لماء مع د .لطُفت حسني الكىذرٌ يف جملت احلركت
أجري احلىر:األستارة رزَمت مىفك
ما دور األسرة يف تكىَه شخصُت األبىاء؟

ضشىً جألعشز جٌٍرٕس جألوىل يف ضىىَٓ جٌشخظُس جإلٔغحُٔس وربًّ عًٍ وحٍ٘هح ِغثىٌُس سعحَس

جألفشجد وضرظريُ٘ ذحٌرُثس ِٓ قىذلُ وضذسَرهُ عًٍ وظحتفهُ جالؾطّحعُس يف يمُ جدلشجقً جٌمّشَ س ال
عُّح ِشقٍس جٌـفىٌس وجٌشرحخ فُمٍ جٌفشد ،رجضٗ وَفٍ ذىجؾرحضٗ ،وحيمك ؿّىقحضٗ وئٔغحُٔطٗ .جألع شز
ٍ٘ جٌيت ضمًّ عًٍ ئروحء سوـ جحلىجس وجٌركع وجألخالق جٌىشميس يف ٔف ىط جٌٕحئ ثس وضم ُ يف
ٔفىعهُ جٌشمحتش جٌذَُٕس وضىفش جٌرُثس جٌظححلس جٌمحدسز عًٍ دعُ جٌٕحئة وٍ َإدٌ سع حٌطٗ يف جحلُ حز
عًٍ أوًّ وؾٗ .
وِٓ ججلذَش ذحال٘طّحَ أْ ضشجؾمح عؿُرح ذذأ َظُد ٔظُد جألعشز يف ضٕشثس جٌٕحئثس قُع ذذأ َ طمٍض
دوس٘ح ذظىسز ٍِكىظس وِطفشلس وسلُفس .وئرج وحٔص جألَ ضطمهذ ذشعحَس جٌـفً ذشىً ئحًِ يف عٕىجضٗ
جألوىل فاْ جٌطكحق جألِهحش جٌُىَ دبمحس أعّحذلُ ودخىي جدلشذُحش ئىل جٌرُىش ٌطفحدٌ جٌٕمض أق ذظ
ضغريجش دسجِحضُىُس يف جدلشهذ جٌمحتٍٍ فّح عحدش جٌطٕشثس جالؾطّحعُس خحػمس سبحِح ٌغٍـحْ جألعشز ذ ً
وال قىت جٌذوٌس ٔفغهح قُع أطركص جحملـحش جٌفؼحتُس ضضجقُ ِشجوض جٌطٕشثس ولذ ضطفىق عٍُهح أقُحٔح
ِٓ قُع جٌطأغري ولذسز جالعطمـحخ وجإللٕحع وجٌطىؾُٗ وجإلسئحد شلح لذ َىٌذ ذُث س فحع ذز وغمحف س
ِشى٘س .جعطٕحدج ئىل ِح عرك فحألعشز جٌُىَ حبحؾس قمُمُس ٌطؿذَذ آٌُحهتح دلىجؾهس وِىجورس جدلغطؿذجش
حبُع ضظرف ٌطىؾُهحش جألعشز جٌُذ جٌمٍُح أِال يف ػرؾ جٌىجل وضمٍُض عٍرُحش جٌفؼحتُحش وع حتش
جٌطكذَحش .وض ً جألعشز جٌرىجذس جحلمُمُس ٌطمٍُُ وشلحسعس جدلىجؿٕس جٌفحعٍس.
وِٓ وظحتف جألعشز ِح ٍٍَ:

 جالعطٕحء ذحٌّٕى جٌرذين وجٌممٍٍ وجالؾطّحعٍ وجٌٕفغٍ.
 غشط جدلمطمذ وجٌذَٓ.
 سعُ جدلغحسجش جدلغطمرٍُس ٌٍٕحئثس.

 ضغزَس جدلشحعش جإلٔغحُٔس جٌٕرٍُس وربمُك جالٔطّحء وجحلد.
ِ ذ َذ جٌمىْ دلغحعذز جٌفشد يف ِىجؾهس جحملٓ.
 جٌذعُ جاللطظحدٌ.
 جٌطىحفً جالؾطّحعٍ.
ما رسالت وأهذاف املركس اإلللُمٍ للطفىلت واألمىمت؟
سؤَس جدلشوض جإللٍٍُّ ٌٍـفىٌس وجألِىِس:
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أْ َىىْ جدلشوض ِٓ أذشص جدلشجوض جٌشجتذز جٌيت ضىفش خذِحش ضشذىَس وِهحسجش ضمٍُُّس ٌألع شز وضم ذَ
جعطشحسجش أعشَس ِطُّضز يف رلحي ضشذُس وضمٍُُ جألذٕحء وجٌرٕحش.
سعحٌس جدلشوضِ :غحعذز جألفشجد وجدلإعغحش يف ضُّٕس جألعشز جٔـاللح ِ ٓ ِر حدب جٌطشذُ س جحلذَػ س
وِمىِحش وجقطُحؾحش وضـٍمحش ججملطّ .
وئمحس جدلشوض :ضلى ضُّٕس أعشَس سجتذز .
وِٓ أ٘ذجف جدلشوض:
 .1فهُ وضـرُك جٌمُُ جألعشَس جألطٍُس ورٌه ذـشَمس ِطخظظس وعُحعحش وجػكس ِٓ
أؾً جحملحف س عًٍ جذلىَس.
 .2جدلغحمهس يف ذٕحء جٌممٍُس جٌمٍُّس جٌمحدسز عًٍ جٌطخـ ُؾ وجٌمّ ً جدلٕ طؽ وجٌطُّٕ س
جدلغطّشز.
 .3ضشعُخ لُّس جحلىجس جالجيحيب وجإلميحْ ذحٌطمذدَس وجٌطغحِف يف جٌطمحًِ ِ جِخ شَٓ
وضىعُ ٔـحق جالخطُحس جحلش جدلرين عًٍ ربًّ جدلغثىٌُس.
 .4جٌمًّ عٍٍ سبىني جدلشأز ِٓ جدلشحسوس يف جحلُحز جٌمحِس وجالؾطّحعُس ِٓ ِٕـٍك جٌٕغحء
ئمحتك جٌشؾحي ,وِغحعذز جدلشأز يف شلحسعس دوس٘ح ججملطّمٍ ذظىسز وجعُس وِطضٔس دوْ
جٌطخٍٍ عٓ ِغثىٌُطهح جألعشَس.
ما اوعكاساث الطالق علً تربُت ومستمبل الىشء؟

لذ َإغش جٌـالق عٍرُح عًٍ ضشذُس جألؿفحي وَمىق عٍُّس جٌطٕشثس جٌٕفغُس وجالؾطّحعُس جٌغ ٍُّس
ٌذَهُ ئرج مل ضطُ ضغىَس جألوػحع وفك ػىجذؾ عحدٌس ضشجعٍ ِظٍكس يمُ جألؿشجف فط ىصع يمُ
جدلغثىٌُحش دبح َطفك ِ ِظٍكس جألعشز قحػشج وِغطمرالَ .غطـُ جدلـٍك وجدلـٍمس ضمًٍُ جِغحس جٌغٍرُس
جٌٕحيمس ِٓ جٌـالق ِٕهح عذَ ضَّّش ِح ول وجالذطمحد عٓ ٌىَ ؿشف ِٓ جألؿشجف وجٌطىلف عٓ ضمرث س
جٌـفً ػذ وجٌذٖ أو وجٌذضٗ ِ زبظُض جدلضَذ ِٓ جٌىلص يف سفمس جٌـفً وجالعطّحع ئٌُ ٗ وضرذَ ذ
سلحوفٗ وجدلـٍىخ ئئمحسٖ ذأٔه عطىىْ ذمشذٗ وٌٓ ضفحسلٗ.
ضرني جٌٕمحؽ جٌطحٌُس ذمغ جالعطشجضُؿُحش ٌطخفُف جِغحس جٌٕحيمس عٓ جٌـالق:

غ ىاج
 عطش جٌمُىخ ِٓ أخاللُحش جٌفشجق ججلًَُّ .مىي جحلك ضر حسن وضم حىل "وَالَ ضَٕ َ
ِْ جٌٍَّٗ ذَِّح َضمٍَُّْىَْ َذظِريٌ " (عىسز جٌرمشز :جَِس.(237 :
جٌ َفؼًَْ ذََُْٕىُُْ ئ َّ

 جقطشجَ جألذىَٓ ذمؼهّح جٌرمغ وخحطس أِحَ جألؿفحي خٍك َىشف عٓ ِمذْ أط ًُ
حيطحؼ ئٌُٗ جألؿفحي ٌغالِس جٌرٕحء جٌٕفغٍ عٕذُ٘.
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 ذُحْ جٌمذس جدلشطشن ِٓ أوؾٗ جالضفحق ِ جٌطأوُذ عًٍ ٘ذف ال ميىٓ جٌطٕحصي عٕٗ و٘ى
أْ جٌـالق ٌٓ َمًٍ ِٓ قرهُ ألذٕحتهُ وذٕحهتُ وٌٓ ميٕ ِٓ ذزي جدلغطـحع ٌطىفري قُحز
وشميس.

 عذَ جٌطمًٍُ ِٓ ئأْ جألخ أو جألَ أغٕحء جٌضَحسجش جٌمحتٍُس.

 ئْ ربغني ٔىعُس جحلُحز جألعشَس عٍُّس ِغطّشز ضطـٍد ضمحوْ ججلُّ وعٍُّس ضظ فُس
جحلغحذحش جٌشخظُس ِٓ أئذ جدلغحتً جخلـشز جٌيت جيد جالذطمحد عٕهح اهحتُ ح ٌؼ ّحْ
ضىُف عٍُُ.
 عذَ جٌطمىل يف آالَ جدلحػٍ وجالوطفحء ذحٌطزِش وجٌٍىَ وؾٍذ جٌزجش فحٌـفً ال رٔد ٌٗ
وِٓ جٌ ٍُ أْ ضلٍّٗ ٔطحؼ ذبحسذٕح جدلحػُس.
 جال٘طّحَ ذحجلحٔد جٌٕفغٍ وجالؾطّحعٍ وجاللطظحدٌ ٌٍـفً.
ِ طحذمس جٌـفً دسجعُح.

 سؤَس جٌـفً ٌألذىَٓ ذشىً ِٕط ُ وجٌطىجطً ِمهُ دبىدز.
 غشط ِفهىَ جٌػمس ذحدلغطمرً ولذسز جإلٔغحْ عًٍ جٌطغٍد عًٍ جٌطكذَحش جالؾطّحعُ س
وغري٘ح.
 وِٓ جٌشوحتض جٌممٍُس جٌيت حيطحؼ ذلح ِٓ ميش يف ِشقٍس جٌـالق جإلدسجن ذأْ عٕٓ جحلُحز ال
زبٍى ِٓ جالخطرحسجش وأْ ِٓ أئىحي جٌّّ ذحٌىجٌذَٓ ئعذجي جٌغطحس عٍ ً خالف حهتُ
جدلحػُس فحٌشَحـ لذ ذبشٌ دبح ال ضشطهٍ جٌغفٓ وجٌـرحت جٌرششَس ِمشػس ٌالخطالف حش
ذذسؾحش وأٔىجع ِطفحوضس.
ِ شجعحز عٓ جٌـفً وعذَ ئس٘حلٗ يف فهُ ِظحعد جحلُحز وعمرحهتح.
 ربذَذ جألدوجس وجدلغثىٌُحش ذني جألذىَٓ ذشىً وجلمٍ وِشْ.

 ضىفري أوّّ لذس ِٓ جٌذفء وجحلٕحْ ٌٍـفً ٌطىىَٓ سؤَس ِطفحتٍس ٌٍكُحز أعحعهح ربّ ً
جدلغثىٌُس.
وٌمذ ؾٍغص أغٕحء ضمذمي جالعطشحسجش جألعشَس ِ عذد ِٓ جدلـٍم حش جع طـمٓ ذفؼ ً ج
عركحٔٗ ذٕحء قُحز ؾذَذز ذلٓ ِٓ دوْ جٌطفشَؾ حبمىق أؿفحذلٓ وأفٍكٓ يف ضى ىَٓ قُ حز ع مُذز
وِغطمشز وٍُِثس ذححلد سغُ عٍغٍس جٌمىجتك جٌيت ضّّص ِٓ قني ِخش فطمً جإلٔطحؾُس أقُحٔح وٌى ٓ يف
ؿمًَ ٌَّ ٗا
اهحَس جدلـحف ال ضضَذ٘ٓ ئال ئطشجسج وجعطرظحسج  .لحي ضمحىل يف عىسز جٌـالق " َوَِٓ ََطَّكِ جٌٍََّٗ َ ْ
ؿمًَ ٌَّٗا ِْٓ َأِْ ِشِٖ َاغْشجً" (جٌـالق )4 :ويف ٔفظ جٌغىسز
َِخْشَؾحً" (جٌـالق )2 :وأَؼح "َِٓ ََطَّكِ جٌٍََّٗ َ ْ
ؿمَ ًُ جٌٍَّٗا َذمْذَ عاغْشٍ َاغْشجً" (جٌـالق.)7 :
"عََُ ْ
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وِٓ ؾهس أخشي جعطّمص ٌٕغىز زلرـحش ال َمشفٓ ئال ٌغس جٌطمحعظ قىت خحط ّٓ وٍّ س
جٌـّىـ وأطرف ضفىري٘ٓ يف أقذجظ وآ٘حش وؾشجقحش جألِظ و٘إالء حيطؿٓ ئىل ؾشع حش ِ ٓ
جٌٕشحؽ وجٌػمس ذمذسجهتٓ يف جٌطىُف ِ جٌطغريجش جالؾطّحعُس عّّ ِمحجلس جألِىس ذححلىّس ال جٌشغحء .ويف
ِػً ٘زٖ جدلىجلف أقحوي أْ أعشد ذلٓ لظض جٌٕؿحـ يف ِىجؾهس جٌشذجتذ وأوػ ف ذل ٓ أْ ع ذَ
جخلشوؼ ِٓ دجتشز جألقضجْ جيش جألؿفحي ئىل قحٌس ِٓ جذلضجي جٌٕفغٍ ،وجٌطفىه جالؾطّحعٍ ،وجٌطش طص
جٌفىشٌ وُ٘ حبحؾس ٍِكس ئىل عٍُّس جٔذِحؼ جؾطّحعٍ ؾذَذ.
وألْ جإلعالَ دَٓ وجلمٍ صلذ جٌمشآْ َفشد ٌٍـالق عىسز وحٍِسَ ...زوش ٌٕح جٌطحسَخ أْ جٌمذَذ
ِٓ جٌظكحذُحش ضـٍمٓ مث ؾحء جٌُغش ذمذ جٌمغش ذً جٌٕيب ضضوؼ ِٕهٓ فٍُ َٕ ش جٌرمغ ٌٍّـٍمحش ٔ شز
لحسبس!
ٕ٘حن جٌىػري ِٓ لظض جٌٕؿحـ ألصوجؼ وصوؾحش ولمىج يف دجتشز جٌـالق وٌىٕهُ صلك ىج يف
ئعّحس قُحهتُ ئِح ذاعحدز ذٕحء ذُىهتُ ِشز أخشي ِ جإلفحدز ِٓ دسوط جدلحػٍ أو ذرٕحء ذُىش ؾذَ ذز
جدلهُ أاهُ جعطفحدوج ِٓ ربذَحش جألِظ يف ِغريهتُ ججلذَذز ولحِىج ذشعحَس أؿفحذلُ سعحَس قغٕس وشميس
و٘ى جألِش جٌزٌ ٔغمً ئٌُٗ دجتّح وفُٗ طالـ ٌألعشز ذأوٍّهح ،ومححَس ٌٍّؿطّ ذأعشٖ وحيمك جٌشخحء
عًٍ أعظ ضشذىَس لىميس ضظىْ جدلظححل  ،وضٍّٕ جٌـحلحش.
ما دور الىسائط التربىَت يف مىاجهت مشكلت الطالق؟

ال ئه أْ دوس جٌىعحتؾ جٌطشذىَس ع ُُ يف ضمٍُض أو جضغحع ظح٘شز جٌـالق فارج ٌمرص ضٍ ه

جٌىعحتؾ (جألعشز وجدلذسعس وجدلغؿذ وجإلعالَ )...دوسج ججيحذُح فاْ قحالش جٌـالق وآغحس٘ح ججلحٔرُ س
ضطمٍض ذشىً ورري وئال فحألِش عُضدجد ضممُذج.
ئْ جٌظكحفس وغري٘ح ِٓ جٌىعحتؾ وفٍُس ذطىعُس ججلّح٘ري وذُحْ أعرحخ جٌـالق وجٌط ٕفري ِٕ ٗ
وضىؾُٗ جألذٕحء ضلى وعحتً جٌطىُف ِ رلطّمهُ ذمذ ولىع جٌـالق يف أعشُ٘ .ئْ دوس وعحتؾ جٌطشذُس
ئصجء ظح٘شز جٌـالق ذُحْ قؿُ جٌ ح٘شز وأعرحهبح وؿشق جٌىلحَس ِٕهح وفطف جِفحق يف سعحَ س وضشذُ س
ػكحَح جٌـالق وضىػُف قذود ج فحإلعالَ أِش حبغٓ جٌمششز واهً عٓ روش جٌظفحش جٌغُثس ذم ذ
جٌـالق.
حيطحؼ جٌشرحخ ئىل ِمشفس وػ جأل٘ذجف وربًّ جدلغثىٌُس وقغٓ جإلدجسز جدلحٌُس وؿ شق ق ً
جدلشىالش وجالعطذجي يف جعطخذجَ جٌطىٕىٌىؾُح جحلذَػس وجٌطكظٓ ذحٌمفس وٍ٘ ِطـٍرحش جٌضوجؼ جٌغمُذ
و٘ى جألِش جٌزٌ ال ذذ ِٓ غشعٗ عّّ وعحتؾ جٌطشذُس وً عًٍ قغد زبظظٗ.
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يف ضىء المرآن الكرمي والسىت الشرَفت ما هٍ مىاصفاث األسرة الىاجحت؟

جألعشز يف جإلعالَ ِىدز وعىٓ وسمحس وضىحفً جؾطّحعٍ وضىجطً ٔفغٍ و٘ى أَؼح ُِػحق غٍُظ

جيّ ؿشفني وٍ َىىٔح لشز عني .ضطظف جألعشز جٌٕحؾكس ذحٌمذَذ ِٓ جٌظفحش ِٕهح:
غ ىُٕاىج
 .1جالقطشجَ جدلطرحدي وجٌشمحس جٌفُحػسَ { .و ِْٓ آََحضِِٗ أَْ َخٍَكَ ٌَىُُ ِِّْٓ أَٔفُغِىُُْ َأصْوَجؾحً ٌِّطَ ْ
َد ًز َو َسقَّْسً ئَِّْ فٍِ َرٌِهَ ََِحشٍ ٌِّمَ ْىٍَ ََطفَىَّشاوَْ } (جٌشوَ.)21 :
ِئٌَُْهَح َو َؾمًََ ذََُْٕىُُ َِّى َّ
 .2جحلىجس جإلجيحيب وجٌطشحوس جدلغطّش .لحي ضمحىل{ :وَجٌَّزََِٓ جعَْطؿَحذاىج ٌِشَذِّهُِْ َوأَلَحِاىج جٌظٍََّحزَ َوَأِْ اش٘اُْ
ئاىسَي ذََُْٕها ُْ َوَِِّّح َسصَلَٕح٘اُْ َإ ِفمُىَْ } (جٌشىسي.)38 :
 .3ضمىي ج وجٌطمُذ حبذودٖ  .لحي ضمحىل يف ذذجَس عىسز جٌـالق "وَضٍِهَ قاذاودا جٌٍَِّٗ َوَِٓ ََط َم َّذ
ًَ جٌٍََّٗ اَكْذِظُ َذمْ َذ َرٌِهَ َأِْشجً".
قاذاو َد جٌٍَِّٗ َفمَذْ ظٍَََُ َٔفغَٗا ٌَح ضَ ْذسٌِ ٌَم َّ
 .4ربًّ جدلغثىٌُس وجٌطمُذ ذحٌىجؾرحش وجحلمىق .وسد يف جحلذَع جٌششَف "وٍُُّىُُْ سَجعٍ وَوٍُُّىُ ُْ
َجٌشؾاًُ سَجعٍ فٍِ َأٍِِْ٘ٗ َو٘اىَ َِغْثُىيٌ َع ْٓ
َِغْثُىيٌ عَْٓ َسعَُِّطِِٗ جإلَِحَا سَجعٍ َوَِغْثُىيٌ عَْٓ َسعَُِّطِِٗ و َّ
َسعَُِّطِ ِٗ وَجٌَّ ْشَأزُ سَجعَُِسٌ فٍِ ذَُْصِ صَ ْوؾِهَح َوَِغْثُىٌَسٌ عَْٓ َسعَُِّطِهَح" (سوجٖ جٌرخحسٌ).
 .5جالضظحف ذحخلريَس وقغٓ جدلمحئشز فمٓ عَحتِشَسَ ،لَحٌَصْ :لحيَ سعاىيُ جٌٍِّٗ ط ًٍ ج عٍُ ٗ
وعٍُ" :خَُْشاوُُْ خَُْشاوُُْ َألٍَِِْ٘ٗ ،وأََٔح خَُْشاوُُْ ألٍٍِ٘" (سوجٖ جٌطشِزٌ) ووسد يف جدلػً"جخلَُْ اش
جٌضَِحُْ ذِِٗ" .وِٓ ِمطؼُحش قغٓ جدلمحئشز جٌطٍـف ذحٌمىي وجٌفمً وع مس
أَْذمًَ َوئِْ ؿَحيَ َّ
جٌظذس وجدلذجسز وجدلضجـ وجٌظّّ وجٌشىش.
 .6شلحسعس آدجخ جدلطمٍُ وجٌمحمل فحٌغريز جٌٕرىَس ضشهذ عًٍ أْ أعشضٗ وحٔص ضمُش جٌمٍُ آٔ حء
جًٌٍُ وأؿشجف جٌٕهحس.
 .7جاللطذجء هبذٌ جٌٕيب طًٍ ج عٍُٗ وعٍُ .لحي ضمحىل {ٌَمَذْ وَحَْ ٌَىُُْ فٍِ سَعاىيِ جٌٍَِّٗ أُ ْع َىزٌ
قَغََٕسٌ ٌَِّّٓ وَحَْ َ ْشؾاى جٌٍَّ َٗ وَجٌَُ ْى َ جِخِ َش وَرَوَ َش جٌٍََّٗ وَػِريجً } (جألق ضجخ  .)21 :وض زوش
وطد جٌغريز ذحعطفحػس طىس جٌىفحء ذني جٌضوؾني ويف قغٓ جدلمحئشز وجٌىفحء ففٍ جٌغ ريز
جٌٕرىَس أٔٗ وحْ دجتُ جٌزوش ٌضوؾطٗ خذجيس  ...وعٓ عحتشس سػٍ ج ضمحىل عٕ هح لحٌ ص:
"ؾحءش عؿىص ئىل سعىي ج طًٍ ج عٍُٗ وعٍُ فمحي :وُف أٔطُ وُف قحٌىُ وُ ف
وٕطُ ذمذٔح ،لحٌص خبري ذأيب أٔص وأٍِ َح سعىي ج  .فٍّح خشؾص لٍص َح سعىي ج ضمرً
عًٍ ٘زٖ جٌمؿىص ٘زج جإللرحي فمحيَ :ح عحتشس ئاهح وحٔص ضأضُٕح صِحْ خذجي س وئْ قغ ٓ
جٌمهذ ِٓ جإلميحْ ".وعًٍ ِػً ٘زٖ جٌشّحتً جٌىشميس َظرف ججملطّ وحٌرُٕ حْ جٌىجق ذ يف
سبحعىٗ .وعٓ ذشٖ طًٍ ج عٍُٗ وعٍُ ذضوؾطٗ أٔٗ رذف ئحز مث لـمهح أعؼحء مث ذمػه ح ئىل
طذجتك خذجيس أٌ أطذلحتهح ِٓ ذحخ قفظ جٌمهذ٘ح سغُ أْ خذجيس صجٌص جٌىؾىد وٌىٕ ٗ
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جٌىفحء ذال قذود .ئرج وحْ ٘زج وفحء جٌٕيب طًٍ ج عٍُٗ وعٍُ ِ خذجيس ذمذ وفحهتح فىُف
وحْ ذلح يف قُحهتح؟
ما هٍ األسالُب والطرق العلمُت العالجُت املستتحذةت يف املركتس اإلللُمتٍ للطفىلتت
واألمىمت للتعامل مع املشكالث األسرَت؟
َمىَ ِشوض جٌـفىٌس وجألِىِس ِٕز ئٔشحتٗ ذطمذمي جعطشحسجش ضشذىَس رلحُٔس ِ ض ىفري ذم غ
جدلـرىعحش جدلمُٕس يف ضشذُس جألؿفحي وقً ِشىالهتُ ,ورٌه يف جٌغحٌد َىٍِ جألقذ وجٌػالغحء ِٓ و ً
أعرىع قُع لذ ضغطمرً جدلغطشحسز جٌغحتٍني وضمذَ ذلُ جالعطشحسجش جٌالصِس لذس جدلغطـحع.
وٌمذ عمذ جدلشوض ذمغ ِٓ ججلٍغحش جالعطشحسَس وٍ٘ ئِح أْ ضىىْ ؾٍغحش عحِس ِفطىق س
ضممذ يف ذمغ جٌفٕحدق أو ؾٍغحش فشدَس يف ِىطد جدلغطشحسز دلٕحلشس قحالش ئخظُس ضـٍد جإلسئحد
وجٌطىؾُٗ وجدلمىٔس جدلمٕىَس.
ميىٕىُ جالضظحي عًٍ جألسلحَ جٌطحٌُ س ٌطكذَ ذ أول حش جالعطش حسز– ;086179 :
;08617:
أو ئسعحي جالعطشحسز عّّ جٌَّّذ جإلٌىطشوينlatefaha@hotmail.com :
ال ئه أْ جٌطىؾُٗ وجإلسئحد أعحط جٌمشجسجش جٌظحترس وجحلُحز جٌغمُذز وحيطحؼ جدل شء ئٌُه ح
أقُحٔح دلشجؾمس ذمغ ِىجلفٗ ولشجسجضٗ وذلزج قشص جدلشوض يف ِغريضٗ جحلحفٍس عًٍ ض ىفري ِػ ً ضٍ ه
جالعطشحسجش جٌطشذىَس ذأعحٌُد ِطمذدز ٌُطىجطً ِ يمهىسٖ جٌىشمي ٌطأِني قُحز أعشَس أوػش جع طمشجسج
وعحفُس ِٓ خالي سف جٌىفحءجش جألعشَس ،وصَحدز جٌىعٍ جٌطشذىٌ دلىجؾهس جدلىجلف جحلشؾس وجٌطمحِ ً
جٌظكُف ِ ربذَحش جٌمظش.
وضأعُغح عًٍ رٌه ،عحُ٘ جدلشوض يف ضٕ ُُ جٌمذَذ ِٓ ججلٍغحش جالعطشحسَس قُع جيطّ
رلّىعس ِٓ جدلغطشحسَٓ يف ُِذجْ جٌظكس ،وجٌششَمس ،وعٍُ جٌٕفظ ،وجٌطشذُس وعٍُ جالؾطّحع ٌطم ذمي
جدلشىسز جٌغشَمس وجٌمحِس جٌالصِس ٌٍىجٌذَٓ إلسئحدُ٘ ٌـشَك جٌطُّٕس جدلغطذجِس وؾحدز جٌظىجخ.
وٌمذ لحَ جدلشوض  -حبّذ ج ضمحىل  -خالي جٌغٕىجش جدلحػُس ذطمذمي ٘زٖ جالعطشحسجش جٌطشذىَس
جٌمحِس ذـشَمس ئفىَس ِرحئشز أو ِٓ خالي جٌشعحتً جٌَّّذَس وجإلٌىطشؤُس دجخً وخحسؼ جدلشوض ووحٔص
جٌطغحؤالش وجالعطشحسجش ضذوس قىي ِىجػُ ِطمذدز ِػً جٌطرحقع يف ؿ شق جٌطشذُ س وجٌٕ شَ حش
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جحلذَػس يف جٌطٕشثس جٌغٍُّس ،وأعرحخ جٌطمػش جٌذسجعٍ وعرً جٌمالؼ أو جٌىلحَس ,وجدلشىالش جألع شَس,
وجٌطمحًِ ِ جدلشج٘مني ،وضُّٕس جدلُىي ضلى جٌمشجءز جذلحدفس ،وضىغُك جٌماللحش جالؾطّحعُس ،وذُحْ ِظ حدس
جدلمٍىِحش .ومت ضىصَ عذد ورري ِٓ ِٕشىسجش عٍغٍس ضشذُس جألذٕحء خالي ئعـحء جالعطشحسجش.
هتذف جالعطشحسجش جٌطشذىَس ئىل ضىؾُٗ جٌغحتٍني ئىل ؿشجتك قً جدلشىالش وجزبحر جٌم شجسجش
ئيمحال وضمذمي جٌمىْ جدلمٕىٌ وجٌذعُ جٌٕفغٍ وٍّح أِىٓ ِ جعطمشجع وِٕحلشس ذب حسخ رجش ط ٍس
ذحدلىػىع العطٕرحؽ جحلٍىي ,مث َطشن جألِش ٌظحقد جٌشأْ ٌطمذَش جٌمىجلد جعطٕحدج ئىل جحلمحتك جدلطحقس
فٍىً لؼُس خظىطُحهتح.
ضرني جٌٕمحؽ جٌطحٌُس ذمغ أعظ جالعطشحسز جٌفحعٍس:
 .1ضمىَ جدلغطشحسز يف جدلشوض ذذوس جٌطىعُس جٌطشذىَس جٌمحِس وجٌىلحَس وجإلسئحد ال جٌمالؼ جٌٕفغٍ.
 .2جٌطشوُض عًٍ ػشوسز ضـرُك جدلرحدب جٌطشذىَس جٌمحِس وحدلرحدب جٌٕفغُس وجالؾطّحعُس ِػً جٌشف ك
وجٌطفٕٓ يف جٌىعحتً جٌطمٍُُّس وجحلىّس وجدلذجسجز وجالخطُحس وجحلشَس جدلمشؤس ذطكًّ جدلغثىٌُس.
 .3ربذظ وً جدلشىالش ٔطُؿس ئمهحي أطً ِٓ جألطىي جٌطشذىَس.
 .4حيرز جالعطثٕحط ذحالعطشحسز ال أخز٘ح وّح ٍ٘ قشفُح .لحي ج عركحٔٗ وضمحىل وجطفح أخالق
أً٘ جٌممىي جٌشجؾكس وجدلىجلف جٌٕحؾكس" :جٌَّزََِٓ َغْطَ ِّماىَْ جٌمَىْيَ فََُطَِّرماىَْ َأقْغََٕٗا أُ ْوٌَثِهَ جٌَّزََِٓ
َ٘ذَج٘ا اُ جٌٍَّ اٗ َوأُ ْوٌَثِهَ ٘اُْ أُ ْوٌُىج جألٌَرَحخِ "(عىسز جٌضِش  :جَِس .)18
 .5ربطىٌ جالعطشحسز جٌغٍُّس عًٍ ضأطًُ وئىج٘ذ عٍُّس ودَُٕس وخـىجش ئؾشجتُس شلىٕس ٌى ٍ
ضىىْ جٌطكٍُالش ِىػىعُس ال رلشد جٔـرحعحش عحذشز.
 .6أٌ ضمذًَ ٌٍغٍىن حبحؾس ئىل ِشجعحز ججلحٔد جٌمحؿفٍ وجٌممٍٍ وجالؾطّحعٍ وججلغذٌ.
 .7ضغُري جدلمطمذجش جٌغٍرُس (ال أعطـُ – ال ميىٓ ضغُري جخلًٍ ِٓ )...دوجعٍ جإلطالـ جدلٕهؿٍ
فحٌمٍُ ذحٌطمٍُ وجحلٍُ ذحٌطكٍُ...
 .8ضشؿُ جٌغحتً عًٍ ضمذمي ذمغ جحلٍىي قُع ضمىَ جدلغطشحسز ذطىؾُٗ جألع ثٍس جٌغ مشجؿُس
وطىال ئىل ضشخُض جدلشىٍس وجعطٕرحؽ جحلٍىي جٌمحِس عًٍ ٌغحْ جٌغحتً "فأً٘ ِىس أدسي
ذشمحهبح".
 .9جٌطزوري ذمذَ ئمهحي جألِىس جٌظغريز فاْ ججلرحي ِٓ جحلظً فحٌشع حتً جٌظ غريز  ،وجٌظ ىس
جدلمّّز ،وجالذطغحِس جٌمحذشز  ،وجٌىٍّس جٌـُرس ذلح ؿشجتك ئذذجعُس ِطؿذدز وض إغش يف جٌٕف ىط
وجدلإِٓ ال َغطظغش ِٓ جدلمشوف ئُثح.
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هتذف ججلٍغحش جالعطشحسَس ئىل ضرحدي خّّجش عٍُّس وعٍُّس رجش لُّس وجلمُس وضضوَذ جٌغحتً
ذأعحعُحش جدلٕهؽ جٌمٍٍّ يف جٌطمحًِ ِ جٌرُثس جحملُـس ذٗ.
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