
غحضض �خ�سث و�غ�ة ا�خ�اس�ت شغ ضض طظ�ذص ا�س��ط �تثغً�

ضئغ�ًا �تصعق اقظ��ن. وض�سط�غظ �تصعق اقظ��ن ظا��ءل، 

ضغش غ�ضظ �س�طظ� ان غ��عط شغ تض و�تعغض ا�خ�اس�ت؟ 

وذ�� �عثف �طص طةا�س�ت أضب� جط�غئ �تغ� غ�ضظ �عثه

ا�تصعق أن �ضعن طتا�طئ ���ط�ً.

 

اجاعصش عثا ا��ع�عع طظز�ئ اغضعغا�س، وص�طئ طآ��ًا

�اظحغ� ظص�ش سئ� اقظا�ظئ، ط� طة�عسئ طظ طسط�غ تصعق

اقظ��ن تعل ا�س��ط، وذ�� �عثف �طص وج��ض غ�ضظ طظ 

�ق�ع� �اسطغط تصعق اقظ��ن أن غ��عط شغئ تعغض ا�خ�اس�ت.

ت�و�ظ� أن ظت�ظ شع�ظ� �طخ�اس�ت،وضث�� شع�ظ� �ط��ق

وا�عج��ض ا�اغ غ�ضظ �ع� أن ���عط شغ �تعغض ا�خ�اس�ت. ظاح�رك شغ عثه ا�عرصئ ا�ثروس ا�اغ �عخطظ� ا�غع� طظ �قل

ا�ظص�ش سئ� اقظا�ظئ �����شئ إ�� أشض�ر ش�غص اغضعغا�س ا�اغ ��اظث سط� ��ظ�طةظ� ا�ث�ص.

ا�خ�اس�ت و�تعغطع�

غظاب ا�خ�اع سظثط� غضعن ��ة�عساغظ اعثاشً� أو طعاص�ً� أو جطعضغ�ت �غ� طاعاشصئ ط� �سدع� ا�ئسخ. 

شغ�� ُغسائ� ا�خ�اع - �حضض س�م - ق�ث طظ� وذئغسغ، إّق أظ� صث غظاب سظ� ظا��ب جطئغئ �ثًا وطد�ة �طش�غئ. 

�ةث ا�خ�س�ت ذات ا�ظا��ب ا��طئغئ، �ثورع� شغ سثم ا����واة وا�ا�غغج وا�اعزغ� �غ� ا�س�دل �ط�عارد، �����شئ

إ�� ا��عاصش وا��طعضغ�ت ا�سظغ�ئ ا�ظ��ةئ سظ ا�اص��غث ا�بص�شغئ.

عظ�ك سثة ذ�ق �اس�غش ا�خ�اع. شغ�� غطغ، ظ�اس�ض افشض�ر ا���غ�غئ ا�اغ �ّ�ئ طح�رضاع� �قل ا�ظص�ش اقشا�ا�غ،

�����شئ ا�� افشض�ر ا�اغ �ط اجاثقخع� طظ �ة��ئ اغضعغا�س: 

ط� عع ا�خ�اع؟

�سطغط تصعق ا�ظ��ن و�تعغض ا�خ�اس�ت
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�شغغ� ادراك ا�ظ�س �ط�ح�ضض و��ؤغاعط �ف�� ا��ثاطش و�ط�ة�عس�ت ا��ثاط�ئ. 

�سثغض ا���غصئ ا�اغ غاط �ع� ا�اسئغ� سظ ا�خ�اع طظ ذ�غصئ �ظ�ش�غئ سثواظغئ أو تا� سظغ�ئ، إ�� ذ�غصئ

ودغئ و�س�وظغئ ���غئ طظ ا�سظش. 

�سثغض أو �تعغض سعاصإ ا�خ�اع، �تغ� �آدي عثه ا�سعاصإ إ�� �ت�غظ ا�خعرة سظ ا�ثات وسظ ا�سقص�ت

وا�عغ�ضض اق�ا��سغئ، �ثقً طظ ا���ار �ع�. 

غسث �تعغض ا�خ�اس�ت ظعة� ��س��ةئ ا�خ�اع غاط طظ �ق�� ا�ا�ضغج سط� ش�ص إتثاث ا�اشغغ� ا�ئّظ�ء، وغاد�ظ:

ط�ذا ا�ثي غسظغ� �تعغض ا�خ�اس�ت؟

ضغش غ��عط �سطغط تصعق اقظ��ن شغ �تعغض ا�خ�اس�ت؟

���ئ� تصعق اقظ��ن ���خ�اس�ت �حضض وبغص. ش�ظاع�ك تصعق اقظ��ن عع ���د�ورة ظا�ج �خ�اع، ض�� غحضض سثم

اقر�ض�ز سط� تصعق اقظ��ن جئئً� ر�غ�غً� �ظحعب ا�خ�اس�ت. �حضض طعاز، غ�ضظ أن غ��عط اقر�ض�ز سط� تصعق

اقظ��ن �اتعغض ا�خ�اس�ت. شغ�� غطغ �سخ ا�عج��ض ا�اغ غ�ضظ أن غ�عط �ع� �سطغط تصعق ا�ظ��ن شغ �تعغض

ا�خ�اس�ت و�ظ�ء ا��قم. 

ض�سط�غظ �تصعق ا�ظ��ن غسث ا�ظعب ا�ص��ط سط� تصعق اقظ��ن طتعرغ� شغ س�طظ� وط��رج��ظ�. �حضض ا�سظ�خ�

ا���ا�تغئ �عثا ا�ظعب �جًءا ق غاةجأ طظ أظح�ئ و��اطب �سطغط تصعق ا�ظ��ن. �ح�ض عثه ا�سظ�خ�: ا��ح�رضئ،

وا����ء�ئ، وسثم ا�ا�غغج وا����واة، وا�ا�ضغظ، �����شئ إ�� ا���� ط� تصعق اقظ��ن.

غعش� �ظ� عثا ا�ظعب إذ�رّا طتثدّا �اع�غ� أظح�اظ� ا����ئ�ئ �اتعغض ا�خ�اس�ت. طظ �قل ��ئغص ا�ظعب ا�ص��ط

سط� تصعق اقظ��ن غ�ضظظ� ا�اسّ�ص شغ �تطغض أجئ�ب ا�خ�اع ��ظ رؤغئ ط��ضجة ع�� تصعق اقظ��ن،

وا����ع�ئ شغ �تعغض ا�خ�اع �حضض اغة��غ. غاد�ظ ا�اتعغض اقغة��غ �طخ�اع سط� ادط�ج افش�اد ا��ع�حئ،

��خئ عآقء ا�ثغظ غح�طعط ا�خ�اع، �غضعن �عط دور وط��ع�ئ شّس��ئ شغ تض و�تعغض ا�خ�اع. غ��عط عثا

ا�ظعب سط� �ت�غض ا��ض�ن ا��تطغغظ ط�آو�غ�ت ا�ة�ه ا��ةا�� ا�ثي غسغحعن ��ظ�. 

 

�����شئ إ�� ذ��، �عش� طس�غغ� وطئ�دئ تصعق ا�ظ��ن طة�عسئ طظ ا�صعاسث ا��سا�ف �ع� دو�ًغ� �دارة ا�ظجاس�ت

و�تعغطع�. إن اد��ل ا�خ�اس�ت شغ ا�ظص�ح�ت ا�ثا��ة تعل تصعق اقظ��ن و�تثغث ا�ةع�ت ا���سطئ ض�خت�ب

تصعق وا�اجاط�ت غ��� ��ش� ا�ثا�غئ سظ ا�خ�اس�ت وا�ا�ضغث سط� اتص�ق تصعق اقظ��ن �ثقً طظ ��دغض ا��خ���

ا�حثخغئ أو ا�ث�خئ ��ة�عسئ ط�.   

  :HRBA ئغص ا�ظعب ا�ص��ط سط� تصعق اقظ��ن��



غض�ظ ط�ا�ح �تعغض ا�خ�اس�ت ��ن غاسّ�ف أخت�ب ا�تصعق سط� تصعصعط وأن غ�سعا �تص�صع�.  وشغ ا��ص��ض،

غاسّ�ف أخت�ب ا�عا�ئ�ت واق�اجاط�ت سط� وا�ئ��عط وغتا�طعظع�. غ�ضظ طظ �قل عثه ا��ؤغئ أن غثاش� ا��ض�ن،

��خئ افحث�ص افضب� ��ب�ًا و�ع�غح�ً، طبض اقذ��ل و طةا�� ا��غط وا�ظ��ء وافحث�ص ذوي اقس�صئ، سظ

تصعصعط و��ضغظعط طظ ا�ثش�ع سظ أظ��عط �حضض اشدض. ض�� ��ّضظعط عثه ا��ؤغئ طظ ا�اس�ف �حضض

أشدض سط� ط�آو�غئ أخت�ب ا�عا�ئ�ت وسط� أن غسائ�وعط ط�آو�غظ. إن ��ضغظ صثرات أخت�ب ا�عا�ئ�ت شغ

طة�ل تصعق اقظ��ن أط� أج�جغ �ا�عغ� جقم س�دل وذو طسظ�، ودغ�ص�اذغئ ب��ائ، ط�ا��ة و�سغثة ا��ثى.

وعثا طعط �حضض ��ص شغ صد�غ� ا�سثا�ئ اقظاص��غئ وا��خ��تئ. 

 

"�صث اضاح�ظ� ش�ا�ً� س�غصً� شغ�� غاسطص ����ح�رضئ ا��ض�غئ شغ ا�تعار ا��غ�جغ وا�سثا�ئ اقظاص��غئ. و�عثا

ا��ئإ و�سظ� عثشً� وعع ظح� ا��س�شئ �تصعق ا�ظ��ن و�سجغجع� شغ ا��ةا��، ودسط ��عرع�، وذ�� شغ��

غاسطص ��ة�ل ا�سثا�ئ اقظاص��غئ ". جع����ظغ، طسط�ئ تصعق إظ��ن شغ ج�ي قظض�. 

��عغ� ا��س�شئ تعل تصعق اقظ��ن:
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ق غ�ضظظ� �تعغض خ�اع ط�  دون طس�شئ أجئ��� ا�س�غصئ. وض�� أح�ظ� ج��ص�ً، ش�ن اظاع�ض�ت تصعق اقظ��ن

�حشض صطإ ا�خ�اع (ض��اعزغ� �غ� ا�س�دل �ط�صّثرات، وط���ض اقطظ، وا�ععغئ، وا�ت�غئ ، وا��ح�رضئ). غحضض

ا�ظعب ا�اح�رضغ ا�عسغطئ ا�اغ ظ�اثثطع� �رج�ء ا�ظعب ا�ص��ط سط� تصعق اقظ��ن. غ��� �ظ� عثا ا�ظعب أن

ظس��ب ا�����ض ا��اسطصئ �تصعق اقظ��ن طظ و�عئ ظز� ا�اة�رب ا��س�حئ طظ صئض ا��ح�رضغظ وا��ح�رض�ت

��ظ ا�ظح�ط.  وعثا ط� غحة� سط� ا��اء دراجئ ا�ا��سغئ �تطغطغئ �عثف ا�� ��ضغظ ا��ح�رضغظ طظ ا�صغ�م

�ا�عغ� طئ�درات طط�عجئ �عثف �طاشغغ� اق�ا��سغ وشًص� �صغط وطس�غغ� تصعق ا�ظ��ن. غ��� �ظ� اجاثثام

ظعب �ح�رضغ، ط��ئ� �اتعغض ا�خ�اس�ت، شغ �سطغط تصعق ا�ظ��ن، ��عط افجئ�ب ا�ةثرغئ �طخ�اع و�تثغث

��ا�� ا��ط�ئ، �عثف �تثغث ا�ةع�ت ا���سطئ وا�سعاطض ا�اغ ���عط شغ ا�سظش ا�ئظغعي وا�بص�شغ. 

 

" طظ �قل ا�ظ�عذج– ا�تطجوظغ - (�سث دواطئ ا�اسطط ظ�عذ�ً� �اظزغط طئ�درات طةا�سغئ ��ص�ر�ئ �ح�رضغئ).

غ�ضظ �ط�ح�رضغظ �ت� افجئ�ب ا���غ�غئ �طخ�اس�ت وضغ�غئ اسثاد ط�اشسئ". �عن طسطط تصعق اظ��ن، ضغظغ�. 

 

" �ع أ�ثظ� خعرة �ئض ا�ةطغث، ش�ن ��ق تصعق اقظ��ن (شغ خ�اس�ت سظغ�ئ) غحضض س�ص ا�ةئض، و�ضظظ� ظةث

سط� ج�� ا���ء ا�ئظ� ا�س�غصئ �ط�ط�ئ ا�اغ �آدي إ�� اقجائس�د، وا�ا�غغج وسثم ا����واة" ض���ق طسط�ئ

شغ طة�ل تصعق اقظ��ن، ��غقظث. 

�تثغث افجئ�ب ا�س�غصئ:
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اجاثثام طص�ر�ئ �ح�رضغئ شغ �سطغط تصعق اقظ��ن أط� أج�جغ. 

طظ افج�جغ �ضعغظ رؤغئ تعل ا�ظعع اق�ا��سغ ��ظ س�طغئ �سطغط تصعق اقظ��ن و�تعغض ا�خ�اس�ت. 

و�عد �ظعع ضئغ� طظ افدوات، طبض ت�قت ا�اعسغئ، وا�ظص�ش �غظ ا��ح�رضغظ، وا��ظ، وا�اسئغ� ا�بص�شغ،

وحئض�ت ا�اعاخض اق�ا��سغ وا�ئ�اطب اق�ا��سغئ، ا�اغ غ�ضظ اجاثثاطع� �اسطغط تصعق اقظ��ن. 

غصثم �سطغط تصعق اقظ��ن �ظعسً� شغ ا�اصظغ�ت وافدوات وافج��غإ، ط�� غ��سث شغ �تعغض ا�خ�اس�ت. �قل

ا�ظص�ش ا�ثي دار سئ� حئضئ اقظا�ظئ وا�ثي أح�ظ� ا�غ� ج��ص�ً، ظ�صحظ� سثة �صظغ�ت وا��صظ� سط� ظاغةئ وعغ ��ظ�

ق غع�ث اجا��غةغئ واتثة أو أجطعب طتثد �اتعغض ��غ� ا�خ�اس�ت. و�عثا جغضعن طظ ا�د�وري ا�ا�صطط ط�

ا��غ�ق. وعظ� ظصثم �سخ افشض�ر ا�ئي ذض�ت �قل ا�ظص�ش: 

اجاثثام �صظغ�ت وأدوات وأج��غإ �سطغط تصعق اقظ��ن:   

�ضغ غضعن ا�تعار ط�غثّا، طظ ا�د�وري �طص شد�ءات �ائ�دل و�ع�ت

ظز� طثاط�ئ. غ�ضظ �اسطغط تصعق اقظ��ن أن غ��عط شغ �طص عثا

ا��د�ء ا�طظ، وأن غعغأ �ا�عغ� ا�بصئ و�ت�غظ ا�سقص�ت �غظ افش�اد

�آطظ تصعق اقظ��ن طة�عسئ طظ ا�صغط ا��حا�ضئ غ�ضظ ان ���سث

سط� �ث�غ ا�ثقش�ت �غظ اقذ�اف ا��سظغئ. 

غ�ضظ �تصعق اقظ��ن أن ���عط شغ ط�ج�ئ ا�احئغ� �غظ

ا��ة�عس�ت ا��ع�حئ وا�ةع�ت ا�تضعطغئ �حضض دا�ط و�غ� سظغش.

��جاثثام ا�ظعب ا�ص��ط سط� تصعق اقظ��ن، غات�ض أخت�ب ا�تصعق

وأخت�ب ا�عا�ئ�ت ط�آو�غئ اغة�د ا�تطعل ا��ظ�جئئ �حضض �س�وظغ. 

إن �سطغط تصعق اقظ��ن طظ ا���ضظ أن شس�ق شغ دش� ا�فش�اد �طاة��

وطح�رضئ طح�ضطعط و�طص تعار جط�غ. 

اجاثثام ا�تعار �اظ�غئ ا�بصئ وإغة�د أر�غئ طحا�ضئ �طا��عط: 

" غحضض اق�اقف صغ�ئ أج�جغئ غةإ ا��ت�شزئ سطغع�. اظ�� ط� غةإ أن غاشغ�عع أجطعب إدارة عثا اق�اقف... سظثط�

ظ�ضج سط� ط� عع طحا�ك �غظظ�، أ�ظ أن اق�اقف غا�ا�� وتثه. وسظثط� غضعن ط� غة�سظ� أضئ� ط�� غ��صظ�، ش�ن إدراة

و�تعغض ا�خ�اس�ت �ئسث حغؤ� شحغء سظ ا�سظش وا�ض�اعغئ و���ث ذ�غص ا�ا��ط� وا��قم"

إغاع، طسط�ئ تصعق اقظ��ن، ا��ش�ب.  



ان ا�ثرس افج�جغ ا�ثي ظ�اثطخ� طظ ا�ظص�ش ا�ثي �ط سصثه سئ� اقظا�ظئ، عع أن �سطغط حصعق اقظ��ن أداة

ط�غثة غ�ضظ أن ���عط شغ �تعغض ا�خ�اس�ت. �صا�ح عثا ا�عرصئ ا����سغئ سثة أشض�ر، و�ضظ، �ئص� ا�سثغث

طظ ا��ة�قت رعظ ا�ئت�. إن طح�رضئ ا��س�رف تعل �سطغط تصعق اقظ��ن و�تعغض ا�خ�اس�ت طعط �ثًا

�قجا��ار �ات�غظ س�طظ� ض�ة�عسئ طظ طسط�غ تصعق اقظ��ن، وض���ع�غظ شغ ا�اشغغ� اق�ا��سغ اقغة��غ.

وظتظ ظحةسضط سط� طح�رضئ أشض�رضط ط� طسط�غظ آ��غظ وضث�� ط� اغضعغا�س.  

شغ ا�ثا�م
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"ُغصثم أر�طعرد (ARTSLORDS) شد�ءًا �طتعار �غظ

ا��ض�ن شغ حعارع ض��عل. غصثم ا��د�ء ش�خئ

��ظ ق خعت �عط �غاط ج��سعط، وغ�عث

�ثغظ�طغضغئ �د�ظ و�عد ت�ضئ ا�ا��سغئ دا��ئ"

طسطط تصعق اظ��ن، اشش�ظ�ا�ن.

ا�خعرة عظ� عغ طب�ل سط� اجاس��ل ا��ظعن طظ

أ�ض �سطغط تصعق اقظ��ن و�تعغض ا�ظجاس�ت طظ

ARTLORDS س�ض

إن ردودضط وطح�رضاعط شغ�� غث� عثا ا�عرصئ ا����سغئ طع�� ��تغإ! 

أرجطعا �سطغص��ضط �ظ� سط� ا�سظعان ا�ا��غ:  

RAWABET@EQUITAS.ORG

 


