
   
متنوعين ًاصحي  

 
  ماريا انخلس جاآسون :ةالكاتب

ماجد حسين عبد الرزاق طبيب اطفال اسبانيا:المترجم  
  .ماريا ماِثبيا من قبل روزا :مقدمة

 
 

عمل في رعاية الطفل الذي يل مرآز ة مديريوه آسون  جاليسنخ امارياهذه األفكار تنتمي إلى 
 وتنوع حي مختلط للغاية  وهو مع السكان المحليين ،ااسباني"وثةثراغ "  لمدينةالمرآز التاريخي

.  الغجر والمهاجرينمن ، انساني  
. "غيتو" وجود عدم ، وفوق آل شيء والثقافي البشريإدارة التنوع  فيبشكل رائعقد نجحوا ل

 ليس باألمر السهل هذا  إن. ن الهامشيمقيمينك السكان األصليين والرتفي أنشطتهم اليومية إش
 جنبا  األطفال ضمام على حماية األطفال ، ونحن نخشى من أنحرصال وهي  فيه  عادًةفي مجتمع

". مختلفطفٍل "إلى جنب مع   
 مع أمهات هؤالء العمل على لتعدد الثقافي ل "أراغون " لهم جائزةنحتقد ُمف  هذا العام فيف

.داخل مجتمعناتكامل التأقلم وال التكيف ،للعملية الصعبة من اجل تدريجيًا واالنجاز  األطفال   
 

 
 

متنوعين صحيًا  
 

                                                                       .التعليم ، واللعب ، والتعددية الثقافية: الكلمات الرئيسية 
 

ذائية تقديم المواد الغالقلق حول . ًا وقويًاسليم هم طفل ينمو  هدفهم الرئيسي أننإ  والديني ال    
 طبيب نصائح إتباع ،  الى عمره من أن يصل الطفل إلى الطول والوزن المناسبوالتأآد ، له 
 حيث هي أمور بسيطة ، ومؤشرات واضحة ... ، والظروف المادية للبيئةخطواتفال على الاألط

. لكن علينا االستمرار في توسيع نطاق مفهوم الصحة.  في االعتبارخذها  يأأآثر عدد السكان
في هذا المجال ، يصبح من المهم . عاطفية ا لحاجاتالى ال ة المادي الضرورياتعونا ننتقل مند

المرافقة ..األشقاء واألصدقاء،األب   ،  األم : ال  اآون انا حيُث" اآلخر  "جدا التواصل مع
  ذلكبعدو  ،اللحظة االولىفي دعّم في العالم ، "  التنوع والتمايز "هذاتعزيز بطريقة صحية وال
 اخراجه وقتًا اآثر او اقل ،اي طعام او اخر او ئه إعطامن َا  تعقيدعندئذ سيكون اآثر "التراجع"

.  الى الحديقة  
 

 يمر بإختيار أي جو إجتماعي نقدمُ ألطفالنا العالم الذي نريدهب القرارات المتعلقة ان اتخاذ
ونحن هنا بقيادة "... آلخرا"، آيف يمكنني اظهار  رفاقهم في اللعِب لهم،آذلك من سيكونوا

 للخوف من " أننا على النقيض تماما وبصفة عامة ، يمكننا أن نسمح  ، وحيث والبديهيةالحدس



االجتماعي يبدو آهدف رئيسي حماية "التعايش"منفي هذا الجو . البروز  في "غيرا لمعروف
إن .م وبدون مشاآلآي يتعايشوامع رفاق آامثاله:والذي يدفعنا للبحث عن اجواء أمنة اطفالنا

 ونريدهم بعيدًا عن أوضاع  االختالف الشا سع في الثقافة ، في االحوال المادية يسبب لنا رعبًا
عندهم عندما يكبرون؟؟ تحليالت        وخاصة  أي اصدقا ء سيكون  " د االستبعا" " الفقر"

آمنبدون أي تحرك لعالمنا الصغير واالتهدئنا وهكذا نبرر ونترُك   
 

 بشكل طبيعي يتجاوبون احتياجاتهم في  حقيقين األطفال خبراء، انعدام األمن نناقش اآلباءبينما
ونقرر  ،ال نستمع لهمعظم الحاالت ، المشكلة هي أنه في م". بيرةالك"   اسئلتنا  علىون ويرد

 إذا نظرنا إلى  والعابهم، م قوانينهندقق فيدعونا ننظر إلى األطفال ، و. بدون النظر اليهم
. نا أن نتعلم منهم ومعهمإليماءات والنظرات والتعابير ، يمكنا  
 

 . معه التمتع و ، من أجل اللحاق به للرآِض رفيقًا يكون عنده لألطفال  الشيء المهم هو أن 
 الرفيقإذا آان هذا ...  ألنفسهم وتقديرهم وتعزيز احترامهم إمكاناته لمعرفة  يسمح لهم   ًا شخص
 البناءلخلق ولفرصة ل  االشيء المهم سيكون.  لون مختلف أو يتكلم لغة مختلفة لن يكون عقبةمن
 فيذا سيفتح مجموعة من االحتماالت هإن . للعبوالقدرة على إنشاء منطقة مشترآة  ، معًا

هذا ال يمكننا الوصول الى ... يدًاوح . االستماع ، والتفاوض وحل النزاعات :  مع االخرالعالقات
  .وعدم فهم األخر... بعضنا البعضنستطيع فهم وال العالم من المهارات االجتماعية 

 
 في حين أن ما . األطفال اللعب وتسليةر في تلك اللحظات من ال نزال من خالل النظولكن

قدرتنا  ، والمهم هو  التنكريةلمالبسل  شخص مهمقصة ، اختيار   أالستماع إلى يوحدهم هو 
عندئذ سوف تبرز .الحياة اليوميةعن "  مخترعة قصة" آل واحد سوف يجلب . معا قصة لحكي 

 االقتصادي المستوى . وهكذا فإن عا لمهم سيدخل في عالقة طبيعية ل طفل ،  لك المظاهر الثقافية
 العائلية ، وقصص من قارات أخرى جواء االعل تسيطر الدينية التي الحياةباء واألمهات ، ال امن 

 هذا اللعب  من الخيالي  التاريخ من ذلك ًا واحدًا عنصرواسوف يكون... تماعية، والقيم االج
  .الذي يطورُه االطفال الصغار الرمزي
 ، بالنسبة تفصلنا  وهوةبسيطة للغاية ، وهو بالنسبة لنا هو وجود فجوةلا  طريقةل  امن هذه
.  واجتماعيًا  عاطفيًاهم ثراءالدعو ييصبح الباب الذي لألطفال   

 في حياتنا واأللعاب ، في  ، بيننا في قصص عالمية مشترآة موجودة"حقائقب"حن محاطون ن
... لصداقة ، والسلطةا ، الموت ،الحياة   ، الحب عن:اليومية ، وربما ال تختلف آثيرا   

 
 ، ؟ ؟اللون  :؟ اختيار أصدقائنا؟يدفعنا علىما الذي .   سواء  على حٍدمختلفين ولكن متساوين

 ، ومن ثم إيجاد حل واحتماالت الغضب  ، ، وبناء االمكانيات القدرة على الحلم معًا او ،؟؟ال الماو 
  ؟لها؟

 
 في  نفكُر ال؟ يجب انالرعاية العاطفية ألطفالنا؟ب  نعتني آيف؟ الوالدين؟فماذا نفعل نحن عندئذ، 
 نبض باعواقع وات" تعليب"من دعنا ...  ، ومنتدى الفيلم دراسيةدورات ، العمل رشاتصفات ، و

. الحياة ، واالستفادة التي يتيحها هذا العالم المتنوع  
 الصراع ، وتنوع المعتقدات والقيم من  فيدعونا نستخدم الفرق لتوليد الهوية ، وآيفية التفاوض

 التعليم من أجل التنوع ، .مح ، في النضال من أجل حقوق اإلنسان العالمية أجل تعميق التسا
... البناء  والتأقلم التكيف ،،المرونةب أطفالنا  يزودسوف  ومتقلب متغيرعالم االنفتاح علىو  
 

يتعين علينا أن نحاول نحن .  هناك شيء سحري حول هذا الموضوعه ال يوجدمن الواضح أن
 ، "باح الشخصيةأش "آائناا وجها لوجه مع شرسنجد العقبات ، ...  الجمودان نكسر هذا  الكبار



 أطفالنا ، مع مشارآة  ها ، ولكن هذه العملية برمتها ، يمكننا أن نفعلم تدنصوفنا ، وا مع مخ
 ذلك  أؤآد لكم أن ، وسوف تسمح لنا بأن تنمو في اإلنسانية ، وأنه يمكنني أنبشكل عائلي

إذا  . أطفالنايضًا  سيؤثُر بشكل ايجابي على ، وا والنفسي العاطفيسيحسن وضعنا الجسدي،
                         فسوف نكرر.... حيل  ا فيو"المدرسة" اللعب ، في  ، من خالل ساحةجربناه

 
. مفيدًةتبدوا" الثانويةتأثيرات ال" حتى ذلك ، عادة ، آ و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


