حمبوس اٌخحمُك اٌصحفٍ
دٌ .طُفت اٌىٕذسٌ
ِذَش ِشوز اٌطفىٌت واألِىِت


بشأَه هً اٌطفً اٌىىَيت ال َأخز حمه ببٌىبًِ؟ إرا وبٔج اإلجببت بٕعُ فعًٍ ِبرا َسخٕذ

ِٓ َذعٍ هزا اٌىالَ؟

َزّزع اٌـفً اٌىىَيت حبمىق وضًنح ِٕهب اٌزعٍُُ واٌظؾخ واألِٓ وؼًن٘ب ِٓ ِسزٍضِبد احلُبح
اٌىشميخ وٍ٘ ؽمىق ساسخخ يف اٌذسزىس اٌىىَيت ورٌه ؿجمب ٌمىاعذ دَٕٕب احلُٕؿ ِٓ عهخ ودتبشُب ِع
ادلىاصُك اٌذوٌُخ ِٓ عهخ أخشيٌ .مذ أؼّذ دوي اٌىىَذ يف عبَ  َ 1991إىل ارفبلُةخ ؽمةىق
اٌـفً ػّٓ ارفبلُبد األُِ ادلزؾذح وّب رشبسن اٌىىَذ يف اٌعذَذ ِٓ احملبـً اٌذوٌُخ سعُب إىل رـىَش
خذِبهتب ادلزعٍمخ ثزُّٕخ اٌـفىٌخ .و٘زا ال َعين أْ اٌىىَذ –وثـجُعخ احلبي وً اٌذوي -ال رعبين ِةٓ

حتذَبد يف ٘زا ادلُذاْ.


هٕبن ِٓ َشي أْ اٌمىأني اخلبصت ٌٍطفً غري ِفعٍت وغري ِعشوفت وَٕمصهب اٌىثريري ِثٓ

اٌخششَعبث اجلذَذة حلّبَخه ِب حعٍُمه؟

ال ثذ ِٓ دساسخ رفظٍُُخ حلبٌخ اٌـفً ِٓ إٌبؽُخ اٌضمبـُخ واٌظؾُخ واالعزّبعُخ وإٌفسُخ يف
ػىء اٌمىأٌن واٌزششَعبد اٌشإ٘خ ,وزٌه ال ِٕبص ِٓ االسزفبدح ِٓ اخلرباد اخلبسعُخ ال سةُّب يف
اٌذوي اٌعشثُخ اٌيت ثذأد حتذس لىإُٔهب رسزذسن اٌضؽشاد اٌمبٔىُٔخ وـك ادلزؽًناد اٌعظشَخ واٌزـجُمبد
احلُبرُخ .ـّٓ إٌبؽُخ اٌزشثىَخ َٕجؽٍ اٌزفىًن اجلبد يف إدخبي ِشؽٍخ اٌشَبع ػّٓ اٌزعٍةُُ الٌضاِةٍ
وععٍهب عضءا ال َزغضأ ِٓ اٌسٍُ اٌزعٍٍُّ دلب ذلزٖ اخلـىح إٌىعُخ ِٓ أمهُخ ِسزمجٍُخ و٘زا حيزةبط إىل
رىـًن اٌىعٍ اٌالصَ مث رىـًن االؽزُبعبد السزُعبة اٌـالة .وِٓ إٌبؽُخ األُِٕخ واٌظؾُخ ال ثذ ِةٓ
رىـًن األِبوٓ اخلبطخ ٌمُبدح اٌذساعبد ورشغُع األؿفبي عًٍ اسزخذاَ األدواد اٌىالُخ أصٕبء لُةبدح
اٌذساعبد ,وسٓ اٌمىأٌن اٌظبسِخ ٌٍّخبٌفٌن .ويف اٌسُبق رارٗ ـئْ محبَخ األؿفةبي ـىشَةب عةرب
رششَعبد رىفً محبَزهُ ِٓ عشع اٌزغبس اٌزَٓ َشوعىْ أـالَ اٌفُذَى واألٌعبة االٌىزشؤُةخ راد
ادلؼبٌِن اٌفبسذح.
إٕٔب ٔعٍُ أْ رلذ ادلشأح يف سسبٌزهب وأَ و٘زا َزـٍت رىـًن رسهُالد ورششَعبد حتفق ذلب ٘زا
احلك ِٓ خالي رىـًن احلؼبٔبد (ادلزخظظخ) ثمشة ِشاوض اٌعًّ أو اٌذساسخ.

إٔين أؿّؼ يف أْ رسٓ اٌمىأٌن اٌيت رٍضَ ادلىزجبد اٌعبِخ يف وً ِٕـمخ سىُٕخ ثةأْ رةىـش أؽةذس
الطذاساد اٌزعٍُُّخ ٌٍـفً حبُش رسزمـت األؿفبي ؿىاي اٌعبَ وجبُّع األعّبس ...و٘زا ال ميىةٓ
حتمُمٗ إال ثششؿٌن؛ رىـًن ُِضأُخ صبثزخ ال رمع حتذ سمحخ أو ِزٌخ اٌزمشؿ واٌززثزة...وصبُٔب إجيةبد
لىأٌن احملبسجخ وحتذَذ ادلسئىٌُبد.
رشًن ثعغ ادلظبدس إىل ِشىٍخ ٔمض ادلعٍىِبد يف اٌىىَذ "ثشأْ اٌعٕؿ األسشي ،وسةىء
ادلعبٍِخ األخاللُخ والمهبي؛ وعذَ رىاـش آٌُخ ٌٍزظذٌ لسبءح ِعبٍِخ اٌـفً واٌعٕؿ؛ وَزىعت عٍةً
جلٕخ احلّبَخ أْ رزبثع رٌه ِع اٌسٍـبد ادلعُٕخ" وِضً ٘زٖ إٌزبئظ ال ميىٓ لجىذلب عًٍ الؿالق وٌىٓ
رسزؾك اٌذساسخ وادلٕبلشخ عًٍ مجُع ادلسزىَبد.


اٌبعط َشي أْ ادلشاوز اٌشمسُت أو مجعُبث إٌفع اٌعبَ اخلبصت ببٌطفً مل حمذَ شُئب اجتبهثه

ِعٍٍني رٌه بٕمص ادلىاسد ادلبدَت ِب سأَه؟
عهىد وجًنح وٍِؾىكخ رجزي يف ِؼّبس خذِخ اٌـفىٌخ وٌىٕهب لـعةب حتمةك األ٘ةذاؾ
ادلشعىح وِبصٌٕب ٔشَذ ٔىعُخ عبٌُخ ِٓ اٌزعٍُُ ألثٕبئٕب وثٕبرٕب ؤشَذ ـٕب وصمبـخ وِسشؽب وإعالِب وإٔزبعب
إثذاعُب َضشٌ اٌىالع وَذـع ثٗ حنى األِبَ .حنٓ حببعخ إىل ثزي وبـخ اجلهىد ٌشـع ادلسةزىي اٌزعٍُّةٍ
واٌظؾٍ واٌزشـُهٍ ٌٍـفً لٍ دوٌزٕب احلجُجخ وألْ ؿّىؽبرٕب وجًنح وآِبٌٕب عشَؼخ ـةٕؾٓ ٔةشي أْ
اٌىػع اٌشا٘ٓ ال َفٍ ثزٌه .وإرا وبٔذ صمبـخ اٌـفً حتزبط إىل ادلضَذ ِٓ اٌظشؾ ادلبيل ـّٓ ادلفزشع
أال رجخً ادلؤسسبد ادلعُٕخ ألْ رشثُزٗ أورب اسزضّبس .وأٔب أرفك ِع ِمظىد سؤاٌه إرا ال ثذ ِٓ رمُُُ
اٌىػع وِعشـخ ادلشدود وِذي اسزفبدح اٌـفً وِب ٔزبئظ طشؾ األِىاي عًٍ اٌرباِظ ادلٕبسجخ ٌٗ وال أود
أْ أعشػ أو أزمذ أٌ عهخ وٌىٓ عٍُّخ اٌزمُُُ رمزؼٍ ِشاععبد شبٍِخ ألداء رٍه اجلّعُبد ثؽشع
حتسٌن سلشعبهتب وسـع ِسزىا٘ب٘ .زٖ أِىس جيت أْ رىىْ ذلب جلبْ زلبَذح رذوْ اٌزؾذَبد واٌزىطُبد
ٌزششُذ ادلسًنح .وِٓ عبٔت آخش ً٘ ٕ٘بن رٕسُك ثٌن ٘زٖ ادلشاوض وادلؤسسبد ٌزعضَض اٌزىاطً ـُّةب
ثُٕهب ٌزىبًِ اجلهىد واسزضّبس اٌـبلبد ثشىً أـؼً
وٍ أوىْ أوضش طشاؽخ ِع سؤاٌه اٌعُّك ـئْ زلذودَخ ادلُضأُخ جتهغ أـىبسا وةضًنح ساةب
عبدد عًٍ اٌجٍذ ثبخلًن اٌعُُّ ٌى دعّٕب٘ب ثسخبء وإْ ٔمض ادلُضأُخ والعشاءاد اٌشورُُٕخ رفىد عًٍ
اجلُّع اٌفشص اٌضُّٕخ يف رـىَش ِؤسسبرٕب ثً رشً ٔشبؽ عذد ؼًن لًٍُ ادلشبسَع اٌزّٕىَخ.


مت اسخغالي صىس األطفبي يف احلّالث واإلعالٔبث االٔخخببُت ويف إٌهبَت ال أحذ َخعشض

ٌٍطفً وِشبوٍه حتج لبت اٌربدلبْ؟

ختزٍؿ أشىبي العالٔبد يف وً ادلىاػُع وٕ٘بن ِٓ اسزخذَ يف إعالٔٗ االٔزخةب طةىس
األؿفبي ٌُعرب عٓ ِذي ا٘زّبِٗ هبزٖ اٌششحيخ يف اجملزّع .أدتىن أْ ٔشي شعبساد اال٘زّبَ ثبٌـفً حتذ
لجخ اٌربدلبْ ِٓ رعٍُُ ورشـُٗ وطؾخ وؼًن٘ب .ـال ٔسزجك األؽذاس وٌىٓ اٌىً ِـبٌت ثشـع شةعبس أْ
اٌـفىٌخ ٔعّخ إٌعُ وطشػ وً األُِ .إْ اال٘زّبَ ثبٌٕبشئخ ورىـًن مجُع اؽزُبعبهتب ٌٍّٕى ادلزىبًِ ِٓ
اٌمؼبَب اذلبِخ يف اجملزّعبد ادلزؾؼشح .إْ أؿفبي اٌُىَ –اٌجٕىْ واٌجٕبد ُ٘ -لبدح ادلسزمجً واال٘زّبَ
ثزىسُع ِذاسوهُ ورعىَذُ٘ عًٍ األمنبؽ الجيبثُخ يف اٌزفىًن ,ورذسَجهُ ادلهبساد احلُبرُخ ,ورعُّةك
أزّبئهُ ٌٍىؿٓ ,ورشسُخ ٘ىَزهُ اٌضمبـُخ ,واٌعٕبَخ ثظؾزهُ ِـٍت أسبسٍ َٕجؽٍ رىضُةؿ اجلهةىد
ادلزىاطٍخ حنى اٌىطىي إٌُٗ ،واٌضجبد عٍُٗ.
ٕ٘بن اٌعذَذ ِٓ اٌُِبد ٌٍزىاطً ِع إٌىاة ٌذعُ لؼبَب اٌـفىٌخ ِٕهب:
 .1أْ رمىَ ادلؤسسبد واجلّعُبد االعزّبعُخ ثبٌزٕسُك ِع إٌىاة ٌىٍ حتزً لؼةبَب
اٌـفىٌخ ِىبْ اٌظذاسح.
 .2ؽش العالَ ثىبـخ أؿُبـٗ عًٍ رىعُٗ أعؼبء رلٍس األِخ حنةى االسرمةبء ثمؼةبَب
اٌـفىٌخ.
ٔ .3شش اٌىعٍ اٌسُبسٍ عٕذ ادلىاؿٌٕن ِٓ اجلٕسٌن دلّبسسخ ؽمىلهُ ثبٌؼةؽؾ عٍةً
ٔىاة ِٕبؿمهُ ِٓ أعً حتسٌن اخلذِبد اخلبطخ ثبٌـفً ورزًٌُ اٌظعبة ادلزظةٍخ
ثزٌه.
 .4أْ رجبدس ادلؤسسبد األوبدميُخ اشبسوخ وِٕبلشخ أعؼبء رلٍس األِخ ٌزؾذَذ سةجً
إٌهىع اسزىي اٌـفً اٌىىَيت وـك أسس ِىػىعُخ ودساسبد سطُٕخ.


وهٕب؟

ٌى أجشَٕب ِمبسٔت بني اٌطفً اٌىىَيت واألِشَىٍ حبىُ دساسخه هٕبن ِب اٌفشق بني هٕثب
ختزٍؿ ِعبًَن اجلىدح احلُبرُخ ثٌن رلزّع وآخش ؽست كشوـةٗ وؿبلبرةٗ اٌزشثىَةخ
واٌضمبـُخ واٌظؾُخ وعبدارٗ ورمبٌُذٖ ِٓ .إٌعُ اٌؽبٌُخ عٕذٔب أْ اٌزىاطً االعزّبعٍ ِزغزس يف
ٔفىسٕب ـبٌـفً اٌىىَيت َٕعُ ثظٍخ األسؽبَ ،واؽزشاَ اٌذَٓ ،وشلبسسةخ اٌشةعبئش ،واٌىةشَ
واٌسخبء ،ورمذَش األطبٌخ ...وِٓ خالي دساسيت يف اٌىالَبد ادلزؾذح األِشَىُخ الؽلذ أْ
اجملزّع اٌؽش َزّزع اُّضاد وضًنح وٌمذ عٕذ وً إِىبُٔبرٗ ٌٍزؼبِٓ ِع ؽمةىق إٌبشةئخ
ورـىَش اخلذِبد ادلمذِخ إٌُٗ ورزًٌُ اٌظعبة ثىبـخ األسجبة .وسؼُ أْ األمنةىرط اٌؽةش

َعبين اٌىضًن ِٓ إٌىالض ـئْ الٔظبؾ جيعً اٌشاطذ إىل أْ َالؽق ِسبؽبد إجيبثُخ وةضًنح
وإـشاصاد طؾُخ ِزٕىعخ حلُبح اٌـفً يف اٌؽشة وميىٓ الـبدح ِٕهب ِٓ خالي إٌمبؽ اٌزبٌُخ:
إجيبد ادلىزجبد اٌعبِخ اخلبطخ ثبٌـفً وجتهُض٘ب ثىبًِ ادلعذاد واٌرباِظ واٌفعبٌُبد اذلبدـخ اٌةيت
َزفبعً ِعهب اجلّهىس ثىبـخ ششائؾٌٗ .مذ ٔلشد إىل ِىزجخ وِزؾؿ وبسُٔغٍ ودوس٘ب اٌضمبيف يف
سعبَخ اٌـفً يف ِذَٕخ ثزسربغ ورٍ٘ذ ِٓ والء وسخبء اٌزغبس يف خذِخ وؿٕهُ ثـشَمخ سالُةخ
وشبٍِخ ودائّخ !!
 رعىَذ اٌـفً عًٍ وُفُخ اسزخذاَ ادلىزجخ واٌجؾش واٌزفىًن اٌعٍٍّ.
 رشغُع اٌـفً عًٍ اسزخذاَ اٌزىٕىٌىعُب احلذَضخ.
 رعىَذ اٌـفً عًٍ احلىاس اٌفعبي وادلٕبلشخ اذلبدـخ ِٕز ِشؽٍخ اٌشَبع َزعٍُ اٌـفً ـٕىْ الٌمبء
واٌزؾذس أِبَ اِخشَٓ.

 رضوَذ ادلسزشفُبد واٌعُبداد اٌـجُخ ثبٌىزت واٌمظض وأسوبْ اٌزشـُٗ اخلبطخ ثبٌـفً.
 إٔشبء ِذْ رشـُهُخ وِزبؽؿ صمبـُخ وجًنح وِزٕىعخ جتزة األعبٔت ـؼال عٓ أً٘ اٌجٍذ.
 اٌزٕىَع يف اٌرباِظ العالُِخ اٌضمبـُخ اٌسّعُخ واٌجظشَخ اٌيت ختض اٌـفً.
 احلشص اٌشذَذ عًٍ شلبسسخ اذلىاَبد اٌشَبػُخ وؼًن٘ب ِع االٌزضاَ اٌزةبَ ثمىاعةذ األِةٓ
واٌسالِخ.
 اٌضمخ ثمذساد اٌـفً ِهّب وبٔذ اٌعىائك اٌظؾُخ واالعزّبعُخ واٌٍؽىَخ.
 احلفبف عًٍ ٔلبـخ ادلشاـك اٌعبِخ ورعىَذ اٌـفً عًٍ ادلهبساد احلُبرُخ.

 اٌـفً اٌؽش ال َعزّذ اعزّبدا وٍُب عًٍ ادلشثُبد األعبٔت ويف ؽبي االسزعبٔخ هبُ عضئُب ـئْ
ادلشثُخ رىىْ راد صمبـخ رؤٍ٘هب ٌٍمُبَ ثذوس اٌشعبَخ وِهّب َىٓ األِش ـال رؼـٍع ادلشثُةبد
اسئىٌُخ وبٍِخ عٓ رشثُخ األؿفبي وّب ٘ى والع احلبي يف وضًن ِٓ األسش اٌىىَزُخ وؼًن٘ب.
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