


املوسيقى تعبر عّما ال ميكن أن يقال وال ميكن السكوت عنه
)فيكتور هوغو(

فكرت ما أجمل أن يبدأ غيتار ما حيث تنتهي أصابعي

Pensavo, è bello che dove finiscono le mia dita 
debba in qualche modo incominciare una chitarra

  )إف. دي أندريه(

العزف فيه نوع من الندرة نظراً لسرعة زواله، يكون ثم ينتهي ثم يجب عليك أن حتمله معك في رأسك

Ce qu’on ne peut dire et ce qu’on ne peut taire, la musique 
l’exprime

)إدوارد سعيد(



واسمها   ، اإلنسان  أرض  كايسرمنظمة  إدموند  السويسري  الصحفي  أسس   ،1960 عام  في 
مستوحى من عنوان كتاب ألنطوان دي سانت إكسوبيري .وبعد خمسة عقود، أصبح االتحاد 
وتعزيز  األطفال  حقوق  حماية  على  تعمل  وطنية  منظمات   10 يضم  اإلنسان  الدولي ألرض 
التنمية الُمنصفة. وتعمل أرض اإلنسان حالياً في 72 بلداً ولديها ما يزيد عن 1200 مشروع 

لخدمة األطفال األكثر تعرضا للمخاطر. 

تنشط أرض اإلنسان اإليطالية )TDH - IT( حالياً في أربعة وعشرين بلداً منخفض الدخل 
في مجال الدفاع عن حقوق األطفال، بصرف النظر عن أية اعتبارات سياسية أو عرقية أو دينية. 

وتعمل المنظمة في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2000، حيث تنفذ برامج تهدف إلى االستجابة لعدد من االحتياجات األساسية لألطفال 
واألشخاص المعوزين في المجتمع الفلسطيني، وتقوم في الوقت ذاته بتعزيز الحقوق األساسية لألطفال واألشخاص المعوزين كما تنص عليها 
المواثيق الدولية، وهي أساسا الحق في الصحة والتعليم والتعبير، وكذلك الحق في األمان النفسي واالجتماعي المتوازن، مؤمنة أن إحقاق هذه 
الحقوق سيؤدي إلى تمكين األطفال واألشخاص المعوزين من أن يصبحوا مواطنين فاعلين في مجتمعاتهم. وتنفذ المنظمة هذه االستراتيجية في 
إطار الشراكة مع منظمات فلسطينية غير حكومية، مساهمة في بناء قدرات هذه المنظمات وفي تطويرها المؤسسي عبر تزويدها بالقدرات التقنية 

www.terredeshommes.it .والمالية

من  بمبادرة   2002 األول  تشرين  في  الموسيقية  الكمنجاتي  جمعية  تأسست 
رمزي أبو رضوان، وهو عازف فيوال فلسطيني حائز على الميدالية الذهبية 
من معهد أونجيه للموسيقى )فرنسا(، من مخيم األمعري لالجئين في رام هللا. 
تهدف جمعية الكمنجاتي إلى دعم تعليم وتثقيف أطفال فلسطين من خالل تيسير 

وصول الموسيقى إليهم، خاصة إلى األطفال الذين يعيشون في المخيمات والقرى الفلسطينية وفي المخيمات الفلسطينية في لبنان. ويشجع هذا 
العسكري  يواجهونها بسبب االحتالل  التي  اليومية  المصاعب  أن يساعدهم على تجاوز  الموسيقى، ما من شأنه  المشروع األطفال على صنع 

www.alkamandjati.com .اإلسرائيلي. ويدرس في الكمنجاتي اآلن أكثر من 500 تلميذ وتلميذة

ومواردها  خبراتها  ربط  تدريجياً  معاً  قررت  عضو  دولة   27 من  األوروبي  االتحاد  يتألف 
تتمتع  منطقة  عاماً،   50 امتدت  توسع  فترة  وخالل  معاً،  األعضاء  الدول  وبنت  ومصائرها. 
الثقافي  التنوع  على  فيه  حافظت  الذي  الوقت  في  مستدامة،  وتنمية  وديمقراطية  باستقرار 

والتسامح والحريات الفردية.

يلتزم االتحاد األوروبي بتقاسم منجزاته وقيمه مع دول وشعوب خارج حدوده.
االتحاد األوروبي العب رئيسي في مجال التعاون الدولي وتقديم المساعدات المتعلقة بالتنمية، 
التنموية    للسياسة  الرئيسي  والهدف  العالم.  في  اإلنسانية  للمساعدات  مانح  أكبر  أيضا  هو  بل 

لالتحاد األوروبي، الذي ووفق عليه في تشرين الثاني /نوفمبر عام 2000، هو القضاء على الفقر.
   

http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/index_ar.htm
http://europa.eu
http://ec.europa.eu/world
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1.شكر وتقدير

بادوانو واآلنسة مادالينا  السيد دعيبس عبود أشقر والسيد فرانشيسكو جالتييرى والسيد تشيرو  النور دون تصميم  لم يكن لكتيب هذه أن تشهد 
باستوريللي ، الذين أدركوا أهمية العمل على تعزيز الموسيقى والثقافة في أوساط األطفال والمعلمين الفلسطينيين.

ويقدر كل من منظمة أرض اإلنسان اإليطالية والكمنجاتي تقديراً كبيراً تفاني كافة أعضاء إدارة التعليم في األونروا في القدس، ومعلمي ومديري 
األونروا العاملين في المدارس الـ 8 في مخيمات األمعري والجلزون وقلنديا لالجئين ومعلمي الكمنجاتي اللتزامهم يوماً إثر يوم بتنفيذ أنشطة 

المشروع.

وال بد من اإلشارة بشكل خاص إلى االتحاد األوروبي، الذي مكننا جميعاً من خالل مساهمته السخية عيش هذه التجربة المدهشة والصعبة وتوجيه 
األطفال إلى اكتشاف تراثهم الثقافي.

                                   بييرا ريديللي                 رمزي أبو رضوان
                         منظمة أرض اإلنسان اإليطالية              جمعيـــة الكمنجــــــــاتي

                       مسؤولة مكتب                  رئيس مجلس اإلدارة
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2. مقدمة

تعززت إمكانية حصول األطفال والقائمين على الثقافة الذين يعيشون و / أو يعملون في مخيمات الالجئين الثالثة، األمعري والجلزون وقلنديا، 
على الثقافة بشكل عام والموسيقى بشكل خاص، بتوفير تربية موسيقية أساسية لألطفال، من خالل إطار مشروع »الموسيقى جسر بين الضفة 
الغربية وإيطاليا وفرنسا«، الذي تنفذه منظمة أرض اإلنسان اإليطالية وجمعية الكمنجاتي، بتمويل مشترك من منظمة أرض اإلنسان اإليطالية 

واالتحاد األوروبي.

تطور هذا المشروع، الذي بدأ في شباط / فبراير 2010 وسيستمر لثالث سنوات، انطالقاً من االعتقاد بأن تعلّم الموسيقى يهّذب ويصقل مهارات 
عديدة يستمر األطفال في االستفادة منها طوال حياتهم.

ومن بين األنشطة العديدة التي نُفّذت بفضل هذا المشروع، استفاد ما يقرب من 120 معلم من معلمي األونروا الذين يعلمون من الصف األول إلى 
الصف التاسع ومدرسو جمعية الكمنجاتي من مجموعة تدريبات متخصصة تتعلق بالتربية الموسيقية أشرف عليها خبراء دوليون في التطبيقات 

البيداغوجية للموسيقى.

وكان أحد األهداف الرئيسية مسار التدريب هذا هو تزويد معلمي األونروا بمجموعة من التمارين األساسية الستخدام الموسيقى كأداة بيداغوجية 
لتالميذ المرحلتين االبتدائية واإلعدادية. ولم يهدف التدريب إلى استخدام الموسيقى كأداة بيداغوجية متطورة فحسب، بل إلى تعريف المعلمين 

بمفهوم االستخدام البيداغوجي للموسيقى، وذلك باقتراح طرق بديلة بسيطة لتعليم المواد العادية باستخدام تطبيقات موسيقية أساسية.

وكان هدف التدريب أيضاً تعريف المعلمين بإمكانيات الموسيقى ال من منظور األداء فحسب ولكن أيضاً كوسيلة قوية لتعزيز مهارات التعبير 
والتركيز والمهارات المعرفية.

في الواقع، يؤثر الوضع اليومي الصعب الذي يواجهه الفلسطينيون الذين يعيشون في مخيمات الالجئين على األطفال بشكل كبير، ما يجعلهم فئة 
أكثر تعرضا للمخاطر بشكل خاص. وال يتوفر لهؤالء األطفال سوى فرص قليلة جداً للتعبير عن أنفسهم والتمتع، وهم يتعرضون في أحيان كثيرة 

لظروف اجتماعية وبيئية صعبة.

وتؤثر أعباء البيئة الثقيلة والتوتر التي يعاني منهما األطفال على أدائهم األكاديمي، كما على قدرتهم على تكوين عالقات إيجابية مع اآلخرين 
وعلى اتخاذ موقف بنّاء ضمن الجماعة.

عدا عن أندية األطفال القليلة الموجودة، مدارس األونروا في مخيمات الالجئين هي األماكن الوحيدة التي تتعامل مع األطفال وترعى تعليمهم. لكن 
مدارس األونروا هي أكثر المدارس اكتظاظاً في النظام المدرسي الفلسطيني وتفتقر إلى الكثير من الموارد. وفي هذا الوضع، يكون دور المعلمين 
حاسماً، لكنه صعب. والمدارس هي من بين األماكن األولى التي يتشكل فيها سلوك الطفل ونجاحه التربوي في المستقبل. والسبب في أن السنوات 

األولى من المدرسة حاسمة للغاية هو أن األطفال يتعلمون أثناءها قاعدة حياتهم التربوية، من الناحيتين األكاديمية واالجتماعية على حد سواء.

تهدف كتيب هذه، التي تتضمن محتويات واقتراحات ومواد طّورت بفضل هذا المشروع، إلى أن تصبح أداة مفيدة لجميع المعلمين المستعدين 
لتجربة منهجيات تعليم-تعلم بديلة، وفي الوقت ذاته خلق بيئة مدرسية ودية تشجع األطفال على التعبير عن أنفسهم.
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3.   أهمية وإمكانات الموسيقى كموضوع مشترك بين المناهج الدراسية

أ.  أهمية الموسيقى في التعليم والتربية

لدى كل إنسان حاجة طبيعية للموسيقى ، أو باألحرى لدى كل إنسان إحساس بالموسيقى داخلي. وفي الواقع لدى كل طفل ميل فني، وخصوصاً 
فيما يتعلق بالموسيقى. والبشر قادرون على التعرف على الموسيقى وهم في رحم األم، ويمكنهم بعد أشهر قليلة من والدتهم التمييز بين إيقاعات 

األصوات وتتابعاتها. ومن حق كل شخص أن يطّور هذا اإلبداع وأن يصاحبه هذا اإلبداع أثناء نموه.

ومن واجب المدرسة دعم هذه القدرة وهذا الحق، وهما قبل كل شيء يتوافقان مع أهدافها التربوية. ولهذا ينبغي أن تصبح التجربة الموسيقية 
تراثاً ثقافياً إنسانياً تتشارك فيه الشعوب جميعاً، كما أنها تشجع على دمج مكونات مختلفة، من مثل المنطق واإلدراك الحسي الحركي والمكونات 

االجتماعية والعاطفية.

ويشغل صنع الموسيقى والتمتع بها حيزاً كبيراً في حياة األطفال والمراهقين والشباب.

وعالوة على ذلك، ينتج كل من ممارسة الموسيقى وخبرة عمليات االستكشاف والفهم والتعلم تفاعالً مثمراً بين نصفي الدماغ اللذين يعززان قدرات 
التعلم وييسران التطورين النفسي والبدني على حد سواء.

وال يعني تعليم الموسيقى تعليم الطفل شيئاً ال يعرفه. على العكس، إنه أساساً وسيلة لشرح المهارات التي يملكها الكثيرون منا غريزياً، دون أن 
تكون لديهم وسائل تحويلها إلى أفعال، كالعزف على آلة موسيقية، على سبيل المثال. عند تطوير مشروع تربوي، ينبغي أن تكون الموسيقى تجربة 
ممتعة وليس موضوعاً صعبا. ويحتاج األطفال تجربة الموسيقى باستخدام مهاراتهم السيكولوجية والحركية معا؛ فهم يحتاجون إلى بناء عالقة 

إيجابية مع هذا الفن والشعور بالرضا لتمتعهم بفرصة التعبير عن أنفسهم من خالل الموسيقى.

ومن المسلم به لدى الجميع هذه األيام أن لتعلّم الموسيقى أهمية كبيرة لنمو األطفال وأن الموسيقى تمثل فرصة كبيرة لتحسين معرفة المرء بالواقع 
وفهمه له. وبالفعل تحفز الموسيقى األنشطة العقلية المعقدة التي تشمل مناطق الدماغ المختلفة، وقد ثبت أنها تحّسن المهارات المعرفية تحسيناً 
هاماً، كما أنها تساهم في الحيلولة دون الصعوبات السلوكية و / أو صعوبات التعلًم. ولهذه األسباب مجتمعة، يبدو أن المدرسة هي المكان الطبيعي 

لتطوير مثل هذا العمل.

وقد أظهر العديد من البحوث العلمية خالل العقود األخيرة كيف أن الموسيقى توفر فرصة كبيرة لتحقيق فهم أفضل للتنظيم الفريد للدماغ البشري.

وعليه، هناك العديد من األسباب لوضع الموسيقى في صلب اهتمام المعلمين واآلباء، من مثل:

الموسيقى، تماما مثلها مثل اللغة، موجودة في كل المجتمعات البشرية؛  .1
المهارات الموسيقية لدى البشر مبكرة للغاية، ويمكن تفسيرها من خالل منظور النشوء والتطور على أنها آليات فطرية؛  .2

تحفّز الموسيقى دمج العديد من مناطق الدماغ واألنشطة العقلية المعقدة بسبب اتصاالتها الوثيقة باإلدراك والذاكرة والعاطفة والتعلم.  .3
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وكما بين ترينور وآخرون 1 في دراسة أجرتها دائرة علم النفس في جامعة ماكماستر في هاميلتون في كندا، يحّسن التدريب الموسيقي المهارات 
المعرفية. فقد لوحظ بعد عام من التدريب الموسيقي أن أداء األطفال كان في الواقع أفضل في اختبارات الذاكرة الشفوية والبصرية-المكانية وفي 
الرياضيات. ويؤكد حجم “المادة الرمادية” في الدماغ هذه البيانات أكثر. وآثار التدريب الموسيقي هامة بالنسبة للعالقة ما بين التدريب الموسيقي 
ومجاالت أخرى غير مجال الموسيقى. فعلى سبيل المثال، يشمل تعلم قراءة لغة ما، كاللغة اإلنجليزية مثالً، معالجة سمعية، فكما في تعلم القراءة، 
 c/, /a/,/ من 3 صوتيات ”cat“ ينبغي أن يكون األطفال قادرين على تفكيك كلمة ما إلى مكوناتها من الصوتيات )على سبيل المثال، تتألف كلمة
t//( وربط كل من هذه المكونات برمز مكتوب. وفي الواقع، هناك تقارير تفيد بأن اإلدراك الصوتي وتطور مهارات القراءة المبكرة لدى األطفال 

يرتبطان بتدريبهم الموسيقي.

لهذه األسباب وغيرها كثير، توفر الموسيقى فرصاً واسعة لتعميق وإثراء تدريس المواد الدراسية األخرى المدرجة في المناهج، وخاصة في 
التعليم االبتدائي. فتعلم الحروف األبجدية واألرقام والمكانية )أمام وخلف وفوق وأسفل ويسار ويمين( واكتشاف النفس واآلخرين بالعالقة مع 
الهوية والمجتمع )األسرة والحي والمدينة وما إلى ذلك( والتاريخ وفهم دورة الحياة ودورة الطبيعة )المواسم وسلسلة األغذية وما إلى ذلك( والوقت 
)شمس / قمر ونهار / ليل وقبل / بعد وسبب / نتيجة(، هي جميعها أمثلة بسيطة فقط تدل على كيف يمكن أن تلعب الموسيقى دوراً كبيراً مشتركاً 

بين مواد المناهج الدراسية.

 Trainor, Shahin, Roberts, ”Effects of the musical training on the Auditory Cortex in children“, ،2003 المصدر: الكتاب السنوي ألكاديمية العلوم في نيويورك لعام 
yearbook of the Ney York Academy Sciences, 2003
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عالوة على ذلك، يمكن استخدام الموسيقى أيضاً للتعليم في المراحل العليا )على سبيل المثال، الكسور في الرياضيات ومؤلفون موسيقيون أو قطع 
موسيقية لتقديم معلومات عن التاريخ والجغرافيا واستخدام الصوت لشرح الموجات في العلوم وفيزياء علم الصوتيات، الخ (.

الهدف من كتيب هذه هو توفير بعض الحوافز وبعض األمثلة العملية باتجاه استخدام خالق للموسيقى لتدارس موضوع ما مع الصف وفي الصف.

من هنا يصبح من المهم، أكثر من أهمية توفير المواد، أن يُنتقى بعناية المسار الذي يمكن إثرائه بقصص وأغاٍن وما إلى ذلك.

وفي حين يكّرس الجزء األول من هذه المطبوعة للتعريف بمنهجية ملموسة الستخدام الموسيقى كموضوع مشترك بين المناهج الدراسية، متناوالً 
كنقطة بداية أغاٍن أو قطعاً موسيقية يعرفها التالميذ والمعلمون، يقدم الفصل األخير من كتيب نهجاً بديالً يستند على أهمية تعميق معرفة الموسيقى 
الكالسيكية واستخدامها كأداة للتعبير عن الذات وتكوين عالقات إيجابية وفي نهاية المطاف التعليم. ويستند مثل هذا النهج إلى االعتقاد بأن اللغات 
جميعاً تعتمد على عملية السيميائيات )علم المعاني( لربط كل عالمة بمعنى خاص. فالعالقة بين اإلشارة والمعنى رمز، وفي كثير من األحيان 
تكون الرموز غير دقيقة، ولهذا السبب تخضع اللغات كلها للتأويل. ونظراً لطبيعتها، ال يمكن اعتبار الموسيقى لغة، فهي في الواقع ال تملك أي 
رمز، وليس هناك تطابق بين اإلشارة والمعنى. واالستماع إلى قطعة موسيقية ما ال ينطوي على فهم رسالة محددة. فكل منا عندما يستمع إلى 

قطعة موسيقية يربطها بعواطف أو أفكار مختلفة تنبع في الواقع منه، ال من الموسيقى نفسها.

هكذا، ترتبط المشاعر الناجمة عن االستماع إلى الموسيقى بالذاكرة والثقافة الشخصيتين وبمزاج اللحظة وبالسياق وبعدد من العوامل األخرى 
التي تنتمي بعمق إلى المستمع نفسه.

ويُسمح أثناء االستماع إلى الموسيقى بكل ردة فعل، ضمن نطاق محدد، فليست هناك إجابات صحيحة أو خاطئة، طالما أنها تقع ضمن الحدود 
)على سبيل المثال، ال يقفز األشخاص أو يرقصون بسعادة أثناء االستماع إلى لحن متأٍن أو جنائزي وال يبدأون في البكاء عندما يستمعون إلى 
موسيقى البولكا تريش راش التي كتبها شتراوس االبن، إال إذا كانت مرتبطة بحدث محزن جداً( وكل رأي مقبول ومرحب به. وعالوة على ذلك، 

تعتبر وجهات النظر المختلفة المتعلقة بالموضوع نفسه عالمة على وجود مجموعة اجتماعية سليمة.

وبسبب خاصية االنفتاح التي تتمتع بها، يمكن استخدام االستماع إلى الموسيقى كأداة لتحفيز اإلبداع والتعبير عن الذات والحوار وقدرات التعلم 
والثقة.

قبل كل شيء، تهدف كتيب هذه إلى تزويد معلمي المدارس بمنهجية ومخزون ملموس من التمارين وسلسلة من المهارات الموسيقية المحددة التي 
تتعلق باالستماع. وال يُطلب من المعلمين أن يصبحوا خبراء موسيقى، فالهدف هو إعطاؤهم مهارات تدريس منهجية تشاركية يمكن تطبيقها على 
كل مادة من مواد المناهج الدراسية في صفوفهم. ويساعد تقديم مثل هذا النهج المبتكر المعلمين أيضاً على التعامل مع ديناميات المجموعة فيما 
بين الصف وفي إدارة الصف بطريقة ديمقراطية ومحترمة، إذ سيتعلم األطفال كيف يعبرون عن أنفسهم وكيف يستمعون إلى اآلخرين. ويمكن 
لنهج كهذا أن يُستخدم أيضاً لتعلم المفاهيم المدرسية بطريقة أكثر تشاركية وممتعة وخالقة تختلف عن عملية الحفظ التقليدية. ولقد كانت الموسيقى 
في الواقع دائماً وسيلة ألن يتذكر األطفال قصصاً ويتعرفون على العالم من حولهم، ويمكن أن يؤثر استخدامها على عواطف المرء ويجعل تذكر 

المعلومات أسهل، كما تخلق الموسيقى أيضاً بيئة مواتية للتعلم.

ولذا، فإن النهجين اللذين سيعرضان في الصفحات التالية مكمالن الواحد منهما لآلخر وقابالن للتكيف حسب تجربة المرء السابقة وحسب الحالة 
التي سيواجهها المعلم / المعلمة في الصف من وقت إلى وقت )عدد األطفال والمستوى التعليمي والسياق االجتماعي-الثقافي(.

أخيراً، ترفق مع كتيب هذه أسطوانة مدمجة CD تشمل مقطوعات موسيقية مناسبة، تستخدم أثناء تجربة أحد النهجين المقترحين.
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4.  استخدام الموسيقى كموضوع مشترك بين المناهج الدراسية من خالل نهج تجريبي

 أ.   نحو نهج تعلّم متعدد التخصصات: مبادئ توجيهية لنهج بيداغوجي

ليست الموسيقى، خصوصاً في عصر التنمية، منفصلة عن األنشطة التعبيرية األخرى )اللغة واإليماءة والصور والرقص(، وتتقاطع األفكار في 
هذه األنشطة وتُقرن ببعضها وتُقارن وتُقترض، وتجد األنشطة تماسكها في اتباع نهج الخيال واإلبداع، كما أنها تثري ذاتها من خالل كل ما ينتمي 

إلى إمكاناتها التواصلية: الجسم والكالم وأصوات اآلالت والغناء واإليماءات والحركات والتقليد.

تساهم الموسيقى في التنمية الشاملة للشخص وتحفز التنشئة االجتماعية، كما تساهم في تطوير المهارات الفكرية واإلبداعية وفي الملكات النفسية 
والحركية، وهكذا فإنها من هذا المنظور تصبح وسيلة باإلضافة إلى كونها هدفا.

االفتراضات البيداغوجية لهذا النهج هي:

صحة التجربة الموسيقية )مقابل التجريدات التعليمية التي ال تزال مستخدمة(؛  •
االندماج الوثيق مع الوسائل التعبيرية للصوت والجسم )مقابل الفصل الصارم جداً بين هذه الوسائل(؛  •

تشجيع عملية اإلبداع الشخصي، من خالل االرتجال والتأليف البدائي )مقابل مجرد إعادة إنتاج موسيقى »جاهزة«(؛  •
ممارسة النتاج الطبيعي لكل ذلك عملياً من خالل تطويرات جماعية لمشاهد دراما موسيقية خالبة )مقابل القيام بتمارين فردية وعروض   •

منفردة(.

من هنا، الفكرة الكامنة وراء هذا النهج هي أنه ينبغي تطوير تجربة التعليم والتعلُّم من خالل »مسارات تعلّم« تنطوي على أهداف، وليس من خالل 
»أهداف تعلم« يتعين التوصل إليها من خالل مسارات. ولتطوير هذه المسارات، قد يجد المعلمون ما يساعدهم في كل أداة مرتبطة بالموسيقى:

اجلسم، الذي يمكن تجربته كأداة إيقاعية أساسية مرتبطة بالفعل بمسارات تجريبية قوية يمتلكها الطفل. وباإلضافة إلى هذه الوظيفة، يمتلك الجسد 
إمكانية تعبيرية–حركية فائقة: فالجسم يتحدث ويرسم ويشّكل ويقوم بتمثيل إيمائي صامت وينمي ذاته بالتعاون مع غيره من األجسام. ويسيطر 

الجسم على المجال المتمثل باللغات الحركية كله، بدءاً من التعبير الحر إلى الحركات المنظمة.

الصوت، الذي يمكن استخدامه بدءاً من تعبيراته الصوتية )الفونيمية( وأشكال التعبير غير واضحة النطق، إلى البقبقة والكلمة والتشديد اإليقاعي 
الصوتي، إلى اللغة والغناء والجوقة )الكورال(. وبما أن الصوت هو الطريقة األولى لالستكشاف والتجريب وتكوين عالقة مع العالم، فإنه، بالنسبة 

للطفل، أداة ُمجّربة وُمعززة تقنياً حتى أكثر من اإليماء تقوم بوظائف عديدة مختلفة.

اجملال البصري، الذي ينتمي إليه جميع أشكال التنويت: من التنويت الحدسي )أسمع صوتاً فأرسمه( إلى تكوين عالمات تخطيطية )غرافية( تجريدية 
بشكل أو بآخر ووصفية بشكل أو بآخر، وصوالً إلى التنويت التقليدي.

وباإلضافة إلى ذلك، ينتمي إلى هذا كامل مجال الفنون البصرية والتشكيلية من مثل الرسم والتعامل مع المواد وتفسيرها من خالل األصوات أو 
الموسيقى.

ولكن ينبغي أن يفهم بوضوح أن البدء من الخبرة ال يعني أن نقتحم عالم األصوات بارتباك دون أية معرفة؛ بل على العكس، إنه يتطلب استخدام 
إلى  اكتساب مهارات وخبرات يمكن رفعها  باتجاه  الحدسي وتطويره تدريجياً  التجريبي  النهج  المعالم يمكنها توجيه مثل هذا  منهجية واضحة 

مستوى الوعي والعقالنية. وفيما يلي بعض األمثلة على هذه االنقالبات:

9



مفهوم  تجربة  
خلق تقليد 
معقد بسيط 

مكتوب شفوي 
فرد مجموعة 
منتج عملية 

يعني البدء من »نهج مقلوب« )أي من التجربة واالستكشاف( بدء عالقة مع عدد من الوسائل ما زلنا ال نعرف نوعيتها وال إمكانياتها. ويجعل 
ذلك من الضروري ضمان أن تكون التجربة وسيلة فّعالة للتعلم واستخدام اإلجراءات التي يمكن أن تضمن، لكل مجال من مجاالت التدخل، 

وبخصوصيات مختلفة، إثمار هذه التجربة من خالل المالحظة واإلنتاج.

وفيما يتعلق باستخدام المواد الشعبية )وأيضاً فيما يتعلق بموسيقى ملحنين مشهورين( ينبغي لنا نبحث ما إذا كان الموقف الفيلولوجي والعلمي أمراً 
ال بد منه للباحث / المعلم أم أن باإلمكان إدخال بعض التعديالت إن كانت مفيدة لغرض التعليم.

في بعض النواحي، ينحي جانباً هذا النهج البيداغوجي احترام المنتج الموسيقي األصلي. وهو في الواقع يتملك المادة منمذجاً ومحّوالً ومكيّفاً لها 
لتالئم احتياجاته. وبعبارة أخرى، ال تهدف هذه المنهجية التعليمية إلى »إعادة إنتاج« نماذج معينة، بل إلى »إنتاج« تطويرات جديدة.

 ب . أي معلّم؟

المطلوب معلّم يحتاج الكتب لتغذية نموه وليس كدعم مباشر لدرس اليوم أو الغد. معلّم قادر على إعادة اختراع الكتاب المدرسي كل يوم ليصبح 
خالقاً لمنهجيته التعليمية الخاصة به.

ولهذا األمر أهمية كبيرة، فال أحد يستطيع أحد أن يعلّم شيئاً لم يستوعبه ولم يُدركه هو نفسه.

من هنا، نود أن نُشرك معلماً استباقياً ومخترعاً، شخصاً يُنمذج العناصر التي توجد في صفحات الكتاب المدرسي باتجاه المشاريع واألهداف بدالً 
من أداء واجباته فقط  بالتعليم من الصفحة ألف إلى الصفحة ياء.

تلقينياً جامدا. معلّم لديه قدرة كبيرة على إدارة وتنسيق الجماعة، يكون على  المطلوب معلم لديه مشروع واضح المعالم، ولكن ليس مشروعاً 
استعداد للترحيب بجميع »االنحرافات« المبدعة التي تنشأ عن األطفال )أو منه هو ذاته( خالل األنشطة. ثم أن يكون على دراية بما يفعل، لكنه 
في الوقت ذاته يعرف كيف »يدع األطفال يقومون بالشيء«. أن يكون قادراً على تحفيز الصّف على الكشف عن النفس، دافعاً األطفال إلى تقديم 

مداخالت يقوم بتنسيقها ومواءمتها مع برنامجه،  مداخالت يمكنه من خاللها التفكير في ابتكار واكتشاف وإثراء المسار التربوي. 
وأخيراً، معلّم لديه القدرة على التعلّم مما يتلقاه من الجماعة، يجمع ذلك ويخزنه ويعالجه ويستكشفه ليقوم باستمرار بتجديد مهاراته التدريسية 

ومحتويات دروسه.
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 ج. أمثلة عملية

“Ah, vous dirais je maman” مقابل “Twinkle Little Star” مقابل »أحرفنا«

 كما ذكرنا أعاله، من المهم استخدام هذه المادة كمثال على عمل متعدد التخصصات مبتدئ من مادة معطاة. بالطبع يمكن أن تختلف المواد 
والمنتجات، ولكن قد يكون المسار المستخدم هو نفسه.

 Ah, vous dirais je“ نقترح كأول مثال عملي األغنية الفردية )آريا( الشهيرة لفولفغانغ أماديوس موتزارت مستخدمة بثيمتها وتنويعها
maman“ )CD Track 01(، بالضبط ألن فيها تنوع إلى درجة قصوى.

11



المناهج بين  المشتركة  الفرص  يبين بعض  )المتداخلة عمداً( من خالل جدول توضيحي  لألنشطة واألهداف  البسيط  المثال  هذا   يمكن عرض 
:الدراسية

المعايير األساسية لتطبيق النهج المقترح هي إعادة اختراع األغنية الُمنتقاة من وقت آلخر )كما فعل موزارت عن طريق ’ترجمة‘ الثيمة الشعبية 
إلى’ثيمة وتنويعات للبيانو‘. يمكننا استخدام النسخة العربية »أحرفنا« )CD Track 02( مع الحفاظ على لحن األغنية ولكن مع استخدام النص 
المحّول للغناء، أو يمكننا اللعب باألغنية بتعيين كل نصف دقة )تغير النوتة( إلى جماعة مختلفة من األطفال وبالتالي تقسيم أطفال الصف إلى 

ثماني جماعات، أو يمكننا استخدام األغنية لنقاش أعمق يتعلق ببنيتها )AABA( أو بمفهوم البنية، ومن ثم تغييرها محاولين تحريك أقسامها.

ونقترح بشدة أن يقوم المعلمون بـ »ابتكار« تنويعاتهم الشخصية على كل مقترح من المقترحات المحددة في هذا الدليل، مع مراعاة سن األطفال 
المشاركين والسياق. وأفضل طريقة للقيام بذلك هي تشجيع األطفال أنفسهم على المساهمة في االختراع، بالدفع بإبداعهم، ولكن في الوقت ذاته 

قبوله. وبهذه الطريقة، سيكون األطفال أكثر انخراطاً وسيصبح مفهوم التأليف مألوفاً لديهم.
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من المستحسن دوماً تطوير موضوع صغير في كل مرة، ومن ثم إثراء العمل من خالل مسار، بالتدرج من البسيط إلى المعقد. على سبيل المثال، 
قد تكون الخطوة األولى تعلم اللحن البسيط “Ah, vous dirais je maman” بمجرد االستماع إليه من األسطوانة )CD( ومن ثم تعيين نوتات 
ال للنص بل لتقاطيع بسيطة مثل دي دو دي دو دو-دو-دي، أو الـ ال-ال-ال ال ال-ال ال، أو غير ذلك مما تخترعه. وقد يكون المثال األول مفيداً 
الستكشاف مفهوم القصير والموجز،  ولكن ليس من الضروري تبنيه. وحتى لتدريس هذا اللحن البسيط، من المهم غناؤه لألطفال جملة جملة، 

إلعطائهم نموذجاً يقلدونه.

بعد أن يغني الصف اللحن معاً، يمكن القيام بلعبة تقسيم الصف إلى أربع جماعات وتعيين شبه جملة موسيقية )مجموعة بسيطة تتشكل من ثالث 
أو أربع نوتات( لكل مجموعة لكل من القسمين أ و ب. وينبغي على األطفال بعد ذلك أن يتدخلوا في الوقت المناسب وأن يصمتوا عندما يحين 

دور اآلخرين.

ويمكن أن تنشأ أول إشارة للمكانية بأن يطلب من األطفال أداء األغنية من خالل وضع الجماعات األربع في اتجاه عقارب الساعة )أو عكس 
عقارب الساعة( وبعد ذلك من خالل وضعها باتجاه شمال - جنوب - غرب )أو أمام / خلف ويسار / يمين(.

في وقت الحق، يمكننا مطابقة الجمل األربع والجماعات األربع مع حركات بسيطة، وذلك بالطلب من األطفال الوقوف في دائرة. )لألطفال 
األصغر، قد تكون الحركات المناسبة هي تحريك اليدين ذهاباً وإياباً و / أو فتح األذرع أفقياً و/ أو الوقوف والقعود، بينما يمكن أن يؤدي األطفال 
األكبر سناً حركات أكثر تعقيداً تجمع ما بين األصوات والحركات بطريقة تتبع بشكل إيقاعي دقة األغنية: يمكننا أن نطلب منهم التصفيق باأليدي 
وطقطقة األصابع وصفق األيدي على الصدور وضرب األرض باألقدام وما إلى ذلك(. وسيتطلب القيام بالحركات المعقدة أن تُعلّم في بادئ األمر 
للصف بأكمله، ثم تعيّن كل حركة منها إلى مجموعة مختلفة. ومرة أخرى، سيكون من األفضل أن يختار المعلمون بعض األنشطة والحركات 

ويسمحوا لألطفال اختيار أنشطة وحركات أخرى.

حتى اآلن، تعلمنا لحناً بسيطاً وقرنّاه بحركات. يمكننا اآلن إضافة رقص )كوريوغرافيا( مناسب للصف )وهنا، نقترح تصميماً يكون معقوالً أيضاً 
للصغار من التالميذ(:

الصف في دائرة أو على الزوايا األربع.

أ )مرتان(
النصف األول من الجملة: يؤدي األطفال واأليدي خلف الظهر الخطوة النموذجية للدبكة مرتين )رفع القدم اليسرى فوق اليمنى بشكل تقاطعي 

والدوس بها على األرض كمن يقوم بسحق عنكبوت ومن ثم إعادتها إلى وضعها األصلي( حسب الدقة .

النصف الثاني من الجملة: يقوم األطفال بدءاً بالقدم اليمنى بخطوتين جانبيتين.

ب
النصف األول من الجملة: يدور األطفال وهم في موقعهم بعكس اتجاه عقارب الساعة ويد واحدة مرفوعة إلى أعلى واألخرى إلى األسفل.

النصف الثاني من الجملة: تكرار الحركة السابقة أو عكس اتجاه الدوران.
يمكن بسهولة االستعاضة عن هذه الحركات واستبدالها بأخرى يختارها إما المعلم أو األطفال.

نصبح اآلن جاهزين لدمج جميع األنشطة المؤداة حتى اآلن بالعمل على ترتيب وتناوب األجزاء الصوتية والحركية واإليقاعية والصامتة وحتى 
تخصيص كل جزء من األجزاء لجماعة صغيرة من األطفال.

حتى اآلن لم نحدد أية كلمات لألغنية. حان الوقت كي نخطو خطوة إلى الوراء وخطوتين إلى األمام!

يمكننا وضع الرقص جانباً، لنبدأ بتدريس نص األغنية البسيطة »أحرفنا« وهي قافية حسب األبجدية العربية وتتضمن أسماء أشياء وحيوانات.

قد يستمر العمل على »أحرفنا« بضعة دروس، وكما أيضاً في هذه الحالة، من الضروري الخطو خطوة واحدة في كل مرة.
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أحرفنا أحرف سهلة
أحرفنا أحرف حلوة
رتب معي يا شاطر
نحفظها شوي شوي

أ أسد ملك الغابة
ب باخرة كبيرة
ت تفاحة حمرا

ث ثعلب مكار كثير
ج جمل صحراوي كبير
ح حصان عربي أصيل
خ خروف في المرعى
د دراجة سريعة كثير

ذ ذبابة عم بطّير
ر ريشة خفيفة كثير
ز زيتونة عالشجرة
س سمكة في المية

ش شاطئ رملي عريض
ص صندوق خشبي كبير

ض ضفدع برمائي صغير
ط طبيب ماهر حكيم

ظ ظرف بالبريد
ع عنب طعمه لذيذ
غ غزال بني سريع
ف فراشة بالبستان

ق قمر صغير
ك كوب حليب مفيد
ل لؤلؤ حجر كريم
م موج عالي سريع
ن نسيم هوا لطيف

ه هُدهد ُعرفه جميل
و وطني بلدي الحبيب

ي يخت شراع كبير
أحرفنا أحرف حلوة رّكبها جمل حلوة
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دعونا اآلن نقترح بعض األلعاب البسيطة:
1.       حّدد لكل حيوان إيماءة يمكن تمييزها )وبعد ذلك تقلّد في الوقت المناسب أثناء األغنية(. ثم يمكنك أن تضيف إلى اإليماءة صوتاً 
يختاره األطفال. ونقترح، كما من قبل، بذل قصارى جهدك إلشراك جميع األطفال ــ هكذا، أوالً للتأكد من أن كل طفل تعلّم كل إيماءة 
وكل صوت ومن ثم قرر ما إذا كنت ستطلب من الجميع أن يقوموا معاً بأداء األغنية أم ستعيّن أجزاء محددة منها لألطفال مقسمين إلى 

جماعات .

2.      أطلب من األطفال رسم أحرف وحيوانات )أو أشياء( على اللوح، أو على بطاقات يمكن استخدامها بعد ذلك لأللعاب المقبلة.

3.      يقف األطفال في دائرة مقسمين إلى ثالث أو أربع فرق. كّون في مركز الصف دائرة سحرية )يفضل في مكان محصور، مصنوعة 
مثالً من ورق الصق( واطلب من األطفال وضع البطاقات التي عليها األحرف األبجدية والتي عليها صور الحيوانات واألشياء عشوائياً 
على األرض. أثناء غناء األغنية )أو االستماع إلى األسطوانة CD(، على كل فريق أن يسترجع في الوقت المناسب البطاقات المحددة. 
وقد يكون من المفيد تزويد بعض القواعد البسيطة، مثل أن طفالً واحداً فقط يمكنه أن يدخل كل مرة إلى داخل الدائرة السحرية. ويمكنك 
حتى لعب هذه اللعبة دون مصاحبة الموسيقى، وإنما فقط بتسجيل الوقت الذي استغرقه كل فريق لترى من بين الفرق استغرق وقتاً 
أقل لجمع البطاقات المحددة جميعا. ويمكنك أيضاً تعيين وقت محدد لكل فريق لتشجيع أعضائه على مناقشة أفضل استراتيجية اللتقاط 
األوراق جميعا )يمكنهم أن يقرروا، مثالً، أن يدخل الدائرة الطفل نفسه دائماً، أو يمكنهم أن يقفوا حول الدائرة ليكون كٌل منهم قريباً من 
هدف ما ثم يدخلون واحداً كل مرة، الخ(. وقد يكون هناك تنويع يتمثل في أن يقوم األطفال بلصق األوراق على اللوح، بدالً من جلبها 

فريقهم. والواقع أن القواعد والتنويعات ال تعد وال تحصى.

4.     دعونا اآلن نلعب مع األطفال لنقرن الحيوانات واألشياء األخرى باألحرف األبجدية الواردة في األغنية، ولنخترع نتيجة لذلك 
حركات جديدة وأصواتاً جديدة. مرة أخرى، من شأن المزج جيداً بين مقترحات المعلم ومقترحات األطفال لتحسين العمل. كذلك يمكن 

لألطفال أيضا بعد ذلك كتابة األحرف األبجدية والتاريخ على اللوح.

 المربع السحري
 عند هذه النقطة يمكننا أن نقدم لألطفال المربع السحري، أي مربعاً مشّكالً من أحرف و / أو أرقام يتيح لنا القراءة والغناء والتأليف باختيار عناصر
 من اليمين إلى اليسار، ومن اليسار إلى اليمين، ومن أعلى إلى أسفل، ومن أسفل إلى أعلى ولكن بشكل مائل يتبع قطر المربع أيضاً، للحصول

.دائما على مسارات جديدة
 دعونا نبدأ بأن نأخذ عشوائياً أربعة أحرف األبجدية، ولكن يمكنك اختيار غيرها بطبيعة الحال، أو يمكنك استخدام أرقام )انظر النشاط المقترح

.التالي( أو صور حيوانات، للعب كل مرة بتغيير التوجه من اتجاه إلى آخر للعمل على األصوات المعينة
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 شملنا في هذه الحالة حرفاً واحد فقط من األحرف األربعة في كل سطر، لكن اللعبة ستكون بالتأكيد أكثر إثارة لالهتمام إذا أدرجنا بعض التكرارات
.بحيث يكون لدينا في كل سطر بضعة أحرف مفقودة وأحرف أخرى مكررة مرتين

 .ستقوم بعد ذلك مع األطفال بتشكيل لعبة مكونة من أحرف أو رسومات أو أصوات أو حركات ينفذونها معاً جميعا
»واآلن، دعنا مرة أخرى نغير نص األغنية األولى ونستخدم تهليلة األطفال على األرقام »واحد اثنين

  .)CD Track 03(

واحد اثنين واحد اثنين
شفت مرة ولد مسكين

ثالثة أربعة تالثه أربعة
كل هدومه مقطّعة

خمسة ستة خمسة ستة
أعطيته من عندي جاكيته
سبعة ثمانية سبعة ثمانية

بقى أسعد إنسان بالدنيا
تسعة عشرة تسعة عشرة

يا بخت إللي بيعطي الفقراء

تستند تهليلة األطفال على أرقام وعلى قصة بسيطة لرجل فقير يُعطي سترة. في هذه الحالة يمكننا تحفيز خيال األطفال بدعوتهم إلى تكوين قصة 
أطول. كيف يمكن مواصلة القصة )على سبيل المثال، يعثر الرجل الفقير على شيء داخل السترة شيئاً سحرياً....(؟ اخترع القصة بجمع أفكار 
من األطفال ثم العمل بعد ذلك على تحويلها إلى مسرحية بتعيين أجزاء وأصوات، وإضافة إلى ذلك، إن كان باإلمكان، رسومات وأزياء / أقنعة.

تأكد من أن األطفال جميعا تعلموا الترنيمة جديدة، ثم ضعها في لحن »Ah, vous dirais je maman«. هناك نسخة من »واحد اثنين« بلحن 
يبتعد قليالً فقط عن تلحين موزارت. وفيما يلي نسخة من »واحد اثنين« بالعربية وقاعدة موسيقى يمكن تطوير أنشطة تستند إليها.

.OSI / MKT من تأليف مارسيال سانا الذي نشر في سلسلة »In time with the steps« دعنا نستلهم من المواد المنشورة من كتاب
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واحد اثنين

 تشكيل: يقف األطفال في دائرة يداً بيد في اتجاه الرقص؛ طفل واحد داخل الدائرة

مقدمة: ستة عشرة / فترة انتظار

أ
1–8 ثماني خطوات إلى األمام باتجاه الرقص بينما يمشي الطفل داخل الدائرة في اتجاه عقارب الساعة ويختار طفلين ليدخال إلى الدائرة معه، 

وهو يقول / تقول واحد، اثنين، واحد، اثنين.

9–40 تكرر الخطوات من 1 إلى 8 أربع مرات )ليصل العّد إلى عشرة(. في نهاية الجزء أ سيكون داخل الدائرة 11 طفال.

ب
1–8 يتحرك األطفال الذين داخل الدائرة بحرية في حين يقف األطفال الذين في الدائرة الخارجية ويصفقون بأيديهم حسب اإليقاع

9–16 يعود األطفال الذين كانوا داخل الدائرة إلى الدائرة )جميعهم ما عدا الطفل الذي بدأ الرقص داخل الدائرة(

فمن األفضل أن تبدأ هذا النشاط بإجالسهم في دائرة والطلب منهم ما إذا كان بإمكانهم العد إلى العشرة  إذا كنت تعمل مع أطفال صغار جداً 
مستخدمين أصابعهم.

عموماً، يظل األطفال في الصف األول يبدون بعض الصعوبات في العّد بين ثالثة وأربعة باستخدام حلقة األصبع وفي العد بين خمسة وستة ألنهم 
سيضيفون اليد الثانية.

دعونا نفعل ذلك معهم عدة مرات ليتعلموا الحركات، ثم نطلب منهم تكرار األرقام أزواجا كما في تهليلة األطفال التي ينبغي تعلمها بعد ذلك: واحد 
اثنين، واحد اثنين، ثالثة أربعة، ثالثة أربعة الخ.

اآلن، دعونا نضع نصاً باللغة اإلنجليزية )تجد أدناه مثاالً على ذلك، وندعوك لتأليف نسختك الخاصة بك(. عند هذه النقطة يمكننا تكرار تهليلة 
األطفال باللغة اإلنجليزية باستخدام اليدين لإلشارة إلى األرقام وكذلك الحركات التي اختيرت لوصف الكلمات )الكلمات باللون األزرق ليست 

سوى مثال على التنويع الذي يمكن استخدامه باستعمال القدم(:

One and two one and two
 in front of you )اخط خطوتين( Say hallo

Three and four three and four
Stamp your feet on the floor )اآلن اخط إلى الوراء، كما من قبل(

Five and six five and six
Bring your fingers to your cheeks

Seven eight seven eight
Clap clap clap, don’t be late

Nine and ten nine and ten
!Time to spin and start again
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           الكلمات

One and two one and two

Say hallo in front of you

قم بخطوتين إلى األمام 

Three and four three and four

Stamp your feet on the floor

اآلن اخط إلى الوراء، كما من قبل

Five and six five and six

Bring your fingers to your cheeks

Seven eight seven eight

Clap clap clap, don‘t be late

Nine and ten nine and ten

!Time to spin and start again

           الحركات المقترحة

قم بالعد على األصابع والذراع قريبة أمام الوجه

أشر بـ »مرحباً، مرحباً« بتحريك اليدين أوال إلى اليمين ثم إلى اليسار

اتخذ خطوتين إلى األمام، نحو مركز الدائرة أو نحو الصف المعاكس

قم بالعد على األصابع والذراع قريبة أمام الوجه

أخبط األرض بقدميك

أرجع إلى الوضع األول

قم بالعد بأصابع اليدين كلتيهما والذراعان قريبتان أمام الوجه

ضع السبابتين على الخدين

قم بالعد بأصابع اليدين كلتيهما والذراعان قريبتان أمام الوجه

صفق باليدين على اإليقاع

قم بالعد بأصابع اليدين كلتيهما والذراعان قريبتان أمام الوجه

اقفز في الموقع

 لالستماع إلى اللحن وغنائه بالقيام بحركات  تهليلة األطفال. وفي الجزء CD حالما يتعلم األطفال التهليلة ، يمكننا لعب الموسيقى على أسطوانة
.اآلالتي، تتحرك األيدي بحرية طيلة مدة الجزء ب

 اللحن الذي يتطابق مع التهليلة بسيط جداً، وهو نفسه دائما لكل زوج من األرقام. وبسبب ذلك نقترح، إذا كنت تريد تنفيذه عن طريق الغناء، إسكات
.الخلفية الموسيقية المسجلة في أقرب وقت ممكن، وذلك لتجنب التداخل بين أصوات األطفال وأصوات المغني على األسطوانة

.بهذه الطريقة يمكننا أن نغني اللحن مع األطفال، ويختار واألطفال حدة الصوت المناسبة لهم

.)هناك نشاط آخر ممكن هو جلوس األطفال ووضع أداة إيقاعية أمام كل طفل تلعب فقط في الجزء ب )الجزء اآلالتي
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 نستطيع اآلن أن نلعب النسخة األصلية بآالت اإليقاع: يقف األطفال في دائرة يحمل كل واحد آلة إيقاع )طبول وعصي إيقاع وخشاخيش وأجراس،
 الخ(. يسيرون خالل الجزء أ باتجاه الرقص حريصين على عدم لعب اآلالت. يقف طفل دون آلة داخل الدائرة وأثناء السير في الجزء أ، يختار
 الطفل / الطفلة بعض األطفال كما في النسخة األولى من الرقص تبعاً لألرقام الُمغناة. ويمكن لألطفال الذين اختيروا لدخول الدائرة لعب آالتهم في
.الجزء ب إما بحرية أو اتباع أوستيناتو )لحن متكرر( معّد مسبقاً، ثم العودة مرة أخرى إلى الدائرة في نهاية الجزء ب لبدء الرقص مرة أخرى

 
.يمكننا، بطبيعة الحال، تصميم رقصات أكثر تعقيدا للتالميذ األكبر سناً، مكيفين العمل من وقت آلخر لتناسب الصفوف التي نتدخل فيها

.»Ah, vous dirais je maman « بالنسبة لألطفال األكبر سناً يمكننا أن نعمل على أن اإلصغاء الواعي، فنعود مرة أخرى إلى
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يمكننا االستماع للثيمة مع تنويعات، ثم االنتقال إلى مبحث تاريخي-جغرافي )أوروبا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر(، ونقاش العالقة 
بين ثقافة النخبة والثقافة الشعبية )كانت الثيمة أغنية بسيطة أعاد موتزارت صياغتها. هل بوسعنا أن نبدأ البحث عن حاالت مماثلة؟(، ونقاش حياة 

موتزارت وعمله عن طريق اختيار خاصية معينة )مثالً، 
خاصية اللغة المهيمنة: حتى زمن موتزارت كانت الموسيقى تؤلف جميعها باللغة اإليطالية وال يزال العديد من البلدان يستخدم األسماء اإليطالية 
 Die Zauber Flöte - للنوتة  دو ريه مي وما إلى ذلك. كان موتزارت  أول ملحن يكتب أوبرا باللغة األلمانية في نهاية حياته - الناي السحري

حافز آخر لحكاية / قصة(. أما اآلن فيبدو أن اللغة المهيمنة هي اللغة اإلنجليزية. أين نجدها؟ في أي األمكنة؟(.

الثيمة والتنويعات، باقتراح ألعاب وحكاية القصة نفسها وباألشخاص أنفسهم بطرق عديدة مختلفة وبكلمات  يمكننا أن نبدأ الحديث عن مفهوم 
مختلفة، ويمكن أن نستكشف مفهوم البنية )AABA( والشكل والتغييرات الممكنة. ويمكننا بعد ذلك أن ننظر إلى أغان أخرى بنيت على الشكل 
AABA هذا، أو محاولة تخصيص أحرف ألغنية معروفة )على سبيل المثال، هال الال ليّا، )CD Track 04( وثم محاول غنائها باتباع البنية 

.AABA

هكذا، في كثير من األحيان فرص التدخل ال تعد وال تحصى سواء فيما يتعلق بالروابط بين الموسيقى ومواضيع المناهج الدراسية وبفرصة بناء 
مسارات تعليمية بديلة من خالل الموسيقى. فقط علينا أن نتذّكر أن نستخدم عنصراً واحداً كل مرة وأن ننتقل من أنشطة بسيطة إلى أخرى معقدة 

ونحفز أنفسنا للعمل معاً مع التالميذ، مبدعين ومعدلّين وقبل كل شيء متعلمين من األخطاء.

دعونا نتعلم من بطل السلة مايكل جوردان الذي اعتاد أن يقول عن نفسه:

» فاتني تسديد أكثر من 9000 رمية كرة في حياتي المهنية. وقد خسرت ما يقرب من 300 مباراة. وقد وثق بي 26 مرة لتسديد الرمية التي تحسم 
المباراة ولكنني أخطأتها. لقد فشلت مراراً وتكراراً في حياتي. ولهذا السبب نجحت«.
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استخدام الموسيقى كموضوع مشترك بين المناهج الدراسية من خالل نهج عاطفي.

أكثر من غيرها من المواضيع األخرى، تحتاج الموسيقى إلى أن »تختبر«. االستماع إلى الموسيقى هو في حد ذاته عملية مشاركة، ويتعين أن 
يقدم على أنه نشاط جماعي من أجل كسر الجليد وجعل المعلمين يفهمون كيف تعرض على األطفال. وعالوة على ذلك، يحتاج التعليم من خالل 
الموسيقى، وكذلك تعليم الموسيقى، إلى نهج مختلف عن ذاك الذي يستخدم عادة لتعليم موضوع عادي: ينبغي جذب اهتمام التالميذ من خالل 

مشاركتهم الفعالة، بمنحهم إحساساً باالنتماء يساعد المجموعة على حفظ األشياء وتحفيز فكرهم والتعبير بحرية عن مشاعرهم.

هكذا ينبغي على المعلمين أن يشاركوا بطرق مختلفة. وقد صممت هذه التجربة على النحو التالي:

شارك معلمو األونروا في برامج تدريب في الوظيفة: مرة واحدة في األسبوع، أعطى مدرسو موسيقى مهنيون من جمعية الكمنجاتي   .1
للتعرف على  للمعلمين  أشهر، وهيأت فرصة  الدروس عدة  هذه  استمرت  أيضا.  المعلمين  للصفوف شملت  الموسيقي  التذوق  في  دروساً 
المنهجية وتجربة التعلم من خالل العمل، ما مّكنهم من أن يفهموا بعمق أن الموسيقى ليست مجرد وسيلة للمتعة، لكنها أيضاً طريقة الكتساب 
مهارات جديدة. وقد تساعد هذه المهارات التي تتراوح من تمييز إيقاع ما إلى حفظ معادلة رياضية التالميذ على تحسين أدائهم األكاديمي 
وتبني مواقف بناءة ضمن الجماعة. وفيما عدا إعطاء التالميذ فرصة مقاربة الموسيقى كشكل قريب من أشكال الفن، مكنهم ذلك من أن 
يصبحوا على  ألفة مع تراثهم الثقافي وفخورين به وتعلم تقاليد الموسيقى الغربية وتحسين مهارات التنسيق واالستماع والغناء. وال شك أن 
إدخال التربية الموسيقية من خالل منهجيات تعليم تشاركية يمّكن األطفال والشباب من تطوير وسائل جديدة للتعبير عن مشاعرهم وتحفيز 
فكرهم، والتمتع بإنتاج الموسيقى وسماعها كنشاط جماعي، ويساعدهم على التغلب على الضغوط اليومية ومحدوديات العيش في مخيمات 

الالجئين.

شارك معلمو األونروا في مسار تدريب مكون من برنامجين للتدريب.  .2

الموسيقى في  الذين درّسوا تذوق  ذاتهم  الموسيقى  نفذه مدرسو  الذي  التدريب على التربية املوسيقية األساسية  األول هو برنامج 
مدارس األونروا. وكان هدف التدريب الذي كان ذو طابع تمهيدي تعريف المعلمين بالمواضيع التي تدرسها جمعية الكمانجاتي للتالميذ خالل 

دورات المدخل إلى الموسيقى في مدارس األونروا.

إلى معلمين األونروا. وكان  والثاني هو برنامج التدريب على استخدام املوسيقى كأداة تعليمية وقد قدمه مدرب خبير وكان موجهاً 
برنامج التدريب هذا، الذي انعقد خالل العام األخير من تنفيذ المشروع، الخطوة األخيرة في المسار الذي زّود المعلمين في نهاية المطاف بجميع 
المهارات الالزمة لتخطيط دروس تشتمل الموسيقى كأداة تربوية / أداة اتصال لتحفيز مشاركة التالميذ جميعهم ووضع مجموعة من التمارين 
األساسية الستخدامها أثناء أداء وظيفتهم. وكان لهذا التدريب طابع عملي وساعد المعلمين على فهم كيفية استخدام المهارات المكتسبة مع األطفال 
بتجربة دروس جماعية وبالطلب منهم التصرف كصف منتظم. وقد طلب من المعلمين االستماع إلى الموسيقى ومشاهدة قطع قصيرة من أشرطة 
الفيديو الموسيقية والتعبير عن مشاعرهم بطريقة مباشرة مجردة أو عن طريق حكاية قصة )حقيقية أو خيالية( في ذاكرتهم حفّزتها الموسيقى 
ومحاولة معرفة كيفية استخدام هذه األدوات لتدريس مواد عادية. بهذه الطريقة، يكون المعلمين قد استمعوا إلى زمالئهم وأصبح لديهم تصور بأن 
عملية التعليم والتعلم يمكن أن تصمم بأوجه كثيرة. وفي الواقع، يعتمد النظام المدرسي الفلسطيني منهجية جامدة محورها المعلم ال تلبي في بعض 

األحيان احتياجات التالميذ. فالصفوف مكتظة ومعظم التالميذ يأتون من عائالت

تعاني صعوبات، وهناك نسبة عالية من األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة الذين لم يتم التّعرف إليهم أو لم تتم متابعتهم بشكل صحيح. ومن 
شأن استخدام منهجية تعليم بديلة تشاركية محورها التالميذ وبمساعدة أدوات تعليمية جديدة، تمكين المعلمين حقاً من جذب انتباه التالميذ الذين 
لديهم سلوكيات صعبة ومن خلق جو ودي داخل الصف. ومن شأن هذه التحسينات أن تساعد المعلمين على أداء وظائفهم بشكل أفضل كمعلمين 

وأيضا كمحفزين للتعليم والثقافة.
وعالوة على ذلك، طُلب من المعلمين خالل التدريب الحديث عن تجربتهم ومشاعرهم أثناء استماعهم إلى قطع موسيقية مختلفة، ما خلق ديناميكية 
جماعية إيجابية مع زمالئهم. إن لشيء من هذا القبيل أهمية حاسمة في السياق المدرسي، حيث يخضع المعلمون لكثير من الضغوط النفسية وفي 
كثير من األحيان ال يتوفر لهم مجال للتنفيس عنها. وفي الحالة التي يواجهها المعلمون في مدارس األونروا الذين يعلّمون أطفاالً ال يرون أنه 
ستتوفر لهم في كثير من األحيان أية فرصة في المستقبل، من شأن تصور أن تكون جزءاً من جماعة وأن يتوفر لديك مجال مشاركة اآلخرين 
اإلحباط والمخاوف وأيضا أفضل الممارسات واالقتراحات أن يحدث تغييراً حقيقياً في البيئة المدرسية، ويمكن من ثم أن ينتج تحسناً في كل من 

األداء المهني واألكاديمي.
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اقتراحات للمعلمين لتحسين معرفة الموسيقى وأهمية فهم الموسيقى كأداة تدريس وأداة تعبير عن الذات  أ. 

ينبغي على المعلمين الذين يحرصون على استخدام الموسيقى كأداة تعليمية العمل على وجهتين:

أ( تحسين خبرتهم الموسيقية الشخصية، بالتالي إثراء معارفهم وتذوقهم
ب( تحسين خبراتهم المهنية، وبالتالي تعزيز قدرتهم، من خالل العمل، بمفردهم أو من خالل جماعة، على التعبير عن الذات وعلى تحديد تمارين 

عملية لتستخدم في الصفوف.

كما أشير أعاله، ال يهدف هذا الدليل إلى تحويل معلمي المدارس إلى معلمي موسيقى، ففكرته الرئيسية هي إعطاء اقتراحات عملية للمعلمين لكي 
يجربوا طريقة بديلة لتدريس مواد منهجهم الدراسي. الخطوات الرئيسية لعمل المعلمين هي:

اقتراحات عملية األهداف المهمة
إلى جماعات المعلمون معاً، مقسمين   يجلس 
)الموضوع المحددة  لالحتياجات   وفقاً 
كل مرتين  األقل  على  والمدرسة(،   والصف 
دراسي( فصل  كل  بداية  )في  دراسي   عام 

:ويقومون بالتالي
 االستماع إلى بضعة قطع موسيقية

 إعطاء كل مشارك وقتاً للتعبير عن مشاعره
/ مشاعرها المتعلقة بالموسيقى

 يختار المعلمون، وهم  منقسمون إلى جماعات
ويقترحون مناسبة  موسيقية  قطعاً   صغيرة، 
كيف يمكن أن تستخدم في الصفوف الدراسية

المتعلقة والتحديات  الخبرة  زمالئهم  مع  المعلمون   يتقاسم 
يُدّرسون المعلمين  من  )جماعات  يعلّم  الذي   بالموضوع 
 الموضوع ذاته(، وبالصف الدراسي )جماعات من المعلمين
المدرسية وبالبيئة  ذاته(،  للصف  مختلفة  مواد   يُدّرسون 

.))جماعات من المعلمين يُدّرسون في المدرسة ذاتها
 يختار المعلمون معاً القطع الموسيقية التي ستستخدم لتشجيع

تخطيط مشترك لألنشطة
الجماعة في  أنفسهم  عن  التعبير  على  قادرون   المعلمون 

.فتتعزز عالقاتهم المهنية

تطوير البرنامج الدراسي

أنظر القسم التالي

 تقديم موضوعات تعليمية من خالل تقنيات فّعالة، مصممة
خصيصاً لتناسب احتياجات وقدرات الفئة المستهدفة

 تشجيع توجه بناء في الجماعة وعالقة إيجابية بين الجماعة
والمعلم

تسجيل وتحليل ردود فعل الجماعة

 تنفيذ األنشطة التربوية
والتعليمية

إلى جماعات المعلمون معاً، مقسمين   يجلس 
)الموضوع المحددة  لالحتياجات   وفقاً 
 والصف والمدرسة(، على األقل مرة كل عام
 دراسي )في نهاية السنة الدراسية( ويقومون

:بالتالي
 يتقاسمون تقييماتهم الستعراض ما نجح في 

 الصفوف المختلفة وسبب ذلك
 يقررون معاً مجموعة من التمارين، مرتبطة
بقطع موسيقية، لحفظها لبرامج في المستقبل
القطع من  مختارة  مجموعة   يقررون 
للعمل واستخدامها  إليها  لالستماع   الموسيقية 
المنهجية مطبقين  المقبل،  الدراسي  العام   في 

ذاتها

تقييم فعالية األنشطة المقترحة
تقييمات لمقارنتها مع  التقييمات مع زمالء   تقاسم مثل هذه 

الصفوف األخرى
 رصد وتقييم النواتج

الجارية والنهائية
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اقتراحات للمعلمين الستخدام معرفتهم المحّسنة بالموسيقى خالل تدريس مواد المناهج الدراسية للتالميذ  ب. 

ينبغي االستماع للموسيقى كل صباح أو على األقل ثالث مرات في األسبوع، ويفضل في بداية اليوم الدراسي. بالنسبة لألطفال األصغر سناً 
)من الصف األول إلى الثالث( ال ينبغي أن يكون طول القطعة أكثر من 3 دقائق، وبالنسبة لألطفال األكبر سناً )الصف الرابع وما فوق( والذين 

يستطيعون الحفاظ على انتباههم فترة أطول، يمكن أن تستغرق القطعة ما يصل إلى 6 دقائق.

وينبغي أن تكون الموسيقى المنتقاة كي يُستمع إليها في الصف موسيقى آالتية حصراً، ذلك أن وجود صوت غناء، وخاصة إذا كان النص نصاً 
يفهمه األطفال، يقود الخيال ويضطره إلى التوجه إلى أنماط محددة، في حين أن موسيقى اآلالت منفتحة على التفسيرات كلها. وقد بنيت التمارين 
المعروضة في هذا الدليل على موسيقى كالسيكية غربية، ولكن يمكن تطبيق النهج نفس والتمارين نفسها على أي نوع آخر من موسيقى اآلالت.

بعد دورة االستماع يطلب القائد / المعلم من األطفال التحدث عن تجربتهم في االستماع وبما فكروا فيه حين كانوا يستمعون وبماذا شعروا أو 
تذكروا أو تخيلوا. ويمكن الطلب من األطفال التحدث عن ذلك، ولكن أيضا تدوين أفكارهم أو حتى محاولة رسمها. وينبغي أن يتكلم كل طفل بدوره 
وأن يستمع إليه األطفال اآلخرون بصمت وأن يحترموا كلمات كل واحد منهم دون السخرية منها أو اإلدالء بتعليقات لئيمة. هذه نقطة هامة ينبغي 

أن يشدد عليها حقاً لتثقيف الصف على دينامية جماعة تتسم باالحترام والديمقراطية.

فقط بعد أن يدلي األطفال جميعاً بتعليقاتهم، يعطي المعلم معلومات عن القطعة والملحن والسياق الجغرافي والتاريخي للقطعة، حتى ال يؤثر على 
انطباعات األطفال وردود فعلهم بأي شكل من األشكال.

ينبغي على التجربة الموسيقية عند هذه النقطة أن تتحول إلى تجربة ملموسة في التعلم. فالتعلم من خالل الموسيقى سيساعد المعلمين على إشراك 
األطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم أو من يحتاجون إلى نوع آخر من االحتياجات الخاصة وقد يساعد األطفال على استخدام عملية حفظ 
مختلفة. وبالطبع، ينبغي اختيار موسيقى مختلفة ألغراض تعليمية / تعلّمية مختلفة وينبغي أن يعّد البرنامج مسبقاً، تماماً كما يفعل المعلمون لدى 

تدريس برنامجهم المعتاد.
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تمارين عملية  ج. 

يوضح الجدول أدناه كيف يمكن تقسيم درس ما وتنظيمه لدى استخدام الموسيقى كأداة تعليمية:
الفترة ما يقوم به األطفال ما يقوم به المعلمون

5 إلى 10 دقائق

قبل:
عواطفهم  الستكشاف  أنفسهم  إعداد   •

والتفكير في معانيها
اآلخرين  لمشاركة  أنفسهم  إعداد   •
فعل  ردود  إلى  واالستماع  به  شعروا  بما 

اآلخرين

قبل:
إعداد عدة عينات موسيقية من أنواع   •
مختلفة لالستماع  إليها )من فضلك، الحظ 
مفيدة  العينات جميعها  تكون  أن  ينبغي  أنه 
األطفال،  لعمر  وفقاً  طولها  إلى  والرجوع 
كما ذكر أعاله(. ينبغي أن تتماشى عينات 
الدراسة  وبرنامج  موضوع  مع  الموسيقى 

الذي يديره المعلم في تلك اللحظة
إلى  سيستمعون  أنهم  التالميذ  أخبر   •
قطعة موسيقية ليحددوا ما هي القطعة وما 
هي المشاعر التي تثيرها فيهم وما يمكن أن 

تستخدم له 
قطعة  إلى  يُستمع  كيف  ناقش   •
على  من  جميعها  األشياء  وأزل  موسيقية، 
من  درجة  أقصى  لتحقيق  المكتب  طاولة 

التركيز.

15 إلى 30 دقيقة

أثناء:
االستماع إلى الموسيقى وتسجيل ما   •
يسمعونه ووضع استنتاجات حول ما يمكن 

أن تستخدم الموسيقى له
التعبير عن مشاعرهم واالستماع إلى   •
باستنتاجات  استنتاجاتهم  مقارنة  اآلخرين، 

اآلخرين 
بين  الروابط  وتملك  النتائج  تحليل   •
المنهج  وموضوع  الُمنتقاة  الموسيقى 

الدراسي المنتقى

أثناء:
إلى  االستماع  التالميذ  من  أطلب   •
ما  كتابة  أو  ورسم  منتقاة  موسيقية  قطعة 

يسمعونه / يشعرونه أو التحدث عنه
ما  تقاسم  تلميذ  كل  من  أطلب   •
مناقشة  على  وشجعهم  اآلخرين  مع  سجله 
التشابه  أوجه  تحديد  محاولين  استنتاجاتهم، 

واالختالف بين الردود 

وفقا الحتياجات الموضوع والصف )قد 
يتطلب الموضوع الواحد أكثر من درس 

واحد( 

بعد:
تجريب عملية بديلة في تعلم وحفظ   •
والمشاعر  األفكار  بربط  مدرسية  مفاهيم 

والمعلومات
تطبيق المنهجية المتعلمة على مهمة   •

استماع مختلفة

بعد:
ثم  ومناقشتها  االستجابات،  تحليل   •
ربط القطعة الموسيقية مع موضوع المنهج 

الدراسي
العملية  تطبيق  األطفال  من  أطلب   •

نفسها لالستماع إلى قطعة موسيقية مختلفة
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بطبيعة الحال، وفقاً لعمر األطفال وموضوع المنهج الدراسي وإبداع المعلم، تمكن إضافة العديد من األدوات إلى هذا النمط )الرسم والجمع بين 
الموسيقى والصور وتنظيم أعمال الجماعة وتشجيع التالميذ على تعميق الموضوع بأنفسهم، وتأليف أغاٍن باستخدام موسيقى وكلمات رئيسية 

لحفظ المفاهيم األساسية لموضوع المنهج الدراسي وما إلى ذلك(.

هنا بضعة أمثلة عملية وضعها معلمون في مدارس األونروا أثناء التدريب

اقتراحات تعليمية قطعة موسيقية
اقترح المعلمون ربط هذا التسجيل مع:

دروس العلوم: القمر )الدورة القمرية ومدار القمر، الخ.(  •
دروس الدين: كيف تستخدم الدورة القمرية لحساب أعياد المسلمين، األشهر القمرية   •

والسنة القمرية الخ.(

 Clair de Lune  ،كلود ديبوسي
)CD Track 5( 

اقترح المعلمون ربط هذا التسجيل مع:
دروس العلوم: اكتشافات غاليليو العلمية والنظام الشمسي، الخ.  •

الدراما واملسرح: )حيث يكونان موجودين(: إخراج قطعة مسرحية  •

برتولد بريخت، حياة غاليليو
)مسرحية مع موسيقى، من السهل العثور عليها 

على شبكة اإلنترنت(

اقترح المعلمون ربط هذا التسجيل مع:
واالنتصار  المجد  بأفكار  القطعة  هذه  العظمى  الغالبية  ربطت  التاريخ:  دروس   •
تنظيم  أو  سياسية  نظم  عن  التحدث  أو  معركة  أو  حرب  لتوضيح  استخدامها  واقترحت 

عسكري.
دروس اللغة العربية: يمكن ربط القطعة بنصوص قراءة  •

دروس الفن: يمكن ربط القطعة بتاريخ الفن، وخصوصاً بالنظر إلى أن هذه القطعة   •
كانت مستوحاة من عمل فني

دروس الرياضة:  ربط الحركات بالموسيقى  •
 The Great Gate المدرسين استخدام تشابه اقترح بعض  دروس اجتماعيات:   •
Of Kiev بواحدة من بوابات القدس )باب العامود، على سبيل المثال( واالستفادة من هذه 
القطعة في دروس عن القدس )دروس اجتماعيات أساساً، ولكن أيضا دروس التاريخ أو 

اللغة العربية أو الفن(

  The Great Gate Of Kiev مزورسكي، 
   from Pictures at an Exhibition

)CD Track 6(

اقترح المعلمون ربط هذا التسجيل مع:
دروس العلوم: ربطت مجموعة واحدة مباشرة فكرة العاصفة مع دروس العلوم في   •

دراسة الظواهر الطبيعية
دروس الرياضة: بالنسبة لمجموعات أخرى السمة الرئيسية للموسيقى هي التناقض   •
)أنواع  الرياضة  في  هذا  استخدام  يمكن  انفعاالً.  األكثر  واللحظات  الهدوء  لحظات  بين 

مختلفة من الحركات والتناوب بين الحركة وعدم الحركة(
من  القصص  بعض  مع  مباشرة  التسجيل  هذا  ربط  يمكن  العربية:  اللغة  دروس   •
 ،)Little Red Riding Hood الكتاب المدرسي  )من مثل السلحفاة واألرنب البري أو
أو يمكن حتى أن يستخدم للحديث عن نزاعات كمقاربة للصعوبات العائلية التي ربما يكون 

بعض األطفال في الصف قد واجهوها.

إدوارد غريج،
 Peer Gynt›s Homecoming  و 

Stormy
 Peer من Evening on the Sea 

Gyntsuite
)CD Track 7(

26



CD قائمة بتسجيالت األسطوانة  .5

)Ah, Vous Dirais Je Maman )K265 ،موتزارت  .1

أحرفنا  .2

واحد اثنين  .3

هال الال اليّا  .4

Clair De Lune ،ديبوسي  .5

The Great Gate Of Kiev مزورسكي  .6

Peer Gynt‘s Homecoming – Stormy Evening On The Sea غريج  .7

27



كتيب
الموسيقى تشّجع على التعلم

كيف تستخدم الموسيقى كموضوع مشترك بين المناهج الدراسية

حقق هذا الكتيب  ضمن مشروع
»الموسيقى تبني جسورا بين الضفة الغربية، إيطاليا وفرنسا«

2010 –2013 االتحاد األوروبي

وصول  تيسير  خالل  من  فلسطين  أطفال  وتثقيف  تعليم  دعم  إلى  الكمنجاتي  جمعية  تهدف 
وفي  الفلسطينية  والقرى  المخيمات  في  يعيشون  الذين  األطفال  إلى  خاصة  إليهم،  الموسيقى 

المخيمات الفلسطينية في لبنان
www.alkamandjati.com                 info@alkamndjati.org

أرض اإلنسان إيطاليا تساعد 100.000 طفل و 400000 ناس مع 72 مشروعا في 24 
بالد. نقوم بتنفيذ مشاريع اإلغاثة اإلنسانية والتنمية الدولية في مجال حماية الطفل.

                         www.terredeshommes.it info@tdhitaly.org

تنويه 
هذه النشرة اصدرت بدعم من االتحاد األوروبي. ان محتويات هذه النشرة ال تعبر بالضرورة عن 

رأي االتحاد األوروربي وهي من مسؤولية تيري دي اوم ايطاليا والكمنجاتي


