
 عرض نكتاب

 انعائهة انموريسكية : اننساء و األطفال

 -مؤسسة انتميمي. -جمع و تقديم د.انتميمي عبد انجهيم .

  صفحة 731 -.7991 زغوان،
انؼهًٙ ٔ انًؼهٕياخ، حصٛهح َشزخ يؤصضح "انرًًٛٙ" نهثحس 

أػًال انًؤذًز انؼانًٙ انضاتغ نهذراصاخ انًٕرٚضكٛح انذ٘ اَؼمذ 
تزغٕاٌ )ذَٕش( حٕل انؼائهح انًٕرٚضكٛح  6119يا٘  02إنٗ  61يٍ 

 : انًزأج ٔ األطفال.
شارن فٙ ْذا انًؤذًز انؼانًٙ ػذد ْاو يٍ انثاحصٍٛ انًٓرًٍٛ 

ْٙ األرظُرٍٛ، تانذراصاخ انًٕرٚضكٛح، لذيٕا يٍ تهذاٌ يخرهفح 
تٕرذٕرٚكٕ، األردٌ، انؼزاق، رٔصا، فزَضا، اصثاَٛا، انعزائز ٔ 

ٔ ذُأند انثحٕز ٔ انذراصاخ انًمذيح  –نٛثٛا ٔ أخٛزا يٍ ذَٕش 
زتٛح ٔ انثمٛح تانهغاخ انفزَضٛح ؼتحصا صرح يُٓا تانهغح ان 20)ػذدْا 

ٔ االصثاَٛح ٔ االَكهٛزٚح( انًٕاضٛغ انزئٛضٛح انًرؼهمح تاألصزج 
ٔ أٔضاػٓا انًخرهفح ٔ كذا انًزأج انًٕرٚضكٛح يٍ حٛس ذزكٛثٓا 

ظح ػهٗ "انٕٓٚح انًٕرٚضكٛح ٔ دٔرْا انفؼال فٙ انًحاف
انًٕرٚضكٛح" يٍ ػٕايم االَذشار ٔ اإلدياض  انمزٖ ٔ فٙ ػًهٛح 
انراللح انحضار٘ ٔ إشزاء انصمافاخ انًحهٛح تانًغزب انؼزتٙ، كًا 
ذُأند انًزأج فٙ انحٛاج انٕٛيٛح ٔٔضؼٛرٓا فٙ األصز ٔ درصد 
ظًهح يٍ انظٕاْز انًرؼهمح تانزٔاض ٔ انطالق ٔ انطة ٔ انضحز. 

ُضثح نألطفال، فمذ درس انًشاركٌٕ ظًهح يٍ انًضائم أيا تان
انًرصهح تٓى ذُأند انذًٚغزافٛا ٔ انرؼًٛذ ٔ انرؼهٛى ٔ االصرزلاق ٔ 

 اإلدراض انمضز٘ فٙ انًعرًغ انكاشٕنٛكٙ االصثاَٙ.
اػرًذخ ْذِ األػًال ػهٗ يصادر يرُٕػح كاألرشٛفاخ )يحاكى 

انؼذنٛح ٔ انًزاصالخ، ٔ كرة  انرفرٛش...( ٔ انًخطٕطاخ ٔ انٕشائك



األدب ٔ انرزاظى انرٙ غطد انفرزاخ انزيُٛح انرٙ ذًرذ يٍ َٓاٚح 
 انمزٌ انخايش ػشز إنٗ انمزٌ انراصغ ػشز.

ذشكم ْذِ انثحٕز ٔ انذراصاخ يضاًْح ظاّدج فٙ إشزاء رصٛذَا 
انًؼزفٙ حٕل ذارٚخ انًٕرٚضكٍٛٛ ٔ تخاصح ذارٚخ انؼائهح 

ذُأنٓا انًؤرخٌٕ تانذراصح رغى أًْٛرٓا انًٕرٚضكٛح انرٙ لهًا 
كًُظٕيح اظرًاػٛح أصاصٛح ذُؼكش ػهٛٓا كم انرأشٛزاخ ٔ انرحٕالخ 

 انصمافٛح ٔ االظرًاػٛح ٔ كفضاء إلػادج إَراض انمٛى ٔ انضهٕكاخ.
إال أٌ انًؤذًزٍٚ نى ٚرؼزضٕا إال َادرا إنٗ انذٔر االلرصاد٘ ٔ 

ٔ انًضائم انًرصهح انضٛاصٙ نهًزأج ٔ كذا َضم انًٕرٚضكٍٛٛ 
تانفضاء انضكُٙ ٔ ذٕظّٛ األطفال انًٕرٚضكٍٛٛ. كاَد انًمارتاخ 
نٓذِ انًٕضٛغ انٓايح يرثاُٚح، يًا ٚؤكذ ذُٕع االذعاْاخ انرارٚخٛح 
انرٙ ذًٛز انذراصاخ انًٕرٚضكٛح انًؼاصزج. فئنٗ ظاَة انذراصاخ 
انرٙ ذؼرًذ ػهٗ انًُٓط انرارٚخٙ انٕضؼٙ، ذٕظذ دراصاخ أخزٖ 

ذؼرًذ ػهٗ انًُٓط انثُٕٛ٘ ٔ انًُٓط انضًٛٛائٙ فٙ  –يًٛزج  –
األدتٛح ٔ كرة انرزاظى ٔ لزاءج انٕشٛمح انرارٚخٛح ٔ انزٔاٚح 

 انزحالخ.
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