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اٌذضب اإلشرشاو ٝاٌغاتكٚ ،اٌز ٜلذ عثك ٚأْ ؿٍة اإلٔؼّاَ ٌألِّيح
اٌشيٛػيح ،لذ ٚافك تاإلجّاع ػٍ ٝاٌٛادذ ٚاٌؼششيٓ ششؿًا فِ ٝؤذّشٖ
اٌز ٜأجشاٖ ِؤخشًاٚ ،تاٌـثغ لذ أؼُ ٌٍىِٕٛرشْٚ .تٙزٖ اٌخـٛج لذ
لاِد اٌثشٌٚيراسيا اٌّظشيح ترشىيً دضتٙا اٌـثم ٝاٌصٛسٚ ،ٜيٛاجٗ
اٌشؼة اٌّظش ٜتؼؼًا ِٓ أوصش اٌّٙاَ إٌذادًا ف ٝذاسيخٗ ،ألٔٗ ال
يرٛجة ػٍيٗ فمؾ أْ يماذً ٌرذشسٖ اٌمٌٚ ،ِٝٛىٓ يجة ػٍيٗ فٔ ٝفظ
اٌٛلد وزٌه أْ يرخٍض ِٓ ٔيش اإلِثشياٌيح األٚسٚتيح ٚاٌمِٛيحٌ .مذ
أخزخ اٌذىِٛح اٌّظشيح اٌفشطح ٚاعرغٍد إػالْ األدىاَ اٌؼشفيح فٝ
اٌثٍذٚ ،أػٍٕد ترؼاٙٔٚا ِغ اٌغٍـاخ اٌؼغىشيح اإلٔجٍيضيح دضتٕا وذضب
غيش لأٚ .ٝٔٛلذ داٌٛٚا ِٕغ ذشىيً دضتٕا وذضب شيٛػٚ ،ٝاآلْ
يّٕؼٚ ْٛجٛدٔا اٌششػِٕٚ ٝغ ٔشش جشائذٔا اٌششػيح.
وً ٘زا تال فائذج! ٌمذ لاِد اٌذىِٛح در ٝتّٕغ اٌّجٍظٌٚ .ىٓ اٌشفاق
اٌّظشييٓ ألاِ ٖٛغظثًا ػٓ اِرٕاػاخ اٌذىِٛح ٚذٙذيذاخ اٌششؿح
األٔجٍِ-ٛظشيح.
ٚجش ٜاٌّجٍظ ٚأؼمادٖ عشًا ف ٝاٌثٍذ ،ف ٝطؼيذ ِظشٚ ،ف ٝاٌٛٙاء
اٌـٍك ذذد اٌشّظ اٌذشج ٚاٌغّاء ،تيّٕا واْ «اٌفالد »ْٛيىذدْٛ
ف ٝاٌذمً٘ٚ .ىزا فمذ تذأ اٌّؤذّش إرا جاص اٌرؼثيش تاٌذذيس ٚاٌرشدية.
ٚذذد أشؼح اٌشّظ اٌغاؿؼح واْ ٕ٘اٌه ِجّٛػح سجاي لذ اجرّؼٛا

ِغ تؼؼٚ ُٙلذ افررذٛا اٌذضب ٚأعغٛا ٌٗ٘ ،زا اٌذضب اٌزِّٙ ٜرٗ
اعرؼادج دشيح اٌّالييٓ ِٓ اٌفالديٓ اٌّظشييٓ ِٓ ٔيش اٌمٕأح
اإللـاػيح.
واْ ٕ٘اٌه ِّصٌٍ ْٛفشٚع ػذيذج ِٓ األِّيح اٌشيٛػيح داػشيٓ.
اٌؼذيذ ِٓ األٚسٚتييٓ ٚاٌئٛأييٓ ٚاإليـاٌييٓ ٚاٌشٚط لذ خاٌـٛا أً٘
اٌثٍذ األطٍييٓ.
ٚتؼذ أْ لاَ اٌشفيك ْ.ط تاٌخـاب اإلفرراد ،ٝلاِد عىشذاسيح اٌذضب
تمشآءج ٚششح اٌـٔ 12مـح اٌخاطح تاالٔؼّاَ ٌألِّيح اٌشيٛػيح.
ٚلاَ ِٓ تؼذُ٘ اٌشفيك آسيًِّّٚ ،صٍ ٛاألِّيح اٌشيٛػيح تاٌمياَ ٌٍذذيس.

لاَ اٌشفيك آسيًّ ترذيح اٌّجٍظ تئعُ اٌىِٕٛرشْ ٚتئعُ اٌذضب
اٌشيٛػ ٝاإليـاٌ.ٝ
 ِٓٚتؼذ٘ا لذ ِؼٌ ٝيشيش تأٔٗ ٚتمثٛي اٌـ 12ششؿًا ٚترغييش اإلعُ،
فئْ اٌّجٍظ لاَ تاٌرأويذ تجؼً اٌذضب اٌّظش ٜفشػًا ِٓ فشٚع
اٌشيٛػيح اٌذٌٚيح.
ٌٚمذ أظٙش أّ٘يح اٌذضب اٌشيٛػ ٝاٌّظش ٜف ٝاٌذٌٚيحٚ .أْ األِّيح
عرّٕخ ِا فِ ٝمذسذٙا ِٓ اٌذػُ اٌّادٚ ٜاألخاللٌٍ ٝذضب اٌشيٛػٝ
اٌّظش .ٜفثغشع االٔؼّاَ ٚاالٔؼٛاء ذذد ٌٛاء األِّيح ،لاَ
اٌذضب ترذشيش ٔفغٗ ِٓ وً اٌؼٕاطش اإلٔرٙاصيح ٚاٌثشجٛاصيح
اٌظغيشج ف ٝطفٛفٗٚ .يجة ػٍ ٝاٌذضب اآلْ تأْ يجّغ وً اٌصٛسييٓ

اٌّرٕاششيٓ فٚ ٝاد ٜإٌيًٚ ،أْ يٕظّٚ ُٙأْ يذ ٌُٙٛإٌ ٝشيٛػييٓ
ِٕظّيٓ ٚجيذيٓ.
إْ اٌذضب فِٙ ٝذٖ ٛ٘ٚ .اليضاي غيش ِؼشٚف ٌٍجّا٘يش .فّٓ
اٌؼشٚس ٜإرًا أْ يشاسن ف ٝاٌذياج اٌغياعيح اٌّظشيح ٚتأْ يجؼً
عٍـرٗ ِٚثادسذٗ ِذغٛعح ف ٝذٛجيٗ دفح األدذاز .يجة أْ يذٛص
اٌذضب أرثاٖ «اٌفالديٓ»ٚ ،أرثاٖ ػّاي اٌيذ ٚاٌؼمً ٌٕشاؿاذٗ.
فىيف عيذمك اٌذضب اٌشيٛػ ٝاٌّظش ٜشؼاس «إٔخشؿٛا ِغ
اٌجّا٘يش».
 .2ػٓ ؿشيك إٌشاؽ إٌمات.ٝ
 .1ػٓ ؿشيك تشٔاِج صساػِٕ ٝاعة ،آخزيٓ تاٌذغثاْ ِرـٍثاخ
اٌفالديٓ ،در ٝيرّىٓ ِالييٓ «اٌفالديٓ» ،اٌزيٓ يشىٍ ْٛػظة
اٌؼًّ ٚاٌمٛج اٌصٛسيح فِ ٝظش ِٓ ،اٌرجّغ ذذد ٌٛاء اٌذضب
اٌشيٛػ ٝاٌّظش.ٜ
 .3ػٓ ؿشيك اٌذػايا اٌشاٍِح تيٓ اٌجّا٘يشٌ ،ثشٔاِج يـاتك تاٌرذشس
اٌم ِٝٛاٌشاًِ ِٓ اٌٙيّٕح اإلٔجٍيضيحٚ .عيظذس اٌذضب اٌشيٛػٝ
اٌّظش ٜشؼاسًا ٌٍجثٙح اٌصٛسيح اٌّرذذج ػذ اإلِثشياٌيح اإلٔجٍيضيح،
٘ٚزا اٌشؼاس عيّىٓ اٌذضب ِٓ جّغ وً لٛج لِٛيح تيٓ اٌشؼة
اٌّظش.ٜ
ٌمذ ششح اٌشفيك آسيًّ ِٓ تؼذ ٘زا تاٌرفظيً إٌماؽ اٌصالز اٌر ٝذشىً
األعاط اٌّثذئٌٕ ٝشاؿاخ اٌذضب اٌشيٛػ ٝاٌّظش ٝ٘ٚ .ٜاٌذشوح
إٌماتيحٚ ،اٌّغأٌح اٌضساػيحِٚ ،غأٌح اٌرذشس اٌم.ِٝٛ

ٚتإٌظش ٌٍٕماؽ اٌصالشح ،فٍمذ ػايٓ اٌشفيك آسيًّ أؿٛاس اٌذشوح اٌمِٛيح
اٌّظشيحٚ ،أػٍٓ تأْ «اٌٛفذ» سأعّاٌِٚ ٝذافظ ف ٝج٘ٛشٖ ،أعغرٗ
اٌـثماخ اٌؼٍيا ِٓ اٌثشجٛاصيح اٌّظشيح .فثاٌشغُ ِٓ وً اٌظٛٙسٌٓ ،
يغرـيغ دضب صغٍٛي أْ يؼـِ ٝظش ذذشس٘ا اٌغياع ٝاٌذميم ،ٝألْ
٘زا عثثٗ اٌّظاٌخ اٌّشرشوح تيٓ اٌشأعّاٌيراْ اٌشأعّاٌيح ٚاإلٔجٍيضيح،
ٚذثؼيح اٌشأعّاٌيح اٌّظشيح ػٍ ٝاٌرّٛيً اإلٔجٍيض ٜاٌؼاٌّ ،ٝيميذ أٜ
ػًّ يٙذف ٌالعرمالي ،فذضب عؼذٚ ،اٌز ٜأجثشذٗ ػغٛؽ اٌجّا٘يش
اٌصٛسيح فِ ٝظش تأْ يّؼ ٝأللظ ٝاٌيغاس ،يثذس اآلْ ػٓ إِىأيح
ذفاُ٘ دائُ تيٓ ِظش ٚإٔجٍرشاٌ .مذ واْ ٘زا اٌذضب ػٍ ٝاٌذٚاَ يشيذ
ذفاًّ٘ا ِٓ ٘زا إٌٛع ،فشجاالذٗ اٌميادي ْٛأٔفغ ُٙلذ أػٍٕٛا تأُٔٙ
يؼرشف ْٛتّظاٌخ إٔجٍرشا اٌغائذج فِ ٝظش.
ػٍ ٝاٌشغُ ِٓ ٘زا ،فئْ اٌذضب اٌشيٛػ ٝاٌّظش ٜيٕا٘غ تئخالص
ٚتجذيح أ ٜذفاٚع ِغ اإلِثشياٌيح اإلٔجٍيضيح اٌر ٝيماذٍٙا ٌٓٚ .يفشً
ف ٝإظٙاس ٚالغ ٚدميمح أ ٜخـح خذاػح ٌالعرمالي يذاٚي «اٌٛفذ»
فشػٙا ػٍ ٝاٌشؼة اٌّظش.ٜ
ٌمذ ػشع اٌشفيك آسيًّ تٛػٛح ذاَ تأْ ِظش يّىٓ أْ ذرذشس فمؾ
تصٛسج٘ٚ ،زٖ اٌصٛسج فٔ ٝفظ اآلْ شٛسج عياعيح ٚالرظاديح ٚاجرّاػيح.
فاالعرمالي اٌمٚ ِٝٛذذشس اٌثشٌٚيراسيا يشذثـاْ تثؼؼّٙا اٌثؼغ.
ٚتؼذ رٌه لذ أػـ ٝاٌشفيك آسيًّ ِٛجضًا ػاًِا تظذد األدٛاي
األٚسٚتيح ٚاٌؼاٌّيحٚ ،أشاس تاٌّٙاَ اٌر ٝذٕرظش اٌشؼٛب ف ٝاٌششق فٝ
ٔؼاٌٙا ػذ اٌشأعّاٌيح.

ٚف ٝاٌخراَ ،لذ ػثش ػٓ شمرٗ اٌراِح تأْ اٌذضب اٌشيٛػ ٝاٌّظشٜ
اٌشابٚ ،وً سفيك ،عيىِٛ ْٛٔٛجٛديٓ ػٍ ٝاٌذٚاَ ف ٝطفٛف لراي
اٌثشٌٚيراسيا اٌّظشيحٚ ،ذذد ٌٛاء اٌذٌٚيح اٌشيٛػيح.
ٚتؼذ خـاب اٌشفيك آسيًّ ،لذ لثً اٌّجٍظ تذشاسج تاٌـ 12ششؿًا تال
أِ ٜؼاسػح ِـٍمًاٚ ،ػضِٛا ػٍ ٝذغييش اإلعُ اٌمذيُ ٌٍذضب.

لشأ اٌشفيك  .ٚاٌرمشيش ػٍ ٝتشٔاِج اٌذضبٚ ،لذَ ٘زا ٌٍجٕح اٌّشوضيح
ٌٍّجٍظ.
إْ ِّٙح اٌذضب ٘ ٛذذشيش ِظش ٚاٌغٛداْٚ ،اذذاد ٘زيٓ اٌثٍذيٓ،
در ٝيم َٛاٌشؼثيٓ اِرذذيٓ تاٌمياَ ترأِيٓ ٔفغيّٙا تاٌؼٕاطش اٌـثيؼيح
ف ٝتٍذيّٙاٚ ،اٌمراي ف ٝاذذاد ػذ ِغرغٍيِٚ ُٙؼـٙذي ُٙاٌذاخٍييٓ
ٚاألجأة.
ٚتإٌظش ٌمٕاج اٌغٛيظ ،فئْ اٌذضب اٌشيٛػ ٝاٌّظش ٜعيـاٌة
ترأِيّٙاٌ ،يظ ألْ ذذميك ٘زا عيأذ ٝتفائذج فٛسيح ػٍ ٝاٌـثمح اٌؼاٍِح،
ٌٚىٓ ألْ ٘زا يّىٓ أْ يى ْٛتّصاتح ػشتح ٘الن ف ٝلٍة وً خـؾ
إٔجٍرشا اإلِثشياٌيح.
فٛادذج ِٓ ٔشاؿاخ اٌذضب ذرؼّٓ اٌرٛغً اٌشيٛػ ٝف ٝإٌماتاخ.
ٚإٌغاء اٌذي ْٛاٌؼاِحٚ ،ذظفيح اذفالياخ اإلعرغالَٚ ،ذٛفيش اٌرؼٍيُ
اإلٌضاِٚ ،ٝاٌّغاٚاج اٌجٕغيحٚ ،فظً اٌذيٓ ػٓ اٌذٌٚح – ٘ ٚزٖ وٍٙا
ٔماؽ أخش ٜف ٝتشٔاِج اٌذضب.

ٌٚرذشيش اٌثشٌٚيراسيا اٌضساػيح ،فئْ اٌذضب اٌشيٛػ ٌٓ ٝيغؼ ٝفمؾ
ٌرذميك إٌظشياخ اٌشيٛػيحٌٚ ،ىٕٗ عيمف ٌرذميك ٘زٖ اٌّـاٌة
اٌفٛسيح:
 .2إٌغاء دي ْٛاٌفالديٓ اٌفمشاء.
 .1ذظفيح اٌؼشائة ػٍ ٝطغاس اٌُّالن ِٓ اٌفالديٓ.
ِ .3ظادسج أِالن وثاس ِالن األساػٚ ،ٝذٛصيغ األسع تيٓ
اٌفالديٓٚ ،ذىٛيٓ ِجرّؼاخ ذؼأٚيح صساػيح شيٛػيح.
 .4ذأعيظ ٌٍثٕٛن ػٍ ٝأعظ ذؼأٚيح ٌذػُ فمشاء اٌفالديٓ.

ٌمذ أػٍٓ اٌذضب اذفالٗ تاإلجّاع ٚيمش اٌّجٍظ اٌشاتغ ٌٍذضب اٌشيٛػٝ
اٌّظش:ٜ
 .2تؼذ لثٛي اٌششٚؽ اٌـٌٍ 12ذٌٚيح اٌصاٌصح ،ذغييش إعُ اٌذضب
ٌـ«اٌذضب اٌشيٛػ ٝاٌّظش ،ٜفشع اٌذٌٚيح اٌشيٛػيح» ،تذال ِٓ
إعُ «اٌذضب اإلشرشاو.»ٝ
 .1اٌرؼثيش ػٓ ذؼآِ اٌذضب اٌشيٛػ ٝاٌّظشِ ٜغ سٚعيا
اٌغٛفيريح فٔ ٝؼاٌٙا ػذ اٌشأعّاٌيح اٌؼاٌّيح.
 .3إػالَ األدضاب األخٛيح ف ٝوً اٌثٍذاْ تخظٛص اٌمشاساخ.
ٚتؼذ أْ ذُ ٘زا ،إٔر ٝٙاٌّجٍظ تغٕاء ٔشيذ «األِّيح».

