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رئيفة المالح
إعزضبفذ ثٍذ٠خ ص١ذا ف ٟلبػخ اٌّحبضشاد ٌمب ًء شجبث١ب ٔظّزٗ اٌحشوخ االجزّبػ١خ ،رحذ شؼبس "حّب٠خ األطفبي ِٓ
إٌضاػبد ٚاٌّخذساد ٚثٕبء اٌغالَ" ٚ ،اٌز٠ ٞمبَ ف ٟػذح ِٕبطك ٌجٕبٔ ٗ١ف ٟآْ ٚاحذ  ،ثزّ ِٓ ً٠ٛاإلرحبد األٚسٚث.ٟ
ٚشبسن ف ٟاٌٍمبء طالة ِٓ ػذح ِذاسط سعّ١خ فِ ٟذٕ٠خ ص١ذاٚ ،رٌه ثحضٛس ػض ٛاٌّجٍظ اٌجٍذ ٞاٌغ١ذ ِحّذ
لجشصٍِّ ٟثال سئ١ظ ثٍذ٠خ ص١ذا إٌّٙذ ط ِحّذ اٌغؼٛدٚ ،ٞاٌّغؤٌٚخ اٌزٕف١ز٠خ ف ٟاٌحشوخ االجزّبػ١خ اٌغ١ذح ف١شٚص
عالِِٗٚ ،غؤٌٚخ ِىزت اٌحشوخ ف ٟص١ذا اٌغ١ذح عٍّ ٝاٌغؼٛدِٚ ،ٞفٛض ششطخ ثٍذ٠خ ص١ذا اٌغ١ذ جالي إٌم١ت،
ٚجّغ ِٓ ِّثٍ ٟاداساد اٌّذاسط..
اعز ًٙاٌحفً ثبٌٕش١ذ اٌٛطٕ ٟاٌٍجٕبٔ ، ٟثُ رحذثذ اٌغ١ذح عٍّ ٝاٌغؼٛد ٞفمبٌذ :
اٌٍمبء إٌٌ ٛ٘ َٛ١ؤوذ ػٍ ٝحك وً شبة ٚوً طفً ثبٌحّب٠خ ٚاألِبْٚ ،اٌحشوخ االجزّبػ١خ رؤوذ ػٍ ٝرحم١ك غب٠زٙب
ٌٍٛصٛي اٌِ ٝجزّغ أوثش ػذاٌخ ٚأغبٔ١خ ِٓ خالي ٚضغ اعزشار١ج١بد ٚثشاِج ِٚشبس٠غ رّٕ٠ٛخ رخذَ اٌؼذاٌخ
االجزّبػ١خ ِٕٙٚب ِششٚع حّب٠خ األٚال د ِٓ اٌزضاع اٌغ١بعٚ ٟثٕبء اٌغالَ .
ٔشىش ثٍذ٠خ ص١ذا ػٍ ٝاعزمجبٌٙب ٌٕب ِ ٟ٘ٚ ،غزؼذح دائّب ٌٍّشبسوخ ٚاٌزؼبٚ ْٚاٌحٛاس ٔٚ .شىش سئ١غٙب االعزبر ِحّذ
اٌغؼٛدٚ ٞأػضبء اٌّجٍظ اٌجٍذِّ ٞثٍ ٓ١ثبالعزبر ِحّذ لجشصٍ ،ٟاٌز ٛ٘ ٞثبالصً ِٓ أٚائً ِزطٛػ ٟاٌحشوخ

االجزّبػ١خ .وّب ٔشوش إداساد اٌّذاسط ٚاٌطالة اٌز ٓ٠شبسوٛا ف٘ ٟزا اٌٍمبء
لجشصٍٟ
ِٓ جٙزٗ سحت اٌغ١ذ لجشصٍ ٟثبٌّشبسو ٓ١ف ٟاٌٍمبء ٔبلال إٌ ُٙ١رح١بد سئ١ظ اٌجٍذ٠خ األعزبر ِحّذ اٌغؼٛد.. ٞ
ٚأضبف ٌ :مذ وٕذ ِٓ اٌّؤعغٌّ ٓ١شوض اٌحشوخ االجزّبػ١خ ف ٟص١ذا اٌمذّ٠خٚ ،أٔب فخٛس جذا إٔٔ ٟأس ٜج ٟال ِٓ
اٌصجب٠ب ٚاٌشجبة ٠شبسو ْٛف٘ ٟزٖ اٌٍمبءاد اٌٙبِخ اٌٙبدفخ.
ثصشاحخ عشسد جذا ٌٍّٛاض١غ اٌز ٟأث١شد خالي اٌٍمبءٚ ،و١ف أْ اٌشجبة ٠ؼ ٟرّبِب أّ٘١خ ِب لبِذ ثٗ ثٍذ٠خ ص١ذا
اٌز ٟوبٔذ
ٚاإلٔجبص اٌىج١ش اٌزٔ ٞش٠ذ اٌحفبظ ػٍ ٛ٘ٚ ٗ١أْ رجم ٝشٛاسع ص١ذا ٔظ١فخ ٚأعٛالٙب خبٌ١خ ِٓ اٌفٛضٝ
لبئّخ جشاء إٔزشبس ػشثبد ٚثغطبد اٌخضبس.
ٌششاء اٌخضبس ٚاٌفبوٙخ ِٓ اٌغٛلٓ١
ٚأرٛجٗ ثبٌّٕبعجخ إٌ ٝعىبْ إٌّبطك ف ٟص١ذا ٚاٌجٛاس داػ١ب إ٠بُ٘
اٌّخصصٌ ٓ١زٌه إٌّٛرج ٟف ٟشبسع فخش اٌذٚ ٓ٠اٌجذ٠ذ فِ ٟحٍخ ع ًٙاٌصجبؽ لشة عجٕ١ظ
عالِخ
ِٓ جٙزٙب رٛجٙذ اٌغ١ذح ف١ش ٚص عالِخ ثبٌشىش إٌ ٝثٍذ٠خ ص١ذا ٌـ " دػّٙب اٌّزٛاصً ٌخطٛاد اٌحشوخ اإلجزّبػ١خ
ٔٚشبطبرٙب ٚ ،اٌغؼٌ ٟزحم١ك ثشاِجٙب اٌٙبدفخ ٌٛضغ إحزشاَ حمٛق اٌطفً ِٛضغ اٌزٕف١ز ثح١ث ال رىٕ٘ ْٛبن إٔزٙبوبد
ٌٙزٖ اٌحمٛق" .
ثؼذ رٌه ػشض طالة اٌّذاسط ِشبس٠ؼٚ ُٙافىبسُ٘ اٌز ٟرّحٛسد حٛي ط ثً رأِ ٓ١اٌحّب٠خ ٚاألِبْٚ ،اٌٛلب٠خ ِٓ
ِخبطش آفخ اٌّخذساد وٙٔٛب رٛد ٞثصبحجٙب ٚثبٌّجزّغ ٚرغ١ش ثٗ ٔح ٛاٌذِبس ،فضال ػٓ ِٛاض١غ ِخزٍفخ حٛي
اٌغ١بعخ ٚإٌظبفخ ٚاٌحفبظ ػٍ ٝاٌج١ئخ إٌخ..

