
 أَ اٌُأط اٌغُبعٍ؟  اٌزََّفبُؤي
 ٌطُفخ زغني اٌىٕذسٌ. د

 ِذَشح ادلشوض اإللٍٍُّ ٌٍطفىٌخ واألِىِخ
 

ػًٍ رىىَٓ ٔظشح اجيبثُخ جتابٖ رلشَابد    َٖغبػذِىس وخبٔت اخلري يف األَشخر اإلٔغبْ  ؼًزؼذاد جياع اٌزََّفبُؤي
ًُّ ِصبػجاحلُبح شلب َؼُٕٗ لطؼب  وثزٌه ال رلبي ٌٍّزفبئً أْ حياظ   .، وصٕبػخ فشصهب، وِىاخهخ ِؼعالهتب  هبػًٍ حَت

 :لبي اٌشبػش. اٌيت رمف ثىخهٗسغُ اٌزسذَبد ادلزؼذدح بٌُأط عً أو َشؼش ثبٌزىبث
 بَمبي ٌشٍء وبْ ئال حتمم* رفبءي مبب هتىي َىٓ فٍمٍّب 

شي ثاذأد  وِغابئً أ ا  َؼُش اٌشبسع اٌىىَيت زبٌخ رىرش زبد ثني اٌغٍطخ وثني ِإَذٌ االٔزخبثبد اٌفشػُخ 
ويف ظً ٘زٖ اٌظشوف اٌيت رؼىش صافى  . ورؼمذ اٌىظغ اٌمبئُ اٌزٌ أ ز َزفبلُ ثشىً غري ِزىلغورشزؼً رزشبثه 

 .  وٌىٕهب ٌُغذ ِغزسٍُخجتشثخ ٌُغذ ثبٌغهٍخ  -ٔب جخ أَ ِششسخ –اٌؼشط اٌذديمشاطٍ ختىض ادلشأح اٌىىَزُخ 
أوثش وال شه أْ اٌىػٍ اجملزّؼٍ إٌغىٌ حيزبج ئىل إٌعح دتثً ادلشأح سوُضح أعبعُخ يف صلبذ اٌزدشثخ اٌذديمشاطُخ 

اٌىثريح اٌيت رىاخههب ادلشأح اٌُىَ وأوذلاب أْ   وئٔين أػشف احملجطبداٌىاػُخ اٌفبػٍخ  ثبدلّبسعخ وال َزُ إٌعح ئالفأوثش 
، زصُذ صالهتب َ يف اٌىعط اٌغُبعٍ لذ اٌىً َطّغ ثصىهتب االٔزخبيب وٌىٓ اٌىً ٌُظ ثبٌعشوسح ٔصري ذلب ثً اٌجؼط

واألِش َضداد رؼمُذا ػٕذِب صلذ إٌخت اٌغُبعاُخ واٌزُابساد   . ، وَغخش ِٓ شلبسعبهتبوَٕشش ٕ٘بهتبوَززجغ ٘فىاهتب، 
اٌفبػٍخ رغزخذَ شىت اٌطشق ٌزٕبي دػُ إٌغبء وٌىٕهب ال رجزي ادلّىٓ دلغبٔذهتب واٌزسابٌف ِؼهاب ئال يف أظاُك    

 .اٌظشوف وثؼذ رشدد سلُف
زك ادلشأح اٌغُبعٍ ٌفزشح ِٓ اٌضِٓ وػٕذِب ألش د ٍٕب يف ػبمل خذَذ ِٓ اٌزسذَبد وَىفاٍ أْ   ٌمذ رأ ش ئلشاس

ٔؼشف أْ رَ اٌؼًّ اٌغُبعٍ ػٕذ وثري ِٓ ادلثمفني ٘ى ٔزُدخ ٌغٍغٍخ ِٓ اٌصذِبد احملجطخ وادلّبسعابد ادلٕسشفاخ   
٘بئٍخ واٌؼشالًُ وثريح وٌىإين يف  أرفك ِغ ِٓ َشي أْ ادلصبػت . و٘زٖ زبٌخ ادلؼزشن اٌغُبعٍ ثً وً ُِذاْ زُىٌ

ٌغُبعٍ ادلؼبصش ظشوسح ٘بِخ ٌزىىَٓ وػٍ عُبعٍ ِغزٕري ئْ جتذَذ اخلطبة ا. هنبَخ ادلطبف ِزفبئٍخ واحلزس ِطٍىة
ٌؼًّ اٌربدلاب  وثاني   غجىا جتشثخ ػشَمخ يف ازمجب٘ري إٌغبء اٌاليت خيعٓ جتشثخ غري ِزىبفئخ ثني اٌشخبي اٌزٌ او ٌذي

ثً ٕ٘بن لطبػبد   َذ ٍٓ ادلؼزشن يف رلزّغ روىسٌ لٕبػبرٗ ثأيمُخ دتىني ادلشأح عُبعُب ِبصاٌذ يف ثذاَبهتبإٌغبء اٌاليت
 .وجريح ال رىزشس ثبألِش وٌُظ ِٓ عٍُ أوٌىَبهتب

وػٍى ىظىذ اٌشؤَخ ثِٓ رجبشري اٌزفبؤي ثمخ ادلشأح ثٕفغهب وثشوص أمسبء ٔغبئُخ خذَذح راد ِإ٘الد ػبٌُخ ورزغُ 
وّب أْ اإلػالَ يف ػّىِٗ ثذأ َفغر اجملبي ٌٍشخصُبد إٌغبئُخ شلب َشفغ سصاُذ اٌاىػٍ   اٌثجبد ػًٍ ادلجذأ اٌؼضديخ و

اجلّب٘ريٌ وَىخذ لٕبػخ ثمعبَب ادلشأح ولجخ اٌربدلبْ ود ىي ادلشأح ٌٍّدٍظ وعٍُخ ٌغبَخ أعبعاُخ و٘اٍ ادلشابسوخ    
راهتب واالسرمبء ثبجملزّغ وئْ ِزفبئٍخ ثأْ ولابئغ اٌُاىَ    وحتغني ادلؼُشخ وعجًُ ٌٍّشأح ٌزسمُكاالجيبثُخ يف صٕغ اٌمشاس 



عزىىْ ر ريح  ٍُدُخ ٘بِخ إلثشاء احلشوخ إٌغىَخ وادلغبيمخ اٌجٕبءح يف رشعُخ لُُ اٌذديمشاطُخ ورىعُغ ٔطبلهب ثمبفاخ  
 .ورطجُمب

بْ ٌٍُأط يف زُبرٕب ال ِىئىل حتغُٕٗ فثصذق واٌغؼٍ ثؼّك ئْ اٌزشثُخ اٌغُبعُخ اٌغٍُّخ رغزذػٍ ِٕب فهُ اٌىالغ 
ال عُّب إٔٔب يف ثذاَخ طشَك زلفىف ثبٌزسذَبد وٌىٓ اٌغؼٍ اٌغُبعٍ وعٍُخ ٘بِخ يف ربسَخ ادلشأح اٌىىَزُخ وعاُؼىد  
ٔفؼٗ ػًٍ اجملزّغ ثأعشٖ ئْ ػبخال أَ آخال وِهّب رىٓ إٌزبئح فاْ ششف احملبوٌخ ششف ػظُُ واٌاىػٍ اجملزّؼاٍ   

ب حلمىلٕب اٌغُبعُخ وئصشاسٔب ػًٍ ادلعٍ يف ٘زا ادلُذاْ اٌشزت اٌزٌ َفٍر فُٗ ِآ  ثمعبَب ادلشأح َضداد حبغٓ شلبسعزٕ
  .اٌُأط ػالِخ أغسبة واٌزفبؤي دًٌُ اٌفبػٍُخ .َؼشف فٓ صٕبػخ حتىًَ اإل فبلبد ئىل صلبزبد

اٌؼّاً   ٌمشْ ادلبظٍ ثجذاَبد ٌزؼٍُُ ادلشأح ويف ٘زا اٌمشْ ٔغزفزر ثجاذاَبد اٌشثغ إٌصف األوي ِٓ ا ٌمذ اعزهً
ورغازىخت  واٌزصارب  وٌىٓ إٌزبئح رغزسك اٌزعسُخ وِجؼثشح وغبِعخ اٌغُبعٍ ويف وً األزىاي اٌجذاَبد صؼجخ 

 .اٌزفبؤي واٌزفبػً


