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جدلمذِس :
ػلد جٌٕحط جٌؼكه فهُ َؼطربؤٗ وعٍُس ٌٍهشوخ ِٓ جدلشحوً و جدلىجلف جٌظؼرس جٌيت ربذظ ذلُ َىُِح فًنفغ ِٓ
جٌشوـ جدلؼٕىَس و ػلغٓ ِٓ جحلحٌس جٌٕفغُس و غلؼٍهُ ِطفحتٍىْ دوِح ،و َمؼٍ جٌؼكه ػًٍ جٌؼغؾ وجٌطىضش و
َشَف جْػظحخ.
َغطّطغ أغٍد جٌٕحط ذمشجءز جٌمظض جٌفىحُ٘س و جالعطّحع ٌٍىىُِذَح ِٓ جٌشجدَى أو جٌطٍفضَىْ أو ِٓ قىت ِٓ
أشخحص آخشَٓ .ذحٌـرغ ػلد ججلُّغ جٌشخض "جدلهشؼ" أو جٌشخض جٌزٌ ضطّطغ شخظُطٗ حبظ فىحٍ٘ و ٌٗ
جٌمذسز يف ؾؼً جِخشَٓ َؼكىىْ ذاٌمحء جٌٕىحش ػٍُهُ .وّح َغطّطغ أغٍد جٌٕحط ذحالعطّحع ٌٍمحدز و
جدلطكذغىْ جٌزَٓ َغطخذِىْ قغهُ جٌفىحٍ٘ يف خـرهُ.
ؼلحف جخلـرحء جدلرطذتىْ ِٓ ئظهحس قغهُ جٌفىحٍ٘ يف خـرهُ ،قىت أْ جٌرؼغ َمىي "أٔح ٌغص وىُِذَح" و
َمىي آخشوْ "ال أعطـُغ ئٌمحء ٔىطس" .و ؼلحف آخشوْ أْ َفشً قغهُ جٌفىحٍ٘ يف ئػكحن جدلغطّؼٌن
فغُشؼشوْ ذحإلقشجؼ و جإل٘حٔس أِحِهُ.
ٌ ىٓ ٌٍفىح٘س جٌؼذَذ ِٓ جٌفىجتذ ٌٍّطكذظ و ٍ٘:
َغحػذ يف ضأعُظ سجذؾ ذُٕه و ذٌن جدلغطّؼٌن.
ضؼذ جٌفىح٘س ِٓ أفؼً أعحٌُد "وغش ججلّىد" حبُع ضظهش(أٔص وخـُد) أٔه ذحٌطأوُذ وأٌ شخض آخش ال
َأخز ٔفغٗ أو جدلغأٌس ذشىً ؾذٌ سبحِح.
َغحػذن ػًٍ جٌطأغًن ػًٍ جدلغطّؼٌن جٌؼذجتٌُن.
َطـٍد ػًٍ جخلـُد جٌطأغًن ػًٍ جدلغطّؼٌن جٌزَٓ ال َطمرٍىْ أٌ سعحٌس ِٕٗ .سدبح َىىْ ِىػىع جخلـرس ِػًنج
ٌٍؿذي و ال َٕحعرهُ أو سدبح َىىٔىْ لذ أؾربوج ذححلؼىس ،أو لذ ٍَمٍ جخلـُد أخرحسج عُثس .يف ٘زٖ جحلحالش
ػًٍ جخلـُد أْ َغطؼًّ قغٗ جٌفىحٍ٘ إلػحفس سوـ جٌذػحذس و جٌطمرً و ئصجٌس جٌؼذجتُس.
غلؼً جدلغطّؼٌن ِهطّىْ دلح َمحي.
َهطُ جٌٕحط أوػش ٌٍخـُد جٌزٌ َغطخذَ جٌفىح٘س يف خـرٗ قُع أْ جٌفىح٘س ذبؼً جخلـرس أوػش ِطؼس و ذؼُذز
ػٓ جدلًٍ.
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جٌطأوُذ ػًٍ وؾهس جٌٕظش أو ضىػُكهح.
ضشعُ جٌفىح٘س جٔـرحػح ؾُذج ػٕه .و عُطزوش جدلغطّؼىْ ِغضي خـرطه ئرج جعطخذِص جٌفىح٘س إلَظحذلح.
ضغحػذ جٌٕحط يف ضزوشن.
َطزوش جٌٕحط دوِح جْشخحص جٌرحسػىْ و جدلغٍُّىْ.
 ئْ جذلذف ِٓ ٘زج جٌذًٌُ ٌُظ ؾؼٍه وىُِذَح ئظلح دلغحػذضه يف جعطخذجَ جٌفىح٘س يف خـره قىت ذبزخ
جدلغطّؼٌن و ذبؼٍهُ ِهطٌّن دلح ضمىٌٗ و قىت ذبؼً وؾهس ٔظشن فؼحٌس .ال َطـٍد ِٕه أو قىت َطىلغ ِٕه وطحذس
ٔىحضه أو لظظه جٌفىحُ٘س ،ذُّٕح ؽلىٕه فؼً رٌه ئْ أسدش .ذذال ِٓ رٌه ،أٔشة "ٍِف جٌفىح٘س" جخلحص
ذه و ؿىسٖ دوِح و لُ ذطؿذَذٖ و ئػحفس جدلضَذ ِٓ جٌمظض جدلؼكىس ِٓ جٌىطد أو قىت جٌىحسضىْ و غًن٘ح و
ضؼٍُ وُفُس ئػحفطهح يف خـره.
 عططؼٍُ ِٓ جٌششوع جْوي وُفُس جعطخذجَ جٌمظض جٌفىحُ٘س جٌمظًنز وحفططحقُس خلـرطه .أِح يف جدلششوع
جٌػحين ٌٓ ضرذأ خـرطه ذمظس فىحُ٘س لظًنز فكغد و ئظلح عططؼٍُ جعطخذجَ وجقذز ِٓ جٌمظض إلػحدز ضأوُذ
ِغضي جخلـرس ػٕذ ئهنحء خـرطه .و َطـٍد جدلششوع جٌػحٌع أْ ضغطخذَ جٌٕىحش ٌٍطأوُذ ػًٍ ٔمحؽ خـرطه
جٌشتُغُس .أِح جدلششوع جٌشجذغ فغططؼٍُ ِٕٗ روش فىح٘س جفططحقُس يف جٌرذجَس ضٍُهح عٍغٍس ِٓ جٌفىح٘حش أغٕحء
جخلـرس .و عُغّف ٌه جدلششوع جخلحِظ ذحعطخذجَ ئذذجػه ذزوش لظس فىحُ٘س ؿىٍَس .و يف هنحَس ٘زج جٌذًٌُ
عطؼشع جخلحسبس ػٍُه خـىجش ضفؼٍهح ئرج مل ضُغطمرً فىح٘طه ػًٍ جٌٕكى جدلـٍىخ ِٓ لرً جدلغطّؼٌن و وُفُس
ئٌمحء جٌفىح٘س ػٕذ قذوظ أقذجظ غًن ِطىلؼس أغٕحء خـرطه.
 عططؼٍُ وُفُس جعطخذجَ جٌفىح٘س يف خـرطه وأٌ ِهحسز أخشي ِٓ ِهحسجش جٌطكذظ فهٍ ضطـٍد ِٕه
جٌذسجعس و جٌطذسَد.
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 جدلششوع جْوي:
أشؼً جحلّحط يف ججلّهىس
أضزوش جخلـد جٌيت أٌمُطهح إلوّحي ِشحسَغ دًٌُ جدلطىجطً جدلطّىٓ؟ وجقذز ِٓ جٌذسوط جٌيت لذ ضؼٍّطهح أْ
جفططحقُس خـرطه غلد أْ ضغطكىر ػًٍ ج٘طّحَ جدلغطّؼٌن و غلد أْ ضػًن ج٘طّحِهُ ذه و دبىػىػه و ضمىدُ٘
ئىل طٍد ِىػىع خـرطه.
ضؼطرب جٌفىح٘س ِٓ جٌـشق جدلّطحصز ٌرذء خـرطهَ .ىىْ ججلّهىس لٍمح و ِطىضشج لرً أْ ضمف أِحِهُ و لرً أْ
ضمذَ و ضؼشف ذٕفغه ،و َطغحءي جدلغطّؼىْ ِح ئرج وٕص عطشوق ذلُ أو عطمىي ِح َػًن ج٘طّحِهُ أو ئرج ِح
وحٔىج عُىجفمىْ ػًٍ ِح عطمىٌٗ .ئْ روشن ٌشٍء ِؼكه يف ذذجَس خـرطه عُغحػذ جدلغطّؼٌن ذىػغ جٔـرحع
ئغلحيب ػٕه قُع عُغحػذ رٌه ػًٍ ؾزخ جٔطرح٘هُ و َهذب أػظحهبُ و َمىدُ٘ ذٍـف ٌالعطّحع و جٌطشىق
ٌرمُس خـرطه.
ضىىْ جٌفىح٘س أقذ جٌفثطٌن :جٌٕىحش و جٌمظض .جٌٕىحش غحٌرح –ذحدلخطظش -قىجس ِح ذٌن شخظٌن ،و ٌُظ ذلح
ِمذِس أو ِٕطظف أو خحسبس ،و ضمذَ جٌٕىطس خٍفُس ذغُـس أو ِؼٍىِحش و ضفحطًُ ذغُـس.

يف ٌىَ ِٓ األٌبَ عأٌذ جبس يل "أرؼشف ِب ً٘ أطىي وٍّخ يف اٌٍغخ اٌؼشثٍخ؟" أجبة "ادلطبؽ ثبٌزأوٍذ".
أِح جٌمظس فطؼذ أؿىي ِٓ جٌٕىطس و ضطؼّٓ ِؼٍىِحش أو ضفحطًُ أوػش.

رمذَ شبة أًُِ ٌٍؼًّ ثىظٍفخ "ثىاة"ٌ .ىٓ مل ٌزُ رؼٍٍٕٗ ِٓ لجً إداسح ادلىظفٌن ألٔٗ مل ٌىٓ ٌؼشف اٌمشاءح أو
اٌىزبثخ! ٌأط اٌشبة ِٓ اٌىظٍفخ و الزشع ِبال ِٓ ػّٗ و ثذأ ثجٍغ اٌفبوهخ يف شبسع ِضددُ .و جنخ اٌشبة يف
ولذ لظًن ِٓ اِزالن فشوع ِٓ اٌجمبالد و أطجخ ثشٌب .و يف ٌىَ ِٓ األٌبَ ،ر٘ت اٌشبة إي اٌجٕه إلٌذاع ِجٍغ
ِٓ ادلبي .فأخز اإلٌظبي و وزت إشبسح  يف خبٔخ اإلٌذاع ،فمبي ٌٗ ِذٌش اٌجٕه "واو ٌمذ جنذذ ثذوْ رؼٍٍُ.
أرغبءي ِب اٌزي وٕذ عزفؼٍٗ إرا وٕذ ِزؼٍّب؟" سد ػٍٍٗ اٌشبة "ثىاثب ثبٌزأوٍذ".
ذُّٕح َؼطّذ جدلطكذغىْ ػًٍ روش جٌمظض يف خـرهَُ ،ؼطّذ جٌفىحُ٘ىْ ػًٍ روش جٌٕىحش جدلطىجطٍس جلزخ
جٔطرحٖ جدلغطّؼٌن .و ٌزٌه َشوض ٘زج جدلششوع ػًٍ جٌمظض جٌفىحُ٘س.
أقذ جْعرحخ جٌيت ضشػد جدلطكذغىْ جدلرطذتىْ ذحعطخذجَ جٌفىح٘س يف خـرهُ ٍ٘ أهنُ َؼطمذوْ ذأٔٗ غلد ػٍُهُ
وطحذس جٌٕىحش ذأٔفغهُ .و ٘زج ٌُظ ذحٌؼشوسز طكُكح و ٌىٓ ذحٌـرغ ؽلىٕه فؼً رٌه ئرج وٕص ذحسػح و
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ٌذَه جدلى٘رس يف وطحذس جٌٕىحش .أِح ئرج مل ضىٓ ٌذَه جٌمذسز يف جٌىطحذس وً ِح ػٍُه ٘ى فؼً ِح َفؼٍٗ أغٍد
جدلطكذغىْ :جلطرظ ٘زٖ جٌٕىحشٕ٘ .حن جٌؼذَذ ِٓ جدلظحدس و جدلىجد جٌيت ؽلىٓ أْ ضمطرظ ِٕهح:
 جٌىطد :غحٌرح ضطىفش يف جدلىطرحش و زلالش ذُغ جٌىطد وطرح فىحُ٘س ربطىٌ ػًٍ جٌؼذَذ ِٓ جٌمظض ججملّؼس
ػًٍ قغد ِىجػُؼهح (َطىفش يف ِٕظّس جٌطىعطّحعطشص جٌؼحدلُس وطرح فىحُ٘س) .و أَؼح ؽلىٕه أْ ذبذ جٌمظض
جٌفىحُ٘س يف عًن جٌىطحخ جٌزجضُس.
 ججلشجتذ جإلخرحسَس :غحٌرح ضطىفش يف ججلشجتذ جإلخرحسَس جٌىىُِذَس جٌؼذَذ ِٓ جٌٕىحش و جٌمظض قغد
جدلىجػُغ.
 ججملالش و ججلشجتذ :غحٌرح عطؿذ لظض ػٓ أقذجظ أو قحالش غشَرس أو غًن ػحدَس و ؽلىٓ جعطخذجِهح و
روش٘ح قغد قحؾطه .أَؼح لذ ذبذ فُهح جٌشعىَ جٌىحسَىحضًنَس و جٌىطحذحش جذلضٌُس جٌيت لذ ضىىْ ِظذسج ؾُذج.
 جٌشجدَى و جٌطٍفضَىْ و جْفالَ و جْششؿس :لذ َىؾذ يف جٌربجِؽ جحلىجسَس و جٌربجِؽ جٌىىُِذَس و أَؼح
جْفالَ لظض وىُِذَس .و جٌرؼغ ِٓ جٌىىُِذٌَن و جدلطكذغىْ جدلطّشعىْ ٌذَهُ أششؿس فىحُ٘س ِطىفشز.
 جالٔطشٔصٕ٘ :حن جٌؼذَذ ِٓ جدلىجلغ جٌفىحُ٘س جدلٕطششز يف جٌشرىس جٌؼٕىرىضُس.
 جحلُحز جٌُىُِس :جٔطرٗ دلح ػلذظ قىٌه وً َىَ ،فمذ ضغّغ أو ضشح٘ذ قحٌس ِؼكىس يف جٌرحص أو جٌـحتشز أو
يف جٌؼًّ أو يف جحملالش و غًن٘ح ِٓ جالِحوٓ جٌؼحِس قُع ؽلىٓ أْ ضطشهذ هبح يف خـرطه .أَؼح ػحتٍطه ضؼطرب
ِظذسج ؾُذج ،فأٌ ؿفً طغًن ذشٌء لذ َمىي أو َفؼً شُثح ِؼكىح.
ؽلىٕه أْ ضظٕغ ٌٕفغه "ٍِف جٌفىح٘س" (يف جحلمُمس ئْ مجُغ جدلشحسَغ يف ٘زج جٌذًٌُ َطـٍد ِٕه أْ ضظٕغ
ٍِف فىحٍ٘ و أْ ضغطخذِٗ) .جمحً لٍّح و وسلس ِؼه دجتّح فؼٕذِح ضغّغ لظس أو ٔىطس ِؼكىس جوطرهح فىسج.
أَؼح ذاِىحٔه لض جٌٕىحش و جٌمظض ِٓ ججلشجتذ و ججملالش و وػؼهح يف جدلٍف جٌفىحٍ٘ جخلحص ذهِٓ .
جدلّىٓ أْ ضىطد وً ِح ذبذٖ يف وشوش ِمحعهح  3 x 5أو ِٓ جدلّىٓ أْ ضىطرهح و ربفظهح يف جٌىّرُىضش جخلحص
ذه .و ِغ ِشوس جٌىلص عُظرف ٌه ِىطرطه جٌفىحُ٘س جخلحطس ذه ػٕذ ِطٕحوي َذن.
 جخطحس ِمذِس خلـرطه:
جخطحس لظطه جٌفىحُ٘س جالفططحقُس ذؼٕحَس .و ضزوش جٌطحيل ػٕذ جخطُحس لظطه:
 جخطحس جٌمظس جدلٕحعرس دلىػىع خـره:
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غلد أْ ضىىْ لظطه جالفططحقُس ِشضرـس دبىػىع خـرطه جْعحعٍ .ئرج وحْ ٘ذفه ِٓ جخلـرس ٘ى ضمذمي
ٔظحتف لرً جٌغفش ٌىرحس جٌغٓ فُؿد أْ ضىىْ لظطه ػٓ جٌغفش و ٌُظ ػٓ فشَك وشز جٌمذَ .و غلد أْ
ضىىْ جٌمظس جالفططحقُس ؾُذز ربفض فُهح جدلغطّؼٌن خلـرطه و ضطغٍد هبح ػًٍ جحلىجؾض ذُٕه و ذٌن ججلّهىس.
 جٌرغحؿس:
لذ ضُؼشع ِغطّؼُه ئىل جٌطشىَش و جإلقغحط ذحٌغىء ئرج وحٔص لظطه ؿىٍَس و شلٍس و ِؼمذز .ئرج وحٔص
لظطه ربطىٌ ػًٍ وٍّحش غًن ِؼطحد مسحػهح ِٓ لرً ِغطّؼُه فأه لذ لؼُص ػًٍ جٌفىح٘س يف خـرطه.
 ضُؼشف ذحٌفىح٘س ذغهىٌس:
لذ َؼؿض ػًٍ جدلغطّؼٌن فهُ جٌٕىص أو جٌمظض جٌفىحُ٘س جٌغحِؼس.
ِٕ حعرس:
جخطحس لظطه أو قىحَطه جٌفىحُ٘س ذؼٕحَس ذٕفظ ؿشَمس جخطُحسن ِىػىػح خلـرطه .و ػغ يف ػٌن جػطرحسن جٌطحيل
ػٓ ِغطّؼُه:
جٌؼّش ً٘ :عطخـد أِحَ طغحس يف جٌغٓ؟ أَ ِطمحػذوْ؟ ئرج وٕص عطخـد أِحَ ورحسج ذحٌغٌن فؼغ يف ػٌن
جػطرحسن أْ ٌذَهُ خربز ضفىق ؿالخ جٌىٍُحش أو ججلحِؼحش و ٌذَهُ سلطٍف جْشُحء جٌيت ضؼكىهُ .ئخرحسن ػٓ
لظس ِؼكىس ػٓ قفٍس ضمحػذ لذ ضُؼكه ِغطّؼٌن أػّحسُ٘ ضطشجوـ ِح ذٌن جخلّغٌن ئىل جٌغطٌن و ٌُظ
أشخحطح يف عٓ جدلشج٘مس جٌزَٓ عُؿذوْ لظطه ذؼُذز غًن شلطؼس.
 ججلٕظ :غحٌرح عُىىْ مجهىس ِغطّؼُه ِٓ فثس زلذدز ئِح روىس أو ئٔحظ أو مجهىسج سلطٍـح ،و ذٕحءج ػًٍ
مجهىسن جخطحس لظطه أو قىحَطه جٌيت عطغشد٘ح ػٍُهُ .عططٕحعد لظطه ػٓ ِىلف قذظ ٌه يف غشفس ضغًُن
جدلالذظ ٌٍشؾحي يف جٌٕحدٌ جٌشَحػٍ ِغ مجهىس ِٓ جٌشؾحي جٌشَحػٌُن و ٌُظ ِغ مجهىس ِٓ جإلٔحظ جدلؼٍّحش!
 جٌىظحتف :يف ذؼغ جْقُحْ لذ َـٍد ِٕه ئٌمحء خـرس أِحَ رلّىػس ِٓ جْشخحص ذلُ ٔفظ جٌىظُفس ،لذ
َىىٔىج رلّىػس ِٓ جحملحٌِن أو جدلؼٌٍّن أو ذحتؼٌن .لذ َىىْ ِٕحعرح روشن ٌمظس أو قىحَس ضذوس قىي وظحتفهُ
أو روشن ٌىٍّحش غحٌرح ِح ضغطخذَ يف وظحتفهُ َؼذ ِٕحعرح أَؼح .و ٌىٓ جعطرؼذ جعطخذجَ جٌىٍّحش جٌغشَرس
جٌيت لذ ضظٓ أهنح ِٓ زبظظهُ و ٌىٓ يف جحلمُمس ُ٘ ٌُغىج ِؼطحدَٓ ػٍُهح.
 جالذبحٖ جٌغُحعٍ :ئرج وحٔص لظطه أو قىحَطه ضػًن ججلذي أو جٌمٍك ْقذُ٘ فغطُرؼذ و ضٕفش ٘إالء
جْشخحص ِٓ جٌرذجَس .غلد أْ ضطىخً جحلزس ػٓ روش ِح َضػؽ أو َؼحَك أٌ شخض ِٓ جدلغطّؼٌن.
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 جٌطؼٍُُ ً٘ :عطخحؿد ِشضحدٌ جدلذجسط؟ أَ خشغلٍ ججلحِؼحش؟ أَ رلّىػس ِٓ جحلحطٌٍن ػًٍ جٌذوطىسجٖ؟ ئْ
دسؾس ضؼٍُُ ِغطّؼُه َإغش ػًٍ جخطُحسن ٌىٍّحش خـرطه و ٌٍمظض جٌيت عطزوش٘ح.
غلد أْ ال ضأخز لظطه جالفططحقُس أوػش ِٓ  ِٓ %13ولص خـرطه ذأوٍّهح .ػًٍ عرًُ جدلػحي :ئرج وحْ
ولص خـرطه  7دلحتك فؼٍُه أْ زبظض ِح ال َضَذ ػٓ جٌذلُمس ٌمظطه جالفططحقُس.
جذطؼذ ػٓ جٌمظض جذلؿىُِس جٌيت ضطؼّٓ وٍّحش عُثس أو ؾحسقس أو ذزَثس أو ضشًن ػًٍ ججلٕظ أو جٌذَٓ أو
جٌؼشق أو جٌؼٕظشَس .ال ذبحصف ذحٌطمًٍُ ِٓ ٔفغه أو ِظذجلُطه ذطكذغه ػٓ ٘زٖ جِْىس فزٌه ٌٓ غلؼٍه
ِطكذغح ؾُذج .وطد ِإعظ جٌطىعطّحعطشص د.سجٌف عٍ مسذيل:

إْ احلٍبح رىفش ٌٕب فشطخ االعزّزبع و اٌؼذه و ٌىٓ ٌٍظ ثبٌطشق اٌؼىشح .ميىٕه وزبثخ رٌه وذمٍمخ ِغٍُ هبب
دٍث أْ ثؼغ األشخبص لذ ٌؼشػىْ أٔفغهُ ٌٍّؼبٌمخ ثغجت إٌمبءُ٘ ٌٕىزخ عٍئخ يف دٌن ٌٓ ٌزّىٓ أدذ أْ
ٌؼبٌك شخظب آخش أٌمى ٔىزخ ِهزثخ.
غلد ػٍُه أْ ضطزوش أَؼح أْ "جٌطؿشَف" عُطؼٍك ذمحتٍٗ .ضطفحوش جٌمُُ جْخاللُس ِٓ دوٌس ٌذوٌس ،و ِذَٕس
ْخشي ،و ِٓ شخض ِخش .لذ َمىي جٌشخض ِمىٌس ذحػطرحس٘ح ٔىطس و ٌىٓ غلذ٘ح جِخش ذبشػلح ٌٗ .و ٌىٓ ئرج
قٍٍص ِغطّؼُه عطؼشف أْ ضؼغ أفىحسج ضٍُك ذزولهُ.
ضأوذ ػٕذ جخطُحسن ٌْ ِٓ جٌمظض أو جحلىحَحش أْ ضىىْ ِؼكىس ذحٌٕغرس ٌه .ال ضغطخذَ لظس روش٘ح ٌه
أقذُ٘ و ٔظكه ذزوش٘ح أَؼح ْٔٗ غلذ٘ح ِؼكىسْٔ ،ه قُّٕح ضٍمُهح ػًٍ جدلغطّؼٌن عُظهش ػٍُه أٔه غًن
ِشضحـ أو ال ذبذ٘ح ِؼكىس.
جٔطرٗ ػٕذ روشن ٌمظس أو قىحَس ِٕطششز أو ِطذجوٌس قحٌُح .ئرج وٕص لذ مسؼص ِإخشج ػٓ ٔفظ جٌمظس ِٓ
أشخحص سلطٍفٌن فهزج َؼين أْ مجهىسن لذ مسؼى٘ح أَؼح.
ال ضٍمٍ جٌمظس وّح وُطِرص فغحٌرح جٌمظض جٌفىحُ٘س جدلىطىذس ضظرف غًن ِؼكىس ػٕذ ئٌمحتهح .ئرج وٕص ِؼـشج
ٌزٌه فؼٍُه ذاػحدز طُحغس جٌمظس ذأعٍىذه ،و ال ضمٍك ئصجء ئػحفطه ٌرؼغ جٌطفحطًُ ْٔه قُّٕح ضٍمٍ جٌمظس
ذأعٍىذه عطظرف أوػش قمُمس و وجلؼُس .جعشد لظطه و وأهنح قذغص و قظرص فؼال (وئْ مل ضىٓ) فاْ رٌه
عُؿؼً جدلغطّؼٌن أوػش ج٘طّحِح خبـرطه.
إَّٔح أِىٓ ألكُ ٔفغه يف جٌمظس جٌيت ضزوش٘ح الْ جدلغطّؼٌن ػلرىْ أْ َغّؼىج جٌطؿحسخ جٌشخظُس جٌيت
قظٍص ٌه عىجء وحٔص قمُمُس أو صجتفس .أخربُ٘ جٌمظس و وأهنح قظٍص ٌه فؼال ذحعطخذجَ جٌىٍّحش "أٔح" و
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"جْعرىع جدلحػٍ" و "صوؾٍ" أو "صوؾيت" .جروش أمسحء أشخحص و أِحوٓ ِؼشوفس فرذي أْ ضمىي "وحْ جٌرحتغ
َطكذظ ئىل جِشأز "..خظظهح أوػش ذمىٌه "ذحِْظ وٕص يف جٌذجٔس ِىي و مسؼص أقذ جٌرحتؼٌن ."..
ئْ جٌمظض جدلؼكىس جٌيت ضشوَهح ػٕه ضىىْ ٔحؾكس ْْ جدلغطّؼٌن ػلرىْ جخلـرحء جٌزَٓ ال َأخزوْ أٔفغهُ
ذشىً ؾذٌ ؾذج .ؽلىٕه ئخرحسُ٘ لظض ػٓ ئخفحله يف ٌؼد جٌطٕظ أو ػٓ جحلُّس جٌغزجتُس جٌيت ضطرؼهح أو
قىت ػٓ طٍغ سأعه و عطشي وُف أْ جدلغطّؼٌن عُغطّطؼىْ و َؼكىىٌْ .ىٓ جقزس ِٓ جٌطكذظ ػٓ
شخض ذؼُٕٗ و جٌطمًٍُ ِٓ شأٔٗ و جٌطكذظ ػٓ ِهحسجضٗ جٌشَحػُس أو ؿشَمس ضٕحوٌٗ جٌـؼحَ و غًن رٌه .فارج
وحٔص لظطه عطغطهضب ذشخض أو دبىحْ أو ِٕظّس أو قذظ ػلرٗ ِغطّؼىن فاْ رٌه عُؼحَك ججلّهىس
ِٕه.
 أعشد جٌمظس ػٍُهُ:
سدبح ٌذَه لظس ِٓ أوػش جٌمظض جدلػًنز ٌٍؼكه يف جٌؼحمل ٌىٓ ئرج مل ضغشد٘ح وّح غلد عطخفك يف ئػكحن
جدلغطّؼٌن .ئْ قزف جْؾضجء جدلهّس أو ججلضء جدلؼكه ِٕهح ذلٍ ِٓ جْخـحء جٌشحتؼس جٌيت لذ َمغ فُهح جخلـُد.
عطؿذ جدلغأٌس عهٍس ئرج فهّص أْ أغٍد جٌمظض ضطىىْ ِٓ  5أؾضجء :جٌطّهُذ و جٌىلفس جٌمظًنز و ججلضء
جدلؼكه و جٌىٍّس جدلؼكىس و أخًنج جٌىلفس جٌمظًنز جْخشي.
جٌطّهُذ :و ٘ى عشد جدلؼٍىِحش جٌيت ػلطحؾهح جدلغطّؼىْ ٌٍطىطً ئىل طٍد جٌفىح٘س و ٘ى َإدٌ ذحدلغطّغ ئىل
ِغحس ِؼكه غًن ِطىلغ .و يف لظس جٌرىجخ جٌيت روش٘ح عحذمح وحٔص جدلؼٍىِحش ػٓ جٌشحخ و حبػٗ ػٓ جٌؼًّ
مث ػٍّٗ ورحتغ فحوهس ذلى جٌطّهُذ ٌٍؿضء جدلؼكه.
 جٌىلفس جٌمظًنز :ضظهش جٌىلفس جٌمظًنز لرً ججلضء جدلؼكه ِٓ جٌمظس قُع ذبزخ ججلّهىس و ضٍفص جٔطرح٘هُ
أٔه ػًٍ وشه أْ ضمىي شُثح يف غحَس جْعلُس.
 ججلضء جدلؼكه ِٓ جٌمظس :و ٘ى جٌغـش أو جدلمىٌس أو ججلٍّس جٌيت ضظٕغ جٌفىح٘س و ٘ى جدلٕكىن جٌغًن ِطىلغ
يف هنحَس جدلـحف و جٌزٌ َفحؾة ذٗ ججلّهىس و َغرد يف ئػكحوهُ .و ججلضء جدلؼكه يف لظس جٌرىجخ ٍ٘ "ذىجذح
ذحٌطأوُذ".
 جٌىلفس جٌمظًنز جْخًنز :و ضىىْ يف آخش جٌمظس قىت ضُّىٓ جدلغطّغ ِٓ جعطُؼحخ ججلضء جدلؼكه ِٓ جٌمظس
و َشي جٌفىح٘س و ذحٌطحيل َؼكه.
ٌُظ ٕ٘حن شُثح أعىء ِٓ جالعطّحع ٌمظس أو فىح٘س و لذ ٔغٍ لحتٍهح ججلضء جدلؼكه ِٕهح .ػٍُه قفظ ججلضء
جدلؼكه قىت سبٕغ ِٓ قذوظ رٌه .و يف جحلمُمس ٕ٘حن ذؼؼح ِٓ جخلـرحء ػلفظىْ يف جٌرذجَس ججلضء جدلؼكه مث
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قفظ ذمُطهح .و ػٍُه ذحٌطشوُض أوػش ػًٍ جٌىٍّس جدلؼكىس قُع أهنح ضأيت يف جٌٕهحَس ججلضء أو جٌغـش جدلؼكه
ِٓ جٌمظس قىت ضىىْ فؼحٌس يف ئػكحن و ضغٍُس جدلغطّؼٌن أوػش.
و أَؼح ِٓ جِْىس جٌغُثس ػٕذِح َُغشع جخلـُد يف روش لظطٗ فُطشن ِغطّؼُٗ غلح٘ذوْ ٌفهُ جٌمظس و ِغضج٘ح.
و ضأوذ ِٓ أْ طىضه ِشضفغ و وجػف .و ضزوش أْ جٌؼؿٍس يف روش سبهُذ جٌمظس و ججلضء جدلؼكه ِٕهح َُفغذ
لظض جٌؼذَذ ِٓ جخلـرحء.
يف جْغٍد َىىْ جخلـرحء ِطىضشَٓ ذؼذ جٌىلفس جٌمظًنز قُع أهنُ َغشػىْ ذؼذ٘ح إلوّحي خـرطهُ ذؼذ جٌمظس
ِرحششز .قىت ٌى وؾذ ججلّهىس جٌمظس ِغٍُس و ِؼكىس فاهنُ ٌٓ غلذوج جٌىلص ٌٍؼكه دوْ ِمحؿؼس جخلـُد.
و ٌزٌه ػٕذِح ضٕطهٍ ِٓ عشد جٌمظس ضىلف مث جٔظش ٌطشي سدز فؼً جدلغطّؼٌن و جضشن جٌفشطس ذلُ ٌٍؼكه أو
جالذطغحَ لرً ئوّحٌه ٌٍخـرس.
 جدلضَذ ِٓ جٌٕظحتف:
 جٌطذسَدَ :ؼطّذ صلحـ لظطه ػًٍ ِمذسضه يف ضىطٍُهح ذحٔغُحذُس .ضذسخ ػًٍ ئٌمحء جٌمظس و وشس٘ح ِشجش
ػذَذز و أسو٘ح ْطذلحته و ػحتٍطه و صِالته يف جٌؼًّ .و عطالقظ ذؼذ ولص ٌُظ ذـىًَ أْ جٌمظس مل ضؼذ
ِؼكىس ذحٌٕغرس ٌهٌ .زٌه ػٍُه أْ ضطزوش وُف أْ جٌمظس وحٔص ِؼكىس ؾذج ذحٌٕغرس ٌه ػٕذِح مسؼطهح
ْوي ِشز ،و ذحْغٍد عطىىْ ِؼكىس دلغطّؼُه أَؼح.
 ال ضؼكه ػًٍ لظطه :فىأٔه ضظفك ٌٕفغه! ٘زج ئىل ؾحٔد أٔه ئرج ػكىص ػًٍ لظطه و ٌىٓ
ِغطّؼُه مل غلذوج أهنح ِؼكىس فاْ ػكىه ٌٓ غلؼٍهُ َغًنوج سأَهُ.
 ال زبربُ٘ أٔه ػًٍ وشه روش فىح٘سِ :ػً "و جِْ عأخربوُ لظس ِؼكىس" أو "ً٘ مسؼطُ ػٓ لظس
جٌشحخ جٌزٌ سغد أْ َىىْ ذىجذح؟" ِػً ٘زٖ ججلًّ جٌطّهُذَس ضمطً لظطه ،فمذ َشغد جٌرؼغ ِٓ جدلغطّؼٌن
أْ َػرطىج أٔه ػًٍ خـأ ذحإلػحفس ئىل أْ صلحـ جٌمظض جٌفىحُ٘س َؼطّذ ػًٍ ػٕظش جدلفحؾأز.
و ضأوذ ِٓ ٌغس ؾغذن ال ضٍهُهُ أو زبربُ٘ ػٓ لظطه .فارج جذطغّص فؿأز جذطغحِس ورًنز لرً روش ججلضء
جدلؼكه ِٓ جٌمظس فىأٔه ضُخربُ٘ أٔه عطمىي شُثح ِؼكىح و ذحٌطحيل عُضوي ػٕظش جدلفحؾأز ْْ جدلغطّؼٌن
َؼٍّىْ أْ شُثح ِح عُكذظ.
 وٓ وجغمح :ئرج أظهشش أٔه وجغمح ِٓ ٔفغه و خبـرطه فغُػك ذه جدلغطّؼىْ أَؼح .و ال ضٕظش ئىل جْسع
ػٕذ روشن جلضء جدلؼكه ِٓ جٌمظس و جقشص ػًٍ جٌطىجطً ِغ أػٌن جدلغطّؼٌن أغٕحء ئٌمحن جٌمظس.
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 ػٕذِح ضفمذ جحلظ جٌفىحٍ٘:
ال َُؼّٓ ٌْ لظس جٌٕؿحـ .ؽلىٓ ٌٍمظض أْ ضفشً .و لذ ؼلفك جخلـُد يف ضىطًُ جٌمظس ٌٍّغطّؼٌن أو
جخطُحس لظس غًن ِٕحعرس ذلُ ،أو َىىْ ججلّهىس ضؼرح و غًن ِهطّح ،أو قىت أْ جدلحَىشوفىْ لذ َطؼـً يف حلظس
ئٌمحءن ٌٍؿضء جدلؼكه ِٓ جٌمظس شلح َُفغذ جٌمظس ذأوٍّهح و ضظرف ذال ِؼىن.
ججلُّغ لذ َطؼشع ٌزٌه ٌىٓ جخلـُد ججلُذ ٘ى جٌزٌ َغطـُغ جٌطؼحًِ ِغ جدلشىٍس و َمىَ ذاػحدز جِْىس
ذحٔغُحذُس و ذغشػس ِٓ .قغٓ جحلظ أْ فؼً رٌه عهً ِغ جٌمظس جالفططحقُس ،فرؼذ أْ ضٍمٍ ججلضء جدلؼكه و
ِٓ مث ضمف جٌىلفس جٌمظًنز جٔظش ئىل جدلغطّؼٌن ،فارج سأَص وؾىٖ ِطؿهّس و غًن ِرطغّس و ال ضغّغ ػكه أو
لهمهس ،أوًّ خـرطه و وأْ شُثح مل َىٓ و ضظح٘ش أْ جدلفطشع أْ ضىىْ جٌمظس ؾذَس .فاْ جْغٍد أْ
ِغطّؼُه عُمرٍىهنح ؾذَس و ٌٓ َُالقظ رٌه.
ِ هّطه يف ٘زج جدلششوع:
ػٍُه جٌطذسخ ػًٍ ئٌمحء خـرس ِٓ  7-5دلحتك ،ضرذأ ذمظس فىحُ٘س جفططحقُس .ؽلىٕه جخطُحس أٌ ِىػىع ربرٗ
ٌٍخـرس و ٌىٓ غلد أْ ضىىْ لظطه ِشضرـس ذحدلىػىع .ؽلىٕه عشد لظس ِٓ ذبحسذه جٌشخظُس أو ِٓ "ٍِف
جٌفىح٘س" جخلحص ذه .و ٌىٓ جقشص ػًٍ أْ "زبظض" جٌمظس .ضذسخ قىت ضغطـُغ ئٌمحء جٌمظس ذحٔغُحذُس و
فؼحٌُس و سوض ػًٍ جٌىلفحش و ججلضء جدلؼكه و جٌىٍّس جدلؼكىس.
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 جدلششذ جٌطمٍُُّ دلششوع "أشؼً جحلّحط يف ِغطّؼُه"
جعُ جخلـُد.............................................................................................:
جدلمُُ ...................................................:جٌطحسَخ.........................................:
ِ القظس ٌٍّمُُ:
ئْ جذلذف ِٓ ٘زج جدلششوع أْ َطّىٓ جخلـُد ِٓ ئٌمحء خـرس ِٓ  7-5دلحتك و ضرذأ ذمظس فىحُ٘س .غلد أْ
ضىىْ جٌمظس ِشضرـس دبىػىع جخلـرس و ِٕحعرس ٌٍّغطّؼٌن .و غلد أْ ضىىْ ِٓ ذبحسخ جخلـُد جٌشخظُس أو
ِٓ ِظذس آخش و ػًٍ جخلـُد أْ ؼلظض جٌمظس .و ذحإلػحفس ٌطمُُّه جٌشفىٌ جٌشؾحء جإلؾحذس ػًٍ ِح ٍٍَ:
 وُف وحْ جسضرحؽ جٌمظس دبىػىع جخلـرس؟

 ً٘ وحٔص جٌمظس ِالتّس ٌٍّغطّؼٌن؟

 ً٘ وحٔص جٌمظس ِؼكىس ذحٌٕغرس ٌه؟

 ً٘ ؾزذص جٌمظس جٔطرح٘ه؟

 وُف أغش فُه أعٍىخ جخلـُد يف فخُ و جعطُؼحخ جٌمظس؟
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 وُف سبىٓ جخلـُد ِٓ عشد جٌمظس؟ ػمًد ػًٍ جٌطّهُذ ٌٍمظس و ِؼّىهنح و جٌىلفحش جٌمظًنز.

 ً٘ وحْ جخلـُد وجغمح و ِشضحقح ػٕذ عشد جٌمظس؟

 ً٘ وحٔص ٌغس ؾغذٖ وجػكس و ِٕظّس و ِٕـمُس؟

ِ ح جٌزٌ ؽلىٓ أْ َفؼٍٗ جخلـُد ٌٍطـىس أوػش؟
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 جدلششوع جٌػحين:
جضشوهُ ذحذطغحِس
ِٓ جٌذسوط جٌيت ضؼٍّطهح ِٓ دًٌُ جدلطىجطً جدلطّىٓ ٍ٘ أْ خحسبس جخلـرس ِهّس ؾذج قُع َطزوش جدلغطّؼىْ ِح
َغّؼىٔٗ يف جٌٕهحَس .غلد أْ ضىىْ خحسبس خـرطه ؾذَشز ذحٌزوش و ضإوذ ػًٍ فىشضه جْعحعُس و ضطشن جٔـرحع
ؾُذ ػًٍ ِغطّؼُه .ئْ جعطخذجِه ٌٍفىح٘س يف هنحَس خـرطه أَؼح َغحػذن ػً جٌىطىي ئىل ٘زٖ جْ٘ذجف.
ئرج وٕص ضشغد أْ َطزوش جٌٕحط ِح لٍطٗ ،فؼٍُه ذأخز ٔظُكس جدلمىٌس "جضشوهُ دجتّح ذحذطغحِس" .ئْ جعطخذجَ
جٌفىح٘س يف خحسبس خـرطه ؽلىٕه ِٓ:
َ ؼّٓ ٌه أْ جدلغطّؼٌن عُطزوشؤه:
ػلد جٌٕحط جٌشخض جٌزٌ غلؼٍهُ َؼكىىْ .فؼٕذِح زبطُ خـرطه ذفىح٘س عططشن ِغطّؼُه ذحٔـرحع ئغلحيب
ػٕه قىت و ٌى جسضىرص ذؼغ جْخـحء يف ذمُس خـرطه.
 سبىٕه ِٓ ضأوُذ ٘ذف خـرطه:
ئْ روشن ٌفىح٘س يف هنحَس جخلـرس ضؼـُه جٌفشطس ٌٍطأوُذ ػًٍ ٔمحؿه جٌشتُغُس و عُطزوش٘ح ِغطّؼُه ؾُذج
ذؼذ ِغحدسهتُ.
 ئشؼحس جدلغطّؼٌن أْ خـرطه لذ جٔطهص:
جٌفىح٘س يف هنحَس جخلـرس سبىٕه ِٓ جٔطهحء خـرطه ذىػىـ و ذشىً ؾحصَ.
 ذبؼٍه زبشؼ و أٔص عؼُذج ذأدجته:
عطٕطهٍ ِٓ خـرطه ذشٍء َزوش و عططشن مجهىسن ِرطغّىْ.
 ضىىَٓ جٌمظس:
ئْ جخطُحس جٌمظس وخحسبس َؼذ أطؼد ِٓ جخطُحس لظس جفططحقُسٌُ .ظ فمؾ أْ زبطحس لظس ِٕحعرس ٌٍّغطّؼٌن و
ِىػىع خـرطه ،ئظلح غلد أْ ضىىْ جٌمظس ِإوذز ٌٕمحؿه جٌشتُغُس أو ٘ذفه ِٓ جخلـرس .و ٌزٌه غلد
ػٍُه أْ ضؼُذ طُحغس لظس ِىؾىدز يف ٍِفه جٌفىحٍ٘ أو أْ ضإٌف لظس ؾذَذز.
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ِٓ جِْىس جْعحعُس جٌيت غلد ػٍُه فؼٍهح أْ ضفهُ ِىىٔحش جٌمظسٌ .مذ ضؼٍّص ِٓ جدلششوع جْوي أؾضجء
جٌمظس .و جِْ عططؼٍُ جدلضَذ ِٓ جٌطفحطًُ ػٓ ضىىَٓ جٌمظس جٌفىحٍ٘ .وػغ جٌىحضد ٍُِفٓ ٍ٘طضس يف وطحذٗ
أعشاس اٌىزبثخ اٌىىٍِذٌخ  6ػٕحطش ٌٍفىح٘س:
 جذلذف :وً لظس ضغطهذف شخض أو شٍء ِح و ئغحسز جٌؼكه قىٌٗ .لذ َىىْ جذلذف أشخحص أو أِحوٓ
أو أفىحس أو أشُحء.
 جالعطهضجء :ضٕرغ جٌفىح٘س ِٓ جالعطهضجء أو جٌؼكه ػًٍ جذلذف ئِح ذـشق وجػكس أو ٍِطىَس.
 جٌىجلؼُس :أغٍد جٌمظض جٌفىحُ٘س ضُرىن ػًٍ جحلمُمس.
 جدلرحٌغس :ضىىْ جٌفىح٘س غحٌرح ذحدلرحٌغس و جٌطكشَف.
 جٌؼحؿفس :ػًٍ لحتً جٌفىح٘س أْ َُمكُ جدلغطّؼٌن يف جٌمظس ذؼىجؿفهُ ،حبُع غلؼً لظطٗ وجلؼُس و وأهنح ربذظ
جِِْ ،ح غلؼً ججلّهىس ِغطّطؼٌن .و ػًٍ جٌمحتً أْ َشوض يف ضغًُن ٔربجش جٌظىش و ٌغس ججلغذ و ؿشَمس ربَِِّظ
جدلغطّؼٌن.
 جدلفحؾأز :غلد أْ ضىىْ جٌفىح٘س غًن ِطىلؼس .و وّح ضؼٍّص ِٓ جدلششوع جْوي أْ جٌمظس جٌفىحُ٘س ضأخز
ذحدلغطّؼٌن يف جذبحٖ وجقذ و لرً هنحَس جٌمظس ضشٍِ هبُ يف جذبحٖ آخش ِفحؾة.
و جِْ سبؼٓ ٘زٖ جٌمظس:

ثٍّٕب وبْ اٌمطبس ٌغبدس احملطخ ،وثت شبة ِزشجثب حبمٍجزٗ خالي اٌجبة و ولف ثغشوس و ٘ى ٌشؼش ثبٔزظبس ِبعذب
اٌؼشق اٌزي جتّغ يف ججٍٕٗٔ .ظش إٌٍٗ سجً وجًن يف اٌغٓ يف اٌمطبس ثبصدساء و لبي ثبدزمبس "أٔزُ اٌشجبْ ال رجمىْ
ػٍى عجٍخ وادذح" " دلبرا؟ ػٕذِب وٕذ يف ِثً عٕىُ وٕذ أعزطٍغ أْ أمحً وىة ِٓ اٌمهىح يف ٌذ و أجشي
ٌٕظف ًٍِ دىت أحلك ثمطبس اٌغبػخ  54:7يف ولذ ػٍك و ٌىين أثمى أٍٔمب و ِفؼّب ثبٌٕشبؽ" .ذلث اٌشبة و
لبي "أٔذ رغًء فهًّ" "ٌمذ فىد ٘زا اٌمطبس ِٓ احملطخ األخًنح و أرٍذ جشٌب إىل ٕ٘ب".
ٌٍمظس ٘ذف :و ُ٘ جٌىرحس يف جٌغٓ .و ذحٌمظس جعطهضجء أو ِىلف ِؼحدٌ :ضؼشع جٌمظس جالدػحءجش و
جالفطشجػحش جٌيت َمىذلح جٌىرحس ػٓ جٌشرحْ ذأهنُ وغىٌٌن و ال ػلرىْ ؾهذ أٔفغهُ .أَؼح جٌمظس وجلؼُسِٓ .
جدلّىٓ أْ ربذظ ٘زٖ جٌىجلؼس يف أٌ ولص و أْ َمىي جٌىرحس رٌه ػٓ جٌشرحْ .و ذحٌمظس ِرحٌغس أَؼح قُع أْ
جٌشؾً جٌىرًن يف جٌغٓ ذال شه وحْ ِرحٌغح يف وطف ٔفغٗ قُّٕح وحْ شحذح .و جٌمظس هبح ػىجؿف قُع أْ
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جٌشؾً جٌىرًن يف جٌغٓ لذ جعطهضب ِٓ ِمذسز جٌشحخ ػًٍ جٌطكًّ و جقطمشٖ .و ضظهش أَؼح جدلفحؾأز يف ٘زٖ
جٌمظس يف آخش مجٍس.
ئرج وحٔص خـرطه ضطكذظ ػٓ جحلىُ ػًٍ جِخشَٓ و وػغ جالفطشجػحش ذذوْ ِؼشفس جحلمحتك  ،فطغطـُغ أْ
زبطُ خـرطه ذحٌمظس أػالٖ ذمىي:
لذ ٔشضىد أخـحءج ػٕذ وػغ أٌ لشجس َؼطّذ ػًٍ جفطشجػحش .جِْىس ال ضىىْ ػًٍ قغد ِح ٔفىش فُهح ضلٓ.
جٔح ضؼٍّص رٌه ٔفغٍ ػٕذِح وٕص سجورح جٌمـحس جدلطؿٗ ئىل جدلذَٕس يف طرحـ َىَ ِٓ جَْحَ و سأَص شحذح ...
ِ هّطه يف ٘زج جدلششوع:
أْ ضمىَ ذطؿهُض و ئٌمحء خـرس ِٓ  7-5دلحتك ضرذأ و ضٕطهٍ ذمظس فىحُ٘س .جخطحس أٌ ِىػىع َؼؿره و ٌىٓ
غلد أْ ربًّ سعحٌس أو ٘ذف ؾذٌ .و غلد أْ ضىىْ لظطه جالفططحقُس ِشضرـس دبىػىع خـرطه و أِح جٌمظس
جخلطحُِس فُؿد أْ ضىىْ ُِإوذز ٌٕمحؽ خـرطه جٌشتُغُس أو ٘ذفهح .ذاِىحٔه أْ ضرين لظظه ػًٍ ذبحسذه
جٌشخظُس أو أْ ضىىْ ِٓ ِظحدس أخشي ،و ٌىٓ ضأوذ ِٓ أْ زبظض ٘زٖ جٌمظض .ػٍُه ذحٌطذسخ ػًٍ
عشد جٌمظض قىت ضطّىٓ ِٓ رٌه ذحٔغُحذُس و فؼحٌُس و سوض ػًٍ أؾضجء جٌمظس :جٌطّهُذ و جٌىلفس جٌمظًنز و
ججلضء جدلؼكه و جٌىٍّس جدلؼكىس و جٌىلفس جٌمظًنز جْخًنز.
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 جدلششذ جٌطمٍُُّ دلششوع "جضشوهُ ذحذطغحِس"
جالعُ................................................................................................... :
جدلمُُ....................................................:جٌطحسَخ.........................................:
ِ القظس ٌٍّمُُ:
ئْ جذلذف ِٓ ٘زج جدلششوع أْ َطّىٓ جخلـُد ِٓ ئٌمحء خـرس ِذهتح ِٓ  7-5دلحتك ضرذأ و ضٕطهٍ ذمظس
فىحُ٘س .و غلد ػًٍ جٌمظس جالفططحقُس أْ ضشضرؾ دبىػىع جخلـرس ذُّٕح ػًٍ جٌمظس جخلطحُِس أْ ضإوذ ػًٍ ٘ذف
جخلـرس .لذ ضىىْ ٘زٖ جٌمظض ِرُٕس ػًٍ ذبحسخ شخظُس أو ِٓ ِظحدس أخشي و ٌىٓ ػًٍ جخلـُد أْ
ؼلظض ٘زٖ جٌمظض .ذحإلػحفس ئىل ضمُُّه جٌشفىٌ أؾد ػًٍ جٌطمُُُ جٌطحيل:
 وُف وحْ جسضرحؽ جٌمظس جالفططحقُس دبىػىع جخلـرس؟

ِ ح ِذي فؼحٌُس جٌمظس جخلطحُِس يف ضىوُذ ٘ذف جخلـرس؟

 وُف ٔحعرص وال جٌمظطٌن جدلغطّؼٌن؟

ِ ح ِذي ضغٍُس و ئػكحن وال ِٓ جٌمظطٌن ذحٌٕغرس ٌه؟

ِ ح ِذي فؼحٌُس جٌمظس جخلطحُِس يف هنحَس جخلـرس؟
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 وُف وحْ جخلـُد ػٕذ عشدٖ جٌمظطٌن ِٓ خالي غمطٗ دلح َمىٌٗ و سجقطٗ يف روش٘ح؟

ِ ح ِذي فؼحٌُس جخلـُد يف عشد جٌمظطٌن ِٓ قُع :جٌطّهُذ و جٌىلفس جٌمظًنز لرً روش ججلضء جدلؼكه و
جٌىٍّس جدلؼكىس و جٌىلفس جٌمظًنز يف هنحَس جٌمظطٌن؟
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 جدلششوع جٌػحٌع:
جؾؼٍهُ َؼكىىْ
َؼذ جعطخذجَ جٌفىح٘س يف ِمذِس و خحسبس جخلـد ؿشَمطحْ ِٓ ؿشق ئقُحء خـرطه و ؾؼٍهح ضغطكك جٌزوش .و
ِٓ جٌـشق أَؼح أْ ضطؼّٓ خـرطه ػًٍ فىح٘س.
ئرج وحٔص لظطه جٌفىحُ٘س يف ِمذِس خـرطه ٔحؾكس فأه لذ صلكص يف ؾزخ جٔطرحٖ ججلّهىس ٌغّحع خـرطه.
ذحٌـرغ ذؼذ دلحتك لٍٍُس عُرذأ ج٘طّحَ جدلغطّؼٌن ذحٌطشجؾغ و ٌزٌه غلد ػٍُه أْ ضزوش شُثح ذشىً دوسٌ قىت
ذبزخ جٔطرح٘هُ ِشز أخشي ذغشػس .و جٌفىح٘س ِٓ أوػش جْعحٌُد فؼحٌُس ٌزٌه.
 جعطخذجَ جٌفىح٘س خالي خـرطه ذبؼٍه:
 لحدسج ػًٍ ضؼضَض ٘ذفه :ئرج ؾهضش خـرطه ذشىً ؾُذ فاهنح ػًٍ جْلً عطكًّ  3أفىحس ستُغُس.
عُغحػذن ضىػُكه ٌىً فىشز ذفىح٘س عُغحػذ جدلغطّؼٌن ػًٍ ضزوش وً فىشز.
 ضغًن رلشي جخلـد ججلذَس :جٌؼذَذ ِٓ جخلـد ججلذَس أو جدلػًن ٌٍؿذي ضظرف أوػش ِطؼس ئرج زبٍٍطهح ذؼغ
جٌفىح٘س.
 ضؼـٍ مجهىسن فطشز سجقس :قىت ٌى وحٔص خـرطه ِػًنز ال٘طّحَ ججلّهىس ئال أهنُ عُؿذوْ طؼىذس يف
جٌطشوُض ػًٍ وً جٌٕمحؽ جدلزوىسز يف ولص ؿىًَ .و ٌزٌه ئْ جٌفىح٘س ضؼـٍ جدلغطّؼٌن فشطس ٌٍشجقس فطشز
لظًنز لرً ِؼحودز جٌطشوُض.
ِ ؼحودز جٌطشوُضٌٍ :فىح٘س دوس يف ِؼحودز جدلغطّؼٌن ٌٍطشوُض و جالٔطرحٖ ئرج عهىج ٌرب٘س فؼٕذ مسحػهُ
ٌؼكىحش جِخشَٓ ػمد جٌفىح٘س عُكشطىْ ذحالٔطرحٖ ْهنُ لذ فىضىج ػٍُهُ شُثح ؾُذج و قىت ال َفىضىج شُثح
آخش.
 جٌفىح٘س يف ِٕطظف جخلـرس:
ضؼٍّص ِٓ جدلششوع جْوي و جٌػحين وُفُس جعطخذجَ جٌمظض جٌفىحُ٘س يف ِمذِس و خحسبس خـرطه .و أْ ٌٍمظض
دوس ورًن يف فؼحٌُس خـرطهٌٕ .فطشع أْ خـرطه ػٓ أعلُس جٌغٍىن جإلغلحيب .و ِٓ جْفىحس جٌشتُغُس جٌيت ضشغد
يف روش٘ح ٍ٘ أْ جدلشحوً غحٌرح ِح ضىىْ فشطح ٌٍطؼٍُ و ٌُغص ػىجلد أو قىجؾض.
ؽلىٕه أْ ضىػف رٌه ذحٌمظس جٌطحٌُس:
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وٕذ أػًّ ِٕز ػذح عٕىاد وّبٌه ِظٕغ وجًن ٌألدزٌخ .وٕب ٔؼًّ جبذ ٌضٌبدح ادلجٍؼبد ،فأسعٍٕب اثٌٕن ِٓ
ِٕذوثٍٕب إىل أعزشاٌٍب دىت حيبوٌىا ِٓ ثٍغ األدزٌخ ٌغىبْ اٌمبسح األطٌٍٍن .الدظ وال ِٓ ادلٕذوثٌن أٔٗ ال أدذ ِٓ
اٌغىبْ األطٌٍٍن ٌشرذي دزاءا .فأسعً ادلٕذوة األوي فبوغب ٌمىي فٍهب "عٍٕذك ثبٌشدٍخ اٌزبٌٍخ و ٔؼىد .ال فشطخ
ٌٕب ٕ٘ب .اٌغىبْ األطٍٍىْ ال ٌشرذوْ األدزٌخ" أِب ادلٕذوة اَخش فأسعً "ثغشػخ ،أسعٍىا اَالف ِٓ األدزٌخ
جبٍّغ ادلمبعبد .اٌغىبْ األطٍٍىْ ال ٌشرذوْ أي دزاء".
 أٔىجع جٌٕىطس:
ضؼٍّص ِٓ جدلششوع جْوي جٌشٍء جٌُغًن ػٓ جٌٕىطس .و جٌٕىطس ضؼطرب ؾذج سلطظشز ذؼىظ جٌمظس قُع ال ربطىٌ
ػًٍ ِمذِس أو ِٕطظف أو خحسبس و ال ضطخٍٍهح جٌىػًن ِٓ جٌطفحطًُ أو جدلؼٍىِحش.
ٌٍٕىحش أٔىجع وػًنز ِٕهح:
 جدلرحٌغس :جٌٕىطس جدلرحٌغس ضطؼّٓ جخلُحي جدلرحٌغ فُٗ ،وحدلرحٌغس يف جْسلحَ و جْقؿحَ و جحلمحتك و جْقذجظ و
جٌطؿحسخ و جدلشحػش و َغطهضب هبح.

ٌمذ وبْ اٌفٍٍُ عٍئب ٌذسجخ أْ إٌبط أخزوا ٌزشاطىْ يف طىاثًن ٌٍخشوج.
 جدلؼحسػس :ضشضرؾ فىشضٌن ِمرىٌطٌن ذشىً ػحَ ذظىسز غًن ػمالُٔس.

ٔظخ أدذ اخلطجبء ادلزمذِىْ خطٍجب ِجزذئب "وٓ دلٍمب ،و وٓ خمزظشا ،و اسربح"
 جٌطؼحوظ :خبذجع جدلغطّغ ذحٌطرذًَ يف وؾهس جٌٕظش أو جْفىحس.

أ٘ذد صوجيت طذٌمزهب اٌيت أجنجذ طفال ثبٌثب وعبدح .فىطٍزٕب سعبٌخ ِٕهب رمىي فٍهب "ٌمذ اعزفذٔب ِٓ اٌىعبدح
وثًنا .فأٔب أٔبَ ػٍٍهب وً ِغبء و ال ٌغزطٍغ األطفبي إٌمبظً أثذا"
 جٌطؼشَف :ضؼشف جٌىٍّحش يف ٘زٖ جٌٕىطس ذشىً فىحٍ٘ ،و ٍ٘ ِػً ٔىطس جدلرحٌغس ْهنح أَؼح ضىٖ ؾحٔرح ِٓ
ؾىجٔد جذلذف.

اٌزجشثخ ً٘ ِب ٌزجمى ٌذٌه ثؼذ ػٍبع وً شًء.
 جٌشذؾ :خحطُس جٌٕىطس جٌشجذـس أهنح ضشذؾ شُثٌن سلطٍفٌن.

ػٍى ِبرا حنظً ػٕذ هتجٌن ادلٕه ِغ اٌغىسٌال؟
ِؼطف ثفشو ادلٕهٌ ،ىٓ ثأوّبَ طىٌٍخ جذا.
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 جٌطالػد ذحٌىٍّحش :ضؼطّذ جٌٕىطس ِٓ ٘زج جٌٕىع ػًٍ أْ ذؼغ ِٓ جٌىٍّحش ٌذَهح أوػش ِٓ ِؼىن أو أوػش
ِٓ ِذٌىي.

عأي األوي طذٌمٗ "ِب ً٘ أطىي وٍّخ؟" أجبثٗ "وٍّخ ًٍِ طجؼب"
 جٌطمًٍُ ِٓ جٌشأْ :غحٌرح ِح َزوش يف جٌفىح٘س أِشج ذألً ِح ٘ى ػٍُٗ أطال.

يف هنبٌخ اٌؼبَ ِشع ادلّثً جىْ ثبسميىس و ِٕغ ػٕٗ اٌطجٍت اٌطؼبَ و اٌششاة و ػًّ إٌشبطبد .و يف ٌىَ ِٓ األٌبَ
و ثؼذ رمذمي وججخ اٌؼشبء اٌؼئٍٍخ ،عأٌزٗ ادلّشػخ "ً٘ حتزبج شٍئب؟" أجبهببٔ" :ؼُ ِٓ ً٘ ،ادلّىٓ أْ جتٍجىا يل
طىاثغ اٌربٌذ؟ فّٓ ادلّىٓ يل أْ ألىَ ثبٌمًٍٍ ِٓ اٌمشاءح!"
 جٌطؼٌّنَ :شٍِ ٘زج جٌٕىع ِٓ جٌٕىص ئىل ٘ذف ذـشَمس غًن ِرحششز ،و ػًٍ جٌغحِغ أْ ػلًٍ جٌٕىطس.

ادلششذ اٌغٍبدً ٌٍىبٔىْ ثأِشٌىب" :اعزغشق حنذ ٘زا اٌىبٔىْ ِالٌٌن اٌغٕىاد" فغأٌٗ اٌغبئخ" :أوٖ ً٘ ،وبْ
رٌه ِٓ ِشبسٌغ احلىىِخ؟"
ِ ىت ضٍمٍ ٘زٖ جٌٕىص؟
ال َىؾذ ظلؾ ِؼٌن (ِػال ِشز وً مخغس دلحتك) العطخذجَ ٘زٖ جٌٕىص .ئظلح ضغطخذِهح ػٕذِح ضمىدن جخلـرس
ئٌُهح .ػٕذِح ذبهض خـرطه أػذ ِشجؾؼطهح ذطشوُض أورب و جعأي ٔفغهِ :ح جٌٕمحؽ جٌيت ؽلىٓ ضىػُكهح ذٕىطس أو
ذفظس فىحُ٘س؟ ً٘ ٕ٘حن أٌ ٔمـس ؾحِذز أو ِؼمذز؟ ػًٍ عرًُ جدلػحي ً٘ :جعطشهذش ذحٌىػًن ِٓ جإلقظحتُحش؟
أو ششقص جٌٕظشَحش جدلؼمذز؟ عُغحػذن روش جٌفىح٘س يف ٘زٖ جدلىجػغ ِٓ فهُ و جعطُؼحخ ججلّهىس ذلزٖ
جدلؼٍىِحش .جٔظش ئىل "ٍِف جٌفىح٘س" جخلحص ذه و خز ِٕٗ ٔىطس أو لظس ِٕحعرس .ئرج مل ضغطـغ ئغلحد وجقذز
ِالتّس دلىػىػه فُّىٕه طُحغس ٔىطس أو لظس ِىؾىدز يف ٍِفه أو جخطشجع ؾذَذز.
ٌٕفطشع أْ خـرطه ػٓ جٌطخـُؾ ٌٍطمحػذ ،فّٓ جٌٕمحؽ جٌيت عططىٍُ ػٕهح ٍ٘ جٌؼّحْ جالؾطّحػٍ و أْ جدلىظف
عُغطٍُ فىجتذ ذؼذ جٌطمحػذ .غلد ػٍُه أْ ضٍمٍ ٔىطس أو لظس ٌطىػُف فىشضه أو ٔمـطه ،فححبع ِٓ ٍِفه
جٌفىحٍ٘ ػٓ ِح َٕحعد روشٖ ،و لذ ذبذ:

يف ٘زٖ األٌبَ ،وً ِب جتّؼٗ جبٔجب دىت عٓ اٌزمبػذ وٍهب أفىبس ػٓ اٌزمبػذ.
ضغطـُغ ئلكحَ ٘زٖ جٌٕىطس يف خـرطه ػًٍ جٌٕكى جٌطحيل:

خالي عٕىاره اٌؼٍٍّخ ٌؼىد جضء وجًن ِٓ اٌشارت إىل اٌؼّبْ االجزّبػً .و لذ وػذد احلىىِخ ثئسجبع رٌه
ادلبي ػٕذِب ٌزمبػذ ادلىظف دىت ٌغبػذ ػٕذ اٌىرب يف اٌغٓ .و ٌىٓ وشفذ اٌزمبسٌش ِؤخشا إىل أْ اٌؼّبْ
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االجزّبػً عٍفٍظ لجً أْ رظً إىل عٓ اٌزمبػذ ،و ٌٓ ٌزُ إسجبع أي ِٓ رٌه ادلبي .فىً ِب عزجّؼٗ ٌغٓ
اٌزمبػذ وٍهب أفىبسا ػٓ اٌزمبػذ.
و وّح ضؼٍّص ِٓ جدلششوع جْوي غلد ػٍُه أْ ال زبرب جدلغطّؼٌن أٔه ػًٍ وشه ئٌمحء ٔىطس .ئْ صلحـ
فىح٘طه َؼطّذ ػًٍ ػٕظش جدلفحؾأز .و ذؼذ ئٌمحءن ٌٍٕىطس ضىلف ولفس لظًنز قىت ضغّف ٌٍؿّهىس ذحٌؼكه،
مث وجطً خـرطه ذغالعس .و ال ضمًٌٕ" :ؼذ جبذَس "..أو "ٌٕؼذ ئىل ِىػىػٕح جٌشتُغٍ "..أو ِح شحذٗ رٌه
إلوّحي خـرطه .ذذال ِٓ رٌه غًن ٔربز طىضه و ضؼحذًن وؾهه ٌالٔطمحي ِٓ جٌؼكه ئىل ججلذَس ذغالعس.
ِ هّطه يف ٘زج جدلششوع:
أْ ذبهض و ضطذسخ ػًٍ خـرس ِذهتح ِٓ  7-5دلحتك ضرذأ و ضٕطهٍ ذمظض فىحُ٘س و ضطخٍٍهح جٌؼذَذ ِٓ جٌٕىص.
ؽلىٕه جخطُحس جدلىػىع جٌزٌ ضشَذٖ .و غلد أْ ضىىْ جٌمظس جالفططحقُس ِشضرـس دبىػىع جخلـرس و ػًٍ جٌٕىص
أْ ضؼُذ ضإوذ ػًٍ ٔمحؿه و أفىحسن أو ضىغش مجىد أو ضؼمُذ جخلـرس .أِح جٌمظس جخلطحُِس فُؿد أْ ضإوذ ػًٍ
جٌفىشز جٌشتُغُس ِٓ جخلـرس .لذ ضؼطّذ لظظه و ٔىحضه ذبحسذه جٌشخظُس جحلمُمُس أو ِٓ ِظحدس أخشي.
ضذسخ قىت ضغطـُغ ئَظحي جٌمظض و جٌٕىص ذغالعس و فؼحٌُس .سوض ػًٍ أؾضجء جٌمظس :جٌطّهُذ و جٌىلفس
جٌمظًنز و ججلضء جدلؼكه و جٌىٍّس جدلؼكىس و جٌىلفس جٌمظًنز جْخًنز.
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 جدلششذ جٌطمٍُُّ دلششوع "جؾؼٍهُ َؼكىىْ":
جعُ جخلـُد.............................................................................................:
جدلمُُ.......................................................:جٌطحسَخ......................................:
ِ القظس ٌٍّمُُ:
ئْ جذلذف ِٓ ٘زج جدلششوع أْ َطّىٓ جخلـُد ِٓ ئٌمحء خـرس ِذهتح ِٓ  7-5دلحتك ضرذأ و ضٕطهٍ ذمظس
فىحُ٘س ضطخٍٍهح جٌؼذَذ ِٓ جٌٕىص .و ػًٍ جٌمظس جالفططحقُس أْ ضىىْ ِشضرـس دبىػىع جخلـرس .و غلد أْ ضإوذ
جٌٕىص ػًٍ ٔمحؽ و أفىحس جخلـرس أو ضىىْ ٌىغش ججلّىد و جٌطؼمُذ ِٕهح .أِح جٌمظس جخلطحُِس فُؿد أْ ضؼُذ و
ضإوذ ػًٍ جٌفىشز جٌشتُغُس ِٓ جخلـرس .ذحإلػحفس ئىل ضمشَشن جٌشفىٌ جٌشؾحء جإلؾحذس ػًٍ جْعثٍس جٌطحٌُس:
ِ ح ِذي جسضرحؽ جٌمظس جالفططحقُس دبىػىع جخلـرس؟

ِ ح ِذي فؼحٌُس جٌمظس جخلطحُِس يف جٌطأوُذ ػًٍ جٌفىشز جٌشتُغُس؟

ِ ح ِذي فؼحٌُس جٌٕىص يف ضىػُف و ضأوُذ ٔمحؽ جخلـرس؟

 ً٘ وحْ يف جخلـرس أؾضجء ؾحِذز و ِؼمذز؟ و ً٘ وحْ ٌٍٕىص أغشج يف ضغًُن رٌه؟ و ئرج وحْ ذلح جٌطأغًن فّح
ِذي فؼحٌُطهح يف رٌه؟
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 ئىل أٌ ِذي وحٔص فؼحٌُس جخلـُد يف جالٔطمحي ِٓ جٌفىح٘س ئىل جخلـرس؟

 وُف وحْ جخلـُد ػٕذ عشدٖ ٌٍمظطٌن ِٓ خالي غمطٗ دلح َمىٌٗ و شؼىسٖ ذحالسضُحـ؟

ِ ح ِذي فؼحٌُس جخلـُد يف عشد جٌمظض و جٌٕىص ِٓ قُع جٌطّهُذ و جٌىلفحش جٌمظًنز و ججلضء جدلؼكه
و جٌىٍّس جدلؼكىس؟

 ً٘ وحٔص جٌمظض و جٌٕىص ِٕحعرس؟ و ً٘ وحٔص ِؼكىس ذحٌٕغرس ٌه؟
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 جدلششوع جٌشجذغ:
جؾؼٍهُ َغطّشوْ ذحٌؼكه
ضؼٍّص ِٓ جدلششوع جْوي وُفُس جفططحـ خـرطه ذمظس فىحُ٘س ذبزخ ججلّهىس ٌالعطّحع ئٌُه .ؽلىٕه أَؼح أْ
ضفططف خـرطه ذـشَمس أخشي ذىجعـس ٔىطس .و أَؼح ؽلىٕه أْ ضغشد رلّىػس ِٓ جٌٕىص و ٌُظ وجقذز فمؾ.
وّح ضؼٍّص ِٓ جدلششوع جٌػحٌع وُفُس جعطخذجَ جٌٕىص ٌطىػُف أفىحس خـرطه أو ٌىغش ججلّىد و جٌطؼمُذ
فُهح.
 جٌٕىطس جالفططحقُس:
ِٓ أطؼد ِهحَ جخلـُد وغش ججلّىد و ئٔشحء ػاللس ِغ ججلّهىس .و ػٕذِح َطغٍد ػًٍ ٘زٖ جدلهّس جٌظؼرس
َظرف أوػش غمس و ٘ذوءج .و عُىىْ ججلّهىس أوػش ضمرال دلح َمىٌٌٗ .مذ وٕص ضطؼٍُ وُفُس جٌطغٍد ػًٍ رٌه
فؼال ِٓ جدلشحسَغ جٌغحذمس ذىجعـس جٌمظض جٌفىحُ٘س .و ٌىٓ ذاِىحٔه وغش ججلّىد ذغشػس أورب ذغشد ٔىطس
لظًنز يف ذذجَس خـرطه .ؽلىٓ أْ ربً جٌٕىطس زلً جٌمظس جالفططحقُس أو أْ ضىىْ ِظحقرس ذلح.
لذ ضغطهذف ٔفغه يف جٌٕىطس أو جدلغطّؼٌن أو جدلمذَ أو جْػؼحء جٌرحسصَٓ ِٓ ججلّهىسَ .فؼً جدلضـ ِغ
جِخشَٓ فمؾ ئرج وٕص ضؼشفهُ ؾُذج و ئال لذ ضغٍء ئىل أقذُ٘ أو ضؼشع خـرطه ٌٍفشً قىت لرً أْ ضرذأ و
ٌزٌه فحْعٍُ أْ ضىىْ جٌٕىطس ػٕذن.
ػلد ججلّهىس أْ َغّؼىج ِٓ جخلـُد ِح غلؼٍٗ دبغطىجُ٘ ،و رٌه ْْ جخلـُد ٍَمٍ ػٍُهُ ِؼٍىِحش ال
َؼشفىهنح و خربز ال ؽلطٍىىهنح .فارج أٌمُص ٔىطس ػٓ ٔفغه عُؿؼٍهُ أوػش سجقس و عطشًن ئىل أٔه ضطّطغ حبظ
جٌذػحذس شلح غلؼٍه ٔظًنج ذلُ و ٌُظ أػًٍ ِٕهُ.
٘زٖ ذؼغ جٌٕىص جٌيت ؽلىٕه أْ ضٍمُهح ذؼذ أْ َطُ ضمذؽله ٌٍؿّهىس:

وٕذ أفؼً أْ ٌمىي (فالْ) "ال حنزبج ػٍى اٌزؼشٌف ػٓ خطٍجٕب اٌٍىَ" و ٌىٓ ٌجذو أْ (فالْ) ٌؼزمذ إىل أٔين فؼال
ادزبج إىل وً ٘زٖ ادلمذِخ.
شىشا ٌب (فالْ) ػٍى ٘زٖ ادلمذِخ اٌشائؼخٌ .مذ روشهتب دتبِب وّب وزجزهب.
واو! ثؼذ وً ٘زٖ ادلمذِخ اٌٍجمخ ِٕه ٌٓ أدتىٓ ِٓ االٔزظبس دىت أمسغ ِبرا عألىي.
وٕذ أدتىن أْ ٌىىْ واٌذي ٕ٘ب ٌٍغّؼىا ٘زٖ ادلمذِخ .عٍغؼذ هبب واٌذي جذا ،أِب أًِ فغزظذلهب دزّب.
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أود شىش (فالْ) ػٍى ٘زٖ ادلمذِخ اٌشائؼخ و ااجمبٍِخ اٌؼزثخٌ .رب٘خ مل أوٓ ِزأوذا ً٘ وبْ ٌزىٍُ ػين؟
شىشا ػٍى ٘زٖ ادلمذِخ اٌشائؼخ و ااجمبٍِِخ .غبٌجب ِب عٍّىد أي شخض ػٕذ مسبع ِثً ٘زٖ اٌىٍّبد رمبي ػٕٗ ،إال
إٔين ال أٔىي رٌهٌٍ ..ظ اَْ.
 رلّىػس ِٓ جٌٕىص:
ضؼٍّص يف جدلششوع جٌػحٌع وُفُس ئٌمحء جٌٕىص يف خـرطه ٌطىػُف أفىحسن أو ٌىغش ججلّىد و جٌطؼمُذ فُهح ،ئال
أٔه ضؼٍّص وُف ضؼُف ٔىطس وجقذز ٌىً فىشزٕ٘ .حن خُحس آخش ػلمك ٔفظ جذلذف ذزوش رلّىػس ِٓ جٌٕىص
ئِح جغٕطٌن أو غالظ ٌطىػُف جٌفىشز .و ٌىٓ ػًٍ جٌٕىص أْ ضىىْ ػٓ ٔفظ جدلىػىع و ضشضرؾ ذٗ.
ػًٍ عرًُ جدلػحي ِٓ ،جدلّىٓ أْ ضطؼّٓ خـرس ٌٕمذ جْخالق جٌغُحعُس جٌٕىص جٌطحٌُس ٌفىشز وجقذز:

عأٌذ يف أدذ األٌبَ ِبٌىس جىٔض ػٓ خفغ اٌؼشائت اٌزي ألشأٖ يف اجلشائذ ،فأوذ يل أْ ادلذٌٕخ دزسح ِٓ ختفٍغ
اٌؼشائت و لبي "٘ى شًء ال رشٌذ إلذبَ ٔفغه فٍٗ وبٌجٍذٌخ رذفغ أوثش" .األعجىع ادلبػً أػٍٓ ِبٌىس جىٔض أٔٗ
ٌؼًّ إلػبدح أزخبثٗ ،و ٌىٓ رغٍت ػٍٍٗ خظّٗ يف احلّالد االٔزخبثٍخ .اٌٍٍٍخ ادلبػٍخ لبي جىٔض يف األخجبس أٔٗ غًن
ِهزُ "أٔب ٌٓ أسد ػٍى اهتبِبرٗ اٌجبطٍخ" "ٌٓ أجهض محٍخ ٘ذفهب رظٍذ أخطبء اَخشٌٓ أثذا" "إمنب أُٔزخت ٌٕفغً".
لشس ذؼذ وطحذس خـرطه أَٓ عطؼُف ٔىطه ،مث جخطحس ٔىطس ِٕحعرس أو جغٕطٌن ِٓ "ٍِف جٌفىح٘س" جخلحص ذه .و
ػٕذِح زبطحس جٌٕىص ؾشخ وػؼهح يف خـرطه و قحوي ضشضُرهح وّح ٘ى ِٕحعرح قىت ضىىْ خـرطه ِشضرس ،و
ضذسخ ػًٍ ئٌمحء٘ح .ضأوذ ِٓ أْ جٔطمحٌه ذٌن جٌٕىص َىىْ عٍغح و وزٌه ذٌن جٌٕىص و جخلـرس .و ضزوش ِٓ
جعطخذجَ ٔىطس ال ضغٍء ئىل أقذ.
ِ هّطه يف ٘زج جدلششوع:
أْ ذبهض و ضٍمٍ خـرس ِٓ  7-5دلحتك حبُع ضىىْ:
 ضرذأ ذٕىطس ػٓ ٔفغه.
 ربطىٌ ػًٍ جْلً ػًٍ رلّىػطٌن ِٓ جٌٕىص و وً رلّىػس ضطىىْ ِٓ جٌؼذَذ ِٓ جٌٕىص.
 ضٕطهٍ ذمظس فىحُ٘س.
ؽلىٕه جخطُحس أٌ ِىػىع َؼؿره .ػًٍ وً رلّىػس ِٓ جٌٕىص أْ ضُذػُ أفىحس خـرطه أو ضىغش ججلّىد و
جٌطؼمُذ ِٕهح .و ػًٍ جٌمظس جخلطحُِس أْ ضإوذ ػًٍ جٌفىشز جٌشتُغُس ِٓ جخلـرس .و لذ ضرىن جٌٕىص ػًٍ ذبحسذه
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جٌشخظُس أو أٌ ِظذس آخش .ضذسخ قىت ضطّىٓ ِٓ ئَظحي أفىحسن و لظظه و ٔىطه ذغالعس و فؼحٌُس و
سوض ػًٍ أؾضجء جٌمظس :جٌطّهُذ و جٌىلفس جٌمظًنز لرً روشن ٌٍؿضء جدلؼكه و ججلضء جدلؼكه و جٌىٍّس
جدلؼكىس و جٌىلفس جٌمظًنز جْخًنز.
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 جدلششذ جٌطمٍُُّ دلششوع "جؾؼٍهُ َغطّشوْ ذحٌؼكه" :
جعُ جخلـُد.............................................................................................:
جدلمُُ...................................................:جٌطحسَخ..........................................:
ِ القظس ٌٍّمُُ:
ئْ جذلذف ِٓ ٘زج جدلشوع ٘ى أْ َطّىٓ جخلـُد ِٓ ئٌمحء خـرس ِٓ  7-5دلحتك ضرذأ ذفىح٘س ػٓ ٔفغٗ و
ضطؼّٓ ػًٍ جْلً رلّىػطٌن ِٓ جٌٕىص و وً رلّىػس ربطىٌ ػًٍ ػذز ٔىص ضىىْ وظُفطهح أْ ضىػف و
ضإوذ أفىحس جخلـرس أو ضىغش ججلّىد و جٌطؼمُذ فُهح .و ػًٍ جخلـرس أْ ضٕطهٍ ذمظس فىحُ٘س ضإوذ ػًٍ جٌفىشز
جٌشتُغُس ِٓ جخلـرس .ذحإلػحفس ٌطمُُّه جٌشفىٌ جٌشؾحء ًِء جٌطمُُُ جٌطحيل:
ِ ح ِذي فؼحٌُس جٌٕىطس جالفططحقُس يف وغش ججلّىد ِغ ججلّهىس؟

ِ ح ِذي فؼحٌُس جٌٕىص يف دػُ أفىحس جخلـرس؟

ِ ح ِذي ضشجذؾ جٌٕىحش ِغ أفىحس جخلـرس؟

 ً٘ صلكص جٌٕىص يف وغش مجىد جخلـرس و ضؼمُذ٘ح؟ و ِح ِذي فؼحٌُطهح يف رٌه؟

ِ ح ِذي عالعس جالٔطمحي ِٓ ٔىطس ئىل أخشي يف زلطىي جخلـرس؟
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ِ ح ِذي فؼحٌُس جٌمظس جخلطحُِس يف ضىوُذ فىشز جخلـرس جٌشتُغُس؟

وُف وحْ جخلـُد خالي عشدٖ ٌٍمظض و جٌٕىص ِٓ قُع غمطٗ و ِذي جسضُحقٗ؟

 ً٘ وحٔص جٌمظض و جٌٕىص ِغٍُس و ِؼكىس ذحٌٕغرس ٌه؟
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 جدلششوع جخلحِظ:
جخلـرس جٌفىحُ٘س
ضؼٍّص ِٓ جدلشحسَغ جٌغحذمس وُفُس جعطخذجَ جٌفىح٘س يف خـره جلزخ جٔطرحٖ ججلّهىس و ضىػُف أفىحسن و
ٌىغش مجىد جخلـرس أو ضؼمُذ٘حَ .ؼطرب جذلذف ِٓ خـرطه أِش ؾذٌ ئال ئْ ئػحفس جٌفىح٘س َضَذن فؼحٌُس ٌطكمُك
جذلذف ِٓ جخلـرس.
لذ ضشغد يف ذؼغ جْقُحْ أْ ضٍمٍ خـرس فىحُ٘س ذأوٍّهح و َىىْ ٘ذفهح ٘ى جٌطشفُٗ.
ضؼٍّص ِٓ جدلششوع جٌشجذغ وُفُس ضىىَٓ رلّىػحش ِٓ جٌٕىص ضطكذظ ػٓ ٔفظ جدلىػىع .و ضؼطّذ جخلـرس
جٌفىحُ٘س ػًٍ ٔفظ جٌمحػذز ،قُع زبطحس ِىػىع و ضركع ػٓ ٔىص أو ضإٌف ِح ٘ى ِٕحعرح ٌٍّىػىع .و ٌىٓ
ٌٍخـرس جٌفىحُ٘س جٌؼذَذ ِٓ جخلظحتض جدلُّضز:
 جدلىػىع:
ئْ جخلـرس جٌفىحُ٘س ٌُغص وحدلىٔىٌىؼ جٌىىُِذٌ و جٌزٌ ػلطىٌ ػًٍ رلّىػحش ِٓ جٌٕىص جدلشضرـس ذؼؼهح
جٌرؼغ ػٓ ِىػىػحش سلطٍفس و ِطٕىػس ،ئظلح جخلـرس جٌفىحُ٘س ربطىٌ ػًٍ ِىػىع وجقذ أو ضطكذظ ػٓ
جٌشخض ٔفغٗ.
 جٌفىشز:
ضشٍِ جخلـرس جٌفىحُ٘س ئىل فىشز أو ٘ذف .و ضىىْ ٘زٖ جٌفىشز وجعؼس جٌٕمحؽ و سدبح ٍ٘ ٌُغص وهذف أويل
ذلزٖ جخلـرس.
 لظس:
ضؼطّذ جخلـرس جٌفىحُ٘س ػًٍ لظس أو ذبشذس عىجء وحٔص قمُمُس أَ خُحٌُس قظٍص ٌه أو ٌشخض آخش.
 جدلرحٌغس:
ضأيت جٌفىح٘س ِٓ جدلرحٌغس يف روش جْقذجظ و جٌطفحطًُِ .ػحيٌٕ :فطشع أٔه جشطشَص أوي وّرُىضش شخظٍ ٌه
و وجؾهص طؼىذس يف فهُ و وُفُس جٌؼًّ ػٍُٗ .ؽلىٕه أْ ذبهض خـرس فىحُ٘س ضؼطّذ ػًٍ ذبشذطه يف جخطُحس
جٌىّرُىضش و ششجؤٖ و جخطُحس ِىحْ ٌىػؼٗ يف جدلٕضي و ربحوي لشجءز و فهُ جٌطؼٍُّحش و ربًُّ جٌربجِؽ ػٍُٗ و
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جالضظحي ػًٍ خذِس جٌؼًُّ "جخلؾ جٌغحخٓ" ٌـٍد جدلغحػذز .ضغطـُغ أْ ضىؾذ جٌفىح٘س ذحدلرحٌغس يف ٘زٖ
جٌطؿشذس و دػّهح ذٕىص ِٕحعرس ِٓ ٍِفه جٌفىحٍ٘ ،و َىىْ جذلذف ِٓ خـرطه ٌطأوُذ أْ فهُ جدلؼٍىِحش
طؼد ػًٍ ٘إالء جٌزَٓ وطٍىج ٌغٓ ِطمذَ ِٓ جٌؼّشُٔ .زوش ِشز أخشي أٔٗ غلد أْ ضىىْ خـرطه جٌفىحُ٘س
ِٕحعرس ٌٍّغطّؼٌن و أْ َىىْ ِىػىػهح ِفهىِح أو رلشذح ِٓ لرٍهُ .ئْ جدلىػىع جٌغحذك ٌٓ َطٕحعد روشٖ
دلربرلٍ جٌربجِؽ ْهنُ َؼشفىْ جٌىػًن ِٓ جدلؼٍىِحش جٌطمُٕس ،يف قٌن عُطٕحعد ٘زج جدلىػىع ِغ ِغطّؼٌن ضطشجوـ
أػّحسُ٘ يف جخلّغُٕحش و عُمذسوْ رٌه.
ػٕذِح زبطحس ِىػىػح ِح خلـرطه قحوي أْ ضذسؼ ربطهح ِىجػُغ فشػُس .ػًٍ عرًُ جدلػحي ٔغطـُغ ئدسجؼ ربص
لظس جٌىّرُىضش ِ 5ىجػُغ فشػُس :ػٍُّس جخطُحس جٌىّرُىضش ٌششجتٗ ،ئغلحد ِىحْ يف جدلٕضي ٌىػؼٗ فُٗ ،زلحوٌس
لشجءز جٌطؼٍُّحش ،ربًُّ جٌربجِؽ ػٍُِٗ ،ىحدلس خذِس جٌؼّالء "جخلؾ جٌغحخٓ" ٌـٍد جدلغحػذز .ذؼذ رٌه جعطؼٓ
دبٍفه جٌفىحٍ٘ إلغلحد ٔىص و لظض ػٓ ٘زٖ جدلىجػُغ .و يف جٌٕهحَس جسذؾ أفىحسن ذرؼؼهح و ضأوذ ِٓ أْ
ضىىْ عٍغح يف جالٔطمحي ِٓ ٔمـس ئىل أخشي .وقىت ضىىْ أوػش فؼحٌُس جؾؼً أوػش لظظه و ٔىطه ئػكحوح يف
هنحَس خـرطه ْٔه ضشَذ أْ ضطشن مجهىسن َؼكه ذشذز .و ضأوذ ِٓ جذطؼحدن ػٓ جٌٕىص جدلغُثس ٌّخشَٓ.
ضأوذ ِٓ أْ ِغحقس جٌغشفس و ػذد جْشخحص َغحػذجْ ػًٍ ئصلحـ خـرطه جٌفىحُ٘س .ئرج أِىٓ ػٍُه ذطشضُد
غشفس أطغش و شلطٍثس ذحدلغطّؼٌن ذذي جخلـرس جٌىرًنز و جدلغطّؼٌن َىىٔىْ ِطرحػذَٓ ػٓ ذؼؼهُ جٌرؼغ و ػٕه
أَؼح .ئْ جدلغحفس جٌمشَرس ذُٕه و ذٌن جدلغطّؼٌن و ذٌن وً شخض ذحِخش عُىٌذ جٌشؼىس ذحٌشجقس شلح عُغحػذ
ػًٍ ضؼضَض خـرطه.
 ضىطًُ جْفىحس:
ئْ ؿشَمس ضىطٍُه جْفىحس لذ ضغحػذ جخلـرس جٌفىحُ٘س أو لذ ضفشٍهح٘ .ذفه ٘ى ضىطًُ ذبشذطه جدلرحٌِغس ئىل
ججلّهىس و أٔص ضشَذ ِٕهُ أْ َطظىسوج جْقذجظ يف ػمىذلُ و أْ ػلغىْ هبح و وأهنُ ِٓ لحَ ذحٌطؿشذس .ئْ ٌغس
ؾغذن و ٔربجش طىضه ٍَؼرحْ دوسج ٘حِح يف ربمُك رٌه جذلذف.
قشن ؾغذن ضرؼح ٌمظطه .ال ضمف ذال قشوس ئال ئرج جعطذػص لظطه رٌه .ربشن يف جدلٕـمس جحملذدز ٌه
(جدلغشـ أو جدلٕرب) .جعطخذَ وٍطح َذجن و رسجػحن ٌطأوُذ وٍّحضه و ٌىطف لظطه .و جعطخذَ ضؼحذًن وؾهه
دلضَذ ِٓ جٌذسجِح .غلد أْ َىىْ طىضه ِؼربج و ِؼُفح ٌٍّؼىن يف وٍّحضه.
ضذسخ ػًٍ ئٌمحء خـرطه ذظىش ػحي و عؿٍٗ ئْ أِىٓ ،و سوض ػًٍ جٌطحيل:
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ٔ ربز جٌظىش :ػٍُه ذطغًُن ٔربز طىضه ضرؼح دلح ضمىٌٗ .ػًٍ عرًُ جدلػحي يف لظس ششجء جٌىّرُىضش ضىىْ ٔربز
طىضه ِٕخفؼس يف وطفه جْؾهضز و ِؼحَٕطهح لرً جٌششجء .و ذؼذ رٌه ؽلىٕه أْ ضشفغ ِٓ ٔربز جٌظىش ِغ
ذحلٍ جْقذجظ.
 جإلَمحعَ :ؼطرب جإلَمحع ِٓ وعحتً ئػحفس جحلّحط ٌٍمظس و جلزخ جٔطرحٖ ججلّهىس أَؼح .و ٌىٓ جٔطرٗ ِٓ أْ
ضغين ومىي "وٍُى ذحَصُِ ،ؿح ذحَص ،ؾُؿح ذحَص ...أوٖ ٌمذ وٕص فمؾ ألىي وٍّحش غشَرس".
 جٌىلفس :وّح عرك روشٖ يف جدلشحسَغ جٌغحذمس أْ ٌٍىلفحش دوس ورًن يف صَحدز ضأغًن جٌىٍّحش و ؾزخ ج٘طّحَ
جدلغطّؼٌن .ئْ جٌىلفس جٌمظًنز لرً ضغًُن جْفىحس و لرً روش جٌىٍّحش جدلهّس و جْقذجظ جدلهّس زبٍك جٌفؼىي
ٌٍّغطّؼٌن ،و أَؼح ضؼـُهُ جٌىلص ٌُفهّىج جدلؼىن ِٓ جٌىٍّحش.
 جسضفحع و جطلفحع جٌظىش :ضشفغ طىضه يف جْقذجظ جدلفحؾأز و جحلّحعُس أو قغد جْقذجظ و ؽلىٓ أْ
زبفغ طىضه ٌذسؾس جذلّظ إلػحفس ذؼغ ِٓ جدلشحػش.
ِ هّطه يف ٘زج جدلششوع:
ػٍُه ذحٌطذسخ إلٌمحء خـرس فىحُ٘س ِٓ  7-5دلحتك ٘ذفهح جٌشتُغٍ ضغٍُس ججلّهىس و ئػكحوهُ .و غلد أْ
ضطىىْ جخلـرس ِٓ ِىػىع وجقذ ضطخٍٍٗ جٌفىح٘س .و ٌٍخـرس وؾهس ٔظش ئال أهنح ٌُغص جذلذف جٌشتُغٍ ِٕهح .و
ضأيت جٌفىح٘س ذحدلرحٌغس يف روش جْقذجظ .جعطغً ٌغس ججلغذ و ٔربز جٌظىش يف دػُ خـرطه و ؾؼٍهح ػًٍ
جدلغطىي جدلـٍىخ.
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 جدلششذ جٌطمٍُُّ ٌٍّششوع جخلـرس جٌفىحُ٘س:
جعُ جخلـُد.............................................................................................:
جدلمُُ.................................................:جٌطحسَخ............................................:
ِ القظس ٌٍّمُُ:
ئْ جذلذف ِٓ ٘زج جدلششوع أْ َطّىٓ جخلـُد ِٓ ئٌمحء خـرس فىحُ٘س ِذهتح ِٓ  7-5دلحتك ٘ذفهح جْعحعٍ
ضشفُٗ جدلغطّؼٌن و أِح جذلذف جٌػحٔىٌ فهى إلذذجء وؾهس ٔظش .و ضُرىن جخلـرس ػًٍ ِىػىع ضطخٍٍٗ جٌمظض أو
جٌٕىص .و ضىىْ جٌفىح٘س ذحدلرحٌغس يف روش جْقذجظ .و ػًٍ جخلـُد جعطغالي ٌغس ؾغذٖ و ٔربجش طىضٗ ٌذػُ
أ٘ذجف جخلـرس جٌفىحُ٘س .ذحإلػحفس ئىل ضمُُّه جٌشفىٌ جٌشؾحء ًِء جٌطمُُُ جٌطحيل:
 وُف جعطٕطؿص أْ جدلغطّؼٌن لذ أػؿرىج ذحخلـرس و جعطّطؼىج هبح؟

ِ ح جٌزٌ ؾؼً جخلـرس جٌفىحُ٘س؟

ِ ح ِذي ضٕحعد جٌمظض و جٌٕىص ٌٍّىػىع؟

 ً٘ ذذش ٌه أٌ ِٓ جٌمظض أو جٌٕىص غًن ِٕحعرس؟ ِح ٍ٘؟ و مل؟

ِ ح ِذي فؼحٌُس ٌغس ؾغذ جخلـُد و ٔربجش طىضٗ يف ربمُك ٘ذف جخلـرس؟
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ِ ح ِذي جسضرحؽ جٌمظض و جٌٕىص ذرؼؼهح؟ و ً٘ وحْ جالٔطمحي ِح ذُٕهح عٍغح؟

ِ ح جٌزٌ وحْ ػًٍ جخلـُد فؼٍٗ ٌُـىس ِٓ خـرطٗ؟
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 جخلحسبس:
ِحرج ضفؼً ػٕذِح ال َؼكه أقذ؟
يف ذؼغ جْقُحْ ذحٌشغُ ِٓ أٔه ضذسذص ػًٍ جٌٕىص جٌمظض جٌفىحُ٘س ئال أهنح مل ضُؼكه ججلّهىس و مل ضًٕ
ئػؿحهبُ .ذحٌشغُ ِٓ أٔه ذؼذ روشن ٌٍمظس و جٌفىح٘س لذ ضىلفص ولفس طغًنز و وحفُس ٌطشي سدز فؼً
ججلّهىس ،ئال أٔه مل ذبذ ئال جٌظّص و ال قىت جذطغحِس ِٕهُ.
سدبح لذ ضؼػشش يف ئَظحي أفىحسن ٌٍؿّهىس أو أهنُ مل َؼطمذوج أْ جٌٕىطس ِؼكىس ؾذج ،و ٌىٓ ِهّح ضؼذدش
جْعرحخ ئال أْ فىح٘طه لذ فشٍص .و ٌىٓ ال ػلطحؼ ْْ ضأعً ػًٍ رٌه و ذاِىحٔه جخلشوؼ ِٓ ضٍه جٌطؿشذس
ذذوْ ئقشجؼ (أو ػًٍ جْلً ذألً ِغطىي ِٓ جإلقشجؼ) ذاضرحع جٌطحيل:
 ال ضىٓ ِشػىذح:
لذ ضىىْ ِٕضػؿح ْْ ضؼره يف ئػذجد جخلـرس ػحع ٘رحءج .جذك ٘حدتح و ِشوضج .و ضزوش أْ ربحفظ ػًٍ ٘ذوءن و
ضظهش ذػمس أِحَ مجهىسن قىت َٕطرهىْ ٌه .أِح ئرج وحْ وجػكح ػٍُه جالٔضػحؼ فٍٓ َشضحـ ججلّهىس.
 ال ضؼُذ٘ح:
سدبح عطؼطمذ أْ ججلّهىس مل َغّغ لظطه أو ٔىططه و ذرغحؿس لذ ضشغد يف ئػحدهتح ِشز أخشي .لحوَ رٌه
جٌشؼىس .الْ جٌغحٌد أهنُ لذ مسؼىن ،و ئػحدضه دلح روشضٗ عُؿؼً قحٌطه أعىء.
 ال ضششقهح:
ئرج ششقص ٌٍؿّهىس لظطه أو ٔىططه أو قىت ؾضء ِٕهح فٍٓ ضظرف ِؼكىس ذلَُ ٌٓ .فُذ ششقه و ٌٓ
غلؼٍهُ قىت َرطغّىج و عطالقظ أوػش أْ فىح٘طه لذ فشٍص.
 ال ضٍىَ جدلغطّؼٌن:
ال ضمً أو ضفىش أْ ججلّهىس ٌُغىج ذزوحءن ئرج مل غلذوج أْ فىح٘طه ِؼكىس .ئْ ٘زج جٌفشً ِٓ ِغإوٌُطه،
ئِح أٔه مل زبطحس لظس أو ٔىطس ؾُذز أو أٔه مل ضطّىٓ ِٓ ضىطٍُهح ؾُذجٌ ،زج ال ضمً "ٌمذ روشش ٘زٖ جٌٕىطس يف
جؾطّحع جٌٍٍُس جدلحػُس و لذ ٔحٌص ئػؿحخ ججلّهىس".
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 ال ضؼطزس" :أٔح آعف ..مل َىٓ رٌه ِؼكىح أٌُظ وزٌه؟" أو ضمً ِػً رٌه ْٔه عطؿؼً ججلّهىس غًن
ِشضحقح.
ئْ أغٍد جخلـرحء جٌزَٓ َؼطربوْ ججلّهىس وأطذلحء ذلُ َطّىٕىْ ِٓ جٌطغٍد ػًٍ رٌه ذاوّحي جخلـرس و وأْ
شُثح مل َىٓ .ػٍُه ذحٌطظح٘ش أٔٗ ِٓ جدلفطشع أْ ضىىْ لظطه أو ٔىططه ؾذَس فرحْغٍد عُطمرٍهح جدلغطّؼىْ و
ٌٓ َالقظىْ رٌه.
ئرج وٕص شذَذ جٌػمس و ضمرً جٌطكذٌ فحفؼً ِح َفؼٍٗ جٌىىُِذَىْ و جخلـرحء جدلطمذِىْ و جدلطّشعىْ ذحْ ضمىي
ِالقظس طغًنز و ِؼكىس ػًٍ فشً خـرطه ِ ،ػحي:

ٌمذ سٍِذ هبزٖ اٌفىب٘خ يف خطجيت .وبْ ِٓ ادلفزشع ػًًٍ سٍِهب خبسج اخلطجخ.
دغٕب ..ال ميىٓ أْ ٔأخز األِىس ثؼذه دائّب ،و لذ أثجذ رٌه ٌٍزى.
جمجغ ِػً ٘زٖ ججلًّ جدلغحػذز أو (جدلٕمزز) يف "ٍِف جٌفىح٘س" جخلحص ذه و ذحٌـرغ ٌٓ ضؼٍُ ِىت عطغطخذِهح.
و ٘زج َؼين أٔٗ غلد ػٍُه قفظٗ و جٌطذسخ ػٍُهح قىت ضغطخذِهح يف قحي فشً فىح٘طه .عىجءج لشسش أْ
ضغطخذَ ججلٍّس جدلٕمزز أو أْ ضىًّ خـرطه و وأْ شُثح مل َىٓ ،غلد ػٍُه أْ ضؼغ فشٍه ذححلغرحْ .ئْ
طّص ججلّهىس ال َؼين أْ فىح٘طه وحٔص عُثس ؾذج أو أْ خـرطه ذأوٍّهح وحٔص عُثس ؾذج .لذ َىىْ
مجهىسن أشخحطح ال َؼكىىْ ذظىش ػحي ،أو قىت َرطغّىْ ػٕذِح َغطّطؼىْ .و ضزوَش أهنح فمؾ فىح٘س
وجقذز فال ربزف جٌرمُس ذغرد فشً وجقذز ِٕهح ،فمذ ضٕؿف جٌرمُس يف ئػكحن ججلّهىس.
ٌٍ كحالش جٌغًن ِطىلؼس:
ِهّح ضذسذص ؾُذج و سبشٔص ػًٍ ئٌمحء جخلـرس ِشجش ػذَذز ػٍُه ضىلغ قذوظ أِىس خحسؾس ػٓ جٌغُـشزِٓ .
جدلّىٓ أْ ضطؼػش أِحَ ججلّهىس ،أو لذ َطؼـً جدلحَىشوفىْ ،أو لذ ضغىد وأعح ِٓ جدلحء  ..و غًن٘ح ٌٓ .ضطّىٓ
ِٓ ذبحً٘ جِْىس ذرغحؿس ،و لذ ضىؾذ ذؼغ جحلحالش جٌيت ال ؽلىٕه ذبحٍ٘هح أذذج.
لذ ؼلـة رلّىػس ؿالخ ِٓ جدلذسعس يف جٌذخىي ئىل جٌغشفس جٌيت ربحػش فُهح و َظٕىْ أهنح ذلُ و ػلذغىْ ذؼغ
جإلصػحؼ ،فّٓ جٌظؼد ذبحً٘ رٌه قىت َشؼش جٌـالخ أهنُ يف جٌغشفس جخلـأ و ؼلشؾىْ ِٕهح خبؿً .عُطمرً ِٕه
ججلّهىس ضظشػلح ِٕه ػٓ ٘زٖ جدلمحؿؼس .عُغحػذن روشن ضظشػلح فىحُ٘ح ِٓ ئصجٌس جٌطىضش جٌزٌ ػلظ ذٗ جلّهىس
و َؼىدوج ٌٍطشوُض دلح عطٍمُٗ و عُغحػذن رٌه ػًٍ ئػحدز جٌغُـشز ػًٍ خـرطه.
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ئْ جٌؼذَذ ِٓ جخلـرحء ػلطفظىْ ذطظحسَف فىحُ٘س دلػً ٘زٖ جدلىجلف .و ذحٌشغُ ِٓ أْ جٌطظحسَف لذ ضرذو ضٍمحتُس
ئال أهنُ وحٔىج ػلفظىهنح قىت َمىٌى٘ح و وأهنح ضٍمحتُس ػٕذِح ٍَضَ جٌىػغ.
ؽلىٕه جعطخذجَ جٌطحيل:
 ػٕذِح ضفمذ ضىجصٔه:

ِٓ األشٍبء اٌيت أفمذ٘ب دائّب أٔين أفمذ ػمًٍ.
 ػٕذِح َطؼـً جدلحَىشوفىْ:

ٌمىي ثؼغ األشخبص أْ خطجيت عزىىْ أفؼً إرا مل ٌغزطٍؼىا مسبػً.
 ػٕذِح ضطؼـً جإلػحءز:

أوٖ ..أخربوين أهنُ دفؼىا فبرىسح اٌىهشثبء!!
 ػٕذِح َىىْ ججلّهىس ِشططح و غًن ِٕظص:

ال أدذ ٌغزّغ إيل ..دىت أطفبيل.
 ػٕذِح َمحؿؼه ػؿُؿح:

ٌٓ رزّىٓ ِٓ إخبفيتٌ ..ذي أطفبال.
جعطخذَ ٘زٖ جٌطظشػلحش جٌفىحُ٘س حبزس فأٔص ال ضشَذ أْ ضمف عحوٕح و ال ضشَذ أْ هتٌن و ضغٍء ئىل مجهىسن.
ِ غحذمحش جخلـحذس جٌفىحُ٘س:
عطىطشف أٔه ضغطّطغ ذىطحذس و ذبهُض و ئٌمحء جخلـرس جٌفىحُ٘س .ئرج أقغغص ذزٌه فغؿً يف ِغحذمحش
جخلـحذس جٌػمحفُس .جٌؼذَذ ِٓ جدلغحذمحش ضىىْ عٕىَس جذطذجءج ذحٌٕىجدٌ .و َطحذغ جٌفحتضوْ دخىي جٌطظفُحش ِغ
ٔىجدٌ جدلٕحؿك و جْلغحَ و يف جٌٕهحَس ِغ جٌمـحػحش .ئرج وٕص ضشغد ذحالشطشجن ضىجطً ِغ ِىطد جٌمـحع قىت
ؼلربن ػٓ ِىجػُذ ِغحذمحش جخلـحذس جٌفىحُ٘س .و ئرج مل َىٓ ٕ٘حن أٌ ِغحذمحش يف جٌمـحع ،ؽلىٓ ٌٕحدَه أْ
َىىَْ ِغحذمس ئرج ضىفش جٌؼذد جدلـٍىخ ِٓ جْػؼحء جدلهطٌّن ذحدلغحذمس.
و وأٌ ِٕحفغس ػٍُه ئضرحع جٌمىجٌٔن و ِٓ ػّٕهح ضٕظُُ خـرطه .و لرً دخىي ِغحذمس جخلـحذس جٌفىحُ٘س ضأوذ
ِٓ لشجءز جٌمىجٌٔن ذؼٕحَس و عطؿذ أْ ٘زٖ جٌمىجٌٔن يف وزبة لىأٌن ِغبثمبد اٌزىعزّبعزشص اٌؼبدلٍخ.
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 عؿً ِشحسَغ جخلـرس جٌفىحُ٘س جدلىطٍّس:
ِٓ ذشٔحِؽ جٌمُحدز جدلطمذَ:
جٌربٔحِؽ
 أشؼً جحلّحط يف
مجهىسن

 جضشوهُ ذحذطغحِس
 جؾؼٍهُ َؼكىىْ
 جؾؼٍهُ َغطّشوْ
ذحٌؼكه

 جخلـرس جٌفىحُ٘س

ػٕىجْ جخلـرس

جٌطحسَخ

ِالقظحش ٔحتد جٌشإوْ جٌطؼٍُُّس
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