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تبينّ الدراسات اجلارية في مجال منو الدماغ أن العنف التربوي “
يؤثر بقوة في عملية منو الدماغ واستقراره، وقد يصل هذا 
العقلية لدى  القدرة  الدماغ وشلنّ  إلى مستوى تدمير  التأثير 
األطفال ضحايا العنف التربوي، وهذا يتوقف بالتالي على 

درجة العنف التي يتعرض لها الطفل. 

فالطفل يتميز بعجزه الفطري املطلق بعد والدته 
غير  من  ال��وج��ود  في  االستمرار  ميكنه  وال  مباشرة، 
أنه  كما  الكبار،  له  يوفرهما  اللتني  والرعاية  العناية 
يحتاج إلى زمن طويل من التربية والتغذية واالهتمام 
ليتمكن في النهاية من االمتالك التدريجي للقدرة 

على التكيف في أدنى مستوياته.
منذ اللحظات األولى لوجوده يشارك الطفل في 
بناء صالته مع الوسط الذي يعيش فيه بطرق مختلفة 

عالقة  بتكوين  مبكرًا  يبدأ  إذ  متنوعة،  وديناميات 
وجدانية عميقة األغوار واألبعاد مع أمه، حيث يشكل 
بكاؤه وابتساماته وحركاته وردود أفعاله في عالقته مع 
األم نوعًا من االتصال اإلنساني املبكر الذي يشكل نواة 
للتواصل الالحق مع عالم الكبار الذين يحيطون به.

في البداية يبدأ الطفل بتمييز الوجوه التي حتيط 
به والسيما وجه األم وصورتها، وهذا التمييز يسمح له 
بالتعرف الالحق على وجوه جميع أفراد األسرة الذين 

الدكتور: علي أسعد وطفة

هل  يؤثر  العنف  التربوي 
في  دماغ  الطفل؟
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هذا  في  العلمية  ال��دراس��ات  بينت  وقد  به.  يحيطون 
املجال أن عملية اتصال الطفل مع األسرة تشكل عاماًل 
حيويًا وأساسيًا في تكوينه الذهني، وأن دماغ الطفل 
يتشكل في دائرة االتصال املتزامن للطفولة مع الكبار 
الكامنة  الدماغية  فالعصبونات  العائلي.  وسطه  في 
شبكاتها  وتنمو  استطاالتها  تأخذ  الطفل  دم��اغ  في 
وتفاعالتها الكهرومغناطيسية منذ الوالدة، وتتعاظم 
إلى مليارات الشعيرات والعصبونات والدقائق، وهذا 
حجم  في  مذهل  منو  إل��ى  ي��ؤدي  النمو  في  التسارع 
دماغ الطفل الذي يتعاظم منوه في مرحلة الطفولة 
األولى حيث يصل تضاعف هذا النمو إلى 50% من 
حجمه خالل األشهر الستة األولى ويصل إلى %95 

من حجمه في السنة السادسة من عمر الطفل.
وتبني الدراسات اجلارية في مجال علم بيولوجيا 
العصبونات  أن منو   La Neurbiologie األعصاب 
الدماغ  في  النظمي  وتفاعلها  الداخلية  الدماغية 
الطفل  يقيمها  ال��ت��ي  االت��ص��ال  ب��وض��ع��ي��ات  يتعلق 
التفاعل  أن  يعني  وه���ذا  ب��ه،  واحمليطني  وس��ط��ه  م��ع 
االجتماعي التربوي للطفل، وتواصله مع أفراد أسرته 
والسيما مع أمه يشكل املنطلق األساسي لتنمية دماغه 
وقدراته العقلية. وتلك هي احلقيقة التي يصارحنا بها 
عالم األعصاب األمريكي بيزيل فان حيث يقول: »إن 
تطور الكائن اإلنساني يكمن في تطور اجلبهة األمامية 
للدماغ كما يتوقف على منو القشرة الدماغية لديه«، 
وتأسيسا على هذه احلقيقة فإن أسلوب تعامل اآلباء 
األساسية  العوامل  أحد  التربية يشكل  في  واألمهات 

في تطور دماغ الطفل ومنوه.
ال��ق��ول إن اآلب��اء  وف��ي دائ���رة ه��ذا التواصل ميكن 
الطفل،  على  محبتهم  ي��غ��دق��ون  عندما  واألم��ه��ات 
بني  ويأخذونه  املفضلة،  حكاياته  له  يقرؤون  عندما 
مبختلف  معه  وي��ت��واص��ل��ون  م��ع��ه،  ويلعبون  أي��دي��ه��م 
الصيغ واألشكال التواصلية اإلنسانية اخلالقة فإنهم 
يساهمون في عملية تنمية دماغ الطفل وعقله بصورة 
إذا كانت هذه  إيجابية وصحيحة، وعلى خالف ذلك 
العالقة تقوم على التخويف والقمع واإلرهاب واإلهمال 
والتبخيس وغير ذلك من أشكال االتصال السلبية فإن 
عقل دماغ الطفل يتباطأ في عملية منوه، وبالتالي فإن 

منو دماغه سيكون في احلدود الدنيا للنمو احلقيقي، 
قد يؤدي ذلك إلى عملية تدمير لإلمكانات الذهنية 
ي��ؤدي  ب���دوره  وه��ذا  املستقبل.  ف��ي  للطفل  والعقلية 
أيضا إلى إضعاف قدرات مخ الطفل نفسه على بناء 
عالقات مع الوسط التربوي الذي يحتضنه ويحيط 
به، وهنا يفقد الدماغ قدرته املطلوبة في احلصول على 
املعلومات اخلارجية املستجدة ومعاجلتها، كما يفقد 
الطفل القدرة على االستفادة من التجارب احلياتية 
التي تشكل مصدرًا للتعلم والنمو العقلي والذهني. 

تعطيل النمو الذهني والدماغي
ي���رى ك��ث��ي��ر م���ن ال��ب��اح��ث��ني أن ب��ع��ض ال��ص��دم��ات 
الذهني  النمو  تعطيل  قادرة على  تكون  قد  اخلفيفة 
عالم  يعلن  األم��ر  ه��ذا  وف��ي  الطفل.  عند  والدماغي 
 Antonio Damasio األعصاب أنطونيو داماسيو
»أن اضطرابات النظام الدماغي )...( ميكنها أن تؤدي 
في  الدماغ والسيما  في طبيعة  إلى عطالة وظيفية 
الدورة املجهرية للعصبونات الدقيقة«. ويتابع داماسيو 
في  اخلفيفة  االض��ط��راب��ات  بعض  أن  »ح��ت��ى  ق��ول��ه: 
النظام العصبي للمخ قد تؤدي إلى اضطرابات كبيرة 
وخطرة في مستوى احلياة الذهنية عندالطفل«. وفي 
 Joseph Le Doux هذا الصدد يعلن جوزيف لودو
تغيرات  أي  »إن  الدماغية  األعصاب  علماء  أحد  وهو 
الدماغية،  اخلاليا  ترابطات  في  بسيطة  تكن  مهما 
التحوالت  طبيعة  ف��ي  ج��دا  طفيفة  ت��غ��ي��رات  أي  أو 
قد  الدماغية،  العصبونات  بني  الكهرومغناطيسية 
الكائن  ف��ي طبيعة سلوك  كبير  اخ��ت��الف  إل��ى  ت��ؤدي 
اإلنساني«. وتبني الدراسات اجلارية في هذا املضمار 
الدماغية  واملناطق  االنفعالية  الدماغية  املراكز  أن 
اخلاصة بالذاكرة، وهي مناطق في غاية األهمية من 
وقابلتيها  بهشاشتها  تتميز  السلوك،  توجيه  حيث 

الكبيرة للتصدع والضرر.
فان  يعلنه  إلى ما  اإلش��ارة  الشأن ميكن  وفي هذا 
نخطئ  »إننا  حديثا   Van Der Kolk كولك  دي��ر 
كثيرا في تصورنا ملفهوم الصدمة، فنحن جند صعوبة 
في متثل واستيعاب بعض األحداث الصعبة واملخيفة 
أن  علينا  يجب  ولكن   )...( حياتنا  في  االستثنائية 
األح��داث  من  الكبير  العدد  أن  االعتبار  بعني  نأخذ 

ف
مل



بلسم، العدد 456، حزيران  2013 74

تشكيل  في  وخطيرًا  كبيرًا  دورًا  تلعب  العادية  املؤملة 
شروط احلياة اإلنسانية لدى األطفال، وبالتالي فإنه 
عندما يجد الفرد نفسه حتت تأثير الشعور بالعجز 
وخيبة األمل فإن ذلك يترك ندوبًا مؤملة تستمر مع 
دورة الزمن«. فكل هؤالء الذين عاشوا في وسط تربوي 
تربوية  ع��الق��ات  كنف  ف��ي  وع��اش��وا  آلب��اء متسلطني، 
انفعالية  لصدمات  تعرضوا  الذين  هؤالء  أو  عنيفة، 
هذه  م��رارة  يعرفون  بحادث  صديق  كفقدان  شديدة، 
الوضعيات ويدركون اآلالم احملزنة التي خلفتها على 
ام��ت��داد ال��زم��ن. ولكن ه��ؤالء األف���راد ق��د ال يدركون 
التأثير والندوب التي تتركها هذه األحداث فيما بعد 
فأبحاثنا  والعضوي،  الذهني  تكوينهم  في  الصدمة 
املؤملة  األح��داث  هذه  أن  على  اليوم  تبرهن  ودراساتنا 
الذهنية  والبنية  اجلسد  مستوى  في  بصمتها  تترك 

الدماغية عند الفرد. 

عندما يتعرض الطفل للعدوان 
من قبل مصدر أمنه

ميكننا أن جند في املثل الشعبي »حاميها حراميها« 
وظائف  ف��ي  املنطقية  امل��ف��ارق��ات  م��ن  للتهكم  ص���ورة 
األشياء. فاألب واألم يشكالن من حيث اجلوهر حماة 
ال��وج��ودي،  وم��الذه  وأمنه  استقراره  ومصدر  الطفل 
وعندما يتعرض الطفل للعدوان واالعتداء والتسلط 
من جهات خارجية فإن األثر املمكن قد يكون ضئيال 
له من  يتعرض  قد  الذي  التسلط  باملقارنة مع  جدا 
قبل أبويه مصدر أمنه. فعندما يتعرض الطفل للعنف 
من قبل األبوين أو أحدهما، فهذا يعني أن الطفل قد 
خسر آخر معاقله الوجودية، وهذا يعني أن آثار القمع 
والتسلط الداخلي الذي يصدر عن األبوين قد يشكل 
أخالقيا  تدميره  إل��ى  وي��ؤدي  للطفل،  نفسيا  مقتال 

وذهنيا في مراحل الحقة من حياته.
ف��ال��ط��ف��ل ب��وص��ف��ه ك��ي��ان��ًا ف��ط��ري��ًا، ال ي��وج��د في 
استعداداته الفطرية والوجودية ما يجعله قادرًا على 
حتمل الهجوم واالعتداء والتسلط من قبل أبويه، فهو 
ليس معدًا ومهيئًا نفسيًا أو فطريًا لقبول أو حتمل هذه 
الكارثة الوجودية. فاألب واألم ميثالن في حقيقة األمر 
املصدر األمني الوجودي للطفل وهما يشكالن احلصن 

احلصني الذي يوفر للطفل األمن العاطفي واالنفعالي 
القدرة على  امتالك  ذلك من  إلى  باإلضافة  وميكنه 
مواجهة حتديات احلياة وصعوباتها. فعندما يتعرض 
فإنه س��رع��ان ما  ك��ان  أي  م��ن قبل  ل��الع��ت��داء  الطفل 
ينادي أبويه أو أحدهما طلبا للحماية واألمن، وعندما 
يكون كبيرا فإنه سرعان ما يجري بحثا عن أحد أبويه 
ليرمتي في أحضانه طلبا ألمنه اإلنساني. ولكن الطفل 
عندما يتعرض لعقاب من قبل األم أو األب مهما كان 
هذا العقاب خفيفا فإنه سرعان ما ميتلكه شعور مؤلم 
بأنه قد أصبح وحيدا في مواجهة العالم وأنه يواجه 
خطرا وجوديا، وكأن كل قطعة من جسده تقول له إنه 
أصبح وحيدا طريدا وإنه لن يستطيع االستمرار في 
الوجودي.  الكون خارج حصنه األمني ومتراسه  هذا 
عامال  متثل  بأبويه  تربطه  التي  العاطفية  فالعالقة 
حيويا ووجوديا في تكوينه وفي قدرته على االستمرار. 
وبالتالي فإن تعرضه لعدوانية من يفترض بهم تقدمي 
ووج��ودي��ة  إنسانية  ك��ارث��ة  سيكون  واحل��م��اي��ة  ال��ع��ون 
بالنسبة للطفل وغالبا ما يرتد الطفل في هذه احلالة 
وهذا  الوجودي،  والتوتر  النفسي  القلق  وضعية  إلى 
التوتر النفسي والقلق السيكولوجي يكون في الغالب 
ردة الفعل الطبيعية لسلوك الطفل إزاء غياب األمن 

الداخلي.
ففي املستوى البيولوجي العصبي، أي في احلالة 
فإن  األب��وي��ن،  لعدوانية  الطفل  فيها  يتعرض  التي 
الطفل يعاني فرط إفرازات هرمونية مضطربة تؤثر 
مباشرة في النسق الوظيفي لعمل املخ ومنوه، وتضع 
اجلسد بكامله في حال استنفار كامل ملواجهة اخلطر 
في  بكاملها  العضوية  أو  اجل��س��د  وألن  ال���وج���ودي. 
في  أو  الدفاع  في  تكون  الفعل  ردود  فإن  خطر  حالة 
الهرب وذل��ك من أج��ل حتقيق ال��ت��وازن وال��ع��ودة إلى 
مستويات االستقرار الطبيعي للنفس واجلسد. ولكن 
أو  دفاعا  الطفل  فيها  يستطيع  ال  التي  احلالة  في 
هروبا من حتدي العدوان الداخلي )تسلط األبوين( 
فإن التكوين السيكولوجي الفطري يضعه في حالة 
االكتئاب  هرمونات  ف��إن  وبالتالي  واالكتئاب  التوتر 
والصدمة تتحول إلى قوة تفتك باجلسد فتهجم على 
النظام العصبي لديه وتلحق به أشد الضرر. ويضاف 



BALSAM, N0. 456, June. 201375

إلى ذلك أن النظام املناعي يفقد تواصله الفعال مع 
الدماغ وذلك حتت تأثير قانون االقتصاد في الطاقة 
وهو بذلك يجعل اجلسد إزاء مخاطر املرض واالنهيار.

أب��وي��ه، يشعر  ق��ب��ل  م��ن  ي��ض��رب  ع��ن��دم��ا  فالطفل 
غير  آخ��ر  مكان  أي  إل��ى  الهرب  في  ويرغب  بالعجز، 
عن  الدفاغ  يستطيع  ال  فهو  يحتضنه،  ال��ذي  املنزل 
على  األب���وان  يعتاد  وعندما  وع��ج��زه.  لضعفه  نفسه 
في  تكون  العقوبات  ه��ذه  ف��إن  ولطمه  الطفل  ض��رب 
الوقت الذي ينمو فيه دماغه ويتشكل. ولذلك، غالبا 
ما يعاني الطفل الطريد واملعاقب من قبل أبويه من 
املرض املستمر في مرحلة الطفولة، وهذا يؤدي أيضا 
إلى التأثير سلبا وبكل املقاييس على وضعية اجلملة 
العصبية الدماغية في الطفل، ألن ردود فعل الطفل 
هذه  دميومة  ومع  وهرمونية،  وعصبية  نفسية  تكون 
ومع   - ال��دم��اغ  ف��إن  احلزينة  النفسية  االستجابات 
االستمرارية في مواصلة العنف - يصاب بضرر كبير 
يؤدي إلى ضعف شديد في القدرات الذهنية والعقلية 

عند الطفل في املستقبل.
ضعف  االعتبار  بعني  نأخذ  أن  علينا  يجب  وهنا 
وهشاشته  الطفولة  مرحلة  ف��ي  العصبي  التكوين 
وعرضته للتدمير حتت تأثير العنف الذي يصدر عن 
العمق األمني للطفل ممثال بوالديه.وهنا أيضا يجب 
علينا أن ندرك مدى اخلطر الذي يتعرض له الطفل 
قبل  م��ن  والتسلط  والعنف  للشدة  يتعرض  عندما 
والديه أو اآلخرين، وأن نحذر من ممارسة هذا العنف. 
وهنا أيضا يجب أن نأخذ بعني االعتبار بأن أي شكل من 
أشكال العقاب الفيزيائي والنفسي مهما تبلغ درجته 
أو بساطته - التي يعتقد بأنها أمور عادية وبسيطة ال 
أثر لها وال خوف منها - ميارس دورًا كبيرًا في إضعاف 
العنف  وهذا  الطفل.  عند  والعقلية  الذهنية  البنية 
الذي تتم ممارسته في تربية الطفل يدخل في دائرة 
عالقات التواصل التي تؤدي دورها في تربية الطفل 
على نحو سلبي ومأساوي حيث تلعب هذه العالقات 
دورًا أكبر مما نتصور نحن املربني في التأثير على عقل 

الطفل وحياته. 

العنف يولد اخلضوع والعنف
أو  للطفل،  خفيفة  صفعة  ب��أن  نعتقد  م��ا  غالبا 

من  متكننا  عابرة،  إذن  شدة  أو  قفاه،  على  متواضعة 
توجيه سلوك الطفل وتربيته بصورة صحيحة. ولكن 
في حقيقة األمر فإن األثر الذي تتركه هذه الصفعات 
اخلفيفة والضربات البريئة قد تكون مؤثرة ومدمرة. 
وألننا نشكل النموذج التربوي ألطفالنا فإن الصفع 
والضرب واالعتداء الذي نقوم به يحمل رسائل مهمة 
تكثيف  في  تتمثل  الطفل  تربية  في  خطرة  ودالالت 
وغرس البعد غير األخالقي في سلوك الطفل نفسه. 
ويأخذهم  لهم  نتمناه  ال  ما  األطفال  يعّلم  فالعنف 
إلى ممارسة غير تربوية وغير أخالقية في املستقبل، 

إنه يعلمهم:
عندما ال توافق شخصا ما في رأي أو موقف فإن    

لك احلق في أن تصفعه حتى لو كنت حتبه.
عندما تصبح كبيرًا وقويًا لك احلق في أن تضرب    

الصغار والضعفاء وتصفعهم.
عندما يضربك شخص آخر ويصفعك ويهددك    

يجب أن تخضع له.
العنف شر ولكنه في الوقت نفسه أمر جيد ألن    

من مصلحة الطفل أن نضربه.
تشوه  أن  ميكنها  السلوكية  املعايير  ه��ذه  وم��ث��ل 
على  ق��ادر  غير  وجتعله  للطفل  الداخلية  البوصلة 

املخ بطينات 
)مفردها بطي(

اجلمجمة

املخيخ

احلبل الشوكي

ف
مل



بلسم، العدد 456، حزيران  2013 76

وال��ش��ر. كما  التمييز بني احل��ق واخل��ط��أ، بني اخلير 
أنها تفقده القدرة على مواجهة تأثير العنف الثقافي 
تفقده  كما  واإلع��الن،  واإلشاعة  الدعاية  في  املتمثل 
املضللة  التعصبية  اإلغ���راءات  مقاومة  على  ال��ق��درة 
وهكذا  املستقبل.  في  والعنف  باإلرهاب  تتعلق  التي 
فإن ممارسة العنف ضد اآلخر من أجل احلزب وخير 
األمة والدين والوطن أمر يبدو طبيعيا ومشروعًا إن 
لم يكن مطلوبا وواجبا. وهذه األمور كلها يكون الفرد 
قد تلقاها وتشبع بها في مرحلة الطفولة حيث كان 
الدماغ آخذا بالنمو والتشكل، وهذا العنف ميكن أن 
تأثير  وذل��ك حني يصل  نتصور  أبعد مما  إل��ى  يصل 
العنف الطفولي إلى درجة يتم فيها تدمير أحاسيس 
والشفقة  بالرحمة  تتعلق  ال��ت��ي  وم��ش��اع��ره  الطفل 

واحلس اإلنساني. 

الغيرية ومحبة اآلخر
يتأصل في اإلنسان قانون فطري قوامه التعاطف 
الفطرية تسمح  القانونية  وهذه  اآلخر ومحبته،  مع 
لنا بأن نتواصل مع اآلخر ونفهمه ونقدره. وتلك هي 
القاعدة االنفعالية والعاطفية ملبدأ الغيرية. وهناك 
منظومة من اإلشارات والتجارب التي تدل على حضور 
التجارب  القاعدة األخالقية، حيث بينت بعض  هذه 
أن القرود برهنت أنها قد حترم نفسها من الطعام إذا 
اقتضى األمر في سبيل مساعدة بعض أبناء جنسها. 
وهذه القاعدة الفطرية قاعدة أخالقية ذهبية ومفادها: 
»أحبب لغيرك ما حتب لنفسك واكره له ما تكره لها، 
وال تظلم كما ال حتب أن ُتظلم«، فهذه القاعدة كامنة 
في فطرتنا وموجودة في أعماقنا إذا لم تدمرها التربية 
فطرتنا  تدمر  التسلط  تربية  أن  يعني  وهذا  نفسها، 
وتشوه قوانينها الداخلية الرائعة. فالطفل الذي يعاني 
من قهر والديه وتسلطهما يتعني عليه أن يتبلد كليا 
ويفقد مشاعره اإلنسانية كي يستطيع االستمرار في 
احلياة والوجود، وهذا يعني أنه يدمر في ذاته مختلف 
أحاسيسه اإلنسانية الطبيعية، والسيما محبة اآلخر 
والشعور بآالمه والتعاطف مع قضاياه. وهنا وعندما 
يتم تدمير هذه احلاسة اإلنسانية واحلس األخالقي 
فإن كل أخالق العالم والدين ال جتدي نفعا وال تقدم 
وال تؤخر في إحياء هذه األحاسيس اإلنسانية املدمرة. 

واألسوأ أن هؤالء األطفال احملرومني قد يصبحون مادة 
تدعو  التي  املدمرة  النارية  لأليديولوجيات  رخيصة 
التاريخ ال  الدماء. واألمثلة في  إلى اإلرهاب وسفك 
حتصى حول هؤالء األشخاص الذين تبلدت مشاعرهم 
التسلطية،  التربية  هذه  بتأثر  أحاسيسهم  وتصنمت 
متحضر  أورب���ي  شعب  يقع  أن  املستغرب  م��ن  أل��ي��س 
ومتدين كالشعب األملاني حتت سيطرة رجل متسلط 
مقاصل  إل��ى  واإلنسانية  شعبه  ق��اد  حيث  هتلر  مثل 
املوت والعدم، ألم يكن هتلر مثاال للطفل الذي تلقى 
في طفولته تربية تسلطية رهيبة ُمذلة فهيأته لدور 
برمتها.  اإلنسانية  باحلضارة  ي��ودي  أن  كاد  إجرامي 
وهذا ما أعلنته أليس ميللر في أبحاثها حول طفولة 
الطغاة في القرن العشرين، حيث بينت أنهم جميعًا 

كانوا ضحايا للعنف التربوي في مرحلة الطفولة.
قد يقول قائل، وكيف تفسر لي أنني قد تعرضت 
للضرب ولم أصبح مجرمًا رغم ذلك؟ وهنا نقول إنه 
ملن حسن احلظ فإن النتائج املدمرة للعنف في مستوى 
الدماغ وسيكولوجية الفرد تعوض في أغلب األحيان 
ف��ي حياتنا يحيطوننا  آخ��ري��ن  أش��خ��اص  وج���ود  م��ع 
ويعيد  يعوض  أن  شأنه  من  وه��ذا  وحنانهم،  بحبهم 
للفرد املعّنف استقامته واندماجه األخالقي في نسق 

من العالقات اإلنسانية واالجتماعية املساملة.
وفي اخلامتة ميكننا القول إنه عندما يأخذ املرء 
علما بالتناقضات واآلثار املدمرة للعنف على شخصية 
الطفل ودماغه فإنه يستطيع أن يواجه هذا التحدي 
إلى  املوجهة  العنف  مستويات  خفض  على  ويعمل 
الطفل بأقصى درجة ممكنة. وهذا يعني أن االمتناع 
أن  ميكن  العنف  صيغ  م��ن  صيغة  أي  مم��ارس��ة  ع��ن 
تساعد على تنمية عقول األطفال وأدمغتهم وحياتهم 
العاطفية في املستقبل،وهذا بدوره يؤدي إلى تقليص 
حدود العنف وممارساته في العملية التربوية. وهذا 
برنامج عمل  اليوم  العنف يشكل  استخدام  املنع من 
لعدد كبير من املنظمات الدولية االجتماعية والتربوية، 
الصحة  ومنظمة  اليونسكو،  منظمة  تعمل  حيث 
صيغة  إليجاد  مجتمعني  األورب��ي  واملجلس  العاملية، 
في  التربوي  العنف  استخدام  منع  فيها  يتم  دولية 

مختلف البلدان واملجتمعات اإلنسانية املعاصرة.


