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"أؿذقا ٤دمي "١يظٓا ٤ايؼعالٕ
أ.د إبشاٖ ِٝايهٛفشٓٞ



-------------------------------------

()1
(طٓا ٤ناٌَ ايؼٓعالٕ) أدٜبٚ ٌ١أطتار ٌ٠داَع ٌ١ٝأسدْ ،ٌ١ٓٝتهتب يًهباس
ٚايـػاس عً ٢سذٓ طٛا ٖٞٚ ،٤إىل ريو إعالََٚ ٌ١ٓٝشاطً ١ؿشف ١ٓٝيبعض
اجملالٍت ايعشبْٚ ،١ٓٝاػط ٌ١يف قلاٜا سكٛم اإلْظإ ٚاملشأٚ ٠ايطٍفٛيٚ ١ايعذاي١
االدتُاع.١ٝ
ساصتِ (ايؼعالٕ) عً ٢عذٜذٕ َٔ ازبٛا٥ض ايذٚيٚ ١ٝايعشبٚ ١ٝاحملًٍ ١ٝيف
سك ٍٛايشٓٚاٚ ١ٜايكـٓ ١ايكـريٚ ٠أدب األطفاٍ ٚايبشح ايعًُٚ ٓٞاملظش ،،نُا
دش ٣متج ٌٝنجريٍ َٔ َظشسٝاتٗا عًَ ٢ظاس ،ضبًٚ ١ٓٝعشب.١ٓٝ
ٚقذ ْٓٝف ْتادٗا ،ست ٢اآلٕ ،عً )60( ٢عُالً َٓؼٛساً َا بني نتابٕ ْكذٟٓ
َتخـٓف ٚسٚاٚ ١ٜصبُٛع ١قــْٚ ١ٓٝفٓ َظشسٖ ،ٓٞزا فلالً عٔ ازبِٓ
ايػفري َٔ ايذٓساطات ٚاملكاالت ٚاألحباخ ايعًُ ١ٝاملٓؼٛسٖٓ ٠ا ٚمث ،١يف ايـٓشف
ٚايذٓٚسٜات احملًٚ ١ٓٝايعشب.١ٓٝ
َٔ أعُاٍ املؤيٍف ١ايؼعالٕ يف سكٌ ايهتاب ١يألطفاٍ ،عً ٢طبٌٝ
ايتُٓج:ٌٝ
 -عٝظ ٢بٔ ٖؼاّ َش ٠أخش.2002 ،٣
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 ايعشٚغ املجاي.2002 ،١ٓٝ األَري ايظٓعٝذ.2002 ، أسض ايكٛاعذ.2003 ، َٔ غري ٚاطط.2003 ،١ يف ايكذغ ال تؼشم ايؼُٓع.2006 ، ايعضٓ بٔ عبذ ايظٓالّ :طًطإ ايعًُاٚ ٤با٥ع املًٛى.2007 ، عبٓاغ بٔ فشْاغ :سه ِٝاألْذيع.2007 ، ؿاسب ايكًب ايزٖيبٓ.2007 ، االطِ ايعذٝب.2007 ، صسٜابَ :عًٍِ ايٓاغ ٚاملش.2007 ،٠٤ٚ ٖاس ٕٚايشػٝذ :اشبًٝف ١ايعابذ اجملاٖذ.2008 ، اشبً ٌٝبٔ أمحذ ايفشاٖٝذ :ٟٓأب ٛايعشٚض ٚايٓش ٛايعشب.2008 ،ٓٞ ايًٍٝح بٔ طعذ :اإلَاّ املتـذٓم.2008 ، ايـذٜل ازبذٜذ.2008 ، -ايفت ٢املػشٚس.2008 ،
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 ؿاسب ايهٓض.2009 ، ايًٛس ١ايٝت.2010 ،١ُٝ طعٝذ ايظٓعٝذ.2015 ، ايٜ ّٛٝأت ٞايعٝذ.2016 ، فاطُ ١ذببٗ ػعشٖا.2018 ، َشاد ٚيػ ١األػذاس.2020 ، سٚإ تشطِ ايٛسٛؾ.2021 ،(أفذتُ ٖز ٙايعٓا َٔ ٜٔٚايضَ ١ًٝايؼعالٕ ْفظٗاٚ ،ملضٜذ َٔ املعًَٛات
عٔ املؤيفٜٓ ،١عشَٛ :قع (ٜٚهٝبٝذٜا) :املٛطٛع ١اسبش ،٠عً ٢ايؼبه ١ايعٓهبٛت.)١ٝ
()2
$أؿذقا ٤دمي :#١قـٓ ٌ١طَٛ ،ٌ١ًٜٛدٓٗ ٌ١إىل َشسً ١ايطفٛي ١املتأخٓش14 -10( َٔ ،٠
طٓ ،)١ؿذستِ طبعتٗا األٚىل عٔ (داس نتاسا يًٓٓؼش ،بكطش ،طٓٚ ،)2019 ١قذ
دا٤تِ يف ( 208ؿفش َٔ )١ايكطع املتٛطٓط ( 20 ×14طِ).
ٜتٓا ٍٚايعٌُ َٛكٛع إؿشاس األطفاٍ َٔ (ر ٟٚايكذسات اشباؿٓ )١عً٢
إِٔ ٜٓذصبٛا يف اسبٝا ٠بفلٌ إَهاْاتِٗ َٛٚاٖبِٗ اييت ميًهْٗٛا عً ٢ايشٓغِ َٔ
اإلعاقات اييت ٜعاَْٗٓ ٕٛاَ ٖٛٚ ،..ا ظبذٜ ٙتشكٍلٚ ،فكاً يًكـ ،١بٛدٛدِٖ يف
َذسط( ١بٝت دمي )١اييت أطٓظٗا ايذٓنتٛس املخرتع (ػذاع ايٛسد ،)ٟالطتكطاب
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ٖز ٙايف َٔ ١٦ايؼباب ،ألدٌ إٔ ٜتًكٍٛا تعً ُِٗٝفٗٝاٜٚ ،ؼشزٚا َٗاساتِٗ
ًَٚهاتِٗ َٛٚاٖبِٗ ،بعٝذاً عٔ تُٗٝؽ اجملتُع هلِِٚ ،تعاًَ٘ ايظَ ٤ٓٞعِِٗ.
بطًٖ ١ز ٙايكـ ١ايطفً( ١دمي ،)١اييت مسٓ ٞايبٝت بامسٗا ،إر ناْت
االبٓ ١ايٛسٝذ ٠يًذٓنتٛس (ػذاع ايٛسدٜ ،)ٟٓؼاسنٗا يف ريو عذدْ َٔ األطفاٍ
ايزٜ ٜٔعاْ َٔ ٕٛاإلعاقات املختًف ،١إر ٜكشٓس ٕٚمجٝعاً إٔ ٜعٝؼٛا سٝاتِٗ،
ٚحيكٍكٛا طعادتِٗ عً ٢ايشٓغِ ممٍا ٜكاط َٔ ْ٘ٛدباٌٖ اجملتُع هلِٚ ،إؿشاسٙ
ايعٍامل عً ٢تُٗٝؼِْٗٚ ،عشت٘ إيْ ِٗٝعش ٠طبتًف ١عٔ ْعشت٘ إىل طٛاِٖ َٔ
أفشاد.ٙ
فأبطاٍ ٖز ٙايكـٓٚ ،١يف طًٝعتِٗ (دميٜ ،)١ذسطَ ٕٛعاً يف َذسط١
(بٝت دمي ،)١سٝح ظبذ ايذٓنتٛس (ػذاع ايٛسدٚ )ٟٓصٚدت٘ (عفاف) ٚاملعًٍُ١
(ْعٜ ََِٔ ِٖ )١ُٝأخز ٕٚبأٜذ ٟاألطفاٍ ،ألدٌ تعًٚ ،ُِٗٝخشٚدِٗ َٔ
عضيتِٗٚ ،انتؼاف َٗاساتِٗ ٚقذساتِٜٗٚ ،ذفع ِْٗٛإىل ايتٓفاؤٍ ٚايعٌُ; نٞ
ٜٓتـشٚا عً ٢إعاقاتِٜٗٚ ،عٝؼٛا سٝاتِٜٗٓٚ ،ذصبٛا يف صبتُعاتِٗ.
نُا ظبذِٖ نزيو ٜظافش ٕٚباألطفاٍ يف سسالتٕ خٝاي ١ٝغشا٥ب١ٝ
يًتعشٓف عً ٢دباسب ظباٚ ٍ،اْتـاس يهجريٍ َٔ (ر ٟٚايكذسات اشباؿٓ ،)١ألدٌ
ػشِٓٗ بطاقاتٕ إجياب ١ٓٝتذعُِٗ يف َٛاقفِٗ كذٓ ايعذض ٚايلٓعف ٚاالختالف.
ٚيف ْٗا ١ٜايكـٜٓٓ ١ذح األطفاٍُ مجٝعِٗ يف دباٚص عضيتِٗ ٚأملِٗ،
ٜٓٚخشط ٕٛيف طشٜل ايعًِٜٚ ،ـبح نٌٓ ٚاسذٕ َِٓٗ عْٛاً يآلخشٚ ،حيكٍل نٌٓ
َِٓٗ سًُ٘ يف اسبٝاٚ ٠ايتٓعًٍِ ٚايذٓساطٚ ١اسبـ ٍٛعًٜ ١َٓٗ ٢عتاؾ َٓٗا
بهشاَ.١
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ٖٚهزا ٜتعًٍِ األطفاٍُ َٔ (ر ٟٚايكذسات اشباؿٓ )١إٔ ٜهْٛٛا َٔ
ايؼذاعٚ ١ايكٚ ٠ٓٛايتشذٓ ،ٟنُا تُعط ٞايكـ ُ١دسطاً يًُذتُع نًٍ٘ ،يٝعرتف
بأبٓاٖ َٔ ٘٥ز ٙايفٚ ،١٦إِٔ ٜٛي َِٗٝاٖتُاَ٘ ٚافشاًٚ ،إِٔ ٜعط ِٗٝسكٛقِٗ ناًًَ١
غري َٓكٛؿٜٓ ( .ٕ١عش عً ٢ايؼبه ١ايعٓهبٛت$ :١ٝيكا ٤خاق َع األدٜب ١طٓا٤
ايؼعالٕ س ٍٛأدبٗا يألطفاٍ ،#أدشاَ ٙعٗا األدٜب ايعشاق ٓٞعبٓاغ داخٌ سظٔ،
َٛقع ؿشٝفٚ ١طٓا اي ،ّٛٝبتاسٜخ .)2020/3/3
()3
ٜهتظبُ َٛكٛعُ ٖز ٙايكـٓ ١ايطٍ ١ًٜٛأُٖٓٝت٘ َٔ:
 كشٚس ٠تٓؼٝط ايلُٓري اإلْظاْ ،ٓٞيهٜ ٞعطف اإلْظإ عً ٢أخ ٘ٝاإلْظإ َٔ(ر ٟٚايكذسات اشباؿٓٚ ،)١تزنري ٙداُ٥اً بأْٓ٘ ػشٜه٘ يف اإلْظاْٚ ،١ٓٝحيتاز إىل
عٚ ْ٘ٛضببٓت٘ ٚدعُ٘.
 ايتٓأنٝذ عً ٢اْتـاس اإلسادٚ ٠احملبٓٚ ١ايعٌُ ٚايعًِ ٚايكذ ٠ٚاسبظٓ ١عً٢اإلعاقٚ ١ايعذض ٚاسبضٕ ٚايٝأغ.
 كشٚس ٠إٔ ٜؤَٔ اإلْظإ حبًُٜ٘ٚ ،عٌُ َٔ أدٌ ذبكٝك٘. تكذ ِٜدبشب ١أخالقْ ١ٓٝفظ ١ٓٝادتُاع ١ٓٝمجاي ١ٓٝيألطفاٍ ٚايفتٝإس ٍٛاْتـاس ر ٟٚاإلعاقات عً ٢إعاقاتِٗ ٖٞٚ ،تربص ٖز ٙايتٓذشب ١عٔ طشٜل
ٚكعٗا ذبت صبٗش ايذٓساطٚ ١ايتٓعاٌَ َعٗا َٚع تفاؿ ٌٝسٝاتٗا ٚظشٚفٗا
اشباؿ.١
 ايذٓع ٠ٛإىل ايتٓعا ٕٚيف دباٚص ؿعٛبات اسبٝا ،٠ال طُٝا عٓذَا ٜهٕٛاملتعا َٔ ْٕٛٚايف ١٦راتٗا َٔ ايبؼش.
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 اطتشلاس دباسب ػخـٓٝات سكٝك( َٔ ١ٓٝر ٟٚايكذسات اشباؿٓ،)١متجٌٓ منارزَ َٔ ايعباقشٚ ٠املبذعني ٚاملٖٛٛبني ٚاألبطاٍ عرب ايتٓاسٜخ اإلْظاْ،ٓٞ
يتٛظٝف إظباصاتِٗ يف ته ٜٔٛسافضٍ ألطفاٍ ايكـٓ َٔ ١ر ٟٚاإلعاقات ،يهٞ
ٜظتخًـٛا َِٓٗ دسٚطاً يف ايعٌُ ٚاحملبٓٚ ١اإلؿشاس عً ٢اسبٝآٜ( .٠عش عً٢
ايؼبه ١ايعٓهبٛت :١ٝاملـذس ايظابل).
ٖ َٔٚز ٙايؼخـٓٝات اييت تٓاٚيتٗا ايكـٓ ،١عً ٢طب ٌٝايتُج ٌٝسظب:
ايـٓشاب ٓٞازبً ٌٝعبذ اهلل بٔ عبٓاغ سك ٞاهلل عُٓٗاٚ ،ايؼٝخ عبذ ايعضٜض بٔ
باصٚ ،األدٜب املـش ٟٓط٘ سظنيٚ ،ايؼاعش أب ٛايعال ٤املعشٚ ،ٟبؼٓاس بٔ بشد،
ٚايهاتبًٖٝ ١ني نًٝشٚ ،ايعذٓاَ ٠٤اسال سْٝٚإٚ ،ايشٓٝ٥ع األَشٜه ٓٞفشاْهًني
سٚصفًتٚ ،املُجً ١طٛدٖا تؼاْذسإٚ ،ايشٓسٓاي ١فشْاْذَ ٚادالٕٚ ،اإلعالَ ١ٓٝسىل
اسبًٚ ،ٛايشٓطاّ ايـٓٝينٓ ٖٛاْؼ فٚ ،ٛايشٓطاَ ١املهظٝه ١ٓٝفشٜذا ناًٖ،ٛ
ٚايفٝضٜا ٓٞ٥طتٝفٔ ٖٛنٓٝؼٚ ،املٛطٝكاس يٛدفٝؼ فإ بٝتٗٛفٔٚ ،األدٜب
َـطف ٢ؿادم ايشافعٚ ،ٓٞايالٍعب س ٕٚطهايٚ ،ٕٛٝاملخرتع يٜٛع بش،ٌٜ
ٚاالقتـادْٝ ٟٓهٛالغ فٛٝدٝظٝوٚ ،ايؼٓاعش ايْٛٝاَْٖٛ ٞريٚغٚ ،..نًٍِٗ َٔ
(ر ٟٚايكذسات اشباؿٓٚ ،)١قذ اطتطاعٛا مجٝعاً إٔ ٜٓتـشٚا عً ٢إعاقاتِٗٚ ،إٔ
ٜـبشٛا أعالَاً َبذعني َٚؤثٓش.ٜٔ
 تكذ ِٜؿٛس ٠تاسخي ١ٓٝملٛاقف ايؼٓعٛب ٚايذٜٓاْات َٔ (ر ٟٚايكذساتاشباؿ ٖٞٚ ،)١نًٍٗا َٛاقف قاط ١ٝبايٓظب ١إىل ٖز ٙايف ،١٦خبالف َٛقف
اإلطالّ َِٓٗ; إر دعا إىل سمحتِٗ ٚايشٓفل بِٗٚ ،اإلسظإ إي ،ِٗٝيف سني نإ
يًؼٓعٛب َٓز عـش أفالط ٕٛست ٢ايٛقت اسباكش َٛاقف طًبٖ َٔ ١ٓٝز ٙايف١٦
يف َععِ األٚقات ،ال طُٝا يف اسبلاستني ايشَٓٚاْٚ ١ٓٝايْٛٝاْٚ ١ٓٝعٓذ ايعشب
ازباًٖٝني ٚيف أٚسٚبا يف ايكش ٕٚايٛططَٚ ٢ا قبًٗا.
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 ايتٓعشٜف ببعض ابتهاسات اشبٝاٍ ايعًُٚ ٓٞانتؼافات٘ ايكا ١ُ٥عً٢فشكٓٝات ْٚعشٜٓات عًَُ ،١ٓٝجٌ ْعش ١ٜٓايفذٛات ايٓٓٛساْٚ ١ٓٝاالْتكاٍ َٔ خالٍ
ايضَٓٔ اييت تك ّٛايكـٓ ١عًُٗٝا.
 سضٓ اآلباٚ ٤املشبٓني ٚاجملتُع عً ٢االعرتاف باألطفاٍ َٔ (رٟٚايكذسات اشباؿٓٚ ،)١تكذ ِٜايع ٕٛهلِٚ ،متهٚ ،ِٗٓٝتأٖ ًِٗٝيٝأخزٚا أَانِٓٗ
يف اجملتُع بذٍ عضهلِٚ ،ػٌٓ طاقاتِٗ ايهآَ ١ف ِٗٝعً ٢ايشٓغِ َٔ إعاقاتِٗ.
 تؼذٝع ايطٍفٌ عً ٢إٔ ٜبشح عٔ َٖٛبت٘ ٚقذسات٘ اشباؿٓ ،١نُٝاٜظتػًٍٗا يف اإلبذاع ٚايتُٓٓٝض ٚايُٓٓاٚ ٤ذبـٚ ٌٝظٝف ٕ١أَ ١َٓٗ ٚظتكبً ١ٓٝي٘.
 اطتذعا ٤نجري َٔ اآلٜات ايكشآْٚ ١ٓٝاألسادٜح ايٓٓب ١ٜٓٛايؼٓشٜف١ٚاألػعاس اييت فٗٝا سضٓ عً ٢ايتعاٌَ اإلْظاْ ٓٞايشاقَ ٞع (ر ٟٚايكذسات
اشباؿٓٚ ،)١نزيو دع ٠ٛإىل ايعًِ ٚايتعًٍِ ٚايبشح ايذا٥ب عٔ املعشف.١
()4
تك ّٛايكـ ١عً ٢أطًٛب ايتٓٛايذ اسبها ;ٞ٥إر إٕٓ ٖٓاى قـٓ ً١أطاط ٖٞٚ ،ً١ٓٝقـٓ١
(دمي )١ايطٍفً ١اييت تعاَْ( َٔ ٞتالصَ ١داٚ ،)ٕٚتعٝؽ َع ٚايذٖا (ػذاع
ايٛسد )ٟٓايعامل ايؼٓٗري ايزٜ ٟكشٓس إٔ ٜؤطٓع َذسط ١خاؿٓ ١يتعً( ِٝرٟٚ
ايكذسات اشباؿٓ ،)١يٛٝفٍش البٓت٘ ايٛسٝذ( ٠دمي )١ب ١٦ٝدساطٚ ١ٓٝسٝاتَ ١ٓٝجاي،١ٓٝ
ٜٓٚذح يف ريوٜٚ ،ظتكطب إيٗٝا طا٥ف َٔ ١األطفاٍ (ر ٟٚايكذسات اشباؿٓ،)١
ثِ بعذ ريو ٜبذأ يف سسالت خٝاي( ١ٓٝفٓتاص )١ٜٓإىل عٛامل ٚأصَإ أخش ٣عٔ
طشٜل ايفذٛات ايٓٓٛساْ ١ٓٝاملٛدٛد ٠يف بٝتَ٘ ٖٞٚ ،فتٛس ١عً ٢األصَإٚ ،ميهٔ
االْضالم َٔ خالهلا إىل تًو األصَإ ،طٛا ٤أناْت أصَاْاً َعاؿش ،٠أّ َاك،١ٝ
أّ َظتكبًٚ ،١ٓٝأٖ ٍٓٚز ٙايشٓسالت اشبٝايٜ ١ٓٝه ٕٛإىل اسبٝا ٠األخش ٣سٝح
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تعٝؽ صٚدت٘ (عفاف) املتٛفآَ ٠ز طٓني ،فٓذذٜٓ ٙذح يف إٔ ٜشدٖٓا إىل اسبٝا٠
َٔ دذٜذ ن ٞتعٝؽ ابٓت٘ (دمي )١يف سٓاْٗا.
بعذ ريو ٜبذأ يف سسالت َؼٓٛق ١يف األصَإ املختًف ١بشفك ١صٚدت٘
(عفاف) ٚابٓت٘ (دميٚ )١املعًٍُْ( ١عٚ )١ُٝباق ٞاألطفاٍ يف َذسط( ١بٝت دمي،)١
ٜٚهٖ ٕٛذفِٗ َٔ تًو ايضٜٓاسات مجٝعاً إٔ ٜتعشٓفٛا دباسب أْاغ َبذعني
َٚتفٓٛقني ٜعاْ َٔ ٕٛإعاقاتٕ طبتًفٚ ،١ػشٔ األطفاٍ بطاقاتِٗ اشبالٍق،١
ٚايتٓعشٓف عً ٢قــِٗ.
ٖز ٙايشٓسالت املتٓٓٛع ١عً ٢اَتذاد ايكـٓ ١عشٓفت األطفاٍ بعٛاملَ
طبتًف ،ٕ١نُا اطتباْٛا َٔ خالهلا َٛاقف األَِ ٚايؼٓعٛب ٚايؼٓشا٥ع ٚايجٓكافات
املختًف( َٔ ١ر ٟٚايكذسات اشباؿٓ ،)١نُا أتاستِ هلِ إٔ خيتاسٚا األصَإ اييت
ٜش َٕٛٚايعٝؽ فٗٝاٚ ،ايٓاغ األىل ٜشٜذ ٕٚايعٝؽ َعِٗ.
ثِ تٓتٗ ٞايكـٓ ١بإٔ حيكٍل األطفاٍ مجٝعِٗ أسالَِٜٗٚ ،هتؼفٛا
طاقاتِٗ اشبًٍاق ،١يٝعٝؼٛا سٛٝاتِٗ بطشقِٗ ٚٚفل سغباتِٗ ٚقشاساتِٗ ،يف سني
تعٌٓ (دمي )١تٓتعش إٔ تهرب يتشكل سًِ سٝاتٗا ٖٛٚ ،إِٔ تتضٓٚزٚ ،إِٔ تـبح أَٓاً
سٓ ١ْٛػش ٣ٚأَٓٗا (عفاف)ٚ ،بزيو تتشكل ايظعاد ٠يًذُٝع (ق.)205ٚ 204:
ٖز ٙايكـٓ ٖٞ ١طٝاس ٌ١خٝاي ١ٓٝيف عٛامل طبتًف ،١اْتكٌ األبطاٍ إيٗٝا
َٔ خالٍ ايفذٛات ايٓٓٛساْ ١ٓٝاملٓطًكْ َٔ ١عشٜات ايفذٛات ايضَاْ ١ٓٝاييت
ٜعتكذ بعض ايعًُا ٤أْٓٗا َٛدٛد ٠يف أَانٔ ػتٓ َٔ ٢دػشافٝا األسضٚ ،ميهٔ
االْتكاٍ بٛطاطتٗا إىل عٛاملَ ٚأصَإٍ َٛاص ١ٜأَ ٚاك ١ٝأَ ٚظتكبً.١ٓٝ
فعٔ طشٜل ٖز ٙايفذٛات صاس ايذٓنتٛس (ػذاع ايٛسد(ٚ )ٟٓدميٚ )١طا٥ش
األطفاٍ أصَاْاً طبتًف َٔ ١خالٍ قـف تظفاسٍ َتعذٓد ٠ذبٌُ نٌٓ َٓٗا
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عٓٛاْاً طبتًفاً ،فتهْٓٛت ايكـٓ َٔ ١ايعٓا ٜٔٚاآلت :١ٝبٝت دمي ،١امس ٞدمي،١
عٓضت ٞػكشاْ ،٤عش( ١ٖٜاالْضالم يف ايفذٛات ايٓٗٛساْ ،)١ٖٝأبٚ ٞأطشاس ايكشإٓ
ايهشٖ ،ِٜذ ١ٜاألطفاٍ املختًفني ،فشَٚ ،اٜهٌ ٚاسببٗ ايهبري ،ايبشح عٔ نتاب
(اسبهاٜات ٚاي ٔعبَش) ،املعًُِّْ ١عٚ ١ُٝاألطفاٍ املختًف ،ٕٛايفـٌ ايجٖاْ :ٞايكادَ١
َٔ ازبٖٓ ،١أَِّ ٞعفاف ،ازبٖٓ ،١أَِّ ٞايعطش ،١ٖٜأَِّ ٞيف غضٖ ،٠أخ ٞطٝف ،دسب
األسضإ ،أسض ايشٖمح ،١ػشا٥ح ايتٖعكُّب ،عٓٝا دميَ ،١ظابك ١ايتٖهٗٝف ٚايظٖعاد٠
ٚاالبتهاس ٚاإلظباص ،صبًَّ ١بٝت دمي ،١اسبلٗ ٚايفش ،،عٝذ َٝالد طٛصاْا ،بذس
اسبض ،ٜٔاألْاٌَ ايظِّشش ،١ٖٜفٝه ٞايزٖٖب ،١ٖٝايكب ٛاألخشغ ،إٓ طٛيٝفٝإ :قًب
َٔ ْٛس ،ايكذّ ايشانلْ ،١ت٤ٛات ايٓٗٛس ،املعًِِّ آدّ ،دالٍ املبتظِ ،ايشطِ باألمل،
املكعذ ايشَاد ،ٟٗايضا٥ش اجملٗ ،ٍٛسسً ١إىل املظتكبٌ ،سسً ١إىل ْٗا ١ٜاملظتكبٌ،
األَري املظشٛس ،دإ دبذ أخٓات ،ٕٛاألَري املظشٛسٚ ،أخرياً اسببٗ.
نُا صاس ازبُٝع َٔ خالٍ تًو ايفذٛات ايٓٓٛساْ ١ٓٝنًٍاً َٔ :ازبٓٓ ١يف
اسبٝا ٠اآلخشٚ ،٠ايهجري َٔ عٛاؿِ ايعامل َٚذْٗاٚ ،طذ ٕٛاملعتكًني
ايفًظطٝٓٝني يف املعتكالت ايـٓٗٚ ،١ْٓٝٛٝسَٚا ٚأثٓٝا قبٌ املٝالدٚ ،أٚسٚبا يف
ايعـٛس ايٛططٚ ،٢ؿششا ٤ايعشب يف ازباًٖٚ ،١ٓٝايعـش األَٚ ،ٟٓٛايعـش
ايعبٓاطٚ ،ٓٞايعـش املًُٛنٚ ،ٓٞصَٔ ط٘ سظنيٚ ،ايكشْني املاكٝني يف أَشٜها
ٚأٚسٚبا ٚاطرتايٝاٚ ،صَٔ ايفشاعٓٚ ،١أخرياً صاسٚا املظتكبٌٚ ،اطًٍعٛا عًَ ٢ا ٜهٕٛ
فَ ٘ٝـري يز ٟٚايكذسات اشباؿٓ ،١فانتؼفٛا إٔٓ ايبؼش اطتطاعٛا $إٔ ٜٓٗذطٛا
دٓٝات أبٓا ;ِٗ٥فاختاسٚا َا أسادٚا هلِ َٔ ؿفات ايكٚ ٠ٓٛايـٓشٚ ١ايزٓنا٤
ٚازبُاٍ ٚاملًهاتْٚ ،بزٚا َا نشٖٛا َٔ ؿفات املشض ٚايكبح ٚايعذض
ٚايلٓعف( .#ق)190:
يكذ اطتطاع األطفاٍ سفك( َ١دمي )١إِٔ ٜهتؼفٛا أطشاس ؿُٛد األػخاق
ايز ٜٔصاس ِٖٚيف ايعٛامل األخشٚ ٣قٓٛتِٗ ،يهِٓٓٗ مل ٜظتطٝعٛا إٔ ٜتبٛٓٓٝا أبذاً
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طشٓ ايفذٛات ايٓٓٛساْٚ ،١ٓٝيف ريو تك( ٍٛدمي )١يف ْٗا ١ٜايكـٓ$ :١أَٓا طشٓ ايفذ٠ٛ
ايٓٓٛساْ ،١ٓٝفال ٜضاٍ أبٜ ٞتشفٍغ عًٜٚ ،٘ٝبشح عُٓٔ حيٌُ سا ١ٜعًُ٘ َٔ بعذٙ
يٝعط ٘ٝطشٓ ٖز ٙايفذٚ ٠ٛتفاؿ ٌٝانتؼافات٘; يٝظتفٝذ ايبؼش أمجعَٗٓ ٕٛا،
ٚيهٓٓ٘ ال ٜضاٍ خيؼ ٢إٔ تٓكًب انتؼافات٘ إىل ٚباٍٍ عً ٢ايبؼش ١ٜٓػأْٗا ػإٔ
ايهجري َٔ االنتؼافات ٚاالخرتاعات اييت نشٓطٗا اإلْظإ ايؼٓشٜش يتعزٜب
غري َٔ ٙايبؼش( .#ق.)205 - 204 :
()5
تٓتش ٞايكـٓ ١عً ٢اشبٝاٍ ايعًُ ٓٞسٝح تشتهض عً ٢تٓبؤات ٖزا ايٓٛع
َٔ اشبٝاٍ ٚتـٓٛسات٘ عٔ املظتكبٌ يف بٓاٖٝ ٤هًٗا ٚتظًظٌ أسذاثٗا ،فتبين
ْظٝذٗا عً ٢فشك ١ٓٝايفذٛات ايٓٓٛساْ ١ٓٝايكادس ٠عً ٢االْتكاٍ َٔ صٍَٔ إىل آخش،
إر تظتجُش ٖز ٙايفشك َٔ َ١ٓٝأدٌ اْتكاٍ أطفاٍ ايكـٓ َٔ ١صَٔ إىل آخش
ملكابً ١صبُٛع( َٔ ١ر ٟٚايكذسات اشباؿ )١ايز ٜٔاطتطاعٛا االْتـاس عً٢
إعاقاتِٗٚ ،إثبات متٓٝضِٖ ٚظباسِٗ عً ٢ايشٓغِ َٔ َعاْاتِٗ بظبب أسٛاهلِ
اشباؿٓ ١إىل داْب املٛاقف اجملتُع ١ٓٝايظًٓب ١ٓٝدباِٖٗ يف َععِ األٚقات.
ٚايٛاقع إٔ ايكـٓ ١تكذّٓ َػاَش ً٠دش ،١٦ٜطٛا ٤عً ٢ؿعٝذ امللُ ٕٛأٚ
ايؼٓهٌ; ٜٚهف ٞإِٔ ٜؼاس إىل إٔٓ مجٝع أبطاهلا َٔ األطفاٍ ُِِٖ َٔ (ر ٟٚايكذسات
اشباؿٓ ،)١بٌ إٕٓ بعض َعًٍُٖ َٔ ِٖ ِٗٝز ٙايف ١٦نزيو ،مما طبع ايكـ١
بػري قً َٔ ٌٍٝايػشابٚ ١االطتجٓا ،١ٝ٥ال طُٝا إٔٓ ايكـٓ ١تتٛيٍر يف أعُام أٚي٦و
األطفاٍ ،يف ضباٚي ١يشطِ عٛاملِٗ ايذٓاخً ،١ٓٝنُا ذبا ٍٚإٔ تكذّٓ َكاسبً١
َفرتك ١زبٛآْٝاتِٗ َٚؼاعشِٖ ٚأساطٝظِٗ ٚنٝف ١ٓٝسؤٜتِٗ يًعامل ٚايٓٓاغ
ٚايتشذٜٓات ،نُا تشطِ َؼاعشِٖ ٚأساطٝظِٗ ٚطباٚفِٗ ٚأسالَِٗ.
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()6
اَتاص ايعٌُُ مبذُٛع َٔ ٕ١اشبـا٥ف األطًٛبٚ ١ٝايفٓ ١ٝاييت نإ هلا
دٚسٖا يف إخشاز ْفٓ قــ ٓٞقادسٍ عً ٢إٜكاظ سٛاغٓ املتًكٚ ،ٞتؼٜٛك٘ إىل
دشَٜات٘ٚ ،..قذ ٜؼاس ٖٓا إىل ايٓكاط اآلت:١ٝ
قشا٤ت٘ َٚتابعَ ١ا َ
 تتٛيٍ( ٢دميٚ )١األؿذقا ٤صَاّ ايظٓشد يف ايكـٓ ;١فهٌٓ َِٓٗ ٜش ٟٚسهاٜت٘اشباؿَٓ ١ع اإلعاق ١بلُري املتهًٍِ ،نُا ٜـف طشٜكت٘ يشؤ ١ٜايعاملٜٚ ،شطِ
َالَح اْتـاس ٙعً ٢كعف٘ ٚخٛف٘ ٚصبتُع٘ ،نُا حيذٓثٓا عٔ َٛاقف أطشت٘
ٚصبتُع٘ ٚضبٝط٘ َٔ إعاقتٖ٘ٚ ،ز ٙايطٍشٜك ١يف ايظٓشد تكشٓب ايٓٓف َٔ ْفع
ايطٍفٌ ايكاسئ ،نُا تكذّٓ تـٓٛساً ْفظٓٝاً َٚعشفًٓٝا ملا ٜذٚس يف أعُام األطفاٍ َٔ
(ر ٟٚايكذسات اشباؿٓ.)١
 بٓا ٤سبه ١ايكـٓ ١عً ٢اشبٝاٍ ٚاملفادأٚ ٠االنتؼاف ٚايـٓشاع بني اإلعاق١ٚايعذض ٚايتٓشذٓٚ ٟاالْتـاس.
 يػ ١ايٓفٓ اييت تتُٓٝض بفـاستٗا ٚسػاقتٗا ٚغٓاٖا اإلحياٚ ٓٞ٥ايتأثري ،ٟٓإىلداْب خًٖٓٛا َٔ اهلٓات ٚايظٓكطات ايًػٚ ١ٜٓٛاإلَال ١ٓٝ٥اييت متٛز بٗا نجريْ َٔ
ايٓـٛق املٛدٗ ١يألطفاٍ يف ٚقتٓا اسباكش!
 اطتخذاّ أطًٛب اسبٛاس ايزٜ ٟضٜذ َٔ س ١ٜٓٛٝايٓفٜٓٚ ،ذفع عذً ١األسذاخبؼهٌ َؼٓٛمٜٚ ،عٗش َٛاقف ايؼخـٓٝات ٚآساٖ٤ا ٚأفهاسٖا ٚسغباتٗا ٚطباٚفٗا
ٚآَاهلا ٚأسالَٗاٖٚ .زا اسبٛاس دا ٤عًْٛ ٢عني :سٛاس خاسدَ ٓٞع اآلخشٚ ،سٛاس
داخًَ ٓٞع ايٓٓفع.
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 إكفا ٤قذساتٕ ٚؿفاتٕ خاسق ١عً ٢أبطاٍ ايكـٓ ;١ممٍا ٜظِٗ يف دزب ايطفٌإىل ايكـٓ ;١فـ(دمي )١قادس ٠عً ٢قشاَ ٠٤ا ٜذٚس يف أخالد ايٓٓاغٚ ،ايعٓض( ٠ػكشا)٤
متًو ًَهاتٕ خاسقَ ،ً١جٌ ايهالّ ٚايٓٓكاؾ ٚايزٓنا ٤اسبادٓ ٚاطتعٗاس َعًَٛاتٕ
نجري ٠عٔ ايؼعٛب ٚاألفشاد ٚايجكافات ٚاسبلاساتٚ ،األّٓ (عفاف) هلا سا٥شٌ١
عطشَ ١ٜٓالصَ ١زبظذٖا ،مما حيٛس إىل فرتٚ ٠دٛدٖا يف ازبٓٓ.١
 اطتخذاّ تكٓ ١ٓٝاالطرتداع ٚتكٓ ١ٝاالطتؼشاف يف بٓا ٤ايظٓشدٖٚ ،زا االطتخذاّسأٜٓاٚ ٙاكشا َٔ خالٍ االْتكاٍ إىل األصَإ املاكٚ ١ٝاسباكشٚ ٠املظتكبً،١ٓٝ
َٚا سافل ريو َٔ ايظٓشدٜات اشباؿ ١بٗز ٙاالْتكاالت ايضَٓٓ ١ٓٝاملختًف.١
 اطتخذاّ تكٓ ١ٓٝتٝاس ايٛع ٞايزٜ ٟظُح بتكذ ِٜنجري َٔ ايتٓفاؿ ٌٝيًكاسئ،َجٌ اسبذٜح َع ايٓٓفع عٓذ أبطاٍ ايكـٓٚ ١ايتٓذاعٚ ٞايزٓنشٜات َٚا ػاب٘،
ٖٚز ٙايتٓكٓ ١ٝتربص عٓذ سذٜح نٌٓ طفٌ َٔ األطفاٍ يف ايكـٓ ١عٔ سٝات٘
ٚأفهاسَٚ ٙؼاعشٚ ،ٙأ َٔ ٍٓٚبذأ بزيو (دمي ،)١سُٓٝا طفكتِ تتشذٓخ عٔ
رنشٜاتٗا اشباؿٓٚ ١عٔ أفهاسٖا ايؼٓخـ.١ٓٝ
 تٛظٝف أطًٛب ايظٓؤاٍ ايزٜ ٟؤدٓ ٟداُ٥اً يف ايكـٓ ١إىل انتؼاف دذٜذٕ ،أٚفتح بابٕ يًشٛاس يف قلَ ١ٓٝع ،١ٓٓٝأٜ ٚكٛد إىل سذخ َاَ ،جٌ تظاؤالت (دمي )١يف
ايكـٓٚ$ :١بكٝتُ أتظا :ٍُ٤أٖٓاى أطفاٍ ٜؼبْٗٛين يف ٖزا ايعامل؟ ٚإرا نإ ٖٓاى
ٚدٛد هلؤال ٤األطفاٍ املؼابٗني ي ،ٞفُارا تشاِٖ ٜفعً ٕٛيف غشفِٗ ِٖٚ ،فٗٝا
ٚسٝذَ ٕٚجًٞ؟!( #ق)16 :
 اطتخذاّ اشبٝاٍ ايعًُ ٓٞيف ايكـٓٚ ،١االستكا ٤ب٘ َٔ صبشٓد (فاْتاصٜا)ٚػطشات بعٝذ ٠إىل دبظٝذ ملكٛالت ايعًِ ٚفشكٓٝات٘ ٚاطتؼشافات٘.
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 اطتذعا ٤ػخـٓٝات تاسخيٚ ١ٓٝاقع ١ٓٝػٗري ،٠الطتجُاس دباسبٗا املختًف ١يفذبكٝل َكاؿذ ايٓفٓ ايرتبٚ ١ٜٛايتعًٚ ،١ُٝٝػشٔ طاقت٘ ايتأثري١ٜ
ٚاإلقٓاع.١ٝ
 ذبفٝض خٝاٍ ايطفٌ بأسذاخ خٝايَ ١ٓٝتٛاتشٚ ،٠خًل عٛاملَ غشٜب ١ال عٗذ ي٘بٗا.
 إكفا ٤اسبٝا ٠عً ٢ازبُادات ،فايعٓض( ٠ػكشا )٤يٝظتِ يف سكٝك ١اسباٍ إالٍ(سٚبٛت) آي ٓٞؿٓع٘ ايذٓنتٛس (ػذاع ايٛسد ،)ٟٓيٝه ٕٛؿذٜكاً البٓت٘ (دمي )١اييت
تـف ايعٓض( َ٠ػكشا )٤بكٛهلا$ :قذ ؿٓعٗا ٚايذ ٟخـٓٝـاً َٔ أدًٚٚ ،ٞكع فٗٝا
خالؿ ١عًُ٘ ٚدباسب٘ س ٍٛؿٓاع ١ايهآ٥ات اآلي ،١ٓٝثِ غزٓ ٣رانشتٗا خبالٜا
َعًَٛات ١ٓٝعُالقٚ ،١سبطٗا بتٛؿ ٌٝالطًهَ ٓٞتٓـٌ َع نجري َٔ ضبشٓنات
ايبشح يف ايؼٓبه ١ايعٓهبٛت ١ٓٝيتشذٓخ َعًَٛاتٗا د ٕٚتٛقٍف َا داَتِ أيٝافٗا
املؼعٓ ١ايهٗشٚرس ١ٜٓتضٓٚدٖا بايطٍاق ١املتذذٓد ٠اييت ال تٓتٗٚ ٞال تفٓٚ ،٢تعٌٓ
تظتٛيذ ْفظٗا َٔ راتٗا( #ق.)13 :
 خًل األصَإ املختًفٚ ،١تظٗ ٌٝاالْتكاٍ بٗٓٝا بٛطاط ١ايفذٛات ايٓٓٛساْ ١ٓٝيفاْتكاالت طشدَ ١ٜٓفادٚ ١٦ؿادَ ١تؼذٓ ايطٍفٌ إىل ايكشاٚ ٠٤االٖتُاّ باألسذاخ،
 َٔٚثِٓ تؤثٓش فٚ ،٘ٝيف طبٝاي٘ ٚقٓاعات٘.
 اطتخذاّ أطًٛب ايتهشاس ،ايز َٔ ٟأظٗش ؿٛس ٙتهشاس ايفكش ٠اييت تـفنٝف ١ٓٝاالْتكا ٍ َٔ ايعامل ايٛاقع ٓٞاملعٝؽ إىل عٛامل أخشٚ ٣أصَإ طبتًف،..١
سٝح تتهشٓس ٖز ٙايفكش ٠بتهشٓس االْتكاٍ ايضَينٓ عرب ايفذٛات ايٓٛساْ:ٖٞٚ ،١ٓٝ
ٚ$فذأ ٠اْفتشت ايفذ ٠ٛايٓٓٛساْ ١ٓٝبشٜح باسد ٠الفشٚ ،١مسعٓا ؿٛت َٛطٝك٢
َٛغً ٕ١يف ايبعذ ربتًط بأؿٛات بؼشٚ ١ٜٓسٛٝاْٚ ١ٓٝآي ١ٓٝيف فٛك ٢غري
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َفٗٚ ،١َٛفاستِ َٓٗا سا٥ش ١أسك ١ٓٝغشٜبٚ ،١اْبجل َٓٗا ْٛس بأطٝاف ًَ١ْٖٛ
ذبٌُ طاق ١دزب ألدظادْا عبٖٛا ،فاْضيكٓا مجٝعّا يف ايفذ ٠ٛايٓٓٛساْ،١ٓٝ
َٚشسْا يف يٛيب كٜ ٍّٞ٥ٛعطٌِّ ايشٓؤٚ ١ٜايظُٓع ٚاسبشنٚ ١اإلسظاغ بايضَٓٔ،
ٚػعشْا بأْٓٓا ْظكط يف ب٦ش عُٝكٚ ،١إٔٓ أدظادْا تظتظًِ يك ٠ٛعع ١ُٝدبعًٗا
تطري خبفٍ ١يف عذٍّ أَطٛد صبٗٚ ،ٍٛادتاسٓا كعفْ غشٜبٚ ،ػعشْا بعذض يف
أطشافٓاٚ ،فكذْا قذساتٓا عً ٢اسبشنٚ ،١بذأْا ْٓضيل عب ٛاألطفٌ يف ٖٛا ٤باسد
ْك ٍّٞحيًُٓا بهٌٓ طٗٛيٚ ،١بذأْا ْـشخ د ٕٚتٛقٍف ٚأسذْا ٜبتعذ عٔ اآلخش
طا٥شّا يف ٖزا اهلٛا ٤املٓضيل عب ٛاألطفٌٚ ،أخزْا ْتفشٓم يف فلا ٤يٛييبٍّ كٓٝل
ٜٓذزب عب ٛاألطفٌٚ ،بًُح ايبـش ٚدذْا أْفظٓا يف( #...ق.)175ٚ 156ٚ 58ٚ 30 :
 دارب ١ٝطبع ١ايهتاب ٚإخشاد٘ ايفينٓ ،اييت ْتبٗٓٝا يف قٝاط٘ األْٝلٚٚ ،سق٘ايفاخشٚ ،خطٛط٘ ايٛاكشٚ ،١أططش ٙاملتباعذٚ ،٠نزا يف ؿفش ١غالف٘
(األَاَ )١ٓٝاييت دا٤ت تؼتٌُ عً ٢يٛس ١تؼه ١ًٓٝٝمج ١ًٝيف ٚططٗا ،متجٌٓ
إْظاْاً ميذٓ ٜذ ٙإىل طفٌ َكعذٚ ،نالُٖا َتؼهٌٍ َٔ فظٝفظاَ ١ًَْٓٛ ٤ته١ْٓٛ
َٔ بؼش بأيٛإ طبتًف ١يف إػاس ٠سَضٚ ١ٜٓاكش ١إىل أُٖ ١ٓٝإِٔ ٜعني اإلْظإ،
يف نٌٓ َهإ ٚصَإ  َٔٚنٌٓ عشم ٚي ،ٕٛأخا ٙاإلْظإٚ ،خاؿ ً١إرا نإ َٔ
ف ١٦األطفاٍ.
()7
ٚأخرياً ،حيظٔ إِٔ ٜؼاس ٖٗٓا إىل ؿٛس ٕ٠أخش ٣يتكذٖ ِٜزا ايعٌُ،
ٚتٛطٝع دا٥ش ٠اإلفاد ،َ٘ٓ ٠ففلالً عٔ ْؼش ٙيف طبعت٘ ايٛسق ١ٓٝطٓ ;2019 ١فكذ
قاَت ازبٗ ١ايٓٓاػش( ٠داس نتاسا يًٓٓؼش) بإطالم $أؿذقا ٤دمي #١يف إؿذاسٍ
ؿٛت ٓٞكُٔ َؼشٚع (َؼٛاس ٚسٚا )١ٜايز ٟميهٔ تٓض ًٜ٘عً ٢ػهٌ تطبٝل
إيهرت ْٓٞٚعً ٢اهلٛاتف احملُٛي ١ايزٓن ١ٓٝأ ٚعً ٢اسبٛاطٝب ٖٛٚ ،عباس ٠عٔ
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تطبٝل عً ٢اهلاتف /احملُٚ ٍٛايًٍٛسات اإليهرت ١ْٝٚبٓعاَ( ٞأْذسٜٚذٚ ،آبٌ)،
ٜٚتٝح االطتُاع إىل ايكـٓ ١بعذ إٔ دش ٣ذبًٜٗٛا َٔ َادَ ٠هتٛب ١إىل َاد٠
ؿٛت ،١ٝخبـا٥ف تهٓٛيٛدٚ ١ٓٝإيهرت ١ْٓٝٚعايٚ .١ٝقذ متٓ ريو بـٛت (إميإ
أب ٛصٜذ) اييت دظٓذتِ ػخـ( ١ٓٝدمي )١اييت تش ٟٚايكـٓ ١ناًَ ً١بلُري املتهًٍِ،
ٚذبه ٞقـٓتٗا ٚقـٓ ١أؿذقاٗ٥ا األطفاٍ يف (بٝت دمي َٔٚ .)١ممٝضات ايتٓطبٝل
طٗٛي ١االطتخذاّ ،سٝح ميهٔ اطتخذاَ٘ عً ٢مجٝع األدٗضٚ ٠ايًٍٛسات
اإليهرت ،١ْٓٝٚنُا ُُٜهٍٔ ٖزا ايتٓطبٝل املظتخذّ َٔ َعشف ١عذد ايهًُات
املظُٛع َٔ ١ايهتاب إىل داْب َعشف ١املظاف ١اييت قطعٗا عٓذ االطتُاع
(بايهًَٛٝرت ٚبعذد اشبطٛات)ٜٚ ،تٝح أٜلاً َعشف ١عذد ايظٓعشات اسبشاس ١ٜٓاييت
مت سشقٗا خالٍ املؼٛاس ،إر نإ َٔ َكـذ ٖز ٙاملبادس ٠ايشٓبط بني األدب/
ٓ
ٚايشٜٓاك ١ايبذْ ،١ٝبػ ١ٝتؼذٝع ايهاف ١عً ٢مماسط ١ايٓؼاط ايشٜٓاك ٓٞإىل
داْب مساع ايكـف املظُٛعٜٓ( .١عش عً ٢ايؼبه ١ايعٓهبٛت :١ٝاملـذس ايظابل).

................... ***** ....................
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