرسة، في ا

 ).176تؤثر على حياة الناس" (ص 
. إذ تم  Ph. Ariès )1973نّتفق تمام االّتفاق مع  -2

ٔ
سوا

ٔ
ساء تمثيل الطفل وكذا المراهق وبشكل ا

ٔ
ن "المجتمع التقليدي ا

ٔ
) عندما حدد ا

كـثر هشاشة، عندما كان الرجل الصغير غير قادر على االكـتفاء
ٔ
نذاك بالكاد قادر  اختزال فترة الطفولة في فتراتها اال

ٔ
الذاتي؛ والطفل ا

صبح على الفور شاًبا، 
ٔ
 صغيًرا جًدا، ا

ً
ن كان طفال

ٔ
لعابهم. منذ ا

ٔ
عمالهم وا

ٔ
جسدًيا، تم دمجه في الحين مع البالغين، وكان يشاركهم ا

ساسية في المجتمعات المتقدمة اليوم." (ص 
ٔ
صبحت جوانب ا

ٔ
ن يمر بمراحل الشباب ... التي ا

ٔ
مجتمعات ). إذا كانت ال5دون ا

الحديثة اليوم قادرة على تحقيق "اكـتشافها للطفولة" وتمكنت من تقدير خصوصيات هذه الفترة ومحّدداتها من حياة اإلنسان، وإذا  



 
ّ
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ٔ
 2021)    ديسمبر  -كانون اال
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. ألنھ، مع خطر تكرار أنفسنا، ففي مرحلة الطفولة  ومواقفهم  املواطن�ن املغار�ة   وسيغ�� سلوكيات  محالة،

حيث يتم تحديد التوجهات الرئيسية �� �خصية الفرد، ليس فقط ع�� املستوى النف��ي والعاطفي ولكن  

الفرد بطر�ق أن �شارك  �ع�ي،  السيا��ي. وهذا  املستوى  �� ممارسة حقوقھ  أيًضا ع��  أو سلبية  إيجابية  ة 

املدنية، وطر�قتھ �� التصرف تجاه مختلف �خصيات السلطة، ومختلف االنتماءات ال�ي يقوم ��ا وفًقا  

للتيارات األيديولوجية أو ا�حز�ية ا�ختلفة املتنافسة ع�� عضو�تھ وال��امھ ... من العبث االعتقاد بأن البالغ  

الطفل ع�� طرف  أن التأث�� يمكن أن يمارس من    الطفل. من املهم أيًضا تصور فقط من يمكنھ التأث�� ع��  

 .الكبار

حان الوقت ل�حب سمة القدسية من السياسة و�عاد��ا إ�� أ�حا��ا الشرعي�ن: املواطن�ن.    ،و�� األخ��- 

لضمان    يٍ سيا��  ليس هناك شك �� أن هذا ليس لھ سوى أن �عزز التأييد والدعم اللذين يحتاجهما أي نظاٍم 

ھ. فمن خالل �حب سمة القدسية مما هو سيا��ي، نز�ل الغموض عن �ل �ت استقراره وضمان استمرار 

هذه املفاهيم القبلية ال�ي تم تطعيمها بمفهومها و�دراكها، و�� نفس الوقت نكسر حواجز املمنوعات واللعنة  

 .ال�ي أقيمت لوقف زخم الطفل وردعھ عن أي فضول سيا��ي

أو غ��   كما يوجد لديھ و�� باملوضوعات واألشياء ال�ي تندرج �ش�ل مباشرٍ  سياسيٍة  تمثالٍت لدى الطفل 

ستسمح    مباشر �� ا�جال السيا��ي. ال ��م ما إذا �ان لديھ �عض الواقعية السياسية، أو إذا لم تكن، ال�ي

 
ً
ال

ً
ي دون أن �عرف من خالل  معيًنا للسيا��  لھ بالقيام بروابط منطقية ومدروسة. "يمكن للطفل أن يؤلف تمث

. والهدف من بحثنا هو تحديد هذه التصورات  (Percheron, 1974: 37)"تجر�ة �خصية �ل موضوع سيا��ي

عاملھ   الطفل عن  �عرف  ماذا  تث��ها.  ال�ي  للمواقف  التوجهات  وتقييم محتواها وتحديد مختلف  ا�ختلفة 

ال�ي �ش�ل أساس النظام السيا��ي؟ ما ��  ال�ي ين�جها عن مختلف املؤسسات  السيا��ي؟ ما �� التمثالت 

صورتھ عن مختلف ال�خصيات �� السلطة السياسية؟ ما �� املواقف ال�ي يطورها تجاههم؟ ما �� املفاهيم  

والرموز   املعا�ي  العالم من  هذا  يتفاعل مع  السياسية؟ كيف  والوظائف  األدوار  لتحديد  لديھ  تتوفر  ال�ي 

 إ�� ا�جتمع؟ انتماءه خاللها وال�ي من خاللها يدرك السياسية ال�ي يتعرف ع�� نفسھ من 

 

 

 
فسدوا الطفل" بالتعاليم التربوية المناسبة، فالمجتمعات  

ٔ
كانت قد نجحت في استبدال مبادئهم القديمة مثل "وفروا الطريق وا

تحافظ على الطفل في حالة التبعية الشديدة والقيود، الجسدية والمعنوية. إن المجتمع المغربي، رغم تيار الحداثة  التقليدية ما زالت 
مثال وعاداتها وطقوسها التقليدية التي تؤكد 

ٔ
قوال واال

ٔ
قوال، وهذه اال

ٔ
سرة، يظل مشبًعا بشدة بهذه اال

ٔ
الذي يؤثر بعمق على بنية اال

سرة وال  قوةعلى خضوع الطفل ل
ٔ
 جماعة والعشيرة وسلطتها. اال
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