ٍيف األسبىع جبرَدة اىىطِ
اىتربُت اىىطُْت واالّتَبء اىىطين
د .ىطُفت اىنْدٌ
أستبذ ٍشبرك يف ميُت اىتربُت األسبسُت
وٍدَرة املرمس اإلقيٍَُ ىيطفىىت واألٍىٍت

األسئيت :
 -تؼرَف اىتربُت اىىطُْت؟

جدلٍجو ذحٌطٍذُس جٌىؿُٕس ئهىجو جٌفٍو وضشىًُ ٘ىَطٗ شُثح فشُثح ٌُىىْ هؼىج زلرح جملطّوٗ وهاحِٗ
يف وؿٕٗ جًٌٌ َٕطٍّ ئٌُٗ ،وَىجفن هٕٗ ،وحيحفق هٍُٗ .جدلىجؿٕس ٍ٘ ُِجوٌس ٌٓنٗق جحلُّاىز جٌا
سبؿى٘ح غمحفس ججملطّن .وجدلىجؿٕس يف أمسً ٍِجضرهح ِٓ جدلفحُُ٘ جْْحُْس جٌ ضمٍض جِغاحٌ جٌؼاحٌز
ٌٍطوظد وجٌمرٍُس وجحلُذُس وجحملٓىذُس وجٌوٕف وضفٓف ججملحي ٌٍُٕج٘س وجٌطىذٍ وجٌوًّ وجٌرًي وجٌىفحءز
وضٍيب جٌٕحشثس هًٍ جٌـهٍ جٌىؿين وجدلٓحوجز وجحلد وجٌطٓحِف فحٌىؿٓ َٓن صبُن أفاٍجوٖ وَوحٍِاهُ
دبرىأ جٌوىجٌس وحيطٍَ نظىطُحش وزبظظحش وً فٍو ذً ديى ججلُّن ذّٕٓحش جحلٍَاس ؤفكاحش
جحلّحَس جٌىحفُس دلّحٌْس جدلٓحوجز ذشٍؽ أْ ضمطٍْ جحلٍَس ذحدلٓثىٌُس ٌؼّحْ ضىحفً ججملطّن .ئْ جٌىؿُٕس
أنٗلُحش منحٌْهح ٖ شوحٌجش ٔىٌْهح ،أو ٌجَحش ٍٔفوهح .ئْ ئضمحْ جٌوًّ ٘ى ٌوـ زلراس جٌاىؿٓ
وِٓ َوطظُ ذًٌه َغُٕ وذٗ جٌرٗو ضٕوُ .جٌطٍذُس جٌىؿُٕس ٍ٘ غٍِ ٌشوىٌ جٖٔطّحء وجٌوـحء.
 -هو تيَسىُ ضؼفب يف قٌُ االّتَبء واىىالء ىدي فئت األطفبه واملراهقٌن ؟

ٕ٘حن ِإشٍجش وػريز ضىي هًٍ جٌىٖء وجٖٔطّحء جٌىؿين ِٓ لرً جْؿفحي وجدلٍج٘مني وهلل جحلّاى

وٌىٓ وشلح َوىٍ طفى جدلٕحل جٌىؿين لُحَ فثس ِٓ أؿفحٌٕح ذحٌورع ذحدلٍجفك جٌوحِس ِػً جٌىطحذس هًٍ ججلىٌجْ
أو لُحوز جٌىٌجؾحش جٌٕحٌَس ذحْطهطحٌ.
وِٓ جدلٗقق أْ فثس لٍٍُس  ِٓ -جٌشرحخ  -ضأنً٘ح ٔشىز جٌفٍـ فططؿحوَ قىوو جْوخ يف ئكهحٌ
فٍقطهح يف ًٖ٘ جٖقطفحٖش فٗ ضطمُى ذحٌمىجٔني جدلٍوٌَس وجْنٗلُحش جٌوحِس جٍِْ جٌاًٌ َٓافٍ هآ
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نٓحتٍ فحوقس .وجحلك أْ ِولُ جٌشرحخ يف ذٍىٔح جحلرُد َطُٓ ذحْوخ وَطؿّاً ذاحْنٗق جٌٕرٍُاس
وَمؼٍ جقطفحٖش جدلٕحْرحش جٌٓحٌز ذٍوـ ذحمسس وآوجخ قٕٓس ضوىّ أنٗلُحش جْؾاىجو وججلاىجش
جًٌَٓ وحٔىج َولّىْ ِٓ شأْ جٌٍٓىن جحلُّى وحيطٍِىْ ِشحهٍ جِنٍَٓ.
 هو بتْب اىُىً حببجت ىتْشئت أبْبئْب سُبسُب وإَضبح اىنثًن ٍِ املفبهٌُ إىُهٌ حىت ال َْجرفىُىطرق وػرة قد تستغو جهيهٌ ؟

ٔوُ ضلٓ جٌُىَ حبحؾس ِحْس ٌطٕشثس جٌرٕني وجٌرٕحش ُْحُْح وضوٍُّهُ لُُ جٌطورري هٓ جٌٕفّ وضمىٍَ
جحلٍَس وجْٖطمٌُٗس وجٌىٖء جٌطحَ ٌٍىؿٓ ،وضمىمي ِظٍكس جٌىؿٓ هًٍ وً شٍء .ئْ ؿرُوس جحلُحز
جدلوحطٍز ضطـٍد ضٕشثس جٌفٍو ضٕشثس وجهُس ضٓطمٍ ِوٍىِحهتح ِٓ ِظحوٌ ٍُّْس وضٍّٕ ِشحهٍ٘ح جٌٕرٍُس
ذبحٖ ججملطّن ٖ .ذى ٌٍىجٌىَٓ ِٓ ضًوري أوٖوُ٘ ذٕوّس جِْٓ وضوٍُّهُ جحلٍص هًٍ ٔوّس جٌٍنحء هرب
جٌطٍشُى.
شبس جْطٍجضُؿُحش ٘حِس ٌطفوًُ ووٌ جٍْْز وجدلىٌْس وجٌىْحتؾ جٌطٍذىَس جْنٍي يف ٔشٍ غمحفس
جٌطٓحِف وجحلد وجدلىوز وْأيوٍ ذوؼح ِٕهح يف جٌٕمحؽ جٌطحٌُس:
 ئلحِس ؾٓىٌ جحلىجٌ جٌٍْْ وسبطني هٗلحش جحملرس فايج مل جيى جٌفٍو وفء جٌوحتٍس جلأ
ْطكحخ جٌٓىء .جٌفٍجى جٌٍْْ َىفن جْذٕحء ئىل جٌطّٓه حبٍوحش ٍَْس ضشرن هنّهُ
ٌٗٔطّحء وَطُ جْطغٗذلُ .

 ضرظري جٌٕحشثس ذأْحٌُد جدلىٍ وجخلىجم جٌ َٓطهىِهح جدلطـٍفىْ ِٓ جٌفطُس أطكحخ جٌفطٕس

هٕىِح َمىِىْ ذطٍوَؽ أفىحٌُ٘ جٌطىفريَس قُع أهنُ َٓطهىِىْ جِٔوحْ يف جٌٍَٓس يف
جٌوًّ ,وجٌٓفٍ جدلرحغص ,وجٖؾطّحهحش جدلغٍمس ,وضٓفُٗ ٌأٌ جدلهحٌفني ,وجْطهىجَ جٌوٕف
جٌٍفلٍ وجٌفوٍٍ ,وجْمسحء جحلٍوُس ٌٍطّىَٗ وجٌطهفٍ ,وجٌطّىًَ جدلح ي جخلحٌؾٍ أو غريٖ،
وجٖلطظحٌ هًٍ لٍجءز ٌْحتً زلىوز رلهىٌس جدلظىٌ.

 ِٓ جدلفُى ؾىج أْ صلٍّ ِن أذٕحتٕح ٌٕوٍف ذوغ جدلىجلن جٌ َُوٌوهنح هًٍ شرىس جٖٔطٍٔص ٖ
ٌٕطؿّٓ هٍُهُ وٌىٓ دلطحذوطهُ حبىّس وضىؾُههُ ذٍفك فاْ جحلحْد جِ ي ٍَود ووٌج ورريج
يف ذٕحء جٌمُُ و٘ىِهح فهى ْٗـ لىٌ حيطحؼ ئىل جٌىهٍ يف جْطهىجِٗ وجٔديحْ ذحجيحذُحضٗ وهىَ
جْٖطهطحٌ ذٍٓرُحضٗ ِٓ .أنـٍ جٌوٗلحش جٖؾطّحهُس (جٌظكرس جٌٖىطٍؤُس) ئي َطوٍف جٌٕحشثس
هًٍ أطكحخ ذلُ يف جٖٔطٍٔص أو هرب ٌْحتً ٘حضفُس ضىىْ نـىز ضلى جٖضلٍجف ٖقمح.
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 جٌطأوُى هًٍ قد جٌضُحو جدلٓ حؾى وِظحقرس أً٘ جخلري وجٌظٗـ ْهنُ حيرىْ وً جٌٕحِ وٖ
ٍَضؼىْ جٌورع ذأِٓ وِْٗس جٌىؿٓ أذىج.

 جْٖطفحوز ِٓ وطد أطىي جٌطٍذُس يف ضػمُف جٌشرحخ ,وضىؾُههُْ ,هنح ضمىَ ذلُ شبٍز جٌوٍىَ
جٌٕفُٓس ,وجٖؾطّحهُس ,وجٌطحٌخيُس يف ِىػىم جٌطٕشثس جٌظكُكس ,وجٌشهظُس جدلطُٔس،
وأْحُْحش جٌطغُري وجٌطورري .ئْ ؿحتفس ِٓ جٌىطد جٌىَُٕس ضظىٌ لؼحَح جدلىُْمً ,وجٖنطٗؽ,
وجٌٍرحِ وجٖقطفحٖش ومؼحَح لـوُس ٔظُس أْحْهح جٌطكٍمي وزبطُي جدلٓحتً ,وضٓـف جِْىٌ,
وضؼُك وجْوح ,وضٕطؽ وٍ٘ح  ...شلح لى َىٌى شوىٌ جٖقطمحٌ وجٖقطىحٌ ٌفىٍ جِنٍَٓ ,وِٓ
مث ٔرً ججملطّن وٍٗ ,و٘ى جٍِْ جًٌٌ لى َشىً ضىضٍج وضشىوج يف جٌومً ,وضٕحلؼح يف جٌىجلن
هٕى جدلطـٍفني جًٌَٓ جذطوىوج هٓ ِىجٌؼ جٌطٍذُس جٌىجتّس ,وجٌركع جٌوٍٍّ جدلطمٓ  ,ولرىي
جٖنطٗف ,وجقطٍجَ جٌطوىوَس جٌفىٍَس وجٌػمحفُس .يف جِّْ طٍف جدلطـٍفىْ جْولحش يف
ِىجؾهحش فىٍَس ِطشىوز حلُٓ جٌمؼحَح جخلٗفُس ججلُتُس ,وضٍوىج ضوّري جٌْع ,وججلحِوحش,
وجدلىطرحش ,ؤشٍ لُُ جحلد ذني جٌٕحِ  ،وجقطٍجَ جٌوًّ وجٌىلص  ،وضشؿُن جٌمٍجءز  ..مث
٘حُ٘ جٌُىَ َهٍىىْ جٌٕفىِ وَفطكىْ ذحخ جٌفنت ربص ٌجَس ججلهحو ،وججلهحو ِٕهُ ذٌٍء,
وجبهٍهُ جدلٍود جخلـري مل َفٍلىج ذني جٌطوّري وجٌطىِري.
 هو حتىه اىتربُت اىىطُْت اىسيَُت ىيطفو دوُ حسبيت األبْبء ؟ٖ شه أْ جٌطٍذُس جٌٍُّٓس ٍ٘ جٌـٍَمس جِِٕس حلفق جٌٕحشثس ِٓ جٌطُحٌجش جٌفىٍَس جٌؼحٌس .ئْ جٌطٍذُس
جٌىؿُٕس جٌٍُّٓس ضوًّ هًٍ ئجيحو رلطّن قؼحٌٌ َإِٓ ذحٌطٓحِف وجٌطوىوَس وجٌطورري جٌٍٍّٓ وجقطٍجَ جٌمُحوز
جٌُٓحُْس .ئٕٔح ٔرًي جٌىػري ِٓ أؾً ٌهحَس أؿفحٌٕح وجدلشحغً لى ضظٍفٕح أقُحٔح ِٓ جٌطمٍخ ئٌُهُ وِٕحلشس
أفىحٌُ٘ وٌو جٌشرهحش يف ٔفىْهُ شلح جيوٍهُ فٍَٓس ْهٍس ٌٓفىحٌ جدلٕكٍفس .جٌطٍذُس جحلمس ٍ٘ جٌ ربٌٍ
جٌومً وذبوً جٌٕفّ قٍز ٖ زبؼن ٌٍٓـحْ ضٕلُّحش ٍَْس سبٍٍ هٍُٗ ِٓ نحٌؼ أو وجنً جٌرٍى ضىؾُهحش
زبحٌف جدلظٍكس جٌوحِس .جحلٍَس لُّس ٘حِس فمى٘ح جٌىػري ِٓ جٌٕحِ ْهنُ غفٍىج هٕهح وفؼٍىج ِظححلهُ
جحلُذُس جٌؼُمس ولىِى٘ح هًٍ جدلظححل جٌىٍُس ٌٍىؿٓ.
 -يف أٌ ػَر َفترض أُ ّبدأ بتربُت أبْبئْب وطُْب؟
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ضمحِ غمحفس ججملطّوحش ذػمحفس أؿفحذلح وئيج أٌؤح ضُوَى أؿفحٌٕح ذأمهُس جدلىجؿٕس فٗ ذى وأْ ٕٔمٍاهح
ئٌُهُ ًِٕ ٔوىِس أكحفٍُ٘  ..فّٓ نٗي جٌطٍذُس جدلرىٍز يف جٌرُص ويف ٌَحع جْؿفحي ديىٓ أْ ٔٓهُ
يف ضأوُى جذلىَس جٌىؿُٕس ٌىَهُ .ئْ وْحتً غٍِ جدلىجؿٕس وضٕشُؾ جٌىؿُٕس وػريز ؾىج ِٓ أمههح ضفوًُ
ووٌ جٍْْز وجدلىٌْس وجٔهَٗ وىْحتؾ ضٍذىَس وجٌطٍذُس جدلطكفُس وجدلىُْمُس وغٍِ ِهحٌجش جحلُاحز
(جحلىجٌ وجٌطوحوْ )...وجدلىجؿٕس جٌرُثُس وجْطػّحٌ جْقىجظ ججلحٌَس (جٌوُاى جٌاىؿين )...وىْاحتً
ٌٍطهًَد وجٌطػمُف وجٌطىٌَد.
ئْ ٌؤَس جٌوٍُ ومسحم جْغحين جٌىؿُٕس وْحتً ٌـرن جحلّ جٌىؿين ًِٕ جٌظغٍ.
ئيج ضوٍُ جٌفٍو قد أٍْضٗ فُٓىىْ وفُح ٌىوٌطٗ فاْ ٔشٍ ِشحهٍ جحلد جْْاٌٍ وجٌطّحْاه
وجٌطٍجذؾ لُُ هلُّس ئيج ِحٌْهح جٌفٍو يف زلُؾ أٍْضٗ فٕٓؼّٓ أْ ِٓطمرً جٌىؿٓ ِـّاثِٓ .آ
أٌوحْ جٌوًّ جٌُٓحٍْ جٌطوحوْ وجحلد وجٌظىق وجٌطٓحِف وجٌٕظُكس وجقطٍجَ جٌمُُ وًٖ٘ أْحُْحش
ضطشٍخ يف ٔفىِ جٌٕحشثس ًِٕ جٌظغٍ يف ٌَحع جٍْْز.
ٍب هى دور األسرة وٍؤسسبث اجملتَغ املدين يف ذىل ؟
ضشىً جٍْْز جٌٍرٕس جْوىل يف ذٕحء جٌىوٌس وربًّ هًٍ وحٍ٘هح ِٓثىٌُس ٌهحَس جْفاٍجو وضرظاريُ٘
ذحٌرُثس ِٓ قىذلُ وضىٌَرهُ هًٍ وكحتفهُ جٖؾطّحهُس يف صبُن جدلٍجقً جٌوٍَّس ٖ ُّْح ٍِقٍس جٌـفىٌاس
وجٌشرحخ فُوٍ جٌفٍو ،يجضٗ وَفٍ ذىجؾرحضٗ وَٕطٓد ئىل جٌىؿٓ جٌ ٍ٘ أٍْضٗ جٌىرريز وِٓطمرٍٗ جدلشٍق،
وضلً أوجطٍ جٖٔطّحء وجٌوـحء هظد جٌطّىْ وجٌطمىَ.
وضٕرهص وْحضري جٌىوي ئىل أمهُس جٌروى جٖؾطّحهٍ فكلُص جٍْْز ذح٘طّحَ هٍيب وهحدلٍ ِطُجَى فهٍ
ِٓ أُ٘ ِمىِحش ججملطّوحش وذلًج فاْ جٌىْطىٌ جٌىىَ َٕض هًٍ أْ " جٍْْز أْحِ ججملطّن  ،لىجِهح
جٌىَٓ  ،وجْنٗق وقد جٌىؿٓ  ،حيفق جٌمحٔىْ وُحهنح  ،وَمىٌ أوجطٍ٘ح  ،وحيٍّ يف كٍهح جِْىِس
وجٌـفىٌس".
وِهّح َىٓ جٍِْ فّٓ جدلطفك هٍُٗ أْ جٍْْز ٍ٘ جْْحِ جْوي وجْفؼً ٌٍطٍذُس .وْْ جٍْْز أُ٘
وُْؾ ضٍذىٌ فاْ جٌٕحشثس َىىٔىْ ِفحُّ٘هُ جٌُٓحُْس جْوىل ِٓ ضٍه جدلإْٓس جٌ َٕرغٍ أْ ضغٍِ
جدلوحين جٌٓحُِس ٌٍىؿُٕس يف نـىؿهح جٌوٍَؼس وِؼحُِٕهح جٌوٍُّس.
وٌىٍ ضٍود جٍْْز ووٌ٘ح جحلُىٌ يف هٍُّس جٌطٕشثس جٌُٓحُْس فهٍ ِـحٌرس ذطىفري لىوز قٕٓس ،وذُثس
ججيحذُس ضٕشٍ ِوحين جْٖطّحم ججلُى ،وضشؿن هًٍ جحلىجٌ وجٌطىجطً ،وضوٍٍ ِٓ شأْ جٖٔطّحء ٌٍىؿٓ،
وضوٍف حبمىق ووجؾرحش جٌىؿٓ ،وهتطُ ذحدلشىٗش جٌ ضظُد جٌرٗو ،وضأنً ذُى جْؿفحي ًِٕ ٔوىِس
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أكفحٌُ٘ ضلى جحملحفلس هًٍ جٌػٍوجش جٌـرُوُس وجدلّطٍىحش جٌوحِس .وِٓ جْمهُس دبىحْ أْ ضٌُم جٌػمس يف
ٔفىِ جْذٕحء ويٌه ِٓ نٗي جقطٍجَ يوجش جْؿفحي وجٌٍفك يف ضظىَد ٍْىوُحهتُ جخلحؿثس.
وشلح َٓطٍهٍ جٌٕلٍ أٔٗ ِٓ جٌرُص ضطشىً وؿُٕس جٌـفً وجذبح٘حضٗ وُِىٌٗ ضلى جٌىػري ِٓ جٌمؼحَح جذلحِس
ِٓ ِػً جقطٍجَ جِنٍَٓ ،وِٓحهىز ججلريجْ ،وئهٗء شأْ لُّس جٌوًّ وربًّ جدلٓثىٌُس وِهحٌجش جحلىجٌ
وجٌطوحوْ .وِٓ أؾً أْ ضمىَ جٍْْز ذىوٌ٘ح هًٍ أوًّ وؾٗ فٗ ذى ِٓ ذٕحء ؾٓىٌ جٌطىجطً ِن
ِإْٓحش جٌطىؾُٗ وجٌٔشحو ِػً جدلٓؿى وجدلىٌْس وطىٖ ئىل ضمىمي ٌْحٌس ِىقىز زبحؿد همً ووُحْ
ووؾىجْ جْؿفحي وجٌشرحخ يف صبُن ٍِجقٍهُ جٌوٍَّس.
وِٓ ججلىٍَ ذحٖ٘طّحَ أْ ضٍجؾوح هؿُرح ذىأ َظُد ٔظُد جٍْْز يف ضٕشثس جٌٕحشاثس قُاع ذاىأ
َطمٍض ووٌ٘ح ذظىٌز ٍِكىكس وِطفٍلس وسلُفس .وئيج وحٔص جَْ ضطوهى ذٍهحَس جٌـفً ذشىً شاحًِ يف
ْٕىجضٗ جْوىل فاْ جٌطكحق جِْهحش جٌُىَ دبمحٌ أهّحذلُ وونىي جدلٍذُحش ئىل جٌرُىش ٌطفاحوٌ جٌإمض
أقىظ ضغريجش وٌجِحضُىُس يف جدلشهى جٌوحتٍٍ فّح هحوش جٌطٕشثس جٖؾطّحهُس نحػوس سبحِح ٌٍٓـحْ جٍْْز
ذً وٖ قىت جٌىوٌس ٔفٓهح قُع أطركص جحملـحش جٌفؼحتُس ضُجقُ ٍِجوُ جٌطٕشثس ولى ضطفاىق هٍُهاح
أقُحٔح ِٓ قُع جٌطأغري ولىٌز جْٖطمـحخ وجٔلٕحم وجٌطىؾُٗ وجٌٔشحو شلح لى َىٌى ذُثس فحْاىز وغمحفاس
ِشى٘س .جْطٕحوج ئىل ِح ْرك فحٍْْز جٌُىَ حبحؾس قمُمُس ٌطؿىَى آٌُحهتح دلىجؾهس وِىجوراس جدلٓاطؿىجش
حبُع ضظرف ٌطىؾُهحش جٍْْز جٌُى جٌوٍُح أِٗ يف ػرؾ جٌىجلن وضمٍُض ْاٍرُحش جٌفؼاحتُحش وْاحتٍ
جٌطكىَحش .وضلً جٍْْز جٌرىجذس جحلمُمُس ٌطوٍُُ وشلحٌْس جدلىجؿٕس جٌفحهٍس.
ٍ -ب هٍ أهٌ املببدئ اىىطُْت اىيت َْبغٍ أُ ّيقْهب ىيطفو ؟

وً جدلرحوب جٌُٓحُْس جٌ حيطحؾهح جٌىرري ئمنح ضغٍِ فُٗ ًِٕ جٌظغٍ ِػً جٌطوحوْ وؿحهس و ي جٍِْ وجٌطورري
جٌٍٍّٓ هٓ جٌٍأٌ وضمرً جٌـٍف جِنٍ وِٕحلشطٗ حبُحوَس وجقطٍجَ جٌمىجٔني جدلىُٔس وجحلَُ يف جٖٔطظحٌ ٌٍكك
يف ئؿحٌ جحلىّس .وحيطحؼ جٌٕحشثس ئىل ضرين لُُ جٌطٓحِف وجٌطفحين يف جٌوًّ وجحلفحف هًٍ جدلّطٍىحش جٌوحِس
وجٌطىحفً جٖؾطّحهٍ وضمىٍَ جٌوٍُ وجْطغٗي جٌفٍجى دبح ٘ى ٔحفن وضمىٍَ ضحٌَم جٌىؿٓ وجٖهطُجَ دبٓحمهحش
جْؾىجو وجٌىفحء ٌمُّهُ جٌٕحفوس وضـىٍَ ِٓريهتُ .ئْ جٌطىَٓ جٌٍُُٓ َغٍِ يف جٌٕفىِ جٌٍٓىن جٌمىمي.
 مُف ّؼسز اىىطُْت يف ّفىش فتُبتْب ومُف حنفظهِ ٍِ شببك احلرمبث اىسرَت ؟َإِٓ رلطّوٕح ذأْ جدلٍأز طّحَ جِْحْ يف أٍْهتح ورلطّوهح وذلًج فاْ ضشؿُن جٌفطُحش هًٍ أوجء ووٌ٘ٓ
جٌٍْْ وجْطىّحٌٗ خبىِس ججملطّن ِٓ ِطـٍرحش ججملطّن جٌىىَ جًٌٌ َٓري ضلى سبىني جدلٍأز يف ججملطّن
جدلىين  .ئْ قظىي جدلٍأز هًٍ قمىلهح جٌُٓحُْس ذىجَس ِٕوـف ضحٌخيٍ َطـٍد ضٕشثس ُْحُْس ضٍيب
ؿرُوس جٌطغريجش جدلوحطٍز فاْ ضغُري جٌمىجٔني ٌىقى٘ح ٖ ضؼّٓ ضغُريج فوٍُح ذً ٖ ذى ِٓ ضوُّك جٌىهٍ
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جٌُٓحٍْ ذىوٌ جٔٔحظ يف ضُّٕس ججملطّن أْىز ذحًٌوىٌ .ئْ ِإْٓحش جٌطٕشثس ِـحٌرس ذطٕمُس ِٕح٘ؿهح
وذٍجرلهح ِٓ جٌطكُُ ػى جٌفطُحش .جٌطُُُّ ػى جدلٍأز ٘ى ربُُ ٌظححل جًٌوٍ ووْ ِربٌ ِٕـمٍ ولى
َىىْ جٌطكُُ ِرحشٍج وجػكح أو ِطهفُح ذٓطحٌ جٌوحوجش جٖؾطّحهُس جٌٍٓرُس وغري٘ح.
ربطحؼ جٌفطحز ئىل جٌطشؿُن جٌىجتُ وجٔديحْ ذمىٌجهتح جٌُٓحُْس وجٌومٍُس وجٖؾطّحهُس وجٖلطظحوَس
وجٌٕفُٓس .ئْ قظىي جدلٍأز هًٍ قمىلهح جٌُٓحُْس ذىجَس ٌطـرُك ضٍذُس ُْحُْس ِرىٍز ضغٍِ يف جٔٔحظ
جٌػمس ذـحلحهتٓ وجدلػحذٍز يف ربمُك جٌغحَحش جٌٕرٍُس وجدلُجوؾس جدلٗتّس ذني ِطـٍرحش جدلُٕي وضـٍوحش
ججملطّن.
ويف ً٘ج جٌُٓحق فحٌفطُحش حيطؿٓ ئىل جحلٕىس جٌىحفُس ٌطؿٕد جٌىلىم يف شرىحش جحلٍوحش جٌٍَٓس
جٌ ضربٌ وسبٌٍ أفىحٌ٘ح ذحُْ جٌىَٓ أو غريٖ ٌطؿُٕى جٌـحلحش خلىِس أفىحٌ ضٍه جحلٍوحش جدلشرى٘س
وٖ ضطىىْ جحلٕىس جٌُٓحْس وجٌفـٕس جٌىحفُس جدلٍؾىز ٌٍٕحشثس هحِس وٌرٕحضٕح نحطس ئٖ ذطكٌٍ جدلوٍىِحش
جٌ َّٓوٕهح وٖ َىٓ آٌس ؿُوس ٌْ وحتٓ فٗ ضىفن ِٓ ِحذلح أو ولطهح جلهحش ضوًّ يف جخلفحء فاْ
جٌوًّ يف جٌٍٓجوَد نـٍ زلىق وشٍ ِغٍق.
ئْ ٔمً أو ٔٓم ِمحٖش وِٕشىٌجش ضوَُ جٌفٍَ جحلُيب  ،وجٌطٕحقٍ جٌـحتفٍ ،وجٌطظحوَ جٌوٍلٍ ِٓ
جٌمىجُْ جٌ ضُهُم جِْٓ فٗ َرغٍ جٌطهحوْ يف جٌطوحًِ ِن ضٍه جِْىٌ حبَُ ْهنح ٖ زبىَ ججملطّن أذىج.
وضمرٍٕح ٌّنٍ َوين جٔديحْ حبك صبُن جْؿُحف جٌفىٍَس يف جٌطورري هٓ آٌجتهُ ذىْحتً لحٔىُٔس ٖ ضشوً
فطًُ جحملٓ وٖ ضىلق ذلُد جٌفنت .جحلٍوحش جٌ ضٕشأ يف جٌلَٗ ِظري٘ح جٌفٕحء وجٌوًّ جخلريٌ ٖ ضّٕى
شؿٍضٗ وٖ ضطفٍم أغظحٔٗ يف جٌلَٗ أذىج.
 -هو مينِ أُ َنىُ اإلرهبيب أو املتطرف إفرازا ىتربُت وطُْت ٍْقىصت؟

ٔوُ ٖ .شه أْ جٔمهحي يف ضٍذُس جٌٕحشثس وفمىجْ أو ضمٍض جحلّ جٌىؿين َإوٌ ئىل ئجيحو فثس ِآ
جدلطـٍفني شلٓ حيٍّىْ جحلمى وجٌرغؼحء ٌّنًٌٌٍَٓ .ه ِٓ جْمهُس دبىحْ ضظكُف جدلفحُُ٘ جدلٕكٍفاس ِآ
نٗي َضكٍٍُِِهَح وََْرٍَِ٘ح َؤشٍ جٌفهُ جدلٓطمُُ وِوحجلس جٌفهُ جٌٓمُُ ،وجٖ٘طّحَ ذفثس جٌشرحخ وًِء أولحهتُ
ذحٌٕحفن جدلفُى ،وضٓهري لىجُ٘ ٌٍطوّريٕ٘ .حن صبٍس ِٓ جٌٕمحؽ جٌ ديىٓ ِٓ نٗذلح هتُثس جٌشارحخ ٌٍكُاحز
ججملطّوُس جٌٍُّٓس وْأيوٍ ذوؼح ِٕهح:
 ضوُّك جحلىجٌ جذلحوف ذني جٌشرحخ يف جٌرُص وجدلىٌْس.

 ئجيحو لٕىجش فؼحتُس غمحفُس وجؾطّحهُس َشحٌن جٌشرحخ يف ذٍجرلهح.
 ئهىجو ِشحٌَن ضّٕىَس ِىؾهس ٌفثس جٌشرحخ.
 جٌطىْن يف ضىكُف جٌشرحخ أغٕحء جٌوـٍس جٌظُفُس ٌشغً أولحش فٍجغهُ ذحٌٕحفن جدلفُى.
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 ضىهُس جٍْْ وأوٌُحء جِْىٌ ذىُفُس جٌطوحًِ ِن ًٖ٘ جدلٍقٍس جٌوٍَّس جحلٓحْس.
ِ ى ؾٓىٌ جٌطىجطً ذني ججلهحش جدلوُٕس هبًٖ جدلٍقٍس وجدلٍذني وجدلٓطشحٌَٓ ٌراًي وحفاس
ججلهىو يف ٌطى جدلشىٗش وجٌطكىَحش دلىجؾهطهح وضمٍُض آغحٌ٘ح.

 جٌػٕحء هًٍ ؾهىو جٌشرحخ وٍّح ٖقص ِٕهُ ذىجوٌ جحلٍوس جٖجيحذُس وئْ وحٔاص لٍٍُاس
ف شَُِثحً" (ٌوجٖ ٍُِٓ).
كمٍََِّْ ِ َٓ جٌْ َّوٍُِو ِ
ٌ َمىي جٌَّٕرٍِّ -طًٍََّ جهللُ هٍََُِ ِٗ وٍَََََُّْ َٖ" :-ض ِ
ٍ -ب سبب ّشىء احلرمبث اىسرَت ومُف حنٍَ شبببْب ٍْهب؟

 .1جخلؼىم ذلُّٕس قٍوحش نحٌؾُس أو ُْـٍز وجنٍُس.
.2
.3
.4
.5

ٔشٍ ِرحوب سلحٌفس ٌٍىْطىٌ.
ْهىٌس جٔمُحو ذوغ جٌٕحِ شلٓ هٕىُ٘ ؿحهس هُّحء.
وؾىو فٍجى غمحيف يف قُحز جٌشرحخ.
جْطهىجَ جحلٍَس ذشىً نحؿة.

 .6جحلظىي هًٍ جٌىهُ جدلح ي.
ْ .7هىٌس جْطهىجَ جٖٔطٍٔص وجذلىجضف ٔنفحء جٌرُحٔحش وسبٍٍَ٘ح وضربٍَ٘ح.
 .8جْطغٗي جٌٕظىص جٌىَُٕس ٌطربٍَ غحَحهتُ جدلٕكٍفس.
 .9جذطُجَ جٌىوٌس وجٌطأغري يف جٌمٍجٌجش جٌىربي.
قد جٌىطحَس .
.11
ئْ ضوَُُ ِىحٔس جٍْْز وضفوًُ ووٌ جدلىٌْس وِإْٓحش ججملطّن جدلىين ِٓ أُ٘ ؿٍجتك ربظني جْذٕحء
وّح أْ غٍِ جٌطفىري جدلىػىهٍ جٌٕحلى وٍُْس ٘حِس ٌٍطٍذُس جٌمىديس .ئْ جٌوٗلحش جٍَْْس جدلطُٕس لحوٌز هًٍ
قفق جْذٕحء ِٓ جٖٔفٗش أو جٌٖطفحف قىي ضٍه جحلٍوحش جٌٍَٓس .وٌٕهَٗ ووٌٖ جٌولُُ يف ذع لُُ
جدلىجؿٕس وجٌىٖء وجٌوـحء فحٔٔٓحْ ذبًذٗ جٌىٍّس جحلىُّس ،وجٌفىٍز جحلظُفس ،وجٌظىٌز جدلوربز ،وجٌٕغّس
جدلإغٍز .وٖ شه أْ ج ٌٕمحشحش جٌُٓحُْس ذٍغس ِىػىهُس ذوُىز هٓ جٌطؿٍَف جٌشهظٍ أو جٌطهىًَ ووٓد
جٌفٍص ٌغُّٕس فٍوَس نري ِح ديىٓ أْ ٔمىَ ذٗ ذبحٖ جٌٕحشثس فحٌظغحٌ ٍَِمىْ ضظٍفحضٕح وأهُٕهُ ِومىوز هٍُٕح
فٕكٓ لىوهتُ فٗ ذى ِٓ جٌٖضمحء يف جٌطكحوٌ.
وٕ٘ح أوو أْ أْؿً وٍّس يف غحَس جْمهُس وٍ٘ أْ جٌطٓحً٘ ِن ِٓ ٍَطكك أو َطٓطٍ ذحٌطٕلُّحش
جٌٍَٓس يف غحَس جخلـىٌز هًٍ جِْٓ جٌوحَ وجحلَُ َطـٍد هىَ ججملحٍِس .مل َوٍف ذٍىٔح جٌرـش وٖ جحلىُ
جٌفٍوٌ جدلطٍٓؾ و٘ى ًِٕ ٔشأضٗ َٓوً – قىىِس وشورح -ضلى ٔشٍ ِوحين جٌَٓٗ وَرًي جٌغح ي وجٌٕفُّ
خلىِس جٌمؼحَح جٔٔٓحُٔس ووهُ جدلشحٌَن جُِْٔٗس .ئْ جٌىىَص وحٔص ومل ضُي وجقس ٌٍكٍَس وجِْٓ ْٕٔح
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جٌضؼُٕح جٌوًّ يف وػف جٌظرف وجٌشفحفُس شوحٌٔح وٌمى وفً جٌىْطىٌ جٌىىَ جحلٍَحش جخلحطس وجٌوحِس
ؤٓأي جهلل أْ حيفق ً٘ج جٌرٍى جٌـُد وْحتٍ جٌرٍىجْ .
 ٍالحظت ّ :تَىن أُ تنىُ إجبببتنٌ ٍطىىت ومينْنٌ إضبفت أسئيت أخري قد تروهنب ٍهَتىسُبق املىضىع
ألٌ استفسبر االتصبه ببحملررة ّىرا جْبث ػيً اىرقٌ 8115449 :
وىنٌ جسَو اىشنر
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