
  صورتها  لكي تصبح أكثر قدرة على نال بد أن تعمل األحزاب على تطوير برامجها وأساليب عملها وتحسي"
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
على األحـزاب أن تـعمل على تطوير برامجها وأساليب"

 صورتها  لكي تصبح أكثر قدرة علىنعملها وتحسـي 

 االعتبار إلىاستقطاب المراهقات والمراهقين وعلى إعادة    

قيمة العمل السياسي في المجتمع بوصفه عمل يتجاوز

مجرد الصراع على السلطة ويتالفى التناقض بين القول

فهذه الصورة السلبية هي السبب األساسي في. والعمل

."ابتعاد المراهقات والمراهقين على العمل السياسي المنظم
: المرأة العربية الثانيتقرير تنمية                                

2003" الواقع واآلفاق: الفتاة العربية المراهقة                      "

 ...أول الغيث
 

في إطار برنامج مندمج حول المراهقة العربية

التشبيك وعقد الورش وتنظيميشمل البحث والتدريب و    

، ارتأى...اللقاءات وإنتاج المواد السمعية والبصرية

إصدار نشرية إلكترونية حول المراهقة العربية" كوثر"

تكون الخيط الرابط بين مختلف هذه األنشطة وجسر

وبين أعضاء شبكته حول المراهقة" كوثر"االتصال بين

مة به وشركائه فيوالجهات العاملة في هذا المجال والمهت

 .المنطقة

هي نشرية إخبارية إلكترونية جامعة لألخبار

واإلحصاءات والتجارب الناجحة حول موضوع المراهقة

في الوطن العربي ومرآة عاكسة لما جاء في التقرير من

في إصدارها" كوثر"ويعول  . نتائج وتوصيات وشهادات  

بكتهعلى خبرات عدد من الصحافيين العرب األعضاء في ش

حول المراهقة العربية والمهتمين بمواضيع المراهقات

"كوثر"وتأصيال لهذا التوجه، ارتأى     . والمراهقين وقضاياهم 

 صحفي أوأيضا أن يشرف على كل عدد من أعدادها

أما. صحفية من إحدى الدول العربية الممثلة في الشبكة

 ". كوثر"العدد األول، فأشرف على إنجازه 

ى أن ال يكون العدد األول بمعزلتم االختيار عل  

ها المنطقة العربية خاللتعن األحداث السياسية التي شهد    

، وأساسا االنتخابات الرئاسية2005يناير  / شهر جانفي 

دور"في كل من العراق وفلسطين، والندوة الدولية حول          

6(التي احتضنتها تونس    " المرأة في االرتقاء بثقافة السلم    

 عليه، اهتمت األركان  القارة فيوبناء)...  يناير 8-

 .النشرية بالسياسة والحرب والسلم

هذا هو إذن العدد األول نضعه بين أيديكم راجين أن تكون

القطرة التي تنزل أول الغيث في تناول مواضيع المراهقة

א                            .العربية إعالميا
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 130א101 
 العالم العربي لم يصدر منذ عام أن مصرية نجالء عالم  الباحثة  لكشفت دراسة ل  

هذهوأشارت  .  لألطفال مجلة فقط  101 إالتالية  مت عاما   130كثر من   أل و 1870

 في مصر والعالماألطفالتطور مجالت    " التي حملت عنوان       الدراسة،

 في العالم، إلى أن عدد األطفال     "2000وحتى عام    منذ نشأتها . ..ربيـالع

 مليون طفل معظمهم محرومون مما يقدمه العالم90ن   ع اآلنالعربي يزيد   

  .للطفولة من حقوق وامتيازات"
داخل الوطن العربي كانت أن كثيرا من مجالت الطفل       إلى الدراسة ارتكما أش 

1969ها عام   صدرتي أ تال" مجلتي"إصدارها مؤسسات حكومية ومنها      وراء  
 وزارة1976ام  ــالتي أصدرتها ع  " أسامة"و  العراقية واإلعالم وزارة الثقافة 

ربية والتعليم وزارة الت  1987التي أصدرتها عام    " وسحر حمد"الثقافة السورية و  

  .القطرية
تراكي الدستوري التونسي مجالتـ الحزب االش   في تونس، فـقد أصدر     أما

 .1984عام " قوس قزح"و "شهلول" و1969عام " عرفان"
 



 
 
 

  

االنترنيت هو ركن يسلط الضوء على موقع من واقع الواب المختصة في 
 .قينمجاالت المراهقة أو التي تخصص قسما لمواضيع المراه

א...א  א
. com.tarbawi.wwwبوابة مختصة يمكن زيارتها على العنوان          " تربوي"

آباء، ( توعية المربين   وتهدف هذه البوابة، حسب الساهرين على إنشائها، إلى           

 في التربية وتوفير آليات      لىالمثبالمهارات والتقنيات   ) الخ  ... أمهات، معلمين 

بث روح اإلبداع والجدية في نفوس       العمرية، و ومناهج عملية لكافة المراحل      

التربية على المهارات التربوية     م، و الشباب عن طريق الحوار الذاتي لقضاياه      

  ... وغيرهاوالشرعيةوالسلوكية واإلدارية والنفسية والعقلية 

وهو قسم  ". المراهق"هقين تحت اسم     قسما للمرا " تربوي"وقد خصصت بوابة     

يحتوي مساهمات ومقاالت متميزة تعنى بخصائص مرحلة المراهقة النفسية             

كما يعالج هذا القسم    . كتبها مفكرون وباحثون عرب   ... واالجتماعية والمجتمعية 

ومن أبرز  . مجموعة من المسائل الهامة ذات العالقة بالمراهقات والمراهقات         

عقل "على موقع تربوي على االنترنيت        " المراهق" قسم   العناوين الواردة في  

طبيعة "وهو مقال يعالج أسباب اختالف المراهقين مع الكبار في الرأي،            " المراهق

" مجتمع المراهق "ويركز على الجانب الفزيولوجي لمرحلة المراهقة،        " المراهق

األسس "ويبحث في ميوالت المراهق االجتماعية وأسباب رفضهم لسلطة األبوين،           

مجموعة من األسس والقواعد     وهو مقال يستعرض     " النفسية إلرشاد المراهق  

 ... علم النفس الحديثهايضعالتي النفسية والسيكولوجية 
 
   
 

 

    
من بيبليوغرافيا الفتاة العربية المراهقة في المجتمع اللبناني، كتاب بقلم الدكتورين            

يعتمد هذا الكتاب   . 1991 يعقوب صدر في لبنان سنة       غسان يعقوب وليلى دمعة   

اهتم الكتاب خاصة بدراسة    . على بحث ميداني استغرق إنجازه خمس سنوات        

وينطلق المؤلفان من أن    . الوضعيات الحية التي يعيشها األطفال في مجتمع الحرب       

النتائج السلبية التي يمكن أن تتركها الحرب على شخصية األطفال قد ال تظهر               

باشرة في سلوكهم، لكنها سوف تنعكس على حياتهم المقبلة وخاصة عندما               م

ومن هذا المنطلق تم اعتبار هذا البحث وثيقة استطالعية تؤمن          . يصبحون مراهقين 

أحد األسس الهامة للمقاربة العلمية لقضايا المراهقين وخاصة تلك التي تطال              

 .ظروف تنشئتهم في مختلف مستوياتها

 أون الين... 
 

عدد األول من هذه النشريةونحن نعد لل  ... 

اإللكترونية، بحثت عبر محرك البحث

"Google"عن المراهقات العربيات ،

8نتيجة البحث كانت     . باللغة الفرنسية 

 موقع باللغتين الفرنسية78صفحات   و   

سررت للنتيجة ومنيت نفسي. واإلسبانية

بتفحص كل المواقع بحثا عم معلومة جديدة

وبالفعل، إليكم. لعددنضيفها إلى هذا ا    

 موقع جنسي وموقعان33: النتيجة  

يتحدثان عن الشذوذ الجنسي والجرائم

 لم أفهم محتواها باللغة18الجنسية،  

اإلسبانية يتناول اثنان منها على األرجح

مسألتي العمل والهجرة، موقعان عن

الحجاب أحدهما منتدى حوار عن الحجاب

 تطرقت إلى مواضيع    13في فرنسا،    

...مختلفة كالهجرة السرية وأخبار البوليس    

...الحرب في العراق    ... إحصائيات

وواحد عن...  فلسطين... اإلرهاب

وآخر عن) واألرجح أنها جنسية  (الصور  

 مواقع عن تقرير الفتاة7مهرجان سينما و  

الواقع واآلفاق الذي: العربية المراهقة   

أصدره مركزنا وموقع يتيم عن األمم

 ...المتحدة

وبقدر ما سعدت بأن تقرير الفتاة العربية

المراهقة يعد مرجعا فريدا عن مراهقاتنا

هل: بالنسبة إلى الغرب، بقدر ما تساءلت       

نحن من يصنع تلك الصورة بتقصيرنا في

 إنتاج رصيد معرفي يغيرها؟

وبتفحص سريع للمواقع باللغة اإلنجليزية،

188نتبين أن الحال أحسن، فعلى مجموع       

قع، يحتل تقرير الفتاة العربية المراهقةمو

 موقع إال أن جل المراجع لم تكن14

 !!!عربية

      /2005 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
א מא א  א

 اإلنسان ال يستطيع أنإنالسياسة هي أساس كل شيء في الحياة،        "

فهي التي تنظم. يعيش في هذا العالم ما لم تكن عنده وجهة سياسية         

 "له حياته
،

إن سبب الحرب هو سعي الدول القوية للسيطرة على الدول”

 "الضعيفة

א ،
إنسانية لكنني أدرك أنها واقع ال بدأكره الحروب ألنها مآسي      ”

 "...القريب منه، وال أدري إن كان لها نهاية في المستقبل 
א،מ

السالم، وأن يعيش أبناء آدم بال كذب وال نفاق، وأن يتمنىأتمنى  ”

اإلنسان لغيره ما يتمناه لنفسه، وأن يطلب الخير ألخيه اإلنسان

 ".لكل سواسيةالمسلم والنصراني واليهودي، وا

 في إطار االحتفال باليوم الوطني للطفولة في تونس

 
א  א

، ذلك هو عنوان الندوة"تحقوق الطفل ومجتمع المعلوما   "

الدولية التي نظمتها شبكة الجمعيات غير الحكومية

والمؤسسات الحكومية الناشطة في مجال حقوق الطفل يومي

 .يناير بتونس/  جانفي15 و14

تناول برنامج الندوة مجموعة من المحاور ذات العالقة

حاضر. بتكنولوجيات المعلومات واالتصال وحقوق الطفل     

لندوة ممثلو مؤسسات حكومية ومنظمات غيرفي هذه ا  

حكومية من تونس ولبنان سويسرا وبلجيكيا، إضافة إلى

 .منظمات عربية وإقليمية ودولية

تكنولوجيات: ومن بين المداخالت التي ألقيت في هذه الندوة         

المعلومات واالتصال وتنمية قـدرات الـمنظمات غير

، حق جميع األطفالالحكومية العاملة مع ومن أجل  األطفال      

في االنتفاع بتكنولوجيات المعلومات واالتصال بدون تمييز

ومسألة الفجوة الرقمية، حق الطفل في الحماية من

 ...المعلومات الضارة

  
א ، א א א א ، א

א.19א. א א
א...א א .א

א"2003"א"א2002
א"א א

א ، א א .א
א א אא  .א

 
                                  وطلقة رشاش مشاهد دم ودموع   ... 

                                 في األفق تدمينا  أمام التلفاز تجمعنا     

                رصاصة الغاشم تقتلنا         فال  عويل ثكلى أو        

  صراخ رضيع يبكينا               وال حجارة الصوان تحيينا

    2003    ألزيز طائرة                                

      ترتعد فرائسنا  
                                                 

 

 
 

/يخصص هذا الركن انطالقا من شهر فيفري      

فبراير لعناوين المقاالت الصادرة في الصحف

العربية أو في الصحف اإللكترونية حول

 .مواضيع تخص المراهقة العربية

  ...       
هذا التقرير يعتبر بحق، بوابة، وفرصة"...

سانحة ألهل العلم والمعرفة والمسؤولية، كي

(...)يالمسوا الواقع عن قرب والتصارح حوله      

إنه فعال جهد وطني وإقليمي على مستوى الوطن

العربي لم يخلو كأي جهد جاد من نواقص، إنه

افرتلم يدع الكمال، ولكنه إضافة ومحاولة تو       

على حس مرهف ومسؤول ويطلب من الجميع

 ".التفكير واإلضافة إلى هذا العمل

،
، 2004−/10א

 

      / 2005 



 
א א מ"א א א  "א

أجيال من المراهقين عاشوا الحروب     "

والصراعات، بعضهم شارك فيها      

والبعض اآلخر كان من بين          

فمن فتوحات وانتصارات   . ضحاياها

إلى هزائم ونكسات قد تختلف أسباب      

عها أو فرضها على المنطقة،       اندال

ولكن تبقى ذات تأثير على المجتمعات      

العربية، وخاصة على فئة األطفال      

هذا ما جاء في المداخلة     ." والمراهقين

في أشغال  " كوثر"التي ساهم بها     

دور المرأة في االرتقاء    "الندوة الدولية   

 8-6، التي انتظمت أيام     "بثقافة السلم 

 ندوة يأتي   وهي. يناير بتونس / جانفي

 : 2010 -2001"عقدها في إطار    

عشرية ثقافة السلم والالعنف من     

 التي تم إعالنها     "أجل أطفال العالم  

في مطلع هذه األلفية ترسيخا لثقافة       

السلم على المستوى الوطني     

 .واإلقليمي والعالمي

وجاء في المداخلة أيضا أن       

الجيل الحالي للمراهقين      "

العرب محاصر بالحرب من     

الجهات، حروب في     كل   

الـمنطقة وحـروب تنقلها     

الفضائيات وحديث عن الحرب    

ال ينقطع في الشارع العربي      

وفي المنزل والمدرسة وحتى     

في فضاءات اللعب         

تم إعداد هذه    ... والرياضة

المداخلة استنادا إلى تقرير      

الثاني لتنمية المرأة    " كوثر"

الفتاة العربية   : العربية   

" آلفاقالواقع وا : المراهقة  

مراهقو تقرير  "وحملت عنوان   

بعضهم ضد   " : كوثر"

البعض اآلخر مع     ... الحرب

وبناء . "كلهم مع السلم  ... المقاومة

على ذلك كان الصوت الطاغي في       

المداخلة هو صوت المراهقين أنفسهم     

فقد قدمت رأيهم   . أي مراهقي التقرير  

في الحرب ونظرتهم إليها ومواقفهم      

راء المراهقات  ومهما اختلفت أ  . منها

والمراهقين بشأن الحرب، فهم جميعا     

وهو ما أكد عليه    . تواقون إلى السلم  

التقرير وكذلك المداخلة التي انتهت      

سواء كان المراهق العربي ضد     "إلى  

الحرب أو مع المقاومة ورد الفعل        

والدفاع عن النفس أو الوطن أو         

وسواء عايش الحروب أو    ... الحقوق

ات، فإنه يتوق   شاهدها عبر الفضائي  

يحلم بالسلم  . قبل كل شيء إلى السلم    

ويريد أن يفعل أي شيء ليساهم في        

.تحقيق السلم لكل العالم          
 

لمراهقة من إنجاز شبكة الصحافيين بمركز جامعة حول انشرية إلكترونية إخبارية  -2005جانفي يناير / 1آفاق أون الين عدد

البريد اإللكتروني) 216 (627 574 71الفاكس ) 216(  71 571 867 -945 571 71  الهاتف -"كوثر"للتدريب والبحوث  ة العربيةالمرأ
tn .cawtar@planet.media  /tn.cawtar@planet    

 ، تونس"كوثر"مركز سلوى الغزواني، أشرف على هذا العدد 

מא א א ، א  א
لما فكرت في هذا الكالم وجدت. يقولون إنهم محبطون ألنهم عاجزين عن فعل أي شيء        " كوثر"المراهقون حسب تقرير    

 ... أننا كلنا مراهقون، باعتبار أننا كلنا محبطون، كلنا شاعرون بالعجز، كلنا ال نقوم بفعل حقيقي

لم أنا محبط ؟ ألن هناك فروق بين. لة ليست مشكلة مراهق، بل مشكلة خلل في النظام الدولي، المجتمع العالمي كله            المشك

األغنياء والفقراء، فروق كبيرة وفجوة طبقية غير مسبوقة بين القوي والضعيف سواء داخل المجتمع حيث أصبحت الدولة

وى العالم، حيث دولة وحيدة غير مسبوقة في قدرتها وإمكانياتها وهيقوية بأجهزتها األمنية، والفرد ضعيف أو على مست       

 .أمريكا، وبقية الدول األخرى تأتي بعدها بمسافة طويلة

والمراهقة ليست مراهقة سن أو مرحلة، بل مراهقة العالم. كل هذا يسبب اإلحباط، فالفروق كثيرة مع استحالة سد الفجوات         

 . بمشكالت المراهقين في العالم العربي"  كوثر"س وحالة إحباط وهو ما سماه تقرير بأسره، فكل الشعوب تمر بمرحلة يأ

 جميل مطر                                                                                     الدكتور 

مدير المركز العربي لبحوث التنمية والمستقبل بمصر،

.2004ين األول تشر/ ، أكتوبر15كوتريات عدد 


