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 ثقديم

ظخدعى ٌا مم ،غدد هبحر مً دٌو الػالممظألت حىىح ألاخدار اهخمام  جثحر
لت الؿسح جباًيذ جبػا  ،زهامدي اهدشازها وجؿىّ ّوبداًاتها  ف غلىالخػسّ  ئال أن ؾٍس

ّ خيت، الظّىللظ  ىفسد ً اكخطادًت، اللاهىهيت، الظياطيت والثلافيت. -يىطياكاث الخاٍز

ن مً حباخث -وللمسة ألاولى- بأهه حمؼ إوساهياتمجلت الػدد مً خمحز هرا ٍّو
اليت: ملازهت بحن الدٌو الخّ دزاطت  لخلدًمغلم الاحخماع وغلم الىفع  اثطجخطّ 

ّالجصاةس، ئطباهيا، فسوظا، ئًؿاليا، اإلاغسب، مىزٍخاهيا والبرحغاٌ. 

غلى  ى جددًد الخؿىؽ الػٍسػت لظاهسة حىىح ألاخدارههىا الهدف اإلايشىد ّو

مخخلف أطاليب السغاًت الاحخماغيت، اللاهىهيت،  جلييموهرلً  ،وحه الخطىص

 حنلمساهلهيف جىظس اإلاجخمػاث ل، والؿبيت الخاضت بيل مجخمؼ. الىفظيت

لطػىباث التي لهم ّوالهدساف متاإلالد ّماهي الشسوخاث والخفظحراث ؟ "حن"الجاهد

ّلتربيتهم وخماًتهم و/أو مػاكبتهم؟هيف حظعى هره اإلاجخمػاث  ؟هاًىاحهىن

مساخل خلفيخه ّو حسامي في خد ذاجه، وهرلًؤلّا الظلىن الػدد جطف ملاالث

 ،خالٌ الػلىد ألاخحرة به الري مسّ  الخؿىز الىمي و/أو الىيفيوهرلً ، جيىهه، ججلياجه

 جسهص غلى وغؼ هائغافت ئلى أنّ  ،ظألت الجىدزإلا ااهخمام هره اإلالاالث ولذوكد أ

ّ الظاهسة حخماغيت. غمل اإلاظاهمىن في هرا ظاجيت والّاغمً طياكاتها الػاةليت واإلاإط 

غلى  -دةادز مخػد ّى مطوفم أطاليب مخخلفت وباالغخماد غل- الػدد حاهدًً

ٌى خ ، بل أًػاوكياطه طلىن ألاخدارخٌى  ليع فلـ ،اطخػساع خالت اإلاػسفت

حسام بظبب جؿىز اإلاػاًحر الاحخماغيت أي ؤلّا ،دخىلهم غالم الاهدساف ظسوف

 خػامل الظياطت واللػاء مؼأًػا باإلاشازوىن في هرا الػدد  ىا م ّخهاّوواللػاةيت، 

زغاًت ألاخدار الجاهدحن غلى في اإلاهىيت للفاغلحن  ، باإلغافت ئلى اإلامازطاثالظاهسة
ّ الىفس ي.  -يالؿبّ  ػليمي وأًػاػيد الجىاتي، والخّ الطّ 

جىىح ب اإلاخػللتخطاةيت للمػؿياث ؤلّا ادكيل جدلياّل كيليمي انلىّز غسع

بحن مػؿياث الدزاطت اإلايداهيت  مالخظخه للفسوكاثدفػخه وكد  ،فسوظافي ألاخدار 

زفؼ ألاخيام اإلاظبلت الػادًت ئلى  ئخطاةياث الشسؾت واللػاءت الظيان وبحن لػام ّ
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الث ازجفاع خٌى  ًّفي ملابل ذلً و، حسامؤلّامػد 
 
ياقغلى  صسه الاحخماعي لجىىح  الظ 

ّهما  ،ألاخدار
 
م واإلاالخلتالـ الػىء غلى طحروزة ٌظل لهإالء اللػاةيت  خجٍس

 الثالخدىّ غً  -مً هرا اإلاىؿلم- ٌءدظاٍو ،صمنيالدظلظل ال ػا في ذلًمخدبّ  ألاخدار

ً.  التي مسث بها ّ  اإلاجخمػاث الغسبيت خالٌ الىطف الثاوي مً اللسن الػشٍس

 انولىّز بيبارمً دافني  ول ّ اشخغل فسوظااإلاخمثل في  اق الجغسافي الىؿ ذاثوفي 

ٌّ كيلييم ّسخطاةظ الجاهدحن ال مظألت خى  ىخاةجال غازغحن، بمدًىت مازطيليا لط 

مسافم الحماًت بكاضس  211 غلى خىالي 9102دزاطت أحٍسذ طىت  اإلاظخلاة مً

ً اإلادزوطت مظازاث ال حشحّر ،اللػاةيت للشباب ػدد هبحر مً ل ئلى حػس غهملاضٍس

ٌػيشىن وطـ فػاء  وىنهم باإلغافت ئلى ،زاطيت اإلاػلدةالطػىباث الػاةليت والد ّ

هشاشت  ػىعحّو. ألاهثر خاحت الشػبيت الؿبلاث ًمثل طيى اكخطادي هشّىط

ً بالػاةلت مً حهت، ّو ي جساهماث  إلادزطت مً حهت زاهيتباغالكاث اللاضٍس جسد 

ّ    هدى الاهدساف والتهميش.الاهصالق  حظس عوابـ الاحخماغيت التي الّس

 ،ت ألاؾفاٌ اإلادسومحن بالػاضمت هىاهشـدزاطت وغػيّ  ئلى واقمان غطيهدف 
 ٌّ وازجباؽ ذلً  الػمل مبىّساهدى ههم جىح ّّوظسوفهم اإلاػيشيت  في وضف ظهبخيث 

الىؾىيت  الاطتراجيجيت" حػسعئذ  ،حسامغالم ؤلّائلى دد منهم باخخماليت دخٌى غ

هامجمىغت مً الػىامل  "لحماًت الؿفىلت ألاخياء في الفلس اإلادكؼ للػاةالث  أهم 

ئغافت  ،السطىب والدظسب اإلادزس ي التي ًىددز منها هإالء ألاؾفاٌ، وهرلًالشػبيت 

ّ ئلى
 
ً اإلانهيت كل غياب الهيئاث ّو ،وفسص الخىظيف باللؿاع السطمي مساهص الخيٍى

ّاإلاظإولت غً مخابػت ألاؾفاٌ الرًً ًمسون بظسوف ضػبت. 

إلاظازاث ا مقدمخدًجت  جسضد الجصاةسملازبت الظاهسة في  وباالهخلاٌ ئلى

زاطيت للمساهلحن الخّ الد ّ
ذ، أهيل بىهسانابػحن إلاساهص ئغادة الخّ   دزاطتب خيث اهخم 

ّشياالث ؤلّا
 
مً حهتها  .باإلحسامازجباؾها ومدي  لهره الفئتزاطيت الد ّجسبت لت بالخّ اإلاخػل

خطىضياث الجىدز في غمليت زغاًت اإلاساهلحن  دالج سبعفاؾمت الصهساء  ّبحظخلّس

مً وخبرة خىالي زالزحن طىت  اإلاىدسفحن أو الجاهدحن، خيث حظدىد في ذلً غلى ججسبت

ّبػمل ال ئحساءها ملابالث حماغيت  ، ئغافت ئلىهره الفئتت بالخاضّ غاًت ظاث السّ مإط 

ّفػها ، ما دبخالًا الاطخماع
 
ّما ظاٌؤ خٌى ئلى الد

 
وفلا لللاهىن داهم ئذا واهذ ؤلاهار ج
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ديل ئلى   ً ها جىاِحه مداهمت أخالكيت خاضت جسجبـ بيىنها امسأة، وهى ما  مياهت أو أن 

ت. اإلاسأة ّ في اإلاجخمؼ بطفت غام 

ىاهحن لالفىحر في لى ئغادة الخّ ئ كروشيتي طديفاهياّو ماسااطتر  ول ملاٌ دغّىً
ّفي وهرلً  ،باًؿاليا األخدارب تالخاضّ  إلاىاحهت مشاول  اإلاخخرة ياطاث الػلابيتالظ 

ٌظخفيد  تدماج وليّ ئً بغيت جىفحر طياطت إلغادة ، وذلطدي لهاوالخّ  حىىح ألاخدار

س منها حىىح ظاهسة ه جؿىز الري شهدهما ًسضد الخّ  ،ألاحاهب منهمختى ّو ول اللط 

صا ألاخدار باًؿاليا 
 
ّمسه وكد . التي جخىلى مػالجت اإلاشيلللػاةيت ياطاث اغلى الظ 

طذ واجبخا اإلالاٌ حاهبا مىه  ّسللخط  هميت الاحخماغيت هظسا لّل ألاحاهب لط 

ّئًؿاليا.في اشياالث الهجسة ب لهره الفئت والتي جسجبـوالظياطيت 

ضالخاث التي مجمىع ؤلّا كاالدو-رويزٌ ّوّواوّز دوران-بلماحىشي ابدون  غسع

ّ  هماغلما أنهما كدما ملال، 9111طىىاث  رذ الىظام الجىاتي للخدار باطباهيا مىمظ 

ّ
 
خػمً  ،الفسوظيت غتبالل ّ البياهاث ّزخؿىّ لملازهت اإلالاٌ ٍو مػؿياث مؼ ظاجيت اإلاإط 

 الظهىّز أًػااإلالاٌ ًدىاٌو  هما ،ألاخدارداهيت التي اطتهدفذ حىىح الدزاطت اإلاي

مً ؾسف ألاؾفاٌ اججاه  للػىف داخل اإلاجٌز وخاضت الػىف اإلامازض اإلاتزاًد

الخاضت بالىظام اللػاتي  كساءة شاملت لإلضالخاث افت ئلى جلدًمغئالىالدًً، 

االزجفاع بشيل مباشس ب -خظب الباخثحن–لسغاًت ألاخدار. جسجبـ هره الخغيحراث 

ّ والجلي الىاضح ّ      اللػاةيت. في الدغاوّيلىن الػىيف للظ 

ّ باسوهجاة بىا دزاطت جيخلل 
 
اإلاخخلفت ؾسح اإلاساخل ئلى  كيدايؿيف وغبد الل

ّ
 
ا، خيث كػاء ألاخدار باإلاغسب للدشي اإلاػؿياث اللػاةيت والدوز  دزاطتب اهخم 

ّ وغؼغً ضىزة  ، ئغافت ئلى جلدًمالري ًلىم به كػاة ألاخدار ئغادة ظاث مإط 

ًسهص اإلالاٌ بالدزحت  ،ادزة بىغؼ ألاؾفاٌ داخل هره اإلاساهصالطّ  للسازاثاّو ،دماجؤلّا

ّ ألاولى غلى ّسواطخلباٌ ال ت بدماًتظاث الخاضّ غػف وهشاشت اإلاإط  ٍبرش ّو لط 

الري  ،دماج الاحخماعيئغادة ؤلّا الخلل الىظيفي غلى مظخىي كؿاعبػؼ أشياٌ 

ّ
 
ت  ظم بىلظًد سامج الخػليم، وهى ما وبوالاخخطاضاث اإلاادًت الىفاءاث البشٍس

ّ اليظيج الاحخماعي. غمً دماج هره الفئت ئئغادة  فشل جفظحّرطاهم في 
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غلى  كاردوسوووازال  كاستروحىشٍفيىا مً  ًىطب اهخمام ول وفي هفع الظياق،

سمظألت خماًت ومظإوليت ال ّلالخفؿً وغسوزة ، لط 
 
ظم بها الىظام لخىاكػاث التي ًد

ذراث ئلى أبسش الخغحّ اإلالاٌ هما ٌشحر  ،البرحغاٌفي اللػاتي  لىمىذج الجدًد ا التي مظ 

سلػدالت ال  للخدارهىة هبحرة بحن ئحساءاث الحماًت الاحخماغيت والتي أخدزذ  ،لط 

ّئحساءاث وبحن  ،اإلاخػسغحن لخؿس أخالقي
 
 تخاضّ  ،ربيت ألاكل أو ألاهثر ئلصاماالت

باليظبت للىظام وهالخظ هفع الاهلظام  اللاهىن. مؼفي خالت هصاع الرًً هم ألاخدار 

ّ .9102غليه في حىليت الري ضىدق  الجصاةسفي  للخدار اللػاتي

الخىجس  هرا هم ّفي واكؼ ألامس جدمل حميؼ ملاالث هرا الػدد في ؾياتها 

 ًدغّى آلاهفت الرهسئلى مجمىع اإلالاالث  باإلغافت، ّوبحن التربيت والػلاب (الىالطييي)

مسوان غالم الاحخماع الفسوس ي ػسف غلى مظاز لخّ ئلى ا اءهكسّ  وظاهياثمً ئ هرا الػدد

ص فيها اوشغاله خٌى الري أمض ى طىىاث مً الػمل  ،محمد
 
مىغىع غطاباث زه

ّ  غالم الجىىح.  مً الخسوج طبل الشباب ّو

 خديجة مقدمو  لوران ميكيلي

 قرقابو سعادثرجمة 


