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دلُل اإلاذس  :اإلاىهجُاث ومعاؾش الخعلم
ًخًمً هظا الجؼء مً الضلُل بلىعة للمؿاَغ والخُبُ٣اث الٗملُت للماهالث التي ًيبغي جلُ٣نها زال ٫الخ٩ىًٍ اإلاخٗل٤
باالزخباعاث الخانت بغزهت الؿُا٢ت.
وللخظ٦حر ٞةن مسخل ٠مغاخل الخ٩ىًٍ ألاولي حؿمى ًٞاءاث الخٗلم والتي ًبلٖ ٜضصها زالزت مهىٟت بدؿب الترجِب في
الخضعط في الخٗلم بهض ٝالبدض ًٖ الاؾخ٣اللُت ٢بل الازخباعاث الخانت بغزهت الؿُا٢ت.
الفػاء ألاوٌ:
ًجب ؤن ً٩ىن هظا الًٟاء ٢غٍبا مً مىُ٣ت ج٩ىن ٞيها خغ٦ت الؿحر يُٟٗت بلى مىٗضمت وؤن ٌؿمذ بخٗلم الجىاهب
اإلاُ٩اهُُ٨ت لؿُا٢ت اإلاغ٦باث صون جضازالث زاعظُت مغجبُت بدغ٦ت الؿحر .بهه ٖالم"مدمي" ًغمي بلى الؿماح بم٨ىىت
الؿُا٢ت صون الخاظت ،ختى هظه اإلاغخلت ،بلى ألازظ بالخؿبان الجىاهب ألا٦ثر حُٗ٣ضا.
الفػاء الثاوي:
هى ٖالم "٦مالي" باٖخباع ؤن خغ٦ت الؿحر ُٞه ٚحر ٦شُٟت ومؿخٗملى هظا الًٟاء ًدترمىن ٢ىاٖض الؿحر الغثِؿُت،
وال٩ل في ْغو ٝمىازُت مالثمتٌ .كغٕ اإلاخٗلم زال ٫هظه اإلاغخلت في جُبُ ٤مٗغٞخه بالجىاهب اإلاُ٩اهُُ٨ت للمغ٦بت م٘
اخترام ال٣ىاٖض الخمىي٘ وألاؾبُ٣ت والؿغٖاث ٖلى الخهىم٦ ،ما ًخٗلم مغاٖاة آلازغًٍ يمً اخترام مخباص٫
لخ٣اؾم الُغٍ.٤
الفػاء الثالث:
هى ٖالم خ٣ُ٣ي بمدضوصًاجه وب٦غاهاجه وزهىنُاجه وج٩ىن ُٞه خغ٦ت الؿحر ٦شُٟت و  /ؤو ؾغَٗت .وٍجب ٖلى اإلاخٗلم
آلان ؤن ً٩ىن مؿخ٣الٞ .هى ال ٌٗغ ٝبالًغوعة مىاظهت ظمُ٘ الىيُٗاث بالىٓغ بلى ججغبخه الًُٟٗتٚ .حر ؤهه بًٟل
ج٩ىٍىه وٞهمهً ،ىاظه هظه الىيُٗاث ب٩ل آمان .ولً ٌٗخبر ؾاث٣ا مخم٨ىا بال بٗض خهىله ٖلى عزهت الؿُا٢ت
وا٦دؿابه للخجغبت ال٩اُٞت يمً اخترام ال٣ىاٖض وباقي مؿخٗملي الُغٍ ٤آلازغًٍ.
ألؾباب مغجبُت بالٟٗالُت واإلاالءمت البُضاٚىظُت ،جمذ نُاٚت هظا الجؼء في ق٩ل بُاث ٤بؿُ٩ىبُضاٚىظُت.
حؿخٗغى ٧ل بُا٢ت الٟ٨اءاث التي ًيبغي ا٦دؿابها واإلاؿُغة الىمىطظُت للخٗلم .وبطا ٧اهذ ال جىظض خ٣ُ٣ت وخُضة في
البُضاٚىظُتٞ ،ةن هظه البُاث ٤جىضر ٖلى هدى جام وظُض مؿل٩ا واضخا ومخضعظا وقامال .وبالخالي ؾخمىذ للمضعب
٢اٖضة نلبت جم٨ىه مً الخٗامل م٘ اإلاخٗلمحن زال ٫بلىعة هظا البرهامج الجضًض للخ٩ىًٍ الُمىح واإلاالثم للمخُلباث
الضولُت في مجا ٫التربُت الُغُ٢ت.
ل٣ض جم حٗغٍ ٠ال٩لماث-اإلاٟاجُذ ختى ً٩ىن الجىهغ مجاال مكتر٧ا ؤ٦ثر مً الك٩ل .ولً ًدخاط اإلاخٗلمىن بلى خٟٔ
مهُلخاتها بل ًخٗحن زال ٫الخ٩ىًٍ الخُغ ١وجىاو ٫اإلاٟاهُم وألا٩ٞاع اإلاىضخت .وؾخىٞغ هظه البُاث ٤مٟاجُذ لى٣اف
هام في ؤوؾاٍ اإلاخٗلمحن وؤًًا مضعباث اإلاجخم٘ اإلاٛغبي بغمخه.
٧ل م ُ٘٣للخٗلم ً٣ؿم و ٤ٞالجضو ٫الخالي:
 -1الٟ٨اءاث التي ًجب بلىٚها زال ٫م ُ٘٣الخٗلم.
 -2الىؾاثل الخانت اإلاؿخٗملت زال ٫اإلا.ُ٘٣
ؤ -مخىؾِ اإلاضة الؼمىُت للمُ٘٣
ب -م٩ان ؤو ؤم٨ىت حٗلم اإلاُ٘٣
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ط -ألاصواث الًغوعٍت لبلىعة الٟ٨اءاث التي ًيبغي ا٦دؿابها
ًٞ -3اء الخٗلم.
ٞاثضة اإلاُ٘٣
 -4بلىعة اإلا ُ٘٣البُضاٚىجي.
ؤ .الى٣اٍ التي ؾِخم الخُغ ١زال ٫اإلا- ُ٘٣اإلاىايُ٘ الضًضا٦خُُ٨ت-
ب .حٗغٍ ٠ال٩لماث-اإلاٟاجُذ اإلاضمجت في ٦خِب الخٗلم.
-5اإلاؿدىضاث اإلاخٗل٣ت بدهُلت اإلا ُ٘٣البضاٚىجي.
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الفػاء ألاوٌ للخعلم
هظشٍت العُاكت:

مششوع دلُل اإلاذس لخعلُم ظُاكت اإلاشهباث الخفُفت مً ضىف " "

5/017

بؿاكت  : 01اللىخاث و العالماث الؿشكُت  /خطائظ البيُاث الؿشكُت
 .1الٟ٨اءاث التي ًجب بلىٚها
في  3ص٢اث٦ ٤دض ؤ٢ص ى
ؤط٦غ ألاق٩ا ٫الشالزت الغثِؿُت للىخاث وؤبحن ؤلىانها واإلاٗنى اإلاغاص منها
ؤن 5 ٠لىخاث للدكىٍغ مخٗل٣ت بملخُ٣اث الُغ ١واإلاٗنى الض ٤ُ٢اإلاغاص بها
ؤط٦غ الخدضًضاث الغثِؿُت الشالر للؿغٖت
ٖلى عؾمحن مسخلٟحن ؤخضص ؤًً ًم ً٨الخمىي٘ بك٩ل صخُذ
 .2الىؾاثل
ؤ-مخىؾِ اإلاضة الؼمىُت
 120ص٣ُ٢ت
ب-م٩ان الخٗلم
في ٢اٖت زم الخُٟٗل ٖغيُا زال ٫الؿاٖاث ألاولى مً الؿُا٢ت،
ط-ألاصواث الًغوعٍت
مُٗىاث ؾمُٗت بهغٍت ونىع ومكاهض وخا٧ي
ًٞ .3اء الخٗلم
ٞاثضة اإلاُ٘٣
حٗخبر مٗغٞت ؤلاقاعاث الُغُ٢ت ويىابِ ويٗها ؤؾاؾُت مً ؤظل جِؿحر ٢غاءة البِئت الُغُ٢ت.
وكضص ٖلى الٗالماث ٖلى ألاعى ،التي حٗض بقاعاث اؾخضال ٫مغثُت مهمت ظضا في جُُ٣م اإلاؿاٞاث والؿغٖت .و ًجب ٖلى
اإلاخٗلم ؤن ً٩ىن ٢ض ٞهم ؤهه زال ٫الؿحر لً ً٩ىن بم٣ضوعه ؤبضا جسهُو ٦شحرا مً الشىاوي للخٗغٖ ٝلى بقاعة ما وؤن
ً٩ىن مضع٧ا إلاا ًيبغي ؤن ً٣ىم به وإلااطا ًخٗحن ٖلُه الُ٣ام بظل.٪
وبطا ٧ان هظا اإلاً ُ٘٣م ً٨ؤن ً٩ىن مً بحن اإلا٣اَ٘ ألاولى للخ٩ىًٍ ٞةهه مً البضًهي الخظ٦حر بمًمىهه زال ٫الخماعًٍ التي
ججغي ؤزىاء الؿحر ٖلى الُغٍ.٤
 .4بلىعة اإلا ُ٘٣البُضاٚىجي
ؤ .الى٣اٍ التي ؾِخم الخُغ ١لها زال ٫اإلا- ُ٘٣اإلاىايُ٘ الضًضا٦خُُ٨ت-
هلىم بىضف أشياٌ وألىان الدشىٍش:
اإلاى٘ و الخُغ.
:
اللىن ألاخمغ
ؤلاظباع و ؤلاعقاص.
:
اللىن ألاػع١
زهىنُت صاثمت للدكىٍغ  ،ؤلاعقاص.
:
اللىن ألابٌُ
اللىن ألابٌُ م٘ زِ بلىن
نهاًت اإلاى٘
:
ؤؾىص
حكىٍغ ما٢ذ
:
اللىن ألانٟغ
باليعبت لألشياٌ :
زُغ بطن جس ٠ُٟالؿغٖت (ؤعيُت نٟغاء :لىخت ما٢خت).
:
مشلذ ػاوٍخه في ألاٖلى
بُٖاء ألاؾبُ٣ت ٖلى الُمحن والِؿاع .
:
مشلذ ػاوٍخه في ألاؾٟل
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صاثغة خمغاء ،ؤخمغ و ؤبٌُ :
:
صاثغة ػع٢اء
:
صاثغة بًُاء
:
اإلاؿخُُل والؿهام

الامشخا ٫بطن ؤمغ مُل.٤
ؤلاظباع بطن ؤمغ مُل٤
نهاًت ألامغ اإلاُل.٤
ؤلاعقاصاث و الاججاهاث ( اللىن ألاػعً ١سو الُغٍ ٤الؿُاع ،اللىن ألازًغ
ًغقض بلى اججاه إلاى ٘٢مهم ،اللىن ألابٌُ ًغقض بلى اججاه إلاى ٘٢ما

واللىن ألانٟغ
يهم ؤلاقاعاث اإلاا٢خت).
ًسو الُغ٢اث طاث ألاولىٍت.
:
اإلاغب٘ ٖلى سأط
ًٟغى الى٢ى ٝؤلاظباعي.
مشمً ألايالٕ ٖالمت ": "٠٢
هُلب الخٗغٖ ٝلى الغمىػ التي ً٩ىن اإلاٗنى اإلاغاص منها ٚحر واضر .ه٣ىم بغبِ الٗال٢ت بحن مسخل ٠اللىخاث مً ظهت
والغؾىم الخىيُدُت و٦ظا الغمىػ اإلا٨ملت لها مىجهت ؤزغي.
وكحر بلى الُاب٘ الضولي "للٛت اللىخاث" والتي نممذ ٖلى ؤؾاؽ مىُ ٤ممازل في خالت الؿُا٢ت في الخاعط.
جىي٘ اللىخاث ٖلى الجهت الُمنى وٍم ً٨الخظ٦حر بها ٖلى الجهت الِؿغي وطل ٪ختى باليؿبت ل٣اعٖاث الُغٍ ٤التي ً٩ىن
ٞيها الؿحر في الاججاهحن .في خالت الاججاه الىخُض ٞةن وي٘ اللىخاث ًم ً٨ؤن ً٩ىن ٖلى الجاهبحن .جىي٘ ظىباث اللىخاث
ٖلى بٗض  70ؾم مً ظىباث ٢اعٖت الُغٍ.٤
زاعط الخجمٗاث الٗمغاهُت :جىي٘ اللىخاث ٖلى ٖلى متر واخض ،وصازل الخجمٗاث الٗمغاهُت ٖلى ٖلى ٢ض ًهل بلى  2م
.30
في ويُٗاث مخٗضصة ومسخلٟت ،ؾىِ٣ـ اإلاؿاٞت بحن بقاعة مؿب٣ت وبقاعة الىي٘ .ؾى٣ىم بغبِ مىُ٣ي بحن اإلاؿاٞت
والؿغٖت وػمً اإلاؿاع و ٤ٞما بطا ٦ىا وؿحر بالخجمٗاث الٗمغاهُت ؤو زاعظها.
ًم ً٨صازل ال٣اٖت الُ٣ام بمدا٧اة بقاعاث ؤٖىان اإلاغا٢بت للخٗغٖ ٝليها ظُضا.
هبحن:
 مسخل ٠ؤهىإ الخُىٍ الُىلُت اإلاىظىصة (مخهلت ومخُ٣ت :مدىعٍت ،ظاهبُت ،عصٕ ،مسخلُت ،بٖالن ،التي حٗحن خضوصؾ ٪٨الؿحر اإلاسههت والخانت وقغٍِ الخى ٠٢الٗاظل( .
 الخُىٍ الٗغيُت (مٟٗى "٠٢" ٫وبُٖاء ألاؾبُ٣ت وألايىاء)الٗالماث ألازغي) ؾهام الاهدُاػ والخىظُه وممغاث الغاظلحن وٚحرها(...
ه٣ىم بغبِ اإلاٗغٞت م٘ الخماعًٍ الخُبُُ٣ت للؿُا٢ت التي ؾخإحي ُٞما بٗض مً زال ٫الىي٘ في خالت الؿحر الٗاصي :وؿحر ٖلى
الُمحن ٖلى مؿاٞت ما بحن  50ؾم بلى متر واخض مً ظىباث ٢اعٖت الُغٍ ٤خؿب ٖغى الُغٍ.٤وؿاٖض اإلاخٗلم ٖلى الىعي
بإهمُت ال٣غاءة الجاهبُت للُغٍ ٤بىاؾُت جماعًٍ ًخم زاللها وي٘ ؤقُاء في مجا ٫عئٍخه الجاهبُت صون جدىٍل بهغه ًٖ
هُ٣ت جشبُذ .هدغم بٗىاًت زانت ٖلى بٖاصة هظا الخمغًٍ باالٖخماص ٖلى هُ٣ت مٗلىمت في ؤؾٟل الؼظاظت ألامامُت ووكغح
للمخٗلم ؤهىا ؾيؿخٗمل هظه الىُ٣ت في مجا ٫الغئٍت الجاهبُت مً ؤظل جدضًض وي٘ مغ٦بخه في ؾ٨ت الؿحر.
ب .ال٩لماث-اإلاٟاجُذ و اإلاسُُاث-اإلاٟاجُذ
العشعت اإلادذدة :خؿب الكب٨ت و م٩ان الؿحر ،جٟغى اإلا٣خًُاث الخىُٓمُت الؿغٖت ال٣هىي .ويٗذ جدضًضاث
الؿغٖت مً ؤظل يبِ الؿغٖاث اإلاخىؾُت لخغ٦ت الؿحر باليؿبت لجمُ٘ مؿخٗملي الُغٍ ٤و ج٣لُو ٞاع ١الؿغٖت
)الخٟاوجاث في الؿغٖت بحن مؿخٗملي الُغٍ ٤مً هٟـ الٟئت و مً ٞئاث مسخلٟت( و ٦ظا إلاالثمت ؾغٖت الؿحر لُبُٗت و
خالت ألام٨ىت و الخ٣لُل مً زُىعة الخىاصر .
الدشىٍش العمىدي :مجمىٕ اللىخاث التي جمض الؿاث٣حن بمٗلىماث ألاوامغ وؤلاعقاصاث وألازُاع والاججاه ...وٍسخل ٠مجا٫
جُبُ٣ها بدؿب ؤق٩الها وؤلىانها.
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الدشىٍش ألافلي :مجمىٕ الٗالماث ٖلى ألاعى والتي جهلر لخدضًض مؿال ٪الؿحر و جىضر صوعها (قغٍِ الى٢ىٝ
الاؾخعجالي  )B.A.Uوزانُتها (ممغاث مسههت )...و ال٣اٖضة اإلاُب٣ت مً ؤظل الؿحر ٞيها (مى٘ الخجاوػ( وطل ٪خؿب
ٖغيها و َىلها و لىنها .حٗؼػ بٌٗ الٗالماث ٖلى ألاعى (ٖغيُت (٢ىاٖض ألاؾبُ٣ت ؤو حكحر بلى ؤماٖ ً٦بىع مؿخٗملي
الُغٍ ) ٤ممغاث الغاظلحن (...
الخمىغع :جٟغى اإلا٣خًُاث الخىُٓمُت الؿحر ٖلى الُمحن وبالخالي ً٩ىن الخ٣ابل ٖلى الِؿاع.
غُا الدشـ ـ ــىٍ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش :ال جدخاط ال٣ىاٖض الٗامت للؿحر بلى ؤي حكىٍغ زام .وبخالي ٞةن الؿغٖت والخمىي٘ في الُغٍ٩ً ٤ىن
مٗغوٞا بك٩ل يمني خؿب َبُٗت اإلا٩ان ٖلى الغٚم مً ُٚاب الدكىٍغ الٗمىصي و/ؤو ألا٣ٞي.
الدشىٍش الخاص بملخلُاث الؿشق :له ق٩ل مشلذ بؼاوٍت في ألاؾٟل ؤو ألاٖلى خؿب اإلاٗنى اإلاغاص به وهى ٌٗؼػ جإُ٦ض مجا٫
الخُغ إلالخُ٣اث الُغٖ .١ىضما ً٩ىن الاؾخضالٖ ٫لى مى ٘٢ملخُ٣اث الُغ ١نٗبا قِئا ما ًم ً٨وي٘ ألاعماث ٢هض
ؤلاٖالن ًٖ مى ٘٢هظه اإلالخُ٣اث .ج٣ىم ألايىاء الشالزُت بدىُٓم خغ٦ت الؿحر في بٌٗ اإلالخُ٣اثً .م ً٨ألٖىان اإلاغا٢بت
الايُالٕ ؤًًا بضوع جىُٓم جض ٤ٞخغ٦ت الؿحر ٖلى مؿخىي ملخ٣ىُاث الُغ ،١وفي هظه الخالت جغجر ؤلاقاعاث التي جهضع
ٖنهم ٖلى ظمُ٘ ؤلاقاعاث ألازغي اإلاىظىصة.
كىاعذ العيرٌٗ :خبر الخمىي٘ ٖىض الؿحر الٗاصي والؿغٖت الىاظب ٖضم ججاوػها و٢ىاٖض ألاؾبُ٣ت في اإلالخُ٣اث ال٣ىاٖض
الشالزت ألاؾاؾُت التي ًجب مٗغٞتها واخترا مها.
 .5خهُلت اإلا ُ٘٣البضاٚىجي
ماهي مٗاعٞه خى ٫اإلاىيىٕ ٢بل اإلاُ٘٣؟
هل ٌٗغ٢ ٝغاءة بقاعاث اللىخاث طاث عؾالت مخٛحرة؟
هل ٌٗغ ٝجدضًض ٖالماث ٢اعٖت الُغٍ ٤خؿب الدكىٍغ ألا٣ٞي؟
هل ٌٗغ ٝقغح الخمىي٘ في ُٚاب ؤي حكىٍغ؟
هل ٌُٗي جٟؿحرا إلاالءمت الؿُا٢ت م٘ زانُت مسخاعة ل٣اعٖت الُغٍ٤؟
هل مً الًغوعي الاؾخمغاع في الضعؽ ؤو اإلاغوع بلى م ُ٘٣ظضًض؟
ماطا اؾخىٖب اإلاخٗلم للخالي؟
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بؿاكت  : 02الىكاًت الصحُت والعالمت الؿشكُت
 -1الٟ٨اءاث التي ًجب بلىٚها
في  5ص٢اث٦ ٤دض ؤ٢ص ى.
اؾخٗغى ؤظؼاء الجؿم البكغي الخُىٍت الىاظب خماًتها ٖىض الانُضام؟
ماهي ؾغٖت الانُضام اللخُٓت التي ٖىض ججاوػها ًهبذ اإلاىث ما٦ضا؟
اؾخٗغى زالزت ٖىانغ للؿالمت ال٩امىت .ؤقغح بك٩ل ملخو ُُٟ٦ت ٖملها.
 -2الىؾاثل
ؤ -مخىؾِ اإلاضة الؼمىُت
 60ص٣ُ٢ت
ب -م٩ان الخٗلم
في ٢اٖت ؤو صازل مغ٦بت ج٩ىن مخىٟ٢ت و زاعط خغ٦ت الؿحر (مى ٠٢الؿُاعاث)
ط -ألاصواث الًغوعٍت
ُٞضًىهاث الزخباعاث الانُضام إلاسخل ٠ؤهىإ اإلاغ٦باث م٘ الغ٧اب مجهؼة بدؼام الؿالمت ؤو بضوهه.
ًٞ -3اء الخٗلم
ٞاثضة اإلاُ٘٣
ًٟهم اإلاخٗلم ؤهمُت خضوص اإلاُ٩اهُ ٪الخُىٍت للجؿم البكغيٌ .ؿخىٖب بك٩ل ؤخؿً مؼاًا و خضوص الؿالمت ال٩امىت.
 -4بلىعة اإلا ُ٘٣البُضاٚىجي.
ؤ .الى٣اٍ التي ؾِخم الخُغ ١لها زال ٫اإلا- ُ٘٣اإلاىايُ٘ الضًضا٦خُُ٨ت-
ًىهب الكغح ٖلى اؾخيخاظاث مخىؾُت التي جم الخىنل بليها م٘ اإلاخٗلمحن اإلاكاع٦حن في الضعؽ.
ًخم جدضًض مىُ٣خحن للجؿم ل٩ل واخض مً اإلاكاع٦حن اهُال٢ا مً الخُىي (الغؤؽ ،ال٣لب ،الغثت ،ال٨بض  ) ..,بلى
ألاًٖاء ٚحر الخُىٍت( .الاًٖاء الؿٟلى ،الظعإ)ً .ىهب الكغح خى ٫اإلاخىاػٍت بحن الؿغٖت اإلاؿخٗملت في الخى٣ل مكُا
ٖلى ألا٢ضام ؤو بالجغي و اإلا٣اومت الجؿماهُتً .داو٧ ٫ل واخض جُُ٣م ؾغٖخه الخغظت ٖىض الانُضام زال ٫اإلاص ي ٖلى
ألا٢ضام صون خماًت+ .
ًخم قغح الٗىانغ ألاؾاؾُت للؿالمت ال٩امىت (حكىه اإلاغ٦بت ،الخشبُذِ٦ ،ـ ٢ابل لالهخٟار مً هىٕ الىؾاصة
الهىاثُت )...بالغبِ م٘ انُضام ؤمامي زم انُضام ظاهبيً .برػ قغح مىظؼ إلاٟهىم الُا٢ت الخغُ٦ت الغابِ بحن
الؿغٖت الخغظت التي جم الخُغ ١لها ؾاب٣ا وؾغٖت الؿحر اإلاٗخاصة صازل الخجمٗاث الٗمغاهُت وزاعط هظه الخجمٗاث.
ًخم قغح ٧ل ظهاػ بالىٓغ بلى صوعه زال ٫الانُضام م٘ قغح إلاٟهىم الؿغٖت الخغظت والتي ٖىض ججاوػها جهبذ هظه
ألاظهؼة ؤ٢ل ٗٞالُت في ألاصاء.
ًخم قغح وي٘ ظؿم ألاَٟا ٫بك٩ل زام لخبُان ألاهمُت ال٨بحرة لترُ٦ب ؤظهؼة الخشبُذ بالىٓغ بلى الدجم و البضاهت.
ؤ٢ضم قغخا إلاسخل ٠ؤنىا ٝاإلا٣اٖض .ؤقغح ؤهه مً الًغوعي  ٪ٞبك٩ل ٢بلي وؾاصة الهىاء الخانت بالغا٦ب في ألامام
في خالت اؾخٗما٦ ٫غس ي ً٩ىن ُٞه ْهغ الغا٦ب اججاه الُغٍ( ٤بم٩اهُت اؾخٗما ٫صمُت ومٗ٣ض ؾُاعة ٢هض ٖغى
الخالت( .
جخم بزاعة الىخاثج ُٞما ًسو ؤلاٖا٢ت الخغُ٦ت والظهىُت و٦ظا الٗال٢ت م٘ اإلاؿاولُت الصخهُت بػاء ألاُٚاع اإلاى٣ىلحن.
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زُغ اإلاىث ً٣ؿم ٖلى  1 ,7في خالت الخهاصم الجاهبي و ٖلى  2, 3في خالت الخهاصم ألامامي و ٖلى  5في خالت
الاه٣الب.
ج٩ىن الؿالمت ال٩امىت ؤمشل بلى خضوص ؾغٖت ٧ 70لم في الؿاٖت.
ب .ال٩لماث-اإلاٟاجُذ و اإلاسُُاث-اإلاٟاجُذ
خضام العالمتً :جب ؤن ًًبِ لُمغ ؤ٢غب ما ًم ً٨مً الٗى ٤صون إلاؿه .وُْٟت خؼام الؿالمت هي جشبُذ الغ٧اب في
م٣اٖضهم .وبالخالي و في خالت الانُضام ؾِخم ببُائهم في الخغ٦ت بًٟل حٛحر ق٩ل الخؼام وؾِؿخُٟضون مً سخ٤
اإلاغ٦بت (ج٣لُل الى )٘٢و ؾِب٣ىن في الجؼء ٚحر ال٣ابل للدكىه بضازل الؿُاعة (اإلا٣هىعة).
 -5خهُلت اإلا ُ٘٣البضاٚىجي.
ماهي مٗاعٞه خى ٫اإلاىيىٕ ٢بل اإلاُ٘٣؟
هل ٌٗغ ٝقغح الىدُجت الخشمُت لخاصزت ؾحر ٖلى الجؿم البكغي؟
هل ٌٗغ ٝقغح وُْٟت الؿالمت ال٩امت في خماًت الغ٧اب؟
هل مً الًغوعي مىانلت هظا الضعؽ ؤو الاهخ٣ا ٫بلى م ُ٘٣آزغ؟
ماطا اؾخىٖب اإلاخٗلم للخالي؟
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الفػاء ألاوٌ للخعلم
مماسظت العُاكت:
الؿُا٢ت زاعط خغ٦ت اإلاغوع في خلبت ؤو في مؿاخت مدمُتً .م ً٨الاقخٛاٖ ٫لى بٌٗ الٟ٨اءاث ٖلى خا٧ي
للؿُا٢ت ٢بل مىاظهتها م٘ الخُبُ ٤ؤو مىا٢كتها صازل اإلاجمىٖت .ج٩ىن الؿغٖت صاثما ؤ٢ل مً 70
٧لم/ؾاٖت.
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بؿاكت  : 03الىغعُت الصحُدت للجلىط والعُاكت
 ؤٖخمض ويُٗت ؾُا٢ت مىاؾبت.
 ؤؾخٗمل وؾاثل الخد٨م في لىاػم الؿُا٢ت و الغاخت.
 ؤؾخٗمل وؾاثل الخد٨م لخجهحزاث الؿالمت.
 1الٟ٨اءاث التي ًجب بلىٚها
في ص٣ُ٢ت واخضة ٦دض ؤ٢ص ى ،ؤظلـ ٖلى مٗ٣ض الؿُا٢ت وؤ٢ىم بالخٗلُٖ ٤لُه .صون ؾهى ؤو ٖ٨ـ للترجِب اإلاىُ٣ي
إلاسخلٖ ٠ملُاث الًبِ.
ٖىضما ج٩ىن اإلاغ٦بت مىُل٣ت في الؿحر في زِ مؿخُ٣م بؿغٖت ؾحر مٗخضلت ،ؤقخٛل ٖلى زالر وؾاثل للخد٨م مً بحن
الؿخت اإلا٣ترخت صون جغصص بإمغ مً اإلاضعبٚ :حر مؿمىح بإي زُإ ؤو جغصص.
 ؤقٛل ؤيىاء الخ٣ابل ؤقٛل ماسر الؼظاط في ويُٗت جىاوب ؤقٛل اإلاظًإ و ؤبدض ًٖ مدُت ؤز ٠ٟوؤقٛل ؤيىاء الاؾخٛازت ؤ٢ىم بٛؿل الؼظاظت ألامامُت وؤقٛل ؤيىاء الىي٘ ؤقٛل مؼٍل الًباب للؼظاظت الخلُٟت وؤع ٘ٞمً ؾغٖاحي. 2الىؾاثل
ؤ -مخىؾِ اإلاضة الؼمىُت
 45ص٣ُ٢ت
ب -م٩ان ؤو ؤم٨ىت الخٗلم
خلبت زهىنُت و مغآب و مى ٠٢ؾُاعاث زالي و ػه٣ت زالُت و ٢اٖت للمُ٩اهُ٪
ط -ألاصواث الًغوعٍت
مغ٦بت و صلُل اؾخٗمالها
ًٞ 3اء الخٗلم
ٞاثضة اإلاُ٘٣
حٗخبر ويُٗت الجلىؽ في مٗ٣ض الُ٣اصة مغخلت مهمت في ا٦دؿاب الؿُُغة الخ٣ىُت ٖلى اإلاغ٦بت .وهظا ًمغ ٖبر ٞهم
الىيُٗت الصخُدت للجلىؽ ٖلى مٗ٣ض الؿُا٢ت .الجلىؽ الصخُذ ٌٗني ٢بل ٧ل ش يء الغئٍت الجُضة للُغٍ ٤والاؾخٟاصة
بهىعة خؿىت مً الجاهؼٍت الٟىعٍت لىؾاثل الخد٨م ختى ال ج٩ىن هىا ٥خاظت للبدض ٖنها .هظا الخُبًُ ٤خًاٖ٠
بمٗغٞت ظُضة لىؾاثل الخد٨م والغمىػ اإلابِىت لىْاث ٠مٗ٣ض الُ٣اصة.
ً٣ىم اإلاخٗلم باؾخسضام ظمُ٘ وؾاثل الخد٨م صون الىٓغ بليها وصون ال ًٖ ٠٨الاهدباه بلى الُغٍ ٤وخغ٦ت الؿحر م٘
اخخٟاْه بىيٗه ٖلى ٢اعٖت الُغٍ .٤وٍم٨ىه ؤن ً٣ىم بخيؿُ ٤الٗمل ٖلى وؾاثل جد٨م مخىىٖت.
 4بلىعة اإلا ُ٘٣البُضاٚىجي.
ؤ .الى٣اٍ التي ؾِخم الخُغ ١لها زال ٫اإلا- ُ٘٣اإلاىايُ٘ الضًضا٦خُُ٨ت-
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ؤٖلٖ ٤لى عؾم جٟؿحري لىيُٗت الجلىؽ ٖلى مٗ٣ض الؿُا٢ت .ؤقغح مبضؤ الىيُٗت الصخُدت للجلىؽ والغاخت .وي٘
وحجم وؾاثل الخد٨م و٦ظا ٢غبها مً اإلا٣ىص بدؿب اؾخٗمالها.
ؤقغح ؤهه ًجب ٖلى اإلاخٗلم ؤن ً٩ىن باؾخمغاع في خالت وويُٗت جم٨ىاه مً الُ٣ام بدىُٟظ بك٩ل الث ٤وصون جإظُل ظمُ٘
اإلاىاوعاث التي ًخٗحن ٖلُه الُ٣ام بها.
ؤبحن وؾاثل الًبِ وؤٖلٖ ٤لى الغؾم هُ٣ت بىُ٣ت .ؤجالءم م٘ مىعٞىلىظُا اإلاخٗلم (الدك٨الث الجؿماهُت) ٢هض جدؿحن
اإلاجا ٫البهغي بلى ؤبٗض خض ممً .ً٨يبغي ؤن ٌٗبر اإلاجا ٫ألا٣ٞي للؿاث ٤الؼظاظت ألامامُت ٖلى مؿخىي هه ٠الٗلى.
ًجب ؤن ٌؿمذ مؿىض الٓهغ باؾترزاء الؿاث ٤م٘ الاخخٟاّ بظعاُٖه مشىِخان الؾُما ٖىضما ج٩ىن بخضي ألاًضي ٞى١
َى ١اإلا٣ىص.
ؤبحن وؾاثل الخد٨م في يبِ مؿىض الغؤؽً .جب ؤن جلمـ الُض ٖىض ويٗها ٖلى الغؤؽ ؤٖلى مؿىض الغؤؽ.
ؤبحن وؾُلت يبِ اإلا٣ىص .ال ًجب ؤن ج٩ىن ألاطعٕ ممضوصة ؤو مشيُت بك٩ل ٦بحر .ال ًيبغي لؤلًضي ؤن جخٗضي ،بطا ؤمٖ ،ً٨لى
زِ ال٨خ .٠ؤوضر لؤلشخام طوي البيُت الهٛحرة ألازُاع اإلاترجبت ًٖ ال٣غب ال٨بحر ظضا مً الىؾاصة الهىاثُت.
ؤبحن وؾاثل يبِ اإلاغاًا الٗا٦ؿت الضازلُت والخاعظُت .ؤوضر له ما طا ًجب ٖلى هظه اإلاغاًا ؤن حٗ٨ـ .باليؿبت للمغاًا
الضازلُت ًجب ؤن ج٩ىن الُغٍ ٤مغثُت ابخضاء مً  60م بلى ما نهاًت .باليؿبت للمغاًا الخاعظُت ابخضاء مً ػاوٍت اإلاغ٦بت بلى
ما ال نهاًت.
ؤبحن وؾاثل الخد٨م في يبِ خؼام الؿالمت .ؤٖمل ٖلى عبِ الخؼام ٚحر اإلاٟ٣لً ،جب ؤن ً٩ىن مخالخما م٘ الؿاث.٤
مً ؤظل الؿُا٢تً ،يبغي ؤن ً٩ىن الؿاث ٤مغجاخا ،ؤٖمل ٖلى زل٘ اإلاٗاَ ٠ؤو الؿتراث التي ًغجضيها اإلاخٗلم.
ؤ٢ىم بٗ٣لىت جشبُذ الغ٧اب في اإلا٣اٖض الخلُٟت بالىٓغ بلى حجمهم ووػنهم.
ؤ٢ىم بدمل اإلاخٗلم ٖلى الخ٨ٟحر في ؤلالهاءاث الظي ًدؿبب ُٞه الغ٧اب (ه٣اقاث ،ع٧اب جدذ جإزحر اإلاسضعاث ،شجاع )....
ؤ٨ٞغ في يبِ مؿىض الغؤؽ الخام بالغ٧اب.
ؤ٢ىم بىي٘ اإلاؿاولُت ٖلى ٖاج ٤الؿاث ٤بسهىم ه٣ل الغ٧اب .ؤط٦غ بإن ه٣ل الغ٧اب بضون اؾخٗما ٫خؼام الؿالمت ًمً٨
ؤن ٌك٩ل زُغا ٖلُه وٖلى الٛحر.
ؤبحن اإلاظ٦غة الىنُٟت للمغ٦بت ومسخل ٠ججهحزاتها ألاؾاؾُت والازخُاعٍت بهض ٝقغح صوعها ومٗغٞت وؾاثل اؾخٗمالها.
ؤخؿـ اإلاخٗلم بإهمُت الؿُا٢ت اإلاغهت مً ؤظل ؾالمت الغ٧اب .ؤ٢ىم بخًُٟل اإلاٗ٣ض الخلٟي اإلاغ٦ؼي لٟاثضة َٟل ؤو اإلاٗ٣ض
الخلٟي ٖلى الُمحن ،في خالت ٖضم وظىص خؼام زالض بالىؾِ .ؤ٨ٞغ في ٟ٢ل ألابىاب الخلُٟت باعجباٍ م٘ ؾالمت الُٟل.
ؤُٖض مغاظٗت مهُلر الؿالمت ال٩امىت وؤؾإله ًٖ ؤظهؼة الؿالمت (الخد ٤٣مً ؤهه ً٨ٟغ بك٩ل ظُض ؤوال في خؼام
الؿالمت).
ؤؾمي و ؤخضص م٩ان وؤوضر وُْٟت اإلاُىاءاثٖ :ضاص الؿغٖتٖ ،ضاص صوعان اإلادغٖ ،٥ضاص الُ٨لىمتراث (الجام٘ والُىمي).
ؤؾمي و ؤخضص م٩ان وؤوضر وُْٟت وؾاثل الُ٣اؽ :الى٢ىص وصعظت خغاعة ؾاثل الخبرًض وي ِٛالؼٍذ وحٗبئت البُاعٍت
واقخٛا ٫الًا.ِٚ
ؤؾمي وؤخضص م٩ان وؤوضر وُْٟت اللىاػم :الخضٞئت الهىاثُت (وؾُلت الخد٨م في صعظت الخغاعة) ٢ىة التهىٍت ،وؾُلت جىػَ٘
الهىاء و٦ظا مساعط التهىٍت وؾُلت الخد٨م في جىُ٣ت الهىاء وبطابت اله ُ٘٣باإلمام وبالخل ٠وعا ٘ٞالؼظاط وواُ٢ت الكمـ
وؤلاٚال ١اإلاغ٦ؼي لؤلبىاب واإلاظًإ وؤلاياءة الضازلُت والؿاٖت.
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ؤؾمي وؤخضص م٩ان وؤوضر وُْٟت اإلاُٗىاث اإلاٗلىماجُت :الخاؾىب وظهاػ جدضًض اإلاى ٘٢ومٗض ٫ومدضص الؿغٖت.
ؤخضص ؤلىان الغمىػ اإلاىخضة للىخت الُ٣اصة:
=

ؤخمغ
اللىن البرج٣الي=

زُغ ،جىبُه ،الخى ٠٢الٟىعي
جدظًغ ،مغا٢بت و الخد ٤٣الىاظب الُ٣ام به،

ألازًغ

=

بقاعة.

ألاػع١

=

يىء الُغٍ٤

ؤمحز ؤق٩ا ٫الغمىػ اإلاىخضة زهىنا مً ؤظل الخٗغٖ ٝلى ألايىاء ألامامُت اإلاىظهت هدى ٌؿاع لىخت الُ٣اصة .اؾخٗمل
٦مشا ٫ؤيىاء الًباب ٢هض جبرًغ ٞاثضتها.
ٖىض الى٢ى ٝؤ٢ىم بخ٣ضًم ٧امل إلاسخل ٠الىؾاثل اإلاخٗل٣ت باإلياءة و ؤلاقاعاث و الؿالمت و الغاخت ؤو اللىاػم ألازغي٧ :اٞت
ألايىاء و اإلاىبه الهىحي و ماسر الؼظاط و هٓام الخضٞئت/ج ٠ُُ٨الهىاء و ظهاػ جىُٓم ؤلاهاعة (يبِ ٖلى ألايىاء) و ؤيىاء
الاؾخٛازت و اإلاظًإ و الؼظاط و واُ٢ت الكمـ...
ؤزىاء الؿحر هُلب مً اإلاخٗلم اؾخٗما ٫الىؾاثل (الىٓغ بك٩ل مخ ُ٘٣وٖضم جغ ٥الُغٍ ٤إلاضة ؤ٦ثر مً هه ٠زاهُت) ،صون
ٞاع ١ملخىّ للمؿاع ؤو حُٛحر في ؾغٖت الؿحر.
ؤمشلت لالؾخٗما ٫الؿهل :حكُٛل مظًإ اإلاغ٦بت و حُٛحر اإلادُت و حُٛحر صعظت خغاعة الخضٞئت الهىاثُت و ٞخذ و بٚال ١الىىاٞظ
الؼظاظُت ال ؾُما الخانت بالغ٧اب و اؾخٗما ٫واقي الكمـ و حكُٛل ؤلاٚال ١اإلاغ٦ؼي و حكُٛل ؤيىاء الخ٣ابل و حكُٛل
ماسر الؼظاظت الخلٟي...
ًجب ٖلى اإلاخٗلم ؤن ًيؿ ٤وَؿلؿل الٗمل ٖلى ٖضة وؾاثل الخد٨م التي جم ٖغيها ؾاب٣اٚ ،حر ؤهه ًجب ٖلُه ٖلى
ؾبُل ألاولىٍت الخىبُه وؤلاٖالم ٢بل بهجاػ الٗملُاث اإلاُ٩اهُُ٨ت واؾخٗما ٫اللىاػم (ؤمشلت :ؤعا٢ب /ألايىاء الىامًت /ؤهؼ٫
بمؿخىي الؿغٖت و ؤ٢ىم بالخهغ /ؤيىاء الاؾخٛازت)...
ب  .ال٩لماث-اإلاٟاجُذ و اإلاسُُاث-اإلاٟاجُذ
اإلالعذ ً :جب يبُه خؿب حجم الؿاث ٤ختى ًخٗب ؤ٢ل ما ًم ً٨و ًخم ً٨مً اؾخٗما ٫وؾاثل الخد٨م صون نٗىبت.
ًجب يبُه في الٗم ٤بك٩ل ًم ً٨مً ب٣اء الؿا٢حن مشىِخحن (ختى في ويُٗت الٟهل) و ٖلى مؿخىي الٗلى (ل٩ي ًمً٨
للىٓغ مً ٖبىع الؼظاظت ألامامُت ٖلى مؿخىي هه ٠الٗلى).
ظاهذ الظهشً :جب ؤن ًخم يبُه ختى ً٩ىن الجؼء ألاٖلى للجؿم هدى الىعاء ٢لُال٢( .هض يمان وي٘ ظُض للجؿم
وج٣لُل الخٗب) و ؤًًا مؿ ٪اإلا٣ىص بظعاٖحن مشىِخحن ختى في خالت ما بطا ٧اهذ الُض مىيىٖت ٖلى ؤٖلى اإلا٣ىص.
اإلالىدً :جب ؤن ً٩ىن في الىي٘ اإلاىاؾب ختى ٌؿخُُ٘ الؿاث ٤ؤن ٌٗمل صون ؤن ًخدغ ٥الجؿم .ال ًجب ؤن ًًاً٤
الؿا٢حن وال الغئٍت( .زهىنا لىخت الُ٣اصة)
اإلاشاًا العاهعت :حؿمذ بالغئٍت اججاه الخل ٠صون ؤن ً٩ىن ٖلُىا جدىٍل الغؤؽً .جب ؤن جًبِ والغؤؽ بلى ألامامِ٣ٞ ،
لخدغٍ ٪الىٓغ اججاه مسخل ٠اإلاغاًا (جىظض ويُٗت حؿمذ بخ٣لُل اوٗ٩اؽ ؤيىاء اللُل)ً .جب مغا٢بتها باهخٓام ختى صون
وظىص بعاصة لخُٛحر ؾغٖت الؿحر ؤو اإلاؿاعً .جب ؤن حؿمذ للؿاث ٤بالخىٞغ باؾخمغاع ٖلى نىعة إلاا ًدبٗه مً الخل.٠
زم ٢بل بٌٗ اإلاىاوعاث ًجب ج٨غاع اإلاغا٢باث مً ؤظل الخدؿحن البال ٜلخُُ٣م اإلاؿاٞاث والؿغٖاث للمؿخٗملحن الظًً
ٌؿحرون زلٟه.
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ألاغىاءً :جب ؤن ًهبذ اؾخٗما ٫مسخل ٠ألايىاء مً ؤظل ؤن ًغاوي آلازغون وؤن ؤعي وؤجىانل ،مؿإلت آلُت .بن الازظ
بالخؿبان ؤلاياءة والخاظت بلى الخىانل ًجب ؤن جٟغى ٖملُاث زانت والبدض الضاثم ًٖ الؿالمت (هل ؤها مغجي وهل
جمذ عئٍتي؟) .
ألاغىاء الىامػت :بقاعاث حُٛحر اإلاؿاع ختى ولى ٧ان يئُال ًجب ؤن ٌؿخضعي بقاعة مىظهت بلى مؿخٗملي الُغٍ٤
آلازغًٍ ،والتي ًجب ؤن جٓهغ مب٨غا وصون الخباؽ .الًىء الىامٌ ٌٗني ؤه ٪ؾخ٣ىم بخُٛحر اإلاؿاع.
اإلاىبهاث الطىجُت والػىئُتً :جب ؤن ًىجؼ صاثما و ٢ضع ؤلام٩ان ؤلاٖالن ًٖ ونىل ٪بلى م٩ان حٗاعى (ملخ٣ى َغ ١خُذ
ً٩ىن ٖلى اإلاؿخٗملحن آلازغًٍ بُٖائ ٥ؤؾبُ٣ت اإلاغوع) و م٩ان ال ًخىٞغ ٖلى الغئٍت (جلابل غُم) .في ويُٗاث لها َاب٘
الخُىعة الٟىعي ،ال ًدبظ اؾخٗما ٫اإلاىبه الهىحي بال نهاعا.
أغىاء الىكىف :حٗخبر وؾُلت الخىانل في اججاه الخل ٠ألا٦ثر ؤماها٩ً .ىن لىنها ؤخمغ طاث ٦شاٞت ٢ىٍت .مما ًشحر الاهدباه
والخضوص الىٟؿُت بطا جم اؾخٗمالها ٖلى هدى مخ ُ٘٣وبك٩ل اؾدباقي ٢بل جس ٠ُٟالؿغٖت.
لىخت اللُادة :البُاهاث اإلاخىٞغة في لىخت الُ٣اصة مهمت مً ؤظل مٗغٞت ُُٟ٦ت اقخٛا ٫اللىاػم والبُاهاث الض٣ُ٢ت الخانت
بالؿغٖت و٦ظا الازخالالث اإلادخملت .وٖلُه ًجب الىٓغ بليها باؾخمغاع.
التهىٍت :حؿمذ باإلادآٞت ٖلى صعظت الخغاعة اإلاالءمت لتر٦حز ظُض (خىالي  20-18صعظت) و ؤًًا بةػاخت البساع الظي ًدك٩ل
ٖلى الؼظاط.
ماسح الضحاج :حٗخبر قٟاُٞت الؼظاط يغوعٍت مً ؤظل اإلادآٞت ٖلى عئٍت ظُضة للُغٍ .٤و ًجب ؤن ًخم اؾخٗمالها م٘
الخغم ٖلى مالءمت الؿغٖاث ل٨مُت اإلااء الظي ًيبغي نغٞه .خا ٫ما ًهبدىن ٚحر يغوعٍحن ًجب بً٣ا ٝحكُٛلها ختى
ال ًخم اؾخجزا ٝاإلا٩اوـ بهىعة ٚحر ٖاصًت .وَٗخبر ٚاؾل الؼظاط ظهاػ م٨مل يغوعي ًخٗحن مغا٢بخه باؾخمغاع.
أغىاء الاظخغازت  :ال ًجب اؾخٗمالها بهىعة مٟغَت ختى جداٖ ٔٞلى ألاهمُت ال٩املت لىُْٟتها.
ًجب اؾخٗمالها زانت في خالت ُٖب ؤو ؾغٖت مىسًٟت بهىعة ٚحر ٖاصًت ؤو خُىما ه٩ىن ألازحرًً في نٚ ٠حر مخُ٘٣
(ال ًيبغي ؤبضا اؾخٗمالها مً ؤظل الخى ٠٢في اله ٠الشاوي!).
مزًاع اإلاشهبت :حؿمذ اإلاىؾُ٣ى بؿُا٢ت هاصثت ،مما ٌٗني حجم نىحي مىاؾب مً ؤظل ؤًًا الخم ً٨مً ؾمإ ألانىاث
الخاعظُت٦ ،إنىاث الخضزل للؿُاعاث طاث ألاولىٍت .وٍجب ؤن جىجؼ ٖملُاث يبِ اإلاظًإ  ِ٣ٞفي لخٓاث مىاؾبت مً
الؿُا٢ت صون ع ٘ٞالٗحن ًٖ الُغٍ ٤إلاضة ؤ٦ثر مً زاهُتٌٗ .خبر اؾخٗما ٫اإلاظًإ مهضعا لٗضص مً الخىاصر.
 5خهُلت اإلا ُ٘٣البضاٚىجي.
ماهي مٗاعٞه خى ٫اإلاىيىٕ ٢بل اإلاُ٘٣؟
هل ًدبنى ويُٗت ؾُا٢ت مىاؾبت؟
هل ٌٗثر ألو ٫وهلت ٖلى الىؾاثل ألاؾاؾُت لخجهحزاث الؿُا٢ت والغاخت؟
هل ؤنبذ الخد ٤٣مً ماقغاث الخدظًغ ًخم لضًه بهٟت آلُت ٢بل اهُال ١اإلادغ٥؟
هل مً الًغوعي مىانلت هظا الضعؽ ؤو الاهخ٣ا ٫بلى م ُ٘٣آزغ؟
ماطا اؾخىٖب اإلاخٗلم في ألازحر؟
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بؿاكت  : 04الجىاهب اإلاُياهُىُت
 الخد٣٣اث والهُاهاث اإلاٗخاصة
 ؤ٢ىم بدكُٛل اللىػام ألاؾاؾُت للؿالمت
 1الٟ٨اءاث التي ًجب بلىٚها
في  5ص٢اث ٤ؤ٢ىم بخىيُذ مضلى ٫ظمُ٘ ماقغاث الخىبُه للىخت الُ٣اصة وبٗض طل ٪ؤلاظابت ٖلى زالزت ؤؾئلت.
ؤًً هجض البُاهاث مً ؤظل مٗغٞت ي ِٛهىاء العجالث؟
ما هى الضوع الغثِس ي للىىابٌ؟
ماهي اإلاغا٢بت التي ًجب الُ٣ام بها ٖلى ؤظهؼة الخهغ؟
في ص٣ُ٢خحن ؤعا٢ب ي ِٛهىاء العجالث الخمـ و ًم ً٨ج٣ضًم اإلاؿاٖضة ٖىض َلبها ل ً٨صون مباصعاث مً اإلاضعب.
 2الىؾاثل
ؤ -مخىؾِ اإلاضة الؼمىُت
 45ص٣ُ٢ت
ب -م٩ان الخٗلم
خلبت زهىنُت و مغآب و مى ٠٢ؾُاعاث و ٢اٖت للمُ٩اهُ ٪و /ؤو ٢اٖت
ط -ألاصواث الًغوعٍت لخُىٍغ الٟ٨اءاث التي ًيبغي ا٦دؿابها
مغ٦بت و مجؿم مُ٩اهُ٩ي و مكاهض ؤو ُٞضًىاث بًًاخُت للمدغ٥
ًٞ 3اء الخٗلم
ٞاثضة اإلاُ٘٣
هظا اإلا٨ً ُ٘٣ك ًٖ ٠ؤهمُت ٖىامل خىاصر الؿحر اإلاغجبُت بدالت اإلاغ٦بت ،وبالخالي ًٖ يغوعة الهُاهت اإلاىخٓمت.
وٍمىذ للمخٗلم ٞغنت حٗلم بٌٗ اإلاٟاهُم الًغوعٍت مً ؤظل مغا٢بت خالت اإلاغ٦بت وٖىض الا٢خًاء ٢هض الهُاهت
اإلاىخٓمت.
 4بلىعة اإلا ُ٘٣البُضاٚىجي.
ؤ .الى٣اٍ التي ؾِخم الخُغ ١لها زال ٫اإلا- ُ٘٣اإلاىايُ٘ الضًضا٦خُُ٨ت-
ؤٖلٖ ٤لى الؿلؿلت الخغُ٦ت وؤؾمي مسخل ٠الخجهحزاث (اإلادغ ٥وٖلبت الؿغٖت الىانل والخٗلُ ٤والخىنُل
والخىظُه و الخهغ و العجالث) .ؤقغح عوابِ اإلادغ ٥بلى ٚاًت العجالث الخغُ٦ت( .الغوابِ والاهُ٣اٖاث).
ٞخذ ُٚاء اإلادغ :٥مً ؤظل جدضًض م٩انها في الىا.٘٢
ؤؾمي مسخل ٠ألايىاء ألامامُت والخلُٟت وألاظهؼة الٗا٦ؿت.
ؤقغح صوع الخٗلُ٣اث :اإلادآٞت ٖلى الخدام العجالث واإلاؿاهمت في الخهغ والغاخت.
ؤقغح صوع الخهاعاث :ل٩ىنها مشبخت في العجالث ٞةنها حؿاهم في الخس ٠ُٟمً الؿغٖت ؤو الخهغ اإلاهم للعجالث
وبالخالي للمغ٦بتٚ .حر ؤنها ال حكخٛل ظُضا بطا ؤنبدذ ؾازىت.
ٖىض ً٩ىن ُٚاء اإلاغ٦بت مٟخىخا ،ؤبحن م٩ان مُ٣اؽ الؼٍذ٢ ،ىاعٍغ ػٍذ الخهاع ومؿاٖض الخىظُه والخبرًض وٚاؾل
الؼظاط .ؤهتهؼ الٟغنت للخٗغٖ ٝلى الغمىػ اإلاىخضة .ؤ٢ىم بالغبِ بحن وؾُلت الخد٨م (بمٗ٣ض الؿُا٢ت) والجهاػ التي
جمذ عئٍخه ؾاب٣ا (مشاٚ :٫اؾل الؼظاط).
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ؤط٦غ بمسخل ٠الىْاث :٠الجىاهب اإلاُ٩اهُُ٨ت والخىانل والؿالمت وعاخت وؾاثل الخد٨م.
ؤ٢ىم بدبضًل عجلت والخد ٤٣مً خالت وهٟش العجالث.
الُ٣ام بدبضًل مهباح ؤو ٢ابـ ٦هغباجي.
يبِ ال٩اقٟاث الًىثُت خؿب خمىلت اإلاغ٦بت.
اقغح مبضؤ اقخٛا ٫صوعة الخبرًض (ظهاػ الخبرًض ووٖاء الخمضص و اإلاىٓم الخغاعي و مطخت اإلااء و ؾاثل الخبرًض و
اإلاغا٢بت الضوعٍت)...
ؤقغح مبضؤ اقخٛا ٫صوعة الدصخُم (بالىٖت ػٍذ اإلادغ ،٥مهٟاة الؼٍذ ،مُ٣اؽ الؼٍذ ،ظىصة الؼٍذ).
ب .ال٩لماث-اإلاٟاجُذ و اإلاسُُاث-اإلاٟاجُذ
العلعلت الحشهُت :مجمىٖت الٗىانغ اإلاغجبُت ُٞما بُنها والتي جى٣ل الخغ٦ت للعجالث الخغُ٦ت .وخل٣اث هظه
الؿلؿلت هم اإلادغ ٥والىانل وٖلبت الؿغٖت والعجالث .ج٩ىن صاثما بهظا الترجِب وجىظض في ٧ل اإلاغ٦باث.
دواظت الدعشَع :هي الضواؾت التي جىظض ٖلى الُمحن وحٗمل ٖلى اإلادغ٧ .٥لما يُٛىا ب٣ىة ؤ٦ثر ٖلى هظه الضواؾت
٧لما صاع اإلادغ ٥بؿغٖت ؤ٦ثر.
دواظت الىاضل :هي الضواؾت التي ج٩ىن ٖلى الِؿاع وحٗمل ٖلى الىانل .خُىما هًٖ ِٛلى هظا الضواؾتٞ ،ةهىا
ه٣ىم بٗملُت الٟهل ،وهظا ٌٗني ؤهىا ه ٪ٟعبِ الٗىهغ الظي ٌؿب ٤الىانل (اإلادغ )٥م٘ الٗىهغ الظي ًلُه (ٖلبت
الؿغٖت) .خحن ه٣ىم بخدغٍغ صواؾت الىانلٞ ،ةهىا ه٣ىم بٗملُت الىنل ،ؤي ه٣ىم بةٖاصة عبِ ٖىانغ الؿلؿلت
الخغُ٦ت .حؿمى الىيُٗت الىؾُُت هُ٣ت الاهؼال ،١ؤي اللخٓت التي ًبضؤ ٞيها اإلادغ ٥باالعجباٍ بٗلبت الؿغٖت.
دواظت الحطش :هي الضواؾت اإلاغ٦ؼٍت التي حٗمل ٖلى خهاع العجالث ألاعب٘ في هٟـ الى٢ذ .ج٣ىم ؤوال بدكُٛل
ؤيىاء الى٢ى ٝزم حؿمذ بالخس ٠ُٟمً الؿغٖت في خالت الً ِٛبخمهل وبالخهغ والى٢ىٖ ٝىض الً ِٛب٣ىة.
اإلالىد :هى الُى ١الظي ًىظض ؤمام الؿاث ٤والظي ًم٨ىه مً الٗمل بض٢ت و بؿهىلت ( الؾُما بطا ٧ان الخىظُه
مؿاٖضا) ٖلى مؿاع اإلاغ٦بت ؤي ٖلى العجالث ألامامُت.
الخجهيزاث :هى مجمىٕ اللىاػم اإلاؼوصة بها اإلاغ٦بت.

وجهلر لؿالمت الؿاث( ٤وؾاصاث هىاثُت وؤيىاء

الاؾخٛازت) ولؿالمت ألازغًٍ (يبِ مؿخىي ؤيىاء الخ٣ابل  ) ...و لغاخخه ( الخضٞئت ) ...و حؿهُل ؾُا٢خه ( يبِ ٖلى
اإلا٣ىص ،)...وفي خالت خؿً اؾخٗمالهم و في الى٢ذ اإلاىاؾب (وؾُلت الخد٨م في اإلاظًإ باإلا٣ىص )...
اإلازهشة الىضفُت :بهه الىن ٠ال٩امل للمغ٦بت م٘ البُاهاث والتي جم ً٨مً الُ٣ام ببٌٗ الخد٣٣اث (ي ِٛالهىاء
للعجالث ،مدخىي الخؼان )....
معخىٍاث العىائل :هي ال٨مُت اإلاُلىبت إلاسخل ٠ؤظهؼة اإلاغ٦بت ٧ي حكخٛل بك٩ل مالثم (مؿخىي الؼٍذٚ ،ؿل
الؼظاط )....
غغـ العجالث :بهه حجم الهىاء الًغوعي للعجالث والظي ٌؿمذ بًمان الخدام ؤمشل ٖلى ألاعى وج٣لُو مساَغ
الاهٟجاع.
لىخت اللُادة :هي مجمىٕ اإلااقغاث واإلاُىاءاث التي جمض الؿاث ٤باإلاٗلىماث ًٖ ؾُا٢خه وخالت مغ٦بخه وحكُٛل بٌٗ
الخجهحزاث.
وظائل الخدىم :هي مجمىٕ الغاٗٞاث اإلاخىاظضة في ٦ال ظىاهب اإلا٣ىص والتي جم ً٨الؿاث ٤مً حكُٛل اللىاػم
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الًغوعٍت لبٌٗ الخجهحزاث صون جغ ٥اإلا٣ىص.
عخلت الدعشَع :هي الىؾُلت الظي حكٛل ٖلبت الؿغٖتٌ .ؿمذ للؿاث ٤بدبضًل مؿخىٍاث الؿغٖت (مؿيىاث الؿغٖت
وحؿمى ؤًًا "الؿغٖت") خؿب ؾغٖت الؿحر وؾغٖت اإلادغ.٥
ألاغىاء :هي مجمىٕ ؤلاياءة اإلاؼوصة بها اإلاغ٦بت .وحؿمذ بدؿب الخالت ؤن ًغاها ألازغون وهغي و٦ظا ؤلاٖالن ًٖ
هىاًاها.
مئششاث الخىبُه :لىنها ؤخمغ وحكحر بلى وظىص زلل زُحر في الدكُٛل وحؿخضعي الى٢ى ٝالخام بإؾغٕ ما ًم.ً٨
الخآول /هفخ العجالث :جًمً الخدام اإلاغ٦بت ٖلى الُغٍ ،٤وَٗخمض الخدام اإلاغ٦بت ٖلى خالت ومؿخىي هٟش العجالث.
ًجب مغا٢بتها ُٖاها ًىمُا ومغا٢بت ي ِٛهىائها وجأ٧لها ٧ل قهغ.
الىىابؼً :جب مغا٢بتها لضي مسخو ٧ل ؾيخحن ؤو ٧ل ؾىت في خالت ما بطا ٧اهذ الُغٍ ٤اإلاؿخٗلمت في خالت ؾِئت ؤو
خُىما ج٩ىن اإلاغ٦بت حؿحر ٚالبا مدملت.
أحهضة الحطشً :جب مغا٢بتها ٧ل  6ؤقهغ والاهدباه ألي ضجُج مدخمل ٚحر ٖاصي ٢ض ًهضع بمىاؾبت الخهغ ال٣ىي.
دلُل الطُاهتً :جب ٢غاءجه بخمًٗ بمجغص حؿلم اإلاغ٦بت ٢هض مٗغٞت الخهاثو وصوعٍت اإلاغاظٗاث ا التي ًجب
الُ٣ام بها.
ألادواثً :جب الخد ٤٣مً وظىص ألاصواث الًغوعٍت لخبضًل العجلت وخالتها الجُضةً .م ً٨ؤن ً٩ىن مً الخ٨مت
الُ٣ام بخجغبت في اإلاجز٢ ٫بل ؤن ًجض الصخو هٟؿه في مإػ ١في الُغٍ.٤
كىابغ ههشبائُتً :جب جدضًض م٩ان وظىصهم والخد ٤٣مً الخىٞغ ٖلى ال٣ىابـ للخبضًل ل٩ل مِ٣ؿت ؤمبحرًت.
العجلت الاخخُاؾُتً :جب الخد ٤٣مً وظىصها وجشبُتها الجُض في م٩انها وخالتها (الخأ٧ل وي ِٛالهىاء) .بطن ؾُ٩ىن
ؤمغا مؼعجا ه٣ل عجلت اخخُاَُت ٞاعٚت مً الهىاء.
ألاغىاء/اإلاطابُذ :مً الىاظب جبضًلها مٗا ختى جدخ ٟٔب٩ل ٢ىتها بال في خالت اإلاهباح مً ٞئت ال٨ؼهىن ؤو
الهالىظحن وٍىصر ب٣ىة خمل مهابُذ الخبضًل في اإلاغ٦بت.
 5خهُلت اإلا ُ٘٣البضاٚىجي
ماهي مٗاعٞه خى ٫اإلاىيىٕ ٢بل اإلاُ٘٣؟
هل ًم٨ىه ُ٢اؽ ي ِٛالعجالث لًبُه بىاء ٖلى بُاهاث اإلاظ٦غة الىنُٟت للمغ٦بت وصعظاث خغاعتها؟
هل ًم٨ىه ؤن ٌٗغ ٝم٩ان و٢غاءة الؿىاثل الغثِؿُت للمغ٦بت؟
هل ٌٗغ ٝمغا٢بت الاقخٛا ٫الجُض إلاسخل ٠ألايىاء واإلااقغاث الًىثُت والهىجُت؟
هل ٌٗغ ٝمضلىالث ماقغاث لىخت الُ٣اصة؟
هل مً الًغوعي مىانلت هظا الضعؽ ؤو الاهخ٣ا ٫بلى م ُ٘٣آزغ؟
ماطا اؾخىٖب اإلاخٗلم في ألازحر؟
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بؿاكت  : 05اإلاعاس
 ؤحٗامل م٘ اإلاىٗغظاث واإلاىُٟٗاث.
 1الٟ٨اءاث التي ًجب بلىٚها
ؤط٦غ  3ؤزُاع مغجبُت باإلاغوع في مىٗغط باإلاغ٦بت في ؤ٢ل مً ص٣ُ٢ت.
ؤهجؼ بك٩ل حؿلؿلي صون جضازل ألاًضي  5حُٛحراث لالججاه ٖلى ٢اعٖت َغٍٖ ٤غيها  7ؤمخاع وَىلها  100متر م٘
الغظىٕ بلى الخِ اإلاؿخُ٣م بحن ٧ل حُٛحر لالججاه ،ببِء اإلاؿخىي الشاوي للؿغٖت وبإ٢ل مً  0,50متر مً الخاٞت
الخاعظُت ل٣اعٖت الُغٍ.٤
ؤهجؼ  5مغاث ٖالمت "زماهُت" باإلاؿخىي ألاو ٫للؿغٖت ببِء ٖلى زُىٍ مؿخُ٣مت جبل ٜمترًً ٢بل ٧ل هه ٠صوعة
(ُ٢غ مً  10ؤمخاع) م٘ ج٣ضًم الىٓغ ٖلى الخغ٧اث صون ججاوػ الخضوص.
ؤحٗامل م٘  10مىٗغظاث جخىٞغ ٖلى الغئٍت م٘ مالءمت الؿغٖت و اإلاؿاع ،ال ٌؿمذ بإي زُإ صازل اإلاؿاع و ٖىض نهاًت
اإلاىٗغط.
 2الىؾاثل
ؤ -مخىؾِ اإلاضة الؼمىُت
 60ص٣ُ٢ت
ب -م٩ان الخٗلم
ؤوال في مى ٠٢للؿُاعاث ؤو خلبت ؤو مؿاخت زالُتٖ ،ىض بضاًت الخماعًٍ ،في الؿحر يمً خغ٦ت ؾحر يُٟٗت ؤو مىٗضمت
ُٞما بٗض ،ؤو ٖلى خا٧ي الؿُا٢ت.
زم في ٢اٖت ٢بل الؿُا٢ت زاعط الخجمٗاث الٗمغاهُت ٖلى َغ ١ملخىٍت.
ط -ألاصواث الًغوعٍت لخُىٍغ الٟ٨اءاث التي ًيبغي ا٦دؿابها
خا٧ي الؿُا٢ت و مغ٦بت
ًٞ 3اء الخٗلم
ٞاثضة اإلاُ٘٣
ًجب مً آلان ا٦دؿاب اؾخ٣اللُت ٧املت لى٣ل اإلاغ٦بت .الغهان هى مغا٢بت مؿاعه صون مؿاٖضة اإلاضعب في ؤما ً٦ج٩ىن
ٞيها خغ٦ت الؿحر يُٟٗت بلى مىٗضمتٗٞ .ىض ججاوػ هظا اإلاؿخىي  ِ٣ٞؾُ٨دك ٠اإلاخٗلم البِئت الُغُ٢ت وؾُإزظ
بالخؿبان ؤ٦ثر ٞإ٦ثر ؾلىُ٦اث اإلاؿخٗملحن ألازغًٍ.
 4بلىعة اإلا ُ٘٣البُضاٚىجي.
ؤ .الى٣اٍ التي ؾِخم الخُغ ١لها زال ٫اإلا- ُ٘٣اإلاىايُ٘ الضًضا٦خُُ٨ت-
ٖىض الى٢ى ٝفي زِ مؿخُ٣مً .جب جمشل اإلا٣ىص ٦مُىاء ؾاٖت ظضاعٍت ؤو ؾاٖت .همؿ ٪اإلا٣ىص بهىعة صخُدت ،ؤي
صون حكىج ،الظعاٖان مشىِخان ،ختى ًخم ً٨مً اؾدُٗاب جٟاوجاث الُغٍ ،٤ؤناب٘ ؤلابهام مىيىٖت ٖلى َى ١اإلا٣ىص
٨٦ماقاث نٛحرة ٚحر مًٛىَت .همى٘ وي٘ ألاًضي صازل الُى( ١زُغ ظغوح اإلاٗهم).
و لٟٗالُت ؤ٦ثر ج٩ىن ٧لخا الُضًً مخمازلخحن (ٖلى ق٩ل  9و15ص و  10و10ص) مً ؤظل الىنى ٫بلى ٧ل وؾاثل الخد٨م
صون الخاظت بلى ه٣ل الُضًً ًٖ اإلا٣ىص :هجٗله ًخٗامل م٘ وؾاثل الخد٨م خى ٫اإلا٣ىص بمض ؤنب٘ ؤو ٖضة ؤناب٘.
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في خالت حُٛحر مٟاجئ لالججاه ،ال ًجب  ِ٣ٞججىب الخاظؼ ول ً٨ؤًًا جصخُذ مؿاعه ،ومً هىا جٓهغ ٞاثضة وي٘
٧لخا الُضًً ٖلى اإلا٣ىص.
ق٩ل  9و  15ص  :حؿمذ بالخىاظض في ويُٗت اعجُاح ٖلى اإلا٣ىص (اإلاؿاع ٖلى َغٍ ٤وَىُت ؤو َغٍ ٤ؾُاع).
ق٩ل  10و 10ص :الؿٗت ج٩ىن ؤ٦بر وحؿمذ بخُٛحراث الاججاه بغاخت ؤ٦ثر (ججمٗاث ٖمغاهُت ؤو َغ ١ملخىٍت).
و ًم ً٨ؤن ً٩ىن مُٟضا جىيُذ ؤهىا هب٣ى مؿخُ٣محن في زِ مؿخُ٣م ٖىض جغ ٥اإلا٣ىص بؿبب وظىص صاوٍت
اللىظ وأألزش اإلاذواسي قغٍ الخىاظض ٖلى َغٍ ٤طاث م ُ٘٣مؿخىي وصون ؤن ج٩ىن هىا ٥مكا٧ل ٖلى مؿخىي ػواًا
الاججاه (الخىاػي مشال).
لالوُٗا ٝصون جدىٍل الُضًً مً ٖلى الُى .١وؿخٗمله في ويُٗت الاهدغا ٝوالخجاوػ ؤو مىدنى طا قٗإ ٦بحر.
ًجب ؤوال ؤن هىضر ؤهىا ؾى٣ىم صاثما بجظب اإلا٣ىص وهى ش يء ؤؾهل وص ٤ُ٢مً ؤن ه٣ىم بضٗٞه.
زال ٫مىدنى ٖلى الُمحن ؤو ٖلى الِؿاع ،ال جخدغ ٥الُضًان مً ٖلى الُى ١وال ًجب ؤن ججز ٫بلى ألاؾٟل ؤ٦ثر مً ’ +20
ؤو ’.-20
مً ؤظل الاوُٗا ٝبخدىٍل بؿُِ للُضًً .وؿخٗمله في ويُٗت مىٗغظاث واضخت ظضا .في خالت مىٗغط ٖلى الُمحن،
هدى ٫الُضًً الىاخضة بٗض ألازغي ،هغ ٘ٞالُض الُمنى بلى مؿخىي الؿاٖت  12وهجظب اإلا٣ىص بلى’  ،+20وال ج٣ىم الُض
الِؿغي بإي خغ٦ت ؾىي اجبإ خغ٦ت اإلا٣ىص.
مً ؤظل الغظىٕ بلى الخِ اإلاؿخُ٣م ٞةن الُض الِؿغي هي التي ججظب اإلا٣ىص بِىما ججزل ٤الُض الُمنى ٖلى الُى ١ل٩ي
حٗىص بلى ويُٗتها ألاولُت.
مً ؤظل الاوُٗا ٝفي ػاوٍت يُ٣ت ،م٘ جضازل الُضًً .وؿخٗمله في ويُٗت الاوُٗا ٝؤو عب٘ صوعة ؤو هه ٠صوعة.
هىضر ؤهه ًم٨ىىا الُ٣ام بضوعة و هه ٠للم٣ىص ختى اإلاطذم مً ٧ل ظاهب (بطن  3صوعاث للم٣ىص مم٨ىت).
ؤوانل قغوخاث ال٣ٟغة الؿاب٣ت ،زم جغ ٘ٞالُض الُمنى بلى مؿخىي الؿاٖت  ،12وجىي٘ الُض الِؿغي مً ظضًض ٖلى ’
 ،- 10ج٣ىم الُض الُمنى بجظب اإلا٣ىص بلى’  +20وٖىض الىنى ٫بلى’  +20جمغ الُض ٞى ١الُض الِؿغي مً ؤظل الخمىي٘
في مؿخىي الؿاٖت  ،12وؾدخمىي٘ الُض الِؿغي ٖلى’  -10في الىيُٗت ألاولُت وه٨ظا صوالُ.٪
مً ؤظل جصخُذ اإلا٣ىص:
بما ؤن هجٗل اإلا٣ىص ًجزل ٤بحن الُضًً بطا ٧ان لضًىا ما ًٟ٨ي مً ؾغٖت الؿحر (حك٩ل الُضان ٦ماقاث وؾدىٟخدان
٢لُال مً ؤظل خهغه ٦ما ًٟٗل  ٪ٞالخهاع) .و ؾخإزظ الُضان جضعٍجُا ويٗها ألاولي.
ؤو هغا ٤ٞاإلا٣ىص في خالت ؾغٖت ؾحر ٚحر ٧اُٞت.
ؤُٖي الكغوخاث ألاولى والُ٣ام بخمغٍىاث وهدً ؤمام وؾاثل الخد٨م ال ًيكٛل اإلاخٗلم بال بخىظُه اإلا٣ىص وبىٓغه.
ؤ٢ترح الُ٣ام بخمغًٍ ( )8بؿغٖت يُٟٗت .وٖىض جم٨ىه مً هظا الخمغًٍ بؿغٖت ؾحر يُٟٗت ًخم الاهخ٣ا ٫بلى اإلاؿخىي
الشاوي للؿغٖت ختى هخىٞغ ٖلى ؾغٖت ؾحر مغجٟٗت قِئا ما وزل ٤بهظه الُغٍ٣ت ٢ضع ؤ٦بر مً ألازغ اإلاضواعي ختى جخم
ٖىصة اإلا٣ىص للخِ اإلاؿخُ٣م  ِ٣ٞبتر٦ه ًجزل ٤بحن ًضًه.
بن اججاه الىٓغ ؤؾاس ي في مغا٢بت اإلاؿاع .ؤخاو ٫الىٓغ بُٗضا ٢ضع ؤلام٩ان (ؤؾدب )٤ول ً٨ؤًًا ه٣ل الىٓغ ؾغَٗا بلى
اإلاؿاع اإلاباقغ مً ؤظل الٗمل ٖلى اؾخ٣غاع الاججاه٧ .لما ه٣لىا الىٓغ ؾغَٗا ٧لما ٧اهذ اإلاؿاٞت التي ًجب ؤن هىظه لها
الىٓغ مهمت.
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ٖلى الُغٍ ،٤بحن  60و٧ 70لم/ؽ ،ؤقخٛل ٖلى خغُ٦ت البهغ (هٓغ في زالر ؤو٢اث) ؤخضص له بقاعاث اؾخضال ٫مً
ؤظل ؤن ًدضص اججاه بهغهً ،ضبغ اإلاضعب ؾغٖت ؾحر اإلاغ٦بت وال ًب٣ى للمخٗلم ؾىي اإلا٣ىصً .جب ٖبىع اإلاىدىُاث ألاولى
بؿغٖت بُُئت قِئا ما ،ج٣غٍبا ٧ 50لم /ؽ .ؤؾإله بطا ٧اهذ الؿغٖت ٧اُٞت ؤو ؾغَٗت ظضا٧ .لما ٧ان هٓغه ص٣ُ٢ا ٧لما
٧ان مغجاخا ،و٧لما َلب مىا الؿحر بؿغٖت ؤ٦ثر.
بٗض طل ٪وٗىص بلى مى ٠٢الؿُاعاث مً ؤظل بهجاػ جمغًٍ ( ،)8ؤجد ٤٣مً ؤهه ٌؿخمغ في الاؾدباً .١جب ؤن ً٩ىن
ًٞىلُا زال ٫الشىاوي ألاولى التي حؿب ٤مؿاعه.
ؤصزل بٗض طل ٪بلى اإلاىٗغظاث ٖىض الى٢ى ٝمً ؤظل الخظ٦حر بمجمىٕ الدكىٍغ الخام (الدكىٍغ اإلاؿب ،٤حكىٍغ الىي٘
واللىخاث والاعماث.)...
لِؿذ ٧ل اإلاىٗغظاث مكىعة .خىاصر الؿحر باإلاىٗغظاث لِؿذ هي ألا٦ثر ج٨غاعا بال ؤنها حك٩ل ظؼءا مً الخىاصر
ألا٦ثر بماجت.
ؤقغح مسخل ٠ألازُاع اإلاغجبُت بمىٓىمت ( HVEالاوؿان /اإلاغ٦بت/البِئت).
 : Hالؿغٖت والخالت البضهُت و نُاهت اإلاغ٦بت.
 : Vالخمىلت و هىٕ الٗغبت و الخٗلُ ٤و العجالث.
 : Eقغوٍ الالخدام و قٗإ اإلاىٗغط والغئٍت و مؿُىع الُغٍ.٤
ؤجُغ ١إلاٟهىم ال٣ىة الىابظة وٖىاملها (ال٨خلت وقٗإ اإلاىٗغط) ،وزهىنا ؤهمُت الؿغٖت .ؤزحر ٖىض الخاظت الهُٛت
 . V²/2gaهظه الهُٛت جبرػ ؤن الؿغٖت جؼصاص يٗ ٠هٟؿها وؤن الالخدام هى الٗامل الخاؾم آلازغ.
ؤزحر مك٩ل جدىٍل ال٨خلت والظي ًُبٖ ٤لى مغ٦ؼ الش٣لٞ .هى بطن مخ٣لب خؿب الخمىلت واإلاغ٦بت التي جخم ؾُا٢تها.
ؤقغح نٗىباث ٖبىع اإلاىٗغط (الكٗإ واإلاؿُىع و والغئٍت و خالت الخ٨ؿُت).
ؤ٢ىم بالغبِ بحن ؾغٖت الؿحر و اإلاؿاع و هظه الهٗىباث ٢بل وزال ٫اإلاىٗغط.
ؤوظه الىٓغ صون جشبُذ زاعط اإلاؿاع.
ٖىض الى٢ى ٝوبىاؾُت عؾم بُاوي ،ؤقغح مهمت الؿُا٢ت اإلاخٗل٣ت بالؿحر في مىٗغط بالغئٍت وبضون عئٍت.
زم وؤزىاء الؿحر ،ؤزحر ؾُا٢ت مٗلٖ ٤ليها :ؤبدض ًٖ ماقغاث اهُال٢ا مً جىىٕ اإلاىٗغظاث وؤَلب مىه جُُ٣م الهٗىباث
وألازُاع لهظه اإلاىٗغظاث .ؤَلب مىه ج ٠ُُ٨ؾغٖت ؾحره وازخُاع مؿاعه م٘ اؾتراجُجُت بهغٍت للىٓغ مالءمت.
ًجب ٖلى اإلاخٗلم ؤن ٌٗلٖ ٤لى ؾُا٢خه ٖلى مؿاع ًخًمً ؾلؿلت مً اإلاىٗغظاث طاث زهاثو مخباًىت :قٗاٖاث
مسخلٟت ،وظىص ؤو ٖضم وظىص ٖالماث ،حٗا٢بَ ،غٖ ١غًٍت ويُ٣ت ،بالغئٍت ؤو بضون عئٍت ،ول ً٨صاثما في ؤماً٦
ج٩ىن خغ٦ت الؿحر ٞيها يُٟٗت بلى مىٗضمت.
مالخظت :ؤبحن ؤن امخال ٥مٟاهُم الخهغ في اإلاىٗغط ٌك٩ل هضٞا آزغ مً ؤظل جضاع ٥ويُٗت َاعثت .ؤقضص ٞدؿب
ٖلى ؤهه ًجب ٖلى اإلاخٗلم ؤن ًخجىب بإي زمً هظه الىيُٗت ًٖ َغٍ ٤مالءمت ؾغٖت ؾحره.
ؤزحر مك٩ل الخهغ اإلاغجبِ بخدى ٫ال٨خلت (ٖىض اإلاىٗغط العجلت ألامامُت الخاعظُت جخدمل ؤ٢ص ى وػن) .ومً ؤظل
الخٛلب ٖلى هظا الخُغ ؤه٣و صاثما مً ؾغٖت الؿحر ٢بل الضزى ٫في مىٗغط.
ؤزحر اهدباه اإلاخٗلم بلى ْاهغة الخٗىص ٖلى اإلاؿاعاث الُىمُت :مىٗغط مٗغو ٝوالظي وؿحر ُٞه ؤ٦ثر ٞإ٦ثر بؿغٖت ،ألن
ؾغٖت الؿحر لم حٗض مالءمت للغئٍت الخُ٣ُ٣ت للىيُٗت وبهما للخمشل الظهني الظي ً٩ىن لضًىا لهظه الىيُٗت بىاء ٖلى
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ججغبدىا٩ً .ىن الخُغ ٦بحرا خُض ًخم الى٢ىٕ في ويُٗت ؤلاٞغاٍ في الؿغٖت.
ب .ال٩لماث-اإلاٟاجُذ و اإلاسُُاث-اإلاٟاجُذ
اإلاشوهتٖ :لى هظا الىدى ًجب مؿ ٪اإلا٣ىص مً ؤظل ج٣لُو ٞىاع ١الخىظُه ،الؾُما اإلاغجبُت بخٟاوجاث الخ٨ؿُت
الُغُ٢ت .وهظا ًًمً ؤًًا بخؿاؽ ظُض بالُغٍ ٤وبمؿاعها.
وغعُت الُذًً10( :ؽ 10ؤو  9ؽ ً :)15جب ؤن جمؿ ٪الُضان اإلا٣ىص بُغٍ٣ت مخمازلت ٖلى الىظه ألا٦ملً .م ً٨ؤن
جسُل اإلا٣ىص ٦مُىاء ؾاٖت .بن الىي٘ الظي ًىٞغ الخغ٧اث ألا٦ثر ؾغٖت وص٢ت هي التي ج٩ىن ٞيها الُض الِؿغي ٖلى
الشاهُت ٖكغة ها٢و ٖكغ ص٢اث ٤والُض الُمنى ٖلى الشاهُت ٖكغة وٖكغ ص٢اثً( ٤م ً٨بهظا الك٩ل للُضًً مؿ ٪ؤٖلى
اإلا٣ىص بؿغٖت مً ؤظل حُٛحر الاججاه بٟٗالُت) .الىيُٗت ألازغي ؤ٦ثر مالءمت للمؿاعاث الُىٍلت بضون مىٗغظاث ألن
الُضًً بُٗضجحن ؤ٦ثر ًٖ ٖلى اإلا٣ىص وألاصعٕ في ألاؾٟل ؤ٦ثر ومؿترزُخحن ؤ٦ثر .ال ًجب الخٗىص ٖلى الؿحر بُض واخضة
ألهه في خالت خاصر مٟاجئ ٞةهىا ال وؿخُُ٘ جصخُذ اإلاؿاع.
ؾٗت’ -20و ٧ :’20 +ل ًض حؿخدىط ٖلى هه ٠اإلا٣ىص ،الُض الِؿغي ال جهٗض ؤبضا ؤبٗض مً الشاهُت ٖكغة صون الجزو٫
ؤ٦ثر مً  .-20ج٣ىم الُض الُمنى بىٟـ الص يء صون ججاوػ ٧ .+20ل ًض حٗمل مً زال ٫ظظب اإلا٣ىص.
الخذاخل :ؾٗت الُضًً جدض مً صوعان اإلا٣ىص بطا لم ه٣م بى٣لها ٖلى َى ١اإلا٣ىص .وه٨ظا خُىما هىُٖٗ ٠لى الُمحن
ٞةن الُض الُمنى ؾدبدض ًٖ اإلا٣ىص ٖلى الشاهُت ٖكغة مً ؤظل ه٣له بلى  ،+20الُض الِؿغي جدب٘ صوعان اإلا٣ىص زم الُض
الُمنى جخضازل م٘ الُضالِؿغي مً ؤظل بٖاصة ججضًض صوعان اإلا٣ىص بِىما جإحي الُض الِؿغي للخمىي٘ مً ظضًض في -10
٢هض جدب٘ الضوعان صون ب٣اء ألاصعٕ م٨خىٞتً .م ً٨لؤلًضي حُٛحر الىي٘ ؾغَٗا واإلادآٞت ٖلى مؿاع ص ٤ُ٢صون ؤزغ
ؾلبي.
ألازش اإلاذواسي وصاوٍت اللىظ :ألازش اإلاذواسي لعجلت ًغمي بلى اإلادآٞت ٖليها في مدىعها .وٍم٨ىىا في ؾغٖت مُٗىت ؤن
وسخب الاًضي مً ٖلى م٣ىص صعاظت هىاثُت صون ؤن ه٣ٟض الاؾخ٣غاع بًٟل هظا الخإزحر .ػاوٍت ال٣ىو هي الؼاوٍت
اإلاك٩لت بىاؾُت الخىظُه الظي ًض ٘ٞالعجلت وَؿمذ لها ؤن جب٣ى مؿخُ٣مت .هاطان ألازغان مجخمٗان ًدمالن صاثما
العجالث اإلاخدغ٦ت بلى زِ مؿخُ٣م .وٍٟ٨ي ؤن ً٣ىم الؿاث ٤بدهغ عظىٕ اإلا٣ىص بلى خض ما بٗض ؤن ً٩ىن ٢ض ٢ام
باالوُٗا ٝختى جخمىي٘ مغ٦بخه مً ظضًض في زِ مؿخُ٣م.
صخللتٖ :ىضما ً٩ىن اإلا٣ىص صاثغا ووؿحر بؿغٖت ؤ٢ل مً ٧ 20لم/ؽٟ٨ً ،ي سخب الًٖ ِٛلى اإلا٣ىص ل٩ي جدمل
العجالث اإلا٣ىص بلى زِ مؿخُ٣م .وٍب٣ى ٖلى الؿاث ٤خهغ عظىٕ اإلا٣ىص بىاؾُت بٚال ١الُضًً ٖلى اإلا٣ىص بدؿب
اإلاؿاع اإلاغٚىب.
الىظش في جالر أوكاثً :ازغ هٓغها في خغ٧اجىا ٦دبل ً٣ىصهاٞ .هى ًدضص اإلاؿاع وٍمىذ الضما ٙاإلاٗلىماث التي جم٨ىه مً
جدلُل بُُٟ٨ت صخُدت ويُٗاث الؿحرً .جب بطن الخإ٦ض مً جمىٗ٢ه واؾدبا ١الىيُٗاث وٖىض الا٢خًاء جصخُذ
اإلاؿاع.
ًخمىي٘ الىٓغ ٖلى خىالي  4زىان ؤمام الؿُاعة زم ٌؿدب ٤بلى ما ال نهاًت في الاججاه الظي ؾيؿل٨ه ؤي الىُ٣ت اإلاغثُت
ألا٦ثر بٗضا إلامغها وفي ألازحر ٌٗىص بلى خىالي زاهِخحن مً ؾُاعجىا ٢هض الخد ٤٣مً مؿاعه وبٖاصة جُُٟ٨ه مً ظضًض
خؿب خالت ؤو َبُٗت الُغٍ .٤وبٗض طلٞ ٪ةن ٖملُت جدغٍ ٪مؿخمغ للىٓغ ؾدخم زال ٫الؿُا٢ت.
الشإٍتً :جب ؤن ً٩ىن اإلاىٗغط مغثُا ب٩امله و٦ظل ٪الخِ اإلاؿخُ٣م الظي ًلُه ل٩ي حٗخبر الغئٍت ظُضة .بطا لم جً٨
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الخالت ه٨ظا ٞةن الغئٍت اإلاخاخت ٚحر ٧اُٞت مً ؤظل جُُ٣م الازُاع صازل اإلاىٗغط ؤو ٖىض الخغوط مىه .وَٗخبر هظا
خاؾما باليؿبت إلاؿاعه وؾغٖت الا٢تراب .الاهدباه ،مىٗغط مٗغو ٝبضون عئٍت ًم٢" ً٨غاءجه" ٦مىٗغط مخىٞغ ٖلى الغئٍت
بؿبب الهىعة الظهىُت التي لضًىا ٖىه .هظه اإلاٗغٞت ٢ض جاصي بلى الى٣و مً جُُ٣م حجم الخُغ.
اإلاعاسً :م ً٨مً ع ٘ٞقٗإ اإلاىٗغط( .بطن ج٣لُو ال٣ىة الىابظة) وجدؿحن الغئٍت .وٖلُه ٞهى ًسخل ٠خؿب الغئٍت
اإلاخاخت ٖىض صزى ٫اإلاىٗغط .بطا ٧اهذ الغئٍت ظُضة ٞةهىا هضزل بلى اإلاىٗغط مً زاعط اإلامغ مً ؤظل ؤن وؿخُٗض صازل
اإلامغ ٖىض وؾِ اإلاىٗغط و وؿخُٗض مغ٦ؼ اإلامغ ٖىض الخغوط .بطا ٧اهذ الغئٍت ؾِئت ؤو مىٗضمت هضزل صاثما مً زاعط
مغعها ٢هض جدؿحن الغئٍت وهدخ ٟٔبهظا اإلاؿاع ختى ْهىع الخِ اإلاؿخُ٣م ،وهغظ٘ بطن الى صازل اإلاىٗغط مً ؤظل
اؾخٗاصة مغ٦ؼ ممغه ٖىض الخغوط مً اإلاىٗغط .وفي هظه الخالت ألازحرةٞ ،ةهىا ال ه٣ىم بخ٣لُو قٗإ اإلاىٗغط ول ً٨بما
ؤن الؿغٖت جم ج٣لُهها ٖىض الضزىٞ ،٫ةن طل ٪لً ً٩ىن له اوٗ٩اؽ ٖلى الخماؾٖ ٪لى الُغٍ.٤
العشعتٖ :ىض الؿحر في مىٗغط ٞةن اإلاغ٦بت جسً٘ لل٣ىة (الىابظة) والتي ججظبها هدى الخاعط .هظه ال٣ىة ج٩ىن مخىاؾبت
م٘ مغب٘ الؿغٖت ،)Fc=mv²/v( .وهظا ٌٗني ؤن جإزحرها ًؼٍض  4مغاث ؤ٦ثر مً الؿغٖت .ومً الًغوعي ج ٠ُُ٨ؾغٖت
ؾحره ٢بل مباقغة اإلاىٗغط واإلادآٞت ٖليها زال ٫اإلاىٗغط مً ؤظل الغ ٘ٞبلى ؤٖلى مؿخىي الالخدام م٘ ألاعى .وبالٟٗل
ٞةن ال٣ىة الىابظة جدؿبب في يٖ ِٛلى العجالث الخاعظُت وؤن جس ٠ُٟالؿغٖت ؤو الؼٍاصة ٞيها باإلاىٗغط ؾحزًض هظا
الًٖ ِٛلى عجلت واخضة( .ألامام الخاعظُت في خالت الخهغ والخلُٟت الخاعظُت في خالت الدؿغَ٘).
العادة :بن مٗغٞت اإلاىٗغط ٌُٗي قٗىعا باآلمان .وٗٞال ،هدً ٢اصعون ٖلى الخى٣ل في ٚغٞت مٓلمت إلاجزلىا صون ؤن
ههضم ؤي ؤزار بخهىع طهني بؿُِ للٛغٞت .بن الهىعة الظهىُت للمىٗغط حُُٗىا ؤلاخؿاؽ ؤهىا هغاه بال٩امل في خحن
ؤن الغئٍت الخُ٣ُ٣ت يُٟٗت بن لم ج ً٨مىٗضمت .ؾخ٩ىن اإلاٟاظإة ٦بحرة في خالت بغوػ خاظؼ ٌٗغ٢ل َغٍ ٤ؾحرها.
الدشىٍشٌ :ؿمذ بإن ه٩ىن ٖلى ٖلم باألزُاع اإلاغجبُت باإلاىٗغط( .الالخدام ،قٗإ ،الغئٍت  .)....ال ًجب بطن الاؾتهاهت بها
ألنها ٢ض ج٨ك ًٖ ٠مساَغ ٚحر مغثُت!
الخىعُتَ :بُٗت الخ٨ؿُت هي ٖامل ؤؾاس ي مً ؤظل ج ٠ُُ٨الؿغٖت ٖىض الا٢تراب مً اإلاىٗغظاثٖ .ىض الضزى ٫في
مىٗغط ج٩ىن اإلاغ٦بت ياُٚت ٖلى عجالتها الخاعظُت .و٣ٞضان الالخدام للعجالث الخاعظُت ًم ً٨ؤن ًاصي بلى ٣ٞضان
الخد٨م والظي ًخجؿض بالخغوط مً الُغٍ ٤بمىٗغط بلى الِؿاع ؤو بانُضام ؤمامي باإلاىٗغط ٖلى الُمحنٞ .الخغُ٦ت
البهغٍت )في زالر ؤو٢اث) وج ٠ُُ٨ؾغٖت ؾحره ًجب ؤن حؿمذ بخجىب مٟاظئخه.
ألاخىاٌ الجىٍت اإلاػؿشبت٣ً :لل الُغٍ ٤الغَب مً الخدام ؤلاَاعاث اإلاُاَُت ٖلى ألاعى .و مً الىاضر ؤن ويٗا
مترصًا مهما للُغٍ ٤مشل الشلج ؤو ق ٪في وظىص الجلُض ًجب ؤن ً٣ىص الؿاث ٤بلى الخس ٠ُٟبك٩ل ٦بحر مً ؾغٖخه.
اإلاعخعملىن آلاخشون :بن وظىص مؿخٗملحن آزغًٍ ًم ً٨ؤن ًجٗل الضزى ٫في اإلاىٗغط نٗباً .م ً٨لؿاث ٤صعاظت ؤن
ًجبرها ٖلى الخجاوػ ؤو جس ٠ُٟالؿغٖت خؿب الغئٍت م٘ جىاظض الخُغ الضاثم للؿ٣ىٍٞ .اإلاؿاعاث الخانت وؾغٖاث
الضعاظاث بمدغً ٥م ً٨ؤن جٟاجئ ؤخُاها .وبالُب٘ ًجب ؤزظ بالخؿبان هكاقت ؤصخاب الضعاظاث بعجلخحن٦ .ما ؤن
اإلاؿخٗملحن البُُئحن ٧اإلاغ٦باث الٟالخُت ؤو الٗغباث اإلاجغوعة ًم٨نها ؤًًا ؤن جٟاجئ ؾاث٣ي الؿُاعاث الخُٟٟت مً هىا
جبضو يغوعة مالءمت ؾغٖت الؿحر للغئٍت اإلاخاخت .الخ٣ابل م٘ مغ٦بت زُ٣لت ًخًمً زُغ اخخما ٫ػخٟها ٖلى ممغ ؾحرها
و /ؤو ؤن ًىجظب هٓغها بلى وظىصها .وؾِخٛحر مؿاعها مً ظغاء طل ٪بطا لم هٓ٣ً ً٨حن.
معافت الىكىف :حٗخمض ٖلى ٢ىة الالخدام التي ج٩ىن لضًىا ٖىض اإلاىٗغط .زال ٫مىٗغط ٞةهىا ه٩ىن ملخدمحن ؤ٦ثر ٖلى
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عجالجىا الخاعظُت (بطن ؤ٦ثر مً ٖ 2لى  .)4و ٖىض الخهغ ه٩ىن ملخدمحن ؤ٦ثر ٖلى العجلت ألامامُت ( ؤ٦ثر مً 1
ٖلى ٞ )! 4ةطا ٧ان ًم ً٨لُٓ٣خىا ؤن جى٣و مً و٢ذ عص الٟٗلٞ ،ةن الً ِٛالىا٢و ظضا ال ٌؿمذ لىا ؤبضا بالخىٞغ
ٖلى خهغ ٢ىي جدذ َاثلت ٣ٞضان الخد٨م .وٍم ً٨ؤن ه٣ضع ؤن مؿاٞت الخهغ ؾتزصاص ب  50%بلى  .75%و ًجب بطن
ؤن جدؿب مؿاٞت الخهغ باإلاىٗغط ٖلى َغٍ ٤ظا ٝم٘ بياٞت هه ٠الىدُجت اإلادهل ٖليها بالخؿاب اإلابؿِ،
ٞبؿغٖت ٧ 60لم/ؽ ،معافت الىكىف = ( 54 = 1,5 x )6 x6م.
الحطش بمىدنى :الخهغ باإلاىدنى مغجبِ بالًٛىَاث الخاعظُت (اإلاترجب ًٖ ال٣ىة الىابظة) التي جستزنها اإلاغ٦بت في
اإلاىٗغط٧ .لما يُٛذ اإلاغ٦بت ؤ٦ثر ٖلى الخاعط ٧لما ٢ل يُٛها ٖلى العجالث الضازلُت .و ٖلُه ًجب ؤن ً٩ىن الخهغ
جضعٍجُا ظضا وبً٢ ِٛلُل ،الؾُما بطا لم ج ً٨اإلاغ٦بت مجهؼة بىٓام مًاص لٟ٣ل العجالث. (A.B.S).
أهظمت اإلادشن :مً ؤظل الخىٞغ ٖلى ٢ضعة ؤًٞل للخس ٠ُٟؤو الدؿغًَ٘ ،جب ٖلُىا ؤن هضزل اإلاىٗغط بٗؼم مدغ.٥
 5خهُلت اإلا ُ٘٣البضاٚىجي.
ماهي ماهالجه خى ٫هظا اإلاىيىٕ ٢بل اإلاُ٘٣؟
هل ًىظه الؿُاعة في زِ مؿخُ٣م ؤو بمىدنى بُغٍ٣ت مؿخ٣لت؟
هل ٌٗغ ٝالاوُٗا ٝفي ػاوٍت مؿخُ٣مت واإلادآٞت ٖلى مغا٢بت مؿاعه ٖىض الغظىٕ مً ظضًض في زِ مؿخُ٣م؟
هل مً الًغوعي الاؾخمغاع في هظ ا الضعؽ ؤو اإلاغوع بلى م ُ٘٣آزغ؟
ما طا اؾخسلو؟
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بُا٢ت  : 06ؤهُل ٤زم ؤجى٠٢
 ؤ٢ىم بخدغٍٖ ٪خلت جبضًل مؿخىٍاث الؿغٖت (باليؿبت لٗلبت الؿغٖت آلالُت :جدغٍٖ ٪خلت الازخُاع).
 ؤؾخٗمل مٟخاح حكُٛل مدغ ٥الؿُاعة والاؾخٗضاص للؿُا٢ت
 ؤؾخٗض للمٛاصعة اهُال٢ا مً م٩ان الى٢ىٝ
 ؤهُل ٤باؾخٗما ٫خهاع الخى٠٢
 ؤخاٖ ٔٞلى اإلاغ٦بت في م٩انها في ويُٗت ونل
 ؤمى٘ اإلاغ٦بت مً الغظىٕ بلى الىعاء ٖىض الُ٣ام بٗملُت الىنل
 ؤهُل ٤في مىدضع مؿخٗمال بهىعة مكتر٦ت خهاع الخضمت والىانل
 ؤهُل ٤في ٖ٣بت باؾخٗما ٫بهىعة مكتر٦ت الخهاعاث والىانل
 ؤخاٖ ٔٞلى اججاه ؾحر ي بؿغٖت مىسًٟت ظضا
 ؤؾخٗمل خهاع الخى٠٢
 ؤ٢ىم ب ٪ٟخهاع الخى٠٢
 1الٟ٨اءاث التي ًجب بلىٚها
في  3ص٢اث٦ ٤دض ؤ٢ص ى
ٖلى ؤعى مؿخىٍت ،ؤهُل ٤وؤجى ٠٢زالر مغاث مدخٟٓا بؿغٖت ؾحر في مؿخىي  2000صوعة في الض٣ُ٢ت + ( .ؤو – 500
صوعة في الض٣ُ٢ت).
إلاضة زاهِخحن ٖلى ألا٢ل بحن ٧ل اهُال/١جى ،٠٢ال ً٣بل ؤي جى ٠٢للمدغ ٥ؤو اهؼال ١و٦ظا ؤي ٖغ٢لت ؾحر ٖىض الى٢ى.ٝ
زم ؤهجؼ اهُال٢اث/وجىٟ٢اث مغجحن في ٖ٣بت صون الغظىٕ بلى الىعاء م٘ ج٣بل جى ٠٢واخض للمدغ.٥
 2الىؾاثل
ؤ -مخىؾِ اإلاضة الؼمىُت للمُ٘٣
 120ص٣ُ٢ت
ب -م٩ان الخٗلم
في مغ٦بت ؤو خا٧ي
ط -ألاصواث الًغوعٍت
مغ٦بت ؤو خا٧ي الؿُا٢ت
ًٞ 3اء الخٗلم
ٞاثضة اإلاُ٘٣
ؾِخد٨م اإلاخٗلم في اإلادغ ٥و جى٣ل اإلاغ٦بت بك٩ل جضعٍجي بهض ٝا٦دؿاب بضاًت الاؾخ٣اللُت .ال ًجب ؤن جؼعج البِئت
اهخمامه الظي ج٩ىن في البضاًت مىظهت ؤؾاؾا بلى صازل اإلاغ٦بت ٢هض الؿُُغة ٖلى الىؾاثل .ومً اإلاهم بهجاح هظا
اإلا ُ٘٣ب٩ل ز٣ت .بط ؾِؿهل ُٞما بٗض مجمىٕ حٗلمه.
 4بلىعة اإلا ُ٘٣البُضاٚىجي.
ؤ .الى٣اٍ التي ؾِخم الخُغ ١لها زال ٫اإلا- ُ٘٣اإلاىايُ٘ الضًضا٦خُُ٨ت-
ؤبحن ً ٠ُ٦خم ٟ٢ل و ٞخذ ظهاػ الخماًت يض الؿغ٢ت باإلا٣ىص.

مششوع دلُل اإلاذس لخعلُم ظُاكت اإلاشهباث الخفُفت مً ضىف " "

25/017

ؤٖلٖ ٤لى مسخل ٠ويُٗاث مٟخاح مدغ ٥اإلاغ٦بت.
٢بل حكُٛل اإلادغ ،٥ؤٖمل ٖلى الخإ٦ض مً هُ٣ت الخُاصٖ ،ضم الدكضًض ٖلى مكٛل اإلادغَ ًٖ ٥غٍ ٤جضوٍغ اإلاٟخاح
إلاضة َىٍلت.
ؤ٢ىم بٗغى الهُال ١اإلاغ٦بت ٖلى ؤعيُت مؿخىٍت وجىُٟ٢ها بٗض بٌٗ ٖكغاث ألامخاع .الُ٣ام بالغبِ بحن وؾاثل
الخد٨م و الؿلؿلت الخغُ٦ت :عؾم ًىضر الغابِ اإلاىظىص بحن مسخل ٠ألاظهؼة ،ؤؾخٗمل اإلاغ٦بت ٦إصواث للٗغى.
ؤقضص ٖلى اإلادغ ٥والىانل (عبِ اإلادغ ٥بالعجالث اإلاخدغ٦ت).
ؤهٓغ بلى ُُٟ٦ت الخٗامل م٘ ٖخلت الخبضًل ٖىض مؿخىي الؿغٖت ألاو ٫وهُ٣ت الخُاص .ؤقضص ٖلى الخضعط في الغبِ
الخضعٍجي و٢ ٤ٞىة اهضٞإ اإلاغ٦بت ؤو اإلاىدضع (هُ٣ت الاهؼال.)١
ؤجد ٤٣مً ؤن اإلاخٗلم ًٟهم ُُٟ٦ت اقخٛا ٫هٓام الؿلؿلت الخغُ٦ت ٧ي ًٟهم ظُضا ما ًيبغي ٖمله .هُلب مىه ؤن
ٌؿترظ٘ وٍبرػ  ٠ُ٦ؾِخهغ ٝفي مشل هظه الخالت.
ؤ٢ىم بخٟهُل ظمُ٘ الى ِ٣مً ؤظل الاهُال ١والى٢ى ٝبك٩ل مالءم (اإلادغ ٥في خالت اقخٛا :)٫مً ؤظل وي٘
اإلادغ ٥في خالت اقخٛا ٪ٞ ،٫خهاع الُض ،ؤ٢ىم بالًٖ ِٛلى صواؾت الىانل ،ؤمغع بلى الؿغٖت ألاولى ،ؤيٖ ِٛلى
صواؾت الؿغٖت ٢لُال وبك٩ل مؿخمغ (هٓام اإلادغ ٥ما بحن  2000/1500صوعة في الض٣ُ٢ت) ،ؤبدض ًٖ هُ٣ت الاهؼال.١
(اإلاغ٦بت حؿحر بلى ألامام) ،ؤٖمل ٖلى اؾخ٣غاع ويُٗت ألاعظل بمجغص ؤن ج٩ىن اإلاغ٦بت ٢ض ُٗ٢ذ بٌٗ ألامخاع ،هغ٘ٞ
الغظل ًٖ صواؾت الىانل وهًٗها ٖلى ٌؿاع الضواؾت في م٩ان وي٘ الغظل.
٢هض الى٢ى :ٝؤ٢ىم بغ ٘ٞال٣ضم مً ٖلى صواؾت الؿغٖت ،ؤي٘ الغظل الُمنى ٖلى الخهاع والغظل الِؿغي ؤمام
صواؾت الىانل ،ؤبدض ًٖ هُ٣ت الخهغ (م٣اومت ظُضة للخهاع) ،ؤ٢ىم بالًٖ ِٛلى صواؾت الىانل بال٩امل ،ؤجم
الخهغ بلى خحن و٢ى ٝاإلاغ٦بت جماما (ؤعا٢ب مؿخىي م٣ضاع الخهغ) ؤػٍل مؿخىي الؿغٖت ألاو ،٫ؤي٘ مؿخىي
الؿغٖت في الىيُٗت الخُاصًت ،ؤع ٘ٞالغظل ًٖ صواؾت الىانل ،ؤقٛل خهاع الُض .ؤقضص ٖلى ويُٗت الغظل ٖلى
صواؾت الخهغ ٢هض الخهىٖ ٫لى بمؿا ٥ظُض ،ؤي بىاؾُت نهاًت ال٣ضم.
في مىدضع ؤؾخٗمل هٟـ الُغٍ٣ت اإلاُب٣ت ٖلى ؤعيُت مؿخىٍت ٚحر ؤهه بٗض ع ٘ٞالغظل بك٩ل ز ًٖ ٠ُٟالخهاع
وبمجغص ؤن جبضؤ اإلاغ٦بت في الؿحرً ،جب ؤن هجض للمخٗلم بؿغٖت هُ٣ت الاهؼال ١ختى هخجىب ؤن جخدغ ٥اإلاغ٦بت بدغٍت
إلاضة َىٍلت (زُغ ٣ٞضان الخد٨م) وطل ٪لالؾخٟاصة مً خهاع اإلادغ .٥وٍم٨ىه ؤن ًؼٍض في الؿغٖت ٖىض الخاظت.
ؤوضر بك٩ل ص ٤ُ٢ؤهه ًجب ٖلُه مً آلان ٞهاٖضا اجبإ هظه الُغٍ٣ت صاثما ٢هض الاهُال ١في اإلاىدضع.
في مغجً ٟ٘م ً٨ؤن هُلب مً اإلاخٗلم ؤن ًجض لىخضه الخل .الدؿغَ٘ ؤ٦ثر مً ؤظل مىذ اإلادغ ٥ؤ٦بر ٢ىة ،ؤقضص ٖلى
جضبحر خهاع الُض ؤي ٖىضما ؤظض هُ٣ت الاهؼال .١ؤ٢ىم بال( ٪ٟالًٖ ِٛلى ػع خهاع الُض صون بهؼاله( وسخب خهاع
الُض جضعٍجُا م٘ الخد ٤٣مً ؤوي ؤؾغٕ بما ُٞه الٟ٨اًت.
ٖضم ع ٘ٞخهاع الُض مباقغة للخإ٦ض مً ٖضم عظىٕ اإلاغ٦بت بلى الىعاءٞ .الغظىٕ بلى الىعاء زال ٫الاهُالً ١م ً٨ؤن
ً٩ىن ٧اعزُا في خالت جىاظض عاظل زل ٠اإلاغ٦بت.
في مىدضع ز :٠ُٟالاهُال ١في ٖ٣بت ًىجؼ صون خهاع الُض و ل ً٨بدهاع الغظل.
مً ؤظل بٖاصة حكُٛل اإلادغٖ ٥لى بزغ جىٟ٢هً ،م ً٨ؤن هُلب مً اإلاخٗلم ؤن ًجض لىخضه الخل .ؤخضر خالت جى٠٢
اإلادغ ٥بمدا٧اتها ًٖ َغٍ ٤بَٟاء اإلادغ ٥واإلاغوع بلى مؿخىي الؿغٖت ألاو ٫م٘ بػالت خهاع الُض.
مششوع دلُل اإلاذس لخعلُم ظُاكت اإلاشهباث الخفُفت مً ضىف " "

26/017

ًجب ؤن ًب٣ى اإلاخٗلم في ويُٗت ٖضم الىنل و ٖضم البدذ ًٖ الىيُٗت اإلاداًضةً ،ضوع اإلاٟخاح بؿغٖت مً ؤظل
حكُٛل اإلادغ ٥زم ً٣ىم بٗملُت الىنل بهىعة جضعٍجُت ٦ما هى الخا ٫باليؿبت ألي اهُال٢ت.
ًجب ؤن ًؼٍض في الؿغٖت ٢هض ججاوػ الخىجغ وٍٟسر اإلاغوع بطا ٧ان ًًاً ٤مؿخٗملي الُغٍ ٤آلازغًٍ .ؤقضص ٖلى
ؤؾباب جى ٠٢اإلادغ ٥ؤي ٖلى هُ٣ت الاهؼال ١التي لم ًخم اخترامها.
مً ؤظل الى٢ى ٝفي م٩ان مٗحنً ،دضص للمخٗلم هُ٣ت الى٢ى ٝباؾخٗما ٫ؤماعة مً ألاًٞل ؤن جىي٘ ٖلى ألاعى.
ً٣ىم بالخهغ جضعٍجُا م٘ جغ٦حز الىٓغ ٖلى هُ٣ت الى٢ى .ٝزال ٫اللخٓاث ألازحرة ًًٖ ِٛلى صواؾت الىانل بك٩ل
٧املً ،س ٠ٟمً الً ِٛول ً٨لِـ بك٩ل ٧امل مً ؤظل الؿماح بى٢ى ٝص ٤ُ٢و مغٍذ.
ب .ال٩لماث-اإلاٟاجُذ و اإلاسُُاث-اإلاٟاجُذ
الدسخُين اللبليً :دخاط مدغ ٥الضًؼ ٫بلى و٢ذ للدسخحن ٢بل الاهُالً .١ىظض ماقغ ًبحن ؤهه مً اإلاؿمىح الاهُال.١
بمدغ ٥ؾازً ال ًهبذ يغوعٍا الاهخٓاع مً ؤظل وي٘ اإلادغٖ ٥لى الُغٍ .٤ال جدخاط اإلادغ٧اث الخضًشت بلى حسخحن
٢بلي.
بادي الحشهتً :دخاط مدغ ٥البجزًً مً ؤظل الدكُٛل ٖىضما ً٩ىن باعصا بلى "ػٍاصة جؼوٍضه" بالبجزًً بطن ًجب الٗمل
ٖلى بٌٗ اإلاغ٦باث التي حكخٛل بالبجزًً (ٚحر اإلاؼوصة بىٓام الخ ً٣اإلاباقغ) بىاؾُت م٣بٌ باصي الخغ٦ت مً ؤظل
بٚىاء اإلادغ ٥اإلاكخٛل بالبجزًً ختى ًهبذ ؾازىا .وٍجب سخب باصي الخغ٦ت بإؾغٕ ما ًم ً٨ألهه بضون طلً ٪خم
اؾتهال ٥الى٢ىص والدؿبب في الخلىر بك٩ل هاثل.
مفخاح حشغُل اإلادشنٖ :ىضما ًخم جضوٍغ اإلاٟخاح ج٩ىن له جالر ويُٗاث .ألاولى ٖىضما ًخم بصزا ٫اإلاٟخاح ٌؿمذ ب٪ٟ
اإلا٣ىص ًٖ َغٍ ٤جضوٍغه بك٩ل ز ٠ُٟوالشاهُت ججٗل الاجها ٫ال٨هغباجي مكخٛال (جًاء ظمُ٘ ؤيىاء الخدظًغ)
وألازحرة جهلر "الؾدشاعة" اإلاكٛل ٢هض حكُٛل اإلادغً( ٥جب ؤن ج٩ىن هظه الىيُٗت وظحزة وفي خالت ٖضم الٟ٨اًت
ًيبغي بٖاصة الٗملُت) .حؿدىٟظ ٖملُت حكُٛل اإلادغ ٥ؤ٦بر َا٢ت للبُاعٍت.
الاهضالقٖ :ىضما ً٩ىن اإلادغ ٥مكخٛال وٍخم اؾخسضام اإلاؿخىي ألاو ٫للؿغٖت ًجب بٖاصة صٖ ٘ٞلبت الؿغٖت التي ج٣ىم
بضوعها بجغ العجالثً .جب بطن في هظه الخالت الًٖ ِٛلى صواؾت الىانل مً ؤظل بَال ١اإلاغ٦بت زم جدغٍغ
الضواؾت الهُال ١اإلاغ٦بت ٖىضما جىُل ٤هظه ألازحرة.
الدعشَعً :جب جىٞحر ٦شحر مً الُا٢ت مً ؤظل حكُٛل اإلاغ٦بت .بطن ًجب الًٖ ِٛلى صواؾت الدؿغَ٘ ب٣ىة مً ؤظل
الاهُال ١زم بك٩ل يُٗ ٠مً ؤظل الؿحر .و هظا ٌٗىص بلى قضة الخشبُذ ال٣ىي للمغ٦بت (٦شلتها) في خالت الى٢ىٝ
(ماٖضا في اإلاىدضع) ،و بمجغص ج٣ضم اإلاغ٦بت ٞةنها ؾخإزظ ٢ىة الاهضٞإ (الُا٢ت الخغُ٦ت)  ،وخُيئظ ج٩ىن ؤ٢ل خاظت بلى
٢ىة خغُ٦ت للخ٣ضم (ماٖضا في اإلاغج. )ٟ٘
الحطش :مً ؤظل جى ٠ُ٢اإلاغ٦بت بض٢ت في م٩ان مٗحنً ،جب الًٖ ِٛلى الضواؾت جضعٍجُا زم ع ٘ٞالًٖ ِٛلى
الضواؾت ٖىض الى٢ى ٝمً ؤظل جدؿحن الغاخت.
وغعُت ألاسحل :ال حٗخبر ألاعظل ألاًٖاء ألا٦ثر ص٢ت في الجؿم ،وٍجب مً ؤظل ؤن ه٩ىن ؤ٦ثر ص٢ت الًٖ ِٛلى
الضواؾاث بُغ ٝال٣ضم .ل٩ي ًخم ججىب الُٗاء ًجب ؤن جىي٘ ألاٗ٦اب ٖلى ألاعيُت وجدغٍ٨ها مً ؤظل الًٖ ِٛلى
الضواؾاث ؤو عٗٞهاً .جب ؤن ج٩ىن ألاخظًت مىاؾبت ،ومؿ ٪ألاعظل وٖضم ٞهلها ًٖ الٗ٨ب (مى٘ اعجضاء ألاخظًت
ال٣ضًمت ؤو ؤي ؤخظًت حكض ألاعظل بك٩ل ؾئ)).
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خطاس الُذٌ :ؿمذ بةً٣ا ٝاإلاغ٦بت ٖلى مىدضع ًهل بلى ً .18%جب مً ؤظل ٨ٞه الًٖ ِٛلى الؼع زم بٖاصة بهؼاله
(ًجب ؤن ًىُٟئ اإلااقغ اإلاىظىص بلىخت الُ٣اصة) .و ؾُ٩ىن مغٍدا ظضا  ٪ٞخهاع الُض ٢بل البدض ًٖ هُ٣ت الاهؼال١
ل٩ي ًخم جدغٍغه جضعٍجُا.
قضة الشخبُذ  :inertieهي ٢ىة ٖضم الخغ٦ت التي ًمل٨ها ٧ل ظؿم في خالت الى٢ى .ٝجؼن ٧ل مغ٦بت واٟ٢ت وػنها
ال٩امل ،هظا الىػن ًخًاء ٫م٘ الاهضٞإ.
 5خهُلت اإلا ُ٘٣البضاٚىجي.
ماهي ماهالجه خى ٫اإلاىيىٕ ٢بل اإلاُ٘٣؟
هل اإلاخٗلم مؿخ٣ال للُ٣ام باالهُال ١والخىٖ ٠٢لى ؤعى مؿخىٍت؟ و مغجٟ٘؟ و مىدضع؟
هل ٌٗغ ٝالاهُال ١مً ظضًض ؾغَٗا بٗض جى ٠٢اإلادغ٥؟
هل مً الًغوعي مىانلت هظا الضعؽ ؤو الاهخ٣ا ٫بلى م ُ٘٣آزغ؟
ماهي الاخخُاَاث ألاؾاؾُت التي ٢ام باؾدُٗابها؟
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بُا٢ت  : 07ؤبض ٫مؿخىي الؿغٖت
 ؤؾغٕ وؤبض ٫مؿخىي الؿغٖت
 ؤهاوع في زِ مؿخُ٣م في خالت الاوُٗاٝ
 ؤؾغٕ صون اعججاظاث ٖىض جبضًل اإلاؿخىٍاث للؿغٖت اإلاالثمت
 ؤ٢ىم بالجزو ٫بمؿخىي الؿغٖت بٗض جس ٠ُٟالؿغٖت
 ؤ ٠٢اهُال٢ا مً ؾغٖت مغجٟٗت وؿبُا
 1الٟ٨اءاث التي ًجب بلىٚها
في مىاؾبخحن ؤؾخسضم اإلاؿخىٍاث الشالزت ألاولى للؿغٖت في ؤ٢ل مً  100متر صون مؿخىي صوعان ؾئ) للؿحر ب 50
٧لم/ؽ ٖلى مؿاٞت  50متر زم ؤ٢ىم بالخهغ و الجزو ٫بلى مؿخىي الؿغٖت الشاهُت صون مؿخىي صوعان ؾئ) ٖلى مؿاٞت
 50متر.
 2الىؾاثل
ؤ -مخىؾِ اإلاضة الؼمىُت
 90ص٣ُ٢ت
ب -م٩ان الخٗلم
ٖلى خا٧ي الؿُا٢ت ؤو مى ٠٢الؿُاعاث و خلبت ٖىض الاهُال ١زم َغٍ ٤طاث خغ٦ت ؾحر يُٟٗت ؤو مىٗضمت
ط -ألاصواث الًغوعٍت
مغ٦بت ؤو خا٧ي الؿُا٢ت
ًٞ 3اء الخٗلم
ٞاثضة اإلاُ٘٣
ل٩ي ًهل اإلاخٗلم بلى اؾخ٣اللُخه ًجب ٖلُه ؤن ً٣ىم بخضبحر ازخُاع مؿخىٍاث الؿغٖت خؿب ؾغٖت الؿحر اإلاغٚىب ٞيها
ومؿُىعالُغٍ ٤والخمىلت التي ًى٣لها .بطا ٞهم اإلاخٗلم ما ً٣ىم به ،ؾُٗغُٞ ٝما بٗض زال ٫ج٩ىٍىه ،الخ ٠ُ٨م٘ الُغ١
اإلااثلت والاهضماط في الُغ ١الؿغَٗت ؤو ؤًًا ه٣ل الغ٧اب.
 4بلىعة اإلا ُ٘٣البُضاٚىجي.
ؤ .الى٣اٍ التي ؾِخم الخُغ ١لها زال ٫اإلا- ُ٘٣إلاىايُ٘ الضًضا٦خُُ٨ت-
ٖىض الى٢ى ٝؤبحن م٩ان ٖلبت الؿغٖت يمً الؿلؿلت الخغُ٦ت.
صوعها :حُٛحر ٢ىة وؾغٖت اإلادغٖ( .٥ىض الاهُال ١وبٖاصة الاهُال ١مً ؤظل مىاظهت ال٨خلت واإلاُل والغٍاح).
ؤقغح مبضؤ وؿبت الخس ،ٌُٟؤؾخٗمل ٦مشا ٫الضعاظت الهىاثُت ؤو الٗخلت ٖبر ؤزغ الغاٗٞت.
ؤقغح وظىص ؤهٓمت مسخلٟت للمدغ ٥بىاؾُت عؾم بُاويٖ :لى ؾبُل اإلاشاٖ ٫لى مغ٦بت بمدغ ٥صًؼ،٫
ؤهٓمت جدذ مؿخىي الضوعان مً  0بلى  800صوعة /في الض٣ُ٢ت،
ؤهٓمت مؿخىٍاث مىسًٟت الضوعان مً  800بلى  1500صوعة في الض٣ُ٢ت،
ؤهٓمت ٖاصًت الضوعان مً  1500بلى  3000صوعة في الض٣ُ٢ت،
ؤهٓمت اإلاؿخىي الٗالي للضوعان مً  3000بلى  4500صوعة في الض٣ُ٢ت،
أهظمت معخىي الذوسان غير العادي أهثر مً  4500دوسة في الذكُلت× .
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ٖىض الخى ٠٢ؤَلب مً اإلاخٗلم اؾخٗما ٫ظمُ٘ مؿخىٍاث الؿغٖت م٘ مغا٢بت عاخت الُضً .م٨ىه ؤن ًىٓغ بلى ٖخلت جبضًل
مؿخىٍاث الؿغٖت في اإلاغة ألاولى ،زم ٖلُه ؤن ً٣ىم بظلُٞ ٪ما بٗض صون الىٓغ بليها و٣ٞا لترجِب مؿخىٍاث الؿغٖت ؤو
بىاء ٖلى جغجِب ٖكىاجي ًدضصه اإلاضعب.
ًخم بزباع اإلاخٗلم ؤهه جىظض ٖلب جخىٞغ ٖلى  6مؿخىٍاث مً الؿغٖت وؤن الغظىٕ بلى الخل ٠ال ًىظض صاثما في م٩ان
واخض.
ٖىض الى٢ى ٝؤقغح له ُُٟ٦ت بهجاػ ٖملُت حُٛحر الؿغٖت.
مً ؤظل الغ ٘ٞمً مؿخىي الؿغٖت :ؤؾغٕ ختى الىٓام الٗاصي ،ؤ ًٖ ٠٦الدؿغَ٘ ،ؤ٢ىم بٟهل الىانل (هاجان
الٗملُخان ألازحرجان ًجب بهجاػهما في آن واخض) ؤمغع بلى ؤٖلى ؾغٖت ،ؤ٢ىم بخىنُل الىانل زم الدؿغَ٘ مً ظضًض.
مً ؤظل الجزو ٫بالؿغٖت ٖىض بضاًت الخىُ٣ل آلالي للؿُا٢ت :ؤ ًٖ ٠٦الدؿغَ٘ ،اؾخٗمل خهاع اإلادغ ٥ختى الىنى ٫بلى
الىٓام اإلاىس ،ٌٟؤ٢ىم بٟهل الىانل ؤمغع بلى مؿخىٍاث الؿغٖت اإلاىسًٟت ،ؤ٢ىم بىنل الىانل.
مً ؤظل الجزو ٫بالؿغٖت بهىعة ٖاصًت :هٟـ الٗملُت ٦ما في الؿاب ٤ول ً٨باؾخٗما ٫الخهاع الغثِس ي ،وطل ٪مً ؤظل
بهؼا ٫الؿغٖت بك٩ل ؾغَ٘.
مالخٓاث :مً ؤظل الخُبُ ٤في خالت الؿحر٩ً ،ىن مً الخهاٞت ؤوال جىاو ٫ع ٘ٞمؿخىي الؿغٖت ( ِ٣ٞالى٢ىٖ ٝىض
الؿغٖت اإلاؿخسضمت) ٢بل جىاوٖ ٫ملُت الجزو ٫بالؿغٖت .بطن ه٣ىم ؤوال بخماعًٍ مؿخىي ألاو ،٫اإلاؿخىي الشاوي -الى٢ى،ٝ
زم ألاو ٫والشاوي والشالض -الى٢ى ٝزم ألاو ٫والشاوي والشالض والغاب٘-الى٢ى ٝزم ؤوال وزاهُا وزالشا وزاهُا -الى٢ى ٝؤوال وزاهُا
وزالشا وعابٗا وزالخا وزاهُا -الى٢ى .ٝوؾُ٩ىن ألامغ مشالُا في خالت الخىٞغ ٖلى زُىٍ َىٍلت مؿخُ٣مت ً٩ىن اعجُاصها
يُٟٗا .بسهىم الغ ٘ٞمً مؿخىٍاث الؿغٖتٌٗ ،خمض الدؿغَ٘ ٢بل جبضًل اإلاؿخىي ٖلى خالت ألام٨ىت ؤو الخمىلت
اإلاى٣ىلت ٖلى اإلاغ٦بت.
ٖىض الؿحر ؾىٗمل ٖلى البدض ٖلى جىىَ٘ اإلاؿاع ول ً٨في مجاالث ً٩ىن اعجُاصها يُٟٗاً ،جب بًجاص مؿخىي ٖلبت
الؿغٖت اإلاىاؾب خؿب ال٨خلت واإلاُل والغٍاح و٦ظا خؿب ؾغٖت وهٓام اإلادغ .٥ؤؾاٖض اإلاخٗلم في هظا الازخُاع.
ًجب الخيؿُ ٤بحن الخهغ والجزو ٫بمؿخىي الؿغٖت (ٖضم الش٣ت في مؿخىي م٣ضاع الخهغ).
ٖىض الؿحر مً ألاًٞل ؤن ٌؿخٗمل اإلاخٗلم ٖلبت الؿغٖت بهٟت ظض مب٨غة ولِـ بهٟت ظض مخإزغة ؤو في آزغ لخٓت
٦ؿاث ٤له ججغبت ،ج٨مً الخُىعة ؤهه ٌٗغى هٟؿه للمٟاظإة والدؿبب في زُغ لآلزغًٍ.
ب .ال٩لماث-اإلاٟاجُذ واإلاسُُاث-اإلاٟاجُذ
العلعلت الحشهُت :جًم زالر ٖىانغ جى٣ل الخغ٦ت بلى العجالث .وٍىظض في هظه الؿلؿلت ٖىهغان ًم٨نهما و ٠٢ص٘ٞ
العجالث بىاؾُت اإلادغ .٥الىانل ًىظض بحن اإلادغ ٥وٖلبت الؿغٖت وٖلبت الؿغٖت التي جىظض بحن الىانل والعجالث.
٧ل ٖىهغ له مهمت مسخلٟت ول ً٨م٨ملت في ؾُا٢خىا.
ٌؿمذ اإلادغ ٥بالخهىٖ ٫لى ؤ٦بر ٢ىة وقضةٌ ،ؿمذ الىانل بٟهل اإلادغٖ ًٖ ٥لبت الؿغٖت وبالخالي ًٖ العجالث
ختى ًم ً٨الى٢ى ٝوجبضًل مؿخىٍاث الؿغٖاث صون نٗىبت والخد٨م في ؾغٖت ؾحر يُٟٗت ظضا .حؿمذ ٖلبت الؿغٖت
بخُٛحر ٢ىة وؾغٖت اإلادغ.٥
اإلاضامىت :زال ٫حُٛحر مؿخىٍاث الؿغٖتً ،جب ؤن جدؿلؿل الٗملُاث اإلاُ٩اهُُ٨ت ؾغَٗا ومىُُ٣ا .وٖلُه ومً ؤظل حُٛحر
مؿخىي الؿغٖت ًيبغي ال ًٖ ٠٨الدؿغَ٘ ،وٞهل الىانل زم حُٛحر مؿخىي الؿغٖت وونل الىانل زم الدؿغَ٘ مً
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ظضًضً .جب ؤن جخم ٧ل خغ٦ت ؾغَٗا وجيخهي ٢بل البضء في الٗملُت التي جلي.
الحطش وخطاس اإلادشن :باإلم٩ان مً ؤظل الخس ٠ُٟمً الؿغٖت اؾخٗما ٫بم٩اهِخحن ،ألاولى ال ًٖ ٠٨الدؿغَ٘ وبالخالي
ظٗل اإلادغً ٥س ٠ٟمً الؿغٖت والظي ؾُ٣ىم بضوعه بخس ٌُٟؾغٖت العجالث .الشاهُت الخهغ جضعٍجُا بىاؾُت
صواؾت الخهغ إلاغا٢بت ؤ٦بر إلاؿاٞت الخهغ.
أهظمت اإلادشنً :خىٞغ اإلادغٖ ٥لى مجمىٖت مؿخىٍاث للؿغٖت .ج٣اؽ ؾغٖت صوعاهه بٗضص الضوعاث اإلاىجؼة في الض٣ُ٢ت.
-

جدذ مؿخىي الىٓام البُيء (ؤ٢ل مً  800صوعة في الض٣ُ٢ت)٩ً ،ىن اإلادغ ٥ها٢ها مً التزوص بالى٢ىص وَكخٛل
بك٩ل س يء وه٩ىن في هظه الخالت في هٓام جدذ مؿخىي الضوعان.

-

بحن  800و 1500صوعة في الض٣ُ٢ت ٌٗمل اإلادغ ٥ببِء وال ًخىٞغ بال ٖلى ٢لُل مً ال٣ىة و في هظه الخالت ه٩ىن ٖىض
هٓام اإلاؿخىي اإلاىس ٌٟللضوعان.

-

بحن  1500و 3000صوعة في الض٣ُ٢تٌ ،كخٛل اإلادغ ٥بهٟت ٖاصًت وٍؼٍض في ٢ىجه لبلى ٙؤًٞل مغصوصًخه في خضوص
 3000صوعة في الض٣ُ٢ت ،وه٩ىن في اإلاؿخىوي الٗاصي للضوعان.

-

بحن  3000و 4500صوعة في الض٣ُ٢تٌ ،كخٛل اإلادغ ٥بإ٢ص ى َا٢اجه مً هاخُت الؿغٖت .هىىن في هظام اإلاعخىي
العالي للذوسان× .

-

ما ٞى 4500 ١صوعة في الض٣ُ٢تً ،ضوع اإلادغ ٥بؿغٖت ٦بحرة ظضا وٍدخمل ؤن ًخٗغى للًغع ،وه٩ىن في هظه الخالت
في هٓام مؿخىي اقخٛاٚ ٫حر ٖاصي.

جٟهم ألاهٓمت اإلابِىت ؾاب٣ا بىاء ٖلى هىٕ اإلادغ ٥وجخُىع خؿب اإلادغ٧اث (الاَالٕ ٖلى البُا٢ت الخ٣ىُت للهاو٘
والىُ٦ل إلاٗغٞت زهىنُاث ٧ل مغ٦بت).
العضم واللىة :الٗؼم هى ال٣ىة الخغُ٦ت للمدغ ٥واعجباَها بةخضي مؿخىٍاث ٖلبت الؿغٖت .و في ألاهٓمت الٗاصًت هدهل
ٖلى ؤ٦بر ٢ىة مغجبُت باإلاؿخىٍاث ألاعب٘ ألاولى للؿغٖت .ال٣ىة هي الؿغٖت ال٣هىي التي ًىٞغها مدغٖ ٥ىض مؿخىي مٗحن
لٗلبت الؿغٖت .وٖلُه ٞةن الؿغٖت ال٣هىي للؿُاعة ٖىض اإلاؿخىي ألاوً ٫خم الخهىٖ ٫ليها في ألاهٓمت الٗالُت الضوعان.
جذسٍج ؾبلاث العشعتً :ىٞغ ٧ل مؿخىي لٗلبت الؿغٖت مؿاخت ؾغٖت للخى٣ل و ٤ٞهٓام اإلادغ .٥و ٖلُه ٞاإلاؿخىي
ألاوٌ ٫ؿمذ في هٓام مىس ٌٟالضوعان بالؿحر مً ٧15لم/ؽ بلى ٧35لم/ؽ في اإلاؿخىي الٗالي ،اإلاؿخىي الشاوي ًىٞغ
مؿاخت ؾغٖت للخى٣ل ؤ٦ثر ؤهمُت جهل في خالت ألاهٓمت اإلاىسًٟت مً ٧ 20لم/ؽ بلى ٧ 50لم/ؽ في ألاهٓمت الٗالُت
الضوعان ،و ه٨ظا صوالُ.٪
 5خهُلت اإلا ُ٘٣البضاٚىجي.
ماهي ماهالجه خى ٫اإلاىيىٕ ٢بل اإلا ُ٘٣؟
هل ًم٨ىه مىاوعة واؾخسضام الٗخلت صون الىٓغ بلُه؟
هل ًم٨ىه ع ٘ٞاإلاؿخىٍاث الشالزت في الىٓام الجُض صون اهدغا ٝملخىّ ٖىض اإلاؿاع؟
هل ً٣ىم بالجزو ٫في الىٓام الجُض للمدغ ٥مؿخٗمال الخهاع؟
هل ٌٗغ ٝالى٢ى ٝبك٩ل ص ٤ُ٢صون الجزو ٫في مؿخىي الؿغٖت و جى ٠٢للمدغ٥؟
هل مً الًغوعي مىانلت هظا الضعؽ ؤو الاهخ٣ا ٫بلى م ُ٘٣آزغ؟
ماطا اؾخىٖب مً اإلاُ٘٣؟
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بؿاكت  : 08اإلاىاوساث ألاظاظُت
 ؤهاوع
 ؤجى٠٢
 1الٟ٨اءاث التي ًجب بلىٚها
في ص٣ُ٢خحن ٦دض ؤ٢ص ى
ؤظُب صون الؿماح بإي زُإٖ ،لى ألاؾئلت ألاعبٗت آلاجُت:
ما طا ًدضر بطا ؤمؿ٨ىا اإلا٣ىص بكضة؟
ما هى صوع الىٓغ في زالر ؤو٢اث؟
ما هي ألازُاع بطا ٧اهذ ؾغٖت الؿحر ٚحر مىاؾبت للمؿاع؟
إلااطا ًجب ج٣ضًغ مؿخىي الخهغ؟
في  5ص٢اث٦ ٤دض ؤ٢ص ى
الُ٣ام بىه ٠صوعة في زالر ؤو٢اث ٖلى ٢اعٖت َغٍٖ ٤غيها مً  5بلى  6ؤمخاع م٘ الخإ٦ض مً ٖضم مًاً٣ت ؤو مباٚخت
ؤي ؤخض .ال ٌؿمذ بإي زُإ ُٞما ًسو اإلاغا٢باث والخىظيهاث واججاهاث البهغ والخٗامل م٘ اإلا٣ىص ٖىض الى٢ى.ٝ
في الخجمٗاث الٗمغاهُت ،ؤبدض ًٖ الُ٣ام بالى٢ى ٝوالخى ٠٢في ويُٗت ماثلت مً ألامام والخل ٠ومخٗامضة م٘ الؿحر
مً ألامام والخل ٠زم في ٞسخت مىاػٍت للؿحر ٖلى الُمحن في خحز بحن  5و 6متر في الٗغى وٖلى الِؿاع ،ال ٌؿمذ بإي
زُإ بكإن اخترام ال٣ىاٖض والاخخُاَاث ٢بل الى٢ىً ،ٝم ً٨ؤن جىجؼ اإلاىاوعاث في مداولخحن بطا لم ً ً٨هىا ٥زُغ.
 2الىؾاثل
ؤ -مخىؾِ اإلاضة الؼمىُت
 90ص٣ُ٢ت ٖغيُا
ب -م٩ان الخٗلم
في مى ٠٢ؾُاعاث ،خلبتَ ،غٍ٢ ٤لُلت الاعجُاص .مىُ٣ت في الًىاحي٢ /غٍت نٛحرة م٘ جىاوب زُىٍ
مؿخُ٣مت ومىدىُاث (ملخ٣ى َغ ١خُض ًخم الاوُٗاٖ ٝلى الُمحن بطا ؤمً :)ً٨جب ٖلى اإلاخٗلم ؤن ٌؿحر بؿغٖت
يُٟٗت ؤي ٧ 50لم /ؽ ٦دض ؤ٢ص ى.
ط -ألاصواث الًغوعٍت
مغ٦بت و ٖغى مهىع ًغي مً ؤٖلى مؿاعاث اإلاداوع ألامامُت و الخلُٟت
ًٞ 3اء الخٗلم
ٞاثضة اإلاُ٘٣
ُ٢اصة اإلاغ٦بت هى ؤخض اإلااهالث الغثِؿُت التي ًيبغي ا٦دؿابها .بطا ٧ان الخٗامل م٘ اإلا٣ىص له ؤهمُخه في جىظُه
اإلاغ٦بتٞ ،ةن الاؾتراجُجُت البهغٍت وخضها حؿمذ بالُ٣اصة ويمان الؿالمت .بطن ٞةن الخغُ٦ت البهغٍت بياٞت بلى
ص٢ت الخىظُه هى ما ؾِخم ا٦دؿابه زال ٫هظا اإلا.ُ٘٣
 4بلىعة اإلا ُ٘٣البُضاٚىجي.
ؤ .الى٣اٍ التي ؾِخم الخُغ ١لها زال ٫اإلا- ُ٘٣اإلاىايُ٘ الضًضا٦خُُ٨ت-
بن مغا٢بت اججاه اإلاغ٦بت ًخم خؿب صوعان اإلا٣ىص زال ٫مسخل ٠ؾغٖاث الؿحر ٖلى مؿاع ًهل بلى خىالي ُ٦لىمتر
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واخض .ال ًيبغي الابخٗاص بإ٦ثر مً متر واخض ًٖ ال٨خض ؤو الُىاع.
زم الُ٣ام بدغ٦ت مخٗغظت بلى ألامام بؿغٖت ؾحر ظض بُُئتً .خم جل٣حن اإلاخٗلم ٢غاءة اإلاجا ٫البهغي الجاهبي الخام
به.
جمغًٍ :في الى٢ذ الظي ً٩ىن ُٞه اإلاضعب ًخد٨م في وؾاثل الخد٨م ه٣ىم بىي٘ اإلاغ٦بت ٖلى مؿاٞت  50ؾم مً الُىاع
وهُلب مً اإلاخٗلم جدضًض الُغٍ ٤ؤمامه مً الُىاع باؾخٗما ٫مجا ٫عئٍخه الجاهبي ووي٘ ؤٖلى ؾبابخه الُمحن ٖلى
ٖلى الُىاع .الهض ٝهى  ُ٘٢مؿاٞت نٛحرة م٘ الاخخٟاّ بىٟـ الخٟاوث .زم ه٣ىم بىٟـ ألامغ جاع٦حن له وؾاثل
الخد٨م .وه٨ظا ؾِخٗلم ٢غاءة عئٍخه الجاهبُت ،مما ؾُ٩ىن مُٟضا له ظضا في ألازظ بالخؿبان حجم اإلاغ٦بت.
ؤزىاء الؿُا٢ت ،هُلب مً اإلاخٗلم حكُٛل وؾاثل جد٨م بؿُُت في الى٢ذ الظي ً٩ىن ُٞه ممؿ٩ا باإلا٣ىص.
ؾىُلب مىه بٗض طل ٪الى٢ى ٝفي هُ٣ت مدضصة بض٢ت ،مٗلىمت مؿب٣ا في البِئت (ٖمىص ،لىخت ).......
هُلب مىه الى٢ى 3 ٝمغاث ؤو  4م٘ الاهدباه بلى ٖضم ججاوػ خض اإلاغ٦بت للىُ٣ت التي جم ازخُاعهاٚ ،حر ؤهه ً٩ىن
مؿمىخا له بالخى 50 ٠٢ؾم ٢بل ٖلى ألا٦ثر .ؾخ٩ىن هظه الض٢ت مُٟضة ظضا في الًٟاء الشاوي مً ؤظل الى٢ىٖ ٝىض
ٖالمت "ٖ "٠٢لى ؾبُل اإلاشا.٫
و الٛاًت ؤن ًخٗلم اإلاخٗلم الجزو ٫بمؿخىي الؿغٖت الشاوي بلى ألاو ٫صون ؤن ً ٠٣جماما.
هجٗله ٌُٗض هظا الخمغًٍ ٖضة مغاث في زِ مؿخُ٣م مشحرًً اهدباهه بلى يغوعة مغاٖاة ُ٢اؽ ظُض إلا٣ضاع الخهغ -
لِـ ٦بحر ظضا ولِـ ٢لُال ظضا بؿبب خهاع اإلادغ ٥اإلاهم في مؿخىي الؿغٖت ألاو .-٫وهظا ؾِؿمذ بخ٣اعباث م٘
الًٟاء الشاوي ٧ي ًخمُٞ ً٨ما بٗض مً ٖبىع ملخُ٣اث الُغ ١التي ال جخىٞغ ٞيها الغئٍت ٖلى ؾبُل اإلاشا.٫
٧ل عظىٕ بلى الخلً ٠جب ؤن ًخم ،مً ؤظل الؿالمت ،في هُ٣ت الاهؼال ١بؿغٖت ؾحر بُُئت ظضا .و بالٟٗل خُىما هىٓغ
في الؼظاظت الخلُٟت ٞةن ؤي ظؿم ؤو ش يء ٖلىه متر واخض ٢ض جذجبه ؤي مغ٦بت .هخى ٤ٞبمجغص ؤن ج٩ىن مغ٦بت آجُت في
مؿاعها.
ختى في خالت ججهحز اإلاغ٦بت بغاصاع ؤلاقٗاع بالغظىٕ بلى الخلً ٠جب مغاٖاة هٟـ ٢ىاٖض الؿالمت.
ٖىض الى٢ى ،ٝالخظ٦حر بالخٗاعٍ ٠اإلاخٗل٣ت بالى٢ى ٝوالخى .٠٢حٗغٍ ٠اإلا٣خًُاث الخىُٓمُت اإلاخٗل٣ت بالى٢ىٝ
والخى ٠٢زاعط الدكىٍغ :زُحرو حٗؿٟي ومًاً.٤
بٗض طل ٪مٗالجت ٢ىاٖض بالى٢ى ٝوالخى ٠٢خؿب الدكىٍغ الٗمىصي وألا٣ٞي.
ًجب ؤزظ ٖضص مً الاخخُاَاث ٢بل الكغوٕ في الخىٖ ٠٢لى ؾبُل اإلاشا ٫جدضًض اإلا٩ان ،مغا٢بت الخل ،٠الخىبُه
(بىاؾُت ؤيىاء الى٢ى ٝبك٩ل مخ ُ٘٣ومخبىٖت ًٖ ٢غب) ًٖ هِخه لِـ مب٨غا و ال مخإزغا ( ٖلى ألا٢ل زاهِخحن ٢بل
الى٢ى. )ٝ
ًجب ؤن ًدغم اإلاخٗلم ٖلى ٖضم مًاً٣ت ؾُىلت خغ٦ت الؿحر ًٖ َغٍ ٤مغا٢بت مدُُه (اججاه ألامام والخل، )....٠
ٞالؿالمت مؿإلت خُىٍت للٛاًت .
ٖىضما ٌٗخبر اإلاخٗلم ؤن مىاوعجه ٢ض اهتهذً ،جب ٖلُه ؤن ٌؿخٗمل ويُٗت الخُاص وخهاع الُض.
زم ،وبٗض الؿحر لبٌٗ ص٢اث ٤هُلب مً اإلاخٗلم هل ًم٨ىه الى٢ى ٝؤو الخى ٠٢خؿب ألاما ً٦اإلاىظىصة في الخجمٗاث
الٗمغاهُت وزاعظها ( ٠٢بمجغص ؤن ً٩ىن طل ٪مم٨ىا).
ؤٖض عؾم بُاوي مٗلٖ ٤لُه ٢بل الُ٣ام بإي مىاوعة .زال ٫الخُبُ ٤الٗملي ،ؤ٢ىم بالخٗلُ ٤و ؤهخ٣ل مً الخىظُه بلى
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الاؾخ٣اللُت.
وألامشل ؤن ًخم الاهخ٣ا ٫بك٩ل جضعٍجي مً ؤم٨ىت ٦بحرة بلى خض ما وبؿُُت ٖلى َغٍ ٤مؿخىٍت بلى ؤم٨ىت جدُذ نٗىباث
زانتً .م ً٨اؾخٗما ٫هظه ألازحرة بلى نهاًت الخ٩ىًٍ.
ًجب ؤن حٗغى مسخلٖ ٠ملُاث الخى ٠٢بدؿب نٗىبتها اإلاخهاٖضة :ويُٗت ماثلت مً ألامام والخل ٠و ويُٗت
مخٗامضة م٘ الؿحر مً ألامام و الخل ٠و في ٞسخت مىاػٍت للؿحر ٖلى الُمحن والِؿاع ( ِ٣ٞفي ؤػ٢ت طاث اججاه واخض).
ب .ال٩لماث-اإلاٟاجُذ و اإلاسُُاث-اإلاٟاجُذ
الىظش في ألاوكاث الثالزت :في هه ٠صوعة و في و٢ذ واخضً ،جب الخم ً٨مً الخمىي٘ بك٩ل مىاؾب (الى٢ذ ألاو)٫
زم جى ٘٢اإلاؿاع (الى٢ذ الشاوي) وفي النهاثُت جصخُذ الٟاع ١اإلادخمل للمؿاع (الى٢ذ الشالض)ٞ .هظه الخغُ٦ت البهغٍت
يغوعٍت مً ؤظل الاؾدُٗاب مً هظه اللخٓت والخمُٞ ً٨ما بٗض مً البدض بؿغٖت ًٖ اإلااقغاث ؤزىاء الؿحر.
اإلاعاسً :جب ج٣ضًغ بم٩اهُاث الاوُٗا ٝاإلاخاخت بدؿب ؾغٖت اإلاغ٦بت .ومً الًغوعي ؤًًا الاهدباه بلى ٞغ ١اإلاؿاع بحن
العجالث ألامامُت والعجالث الخلُٟت .جضوع اإلاغ٦بت خى ٫مدىعها الخلٟي ٦ىُ٣ت بغ٧اع ) ،(compasوفي هظه الخالت
ٞةن عجالتها الضازلُت ج ُ٘٣مؿاٞت ؤ٢ل في خالت ماطا ٦ىا هضوع بالىٓغ بلى العجالث الخلُٟت.
العشعت :بدعب ؾغٖت جى٣لها٩ً ،ىن للمغ٦بت ٢ىة جىظيهُت ؤ٦بر ؤو ؤ٢ل ؤهمُتٟٞ .ي الؿغٖت اإلاىسًٟت٩ً ،ىن لضًىا
ؤنٛغ ُ٢غ لالوُٗا.ٝ
الشحىع الى الخلفٌ :عخبر مٗ٣ض الؿُا٢ت في اإلاغ٦بت بُٗضا ًٖ الخض الخلٟي للمغ٦بت .وٖلُه ٞمً اإلاؿخدُل الخىٞغ
ٖلى عئٍت ٧املتً .جب ؤن ًىجؼ الغظىٕ بلى الخل ٠بؿغٖت بُُئت ظضا للخم ً٨مً بً٣ا ٝاإلاغ٦بت "ٞىعا" في خالت ما بطا
جم نضم ش يء ؤو شخو ما (الؾُما بطا ٧ان َٟال).
مىاوسة :ججٗل اإلاىاوعاث بؿغٖت مىسًٟت الؾُما هه ٠صوعة ،الىيُٗت ظض يُٟٗت زال ٫اإلاىاوعةٞ .االهدباه الظي
ٌؿخىظبه مغا٢بت اإلاؿاع والخٗامل م٘ وؾاثل الخد٨م (اإلا٣ىص ،الضواؾاث ،ؤلاقاعاث) ً٣لو بطن مً الُٓ٣ت ٖلى البِئت
الُغُ٢ت .مً اإلاهم بهجاػها في ؤما ً٦زالُت والظي ٌؿهل ٞيها الاؾخضالٖ ٫لى وظىص اإلاؿخٗملحن ألازغًٍ وج٩ىن ُٞه
اإلاغ٦بت التي جىجؼ اإلاىاوعة مغثُت.
ؤلاشاساث٩ً :ىن اؾدبا ١بٖالم ألازغًٍ يغوعٍا ختى ًم٨نهم اجساط اإلاباصعة اإلاىاؾبت ٖىض ا٢ترابىا منهم .و٧لما ٞهمىا
مب٨غا ما ه٣ىم به ٧لما ج٩ىن الؿالمت مًمىهت ؤ٦ثر.
حعشٍف الىكىف :بً٣ا ٝاإلاغ٦بت ما٢خا ٖلى الُغٍ ٤للى٢ذ الًغوعي للؿماح بهٗىص ؤو هؼو ٫الغ٧اب ،شخً ؤو جٟغَ٘
الؿلٗت للمغ٦بتً ،ب٣ى الؿاث ٤مخد٨ما في وؾاثل اإلاغ٦بت ؤو بال٣غب منها ختى ًم٨ىه ه٣لها ٖىض الا٢خًاء.
حعشٍف الخىكف :بً٣ا ٝاإلاغ٦بت في الُغٍ ٤ومٛاصعة الؿاث ٤لها باالبخٗاص ٖنها.
الاخخُاؾاث الخاضتٌٗ :ىص بلى الؿاث ٤اجساط الخضابحر الًغوعٍت مً ؤظل مٛاصعة اإلاغ٦بت صون ؤن حك٩ل هظه ألازحرة
زُغا ٖلى اإلاؿخٗملحن آلازغًٍٗ٦ ،ضم عبِ خهاع الُض بك٩ل ظُض ٖلى ؾبُل اإلاشاً .٫م ً٨للغ٧اب ٖضم الجزو ٫مً
اإلاغ٦بت صون يمان ؤنهم ًم٨نهم ٗٞل طل ٪صون زُغ ٖلى اإلاؿخٗملحن آلازغًٍ.
الىكىف والخىكف الخؿيران :ال ًجب بإي خا ٫مً ألاخىا ٫ؤن حك٩ل اإلاغ٦بت زُغا ٖلى اإلاؿخٗملحن ألازغًٍ .وٖلُه
ال ًم ً٨الى٢ى( ٝوبالخالي وبيؿبت ؤ٦بر الخىٖ )٠٢ىضما ج٩ىن الغئٍت ٚحر ٧اُٞت بال٣غب مً ملخُ٣اث الُغ ١واإلاىٗغظاث
و٢مم اإلاىدضعاث وج٣اَٗاث الُغٍ ٤م٘ الؿ٨ت الخضًضًت ،وؤًًا ألاهٟا ١واإلامغاث جدذ ألاعيُت وؤي ميكإة ٞىُت.
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الىكىف و الخىكف اإلاػاًم :ال ًم٨ىىا الى٢ى ٝؤو الخىٖ ٠٢لى الُىاعاث و٦ظل ٪اإلامغاث ؤو ألا٦خاص اإلاسههت لؿحر
الغاظلحن ؤو ألنىا ٝزانت مً اإلاغ٦باث ( ٧الُىاعاث ؤو قغٍِ الضعاظاث ) وألاما ً٦اإلاسههت لبٌٗ ٞئاث
اإلاغ٦باث )خاٞالث الى٣ل الٗمىمي ،و ؾُاعاث ألاظغة )...وٖىضما ججبر اإلاغ٦بت اإلاغ٦باث ألازغي ٖلى الخجاوػ ب ُ٘٣ؤو
جسُي زِ مخهل ،وخُىما جذجب بقاعاث يىثُت للؿحر ؤو لىخاث ؤلاقاعة ،خُىما همى٘ ولىط مغ٦بت ؤزغي ؤو ٞخذ
الُغٍ ٤ؤمامها ،و٦ظا الخ ٤في اإلاغوع بلى ؤما ً٦نىابحر بَٟاء الخغٍ ٤وؤما ً٦الىلىط بلى ميكأث جدذ ؤعيُتٌٗ .خبر
الخى ٠٢مًاً٣ا  ِ٣ٞؤمام مضازُل اإلاغ٦باث بلى الٗ٣اعاث اإلاجاوعة وفي اله ٠الشاوي.
 5خهُلت اإلا ُ٘٣البضاٚىجي.
ماهي ماهالجه خى ٫اإلاىيىٕ ٢بل اإلاُ٘٣؟
هل ًم٨ىه الُ٣ام بىه ٠صوع في ق٩ل  Uب٩ل آمان؟
هل ٌٗغ ٝالخى ٠٢بالغظىٕ بلى الخل٠؟
هل مً الًغوعي مىانلت هظا الضعؽ ؤو الاهخ٣ا ٫بلى م ُ٘٣آزغ؟
ماطا اؾخىٖب اإلاخٗلم في ألازحر؟
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بؿاكت  : 09جلبل الخؿش والعُاكت
 ؤط٦غ الاخخُاَاث اإلا٣ترخت ٢هض الخض مً ألازُاع اإلاغجبُت باإلاؿاعاث الغوجُيُت.
 ؤُ٢م ٢ضعجه ٖلى مىاظهت يٛىَاث مؿخٗملي الُغٍ ٤آلازغًٍ.
 1الٟ٨اءاث التي ًجب بلىٚها
في  5ص٢اث.٤
هل جىظض مساَغ زانت باإلاؿاعاث الغوجُيُت؟ و ماهي؟
ماهي الٗىانغ التي ًجب ؤزظها بالخؿبان مً ؤظل الخض منها بهىعة ٞغصًت؟
ماهي اإلاغاخل التي ًم ً٨ؤن ج٣ىص مً ويُٗت ٖ٣الهُت للؿُا٢ت بلى الخاصزت؟ ماهي الٗىانغ الشالزت اإلاازغة في هظا الىٓام؟
 2الىؾاثل
ؤ -مخىؾِ اإلاضة الؼمىُت
 90ص٣ُ٢ت
ب -م٩ان الخٗلم
في ٢اٖت
ط -ألاصواث الًغوعٍت
ؾبىعة بًُاء وبطا ؤم ً٨خا٧ي لؿِىاعٍىهاث لخىاصر ؾحر
ًٞ 3اء الخٗلم
ٞاثضة اإلاُ٘٣
م٨ىذ الضعوؽ ألاولى للمخٗلم مً الؿحر في مىاؾباث ٖضًضة ٖلى مؿاعاث ممازلت زال ٫اإلاغاخل ألاولى للخٗلم .مً آلان
ٞهاٖضا ج٩ىن ألاػ٢ت التي جىظض بمدُِ مضعؾت الخٗلُم مٗغوٞت لضًه بك٩ل ظُض .وؾيخم ً٨خُيئظ مً ؾااله بكإن مضي
بصعا٦ه باألزُاع ٖلى هظه اإلاؿاعاث التي ؤضخذ عوجُيُت باليؿبت بلُه.
م٨ىخه الضعوؽ ألاولى ؤًًا مً ُ٢اؽ و ٘٢ؤزُاءه ؤو جغصصه ٖلى مؿخٗملي الُغٍ ٤آلازغًٍ .ل٧ ً٨ان ٖلُه ؤًًا ؤن ًىاظه
الخهغٞاث اإلاىخٓغة مً ٢بل اإلاؿخٗملحن آلازغًٍ في ويُٗاث زانت (الاهضماط).
 4بلىعة اإلا ُ٘٣البُضاٚىجي.
ؤ .الى٣اٍ التي ؾِخم الخُغ ١لها زال ٫اإلا- ُ٘٣اإلاىايُ٘ الضًضا٦خُُ٨ت-
ؤبضؤ بُلب مً اإلاخٗلمحن ط٦غ ٢اثمت لؤلشخام الظًً ًىظضون في مدُُهم والظًً ٌٗخبرونهم ؤصخاب مىا ٠٢بًجابُت.
ؤظٗلهم ًظ٦غون مٗاًحرهم في هظا الكإن .الُ٣ام بىٟـ الص يء باليؿبت لؤلشخام ؤصخاب اإلاىا ٠٢الؿلبُت .الهض ٝلِـ
حؿمُت هاالء ألاشخام وبهما ببغاػ زهاثههم وجإزحراتهم .ؤبدض ًٖ جهغٞاث ؤو ويُٗاث ؾُا٢ت ٢ابلت للخإزغ ب٨الم بٌٗ
الغ٧اب.
ؤههي هظا اإلا ُ٘٣بالخ٨ٟحر في ق٩ل ج٣اعٕ لؤل٩ٞاع خى ٫الاؾتراجُجُاث التي ًجب ويٗها مً ؤظل الخض مً الخإزحراث الؿلبُت
ٖلى جهغٞاث اإلاخٗلم اإلاغجبُت بالؿُا٢تً .م ً٨ؤن ً٩ىن هظا ألامغ مغجبِ ٖلى اإلاضي ال٣غٍب بمٟٗى ٫الغض ى وٖلى اإلاضي
البُٗض بمٟٗى ٫هخاثج اإلاؿاولُت الٟغصًت التي جغجبذ ٖلى بزغ خاصزت ؾحر.
ؤ٢ىم بخ٣ضًم مهٟىٞت  HADDONبكإن ٞهم خىاصر الؿحر (ٖ٣الويُُٗ٢-ت-اؾخعجا-٫انُضام) .بطا ٧ان مم٨ىا جىاو٫
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خالت ملمىؾت مً ججغبت خضًشت ؤو خالت ًخم جغُ٦بها اهُال٢ا مً ؾِىاعٍى لخاصزت مدا٦ت .الهض ٝمً هظا الا٦دكا ٝهى زل٤
الىعي بخٗضصًت ٖىامل خىاصر الؿحر وبالخإزحر ال٣ىي للٗامل البكغي ٖلى مىٓىمت ؤلاوؿان-البِئت – اإلاغ٦بت.
ؤَلب ون– ٠بإ٦بر ص٢ت مم٨ىت -اإلاؿل ٪الظي ٌؿخٗمله اهُال٢ا مً مؿ٨ىه ٖلى الُ٨لىمتر ألاو ٫مً الُغًٍ .٤خم ٗٞل
هٟـ الص يء مً زال ٫ج٣لُض مؿل ٪الؿحر اهُال٢ا مً ؾغٍغه بلى الخغوط مً الٛغٞت .الٗمل ٖلى ببغاػ بىاؾُت الخ٨ٟحر الظي
حؿاهم ُٞه اإلاجمىٖت الٗال٢ت ال٣ىٍت بحن الهىعة الظهىُت و الخجغبت ؤو الٗاصاث.
هُلب مً اإلاجمىٖت ؤن ً٣ضمىا مبرعاتهم خى ٫ألاؾباب التي جم ً٨مً جٟؿحر الخُىعة اإلاٟغَت لخىاصر ال٣غب.
ب .ال٩لماث-اإلاٟاجُذ و اإلاسُُاث-اإلاٟاجُذ
الخؤزير :بطا ٧اهذ ؾُا٢ت اإلاغ٦باث جماعؽ في بَاع مٗؼوً ٫جٗله ًبضو ٦يكاٍ شخص ي و ٞغصيٞ ،ةهه ًب٣ى ٖلى الغٚم مً
طل ٪وكاَا اظخماُٖا .بن الخل الضاثم لىيُٗاث الؿحر اإلاٗ٣ضة جخُلب مٗالجت مٗغُٞت ؤ٢ل ؤو ؤ٦ثر ؤهمُت٦ .شحر مً هظه
اإلاٗالجاث هي مٗغُٞت زالهتٚ ،حر ؤن ٖضصا مً هظه اإلاٗالجاث ًيب٘ مً الخإزحر الظي ًماعؾه ألاٞغاص واإلاجخم٘ ٖلى الؿاث.٤
ًجب ٖلى ٧ل الؿاث ٤ؤن ٌعي هظه ألامىع وؤن ًداو ٫خل الىيُٗاث بٟهل الٗاَٟت ًٖ وكاٍ الؿُا٢ت .بن وظىص شخو
ه٣ضعه ٖلى متن اإلاغ٦بت ًدضص جىظها زانا لخدلُل ويُٗاث الؿحر التي ج٩ىن لضًىا .مشل ازخُاع ؾغٖت الؿحر ٖلى مؿاع
مٗحن.
العاداثً :م ً٨للضما ٙؤن ًدلل ٖبر البهغ زالر نىع في الشاهُتٚ .حر ؤهه مً اإلاؿخدُل اإلادآٞت ٖلى مؿخىي ٖا ٫مً
الاهدباه والتر٦حز ٖلى الضوام .ومً ؤظل الخس ًٖ ٠ُٟوكاٍ الضماٞ ٙةن ٖضصا مً ألاٗٞا ٫جخم بهىعة آلُت صون جدلُل
ظضًض وبهما  ِ٣ٞبجىاب بؿُِ آلي بػاء جدٟحز بهغي .و٦مشا ٫لِـ مً الىاصع ٖضم جظ٦غ اللىن الظي ٧ان جىظض ٖلُه
ألايىاء الشالزُت ٢بل الىنى ٫بلى الىظهت اإلا٣هىصة.
الطىس الزهىُتً :خٗل ٤ألامغ بظا٦غة نىع ومكاهض الؿُا٢ت والتي م٨ىدىا الخجغبت مً جسؼٍنها .هظا الخ ٟٔفي الظا٦غة
ًم٨ىىا مً جسُل ًٞاءها الٗاثلي بهىعة طهىُت .باؾخُاٖخىا ونٖ ٠لى خض ؾىاء ًٞاءها الٗملئي والُ٨لىمتراث ألاولى
إلاؿاعها الُىمي .بن هظا الترا٦م للهىع واإلاكاهض الخانت بالؿُا٢ت ٌؿهل جدلُلىا للىيُٗاث الجضًضة ألهىا هبدض ًٖ بًجاص
خل مً زال ٫مكهض مٗغو ٝمؿب٣ا و٢غٍب مً اإلاكهض الجضًضٚ .حر ؤهه في اإلاؿاعاث الُىمُت٢ ،ض ج٩ىن الهىع واإلاكاهض
الظهىُت ٢اجلت ألنها ٢ض جدل مدل اإلاكاهض الخُ٣ُ٣ت .وهظا ما وؿمُه ٖمى ٖضم الاهدباه ٚحر اإلا٣هىص.
ألاخؿاس اإلاشجلبت وألاخؿاس الحلُلُت :بن ججغبدىا حؿمذ لىا باؾدُٗاب ؤ٦ثر للىيُٗاث الهٗبتٚ .حر ؤن جُُ٣م ويُٗاث
الؿحر جب٣ى م٘ طل ٪زايٗت ظضا للٗاَٟي والكٗىعي و٦ظل ٪اإلاٗغفي وؤًًا إلاٗغٞخىا بهظه الىيُٗاثٞ .خسىٞاجىا ٖىض
الا٢تراب مً بٌٗ الىيُٗاث حؿمذ في ؤٚلبُت الخاالث مً الخ ٠ُ٨مٗها وٖبىعها صون بٖا٢ت٩ً .ىن ألامغ ٖلى هظا الىدى
خُىما ً٩ىن مؿخىي الخُغ الخ٣ُ٣ي ؤ٢ل مً الخُغ اإلاغج٣ب .خُىما ال ً٩ىن لضًىا الىعي بالخُغ ؤو ال وٗغ ٝجُُ٣مه بك٩ل
صخُذ بؿبب ٖضم الخجغبتٞ ،ةن الخُغ اإلاغج٣ب ً٩ىن يُٟٗا بِىما ً٩ىن الخُغ الخ٣ُ٣ي ٦بحرا ،وؾىضزل خُنها ُٞما
ًُلٖ ٤لُه بىيُٗت الُُٗ٣ت والتي ًم ً٨ان جاصي بلى الاؾخعجا ٫زم بلى الخاصزت.
 5خهُلت اإلا ُ٘٣البضاٚىجي.
ماهي مٗاعٞه خى ٫الهىعة الظهىُت ٢بل اإلاُ٘٣؟ ما هى الخُىع الظي خهل؟
هل ًم ً٨للخ٩ىًٍ والخجغبت ؤن ج٩ىن لها زإجحر بًجابي في ؾُا٢خه اإلاؿخ٣بلُت م٘ عبُها بمهٟىٞت haddon؟
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الفػاء الثاوي للخعلم
هظشٍت العُاكت:
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بؿاكت  : 10جلبل الخؿش والعُاكت
 جدضًض هىٕ الغ٧اب الظًً مً قانهم ؤن ٌٛحروا ؾلى٧اث الؿُا٢ت.
 قغح جإزحر ألاُٚاع ٖلى الؿلى ٥الُغقي (الٗاثلت وألانض٢اء ٖلى الخمشالث والؿلى٧اث).
 جدضًض ألاٗٞا ٫والخبرًغاث اللتي حؿمذ بم٣اومت الً ِٛالاظخماعي في ازخُاع ؾغٖت ؾحره و٢غاعاجه اإلاخٗل٣ت
بالؿُا٢ت.
 1الٟ٨اءاث التي ًجب بلىٚها.
في ص٣ُ٢خحن:
بِٖ مشالحن للؿلىُ٦اث التي ٌٗخبرها اإلاخٗلم مخ٣بلت مً َغ ٝالغ٧اب ومشالحن حٗخبر مغٞىيت مً َغٞهم.
 2الىؾاثل.
ؤ -مخىؾِ اإلاضة الؼمىُت
 45ص٣ُ٢ت
ب -م٩ان الخٗلم
في ال٣اٖت
ط -ألاصواث الًغوعٍت
ؾبىعة بًُاء م٘ ؤو بضون خا٧ي إلادا٧اة الؿُا٢ت الجماُٖت.
ًٞ 3اء الخٗلم.
ٞاثضة اإلاُ٘٣
في ا٦دؿاب اؾخ٣اللُت الؿُا٢ت ال هغظ٘ ٚالبا بال للخاالث الضًىامُُ٨ت للؿُا٢ت و ٢ض هيس ى ج٣غٍبا ٞيها ؤن اإلاغ٦بت هي
هىٕ ه٣ل ٖاثلي واظخماعي -مجمىٖاث ؤنض٢اء ؤو ػمالء .-وفي هظا الًٟاء اإلاٛل ٤ول ً٨اإلاخدغً ،٥خم بٖاصة لٗب ٖضص
مً مكاهض الخُاة ،خُض الجزاٖاث ؤو اإلاؼاح ًم ً٨ؤن ٌٛحرا مً ؤلاصعا ٥و٦ظل ٪ؾلى ٥الؿاث.٤
 4بلىعة اإلا ُ٘٣البُضاٚىجي .
ؤ .الى٣اٍ التي ؾِخم الخُغ ١لها زال ٫اإلا- ُ٘٣اإلاىايُ٘ الضًضا٦خُُ٨ت-
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ٖلى ق٩ل ٖه ٠طهني ) (brain-stromingؤخضص الٗىانغ التي جازغ ٖلى الخمشالث وؤنىٟها ابخضاء مً الٗاَُٟت
(ألانض٢اء وؤلاٚىاء  ،)...بلى ال٣اهىهُت و ؤزحرا الاظخماُٖت.
ًجب ؤن ٌؿمذ هظا الٗمل للجمُ٘ بالخٗبحر مً زال ٫ال٨خابت ،لظل ٪ؾى ٝهدغم بك٩ل زام ٖلى ٖضم اؾدبٗاص
ؤي شخو ،يمً اإلاجمىٖت ،ؤمي ؤو ال ًدؿً ال٣غاءة وال٨خابت .وؾىضون آعاء هظا ألازحر ٖلى وع٢ت الن٣ت مشال.
و ًجُبىن في الىع٢اث الالن٣ت ٖلى الؿاا :٫ما الزي ظُغير ظلىوي على الؿشٍم؟ ً٨خبىن صون ع٢ابت آعاءهم ٖلى
وع٢اث الن٣تٖ ،ل ألا٢ل  5آعاء ل٩ل شخو.
وٍ٣ترح اإلاضعب ٖليهم ججمُٗها خؿب الىىٕ .وٍدغم ٖلى ججىب مًاٖٟت ألاهىإ ٦شحرا و ًدى ٫ألاوعا ١مً ؤظل بٖاصة
جغجُبها .وبمؿاٖضة اإلاخٗلمحنًُ ،لب منهم بًجاص ٖىاوًٍ للخجمُٗاث اإلاىجؼة.
و ٖلى ق٩ل ؤصواع ًلٗبها زالزت مخٗلمحن عا٦بحن وؾاث٩ً ٤ىن ٞيها الؿاث" ٤خُ٨ما" والغا٦بان "مىٟٗلحن" ,مؿخعجلحن
للىنى ٫في ؤؾغٕ و٢ذ مم.ً٨
ًدلل آلازغون مبرعاث الغ٧اب والؿاث ٤التي مً قإنها حُٛحر ؾلى ٥هظا ألازحر ؤو الخٟاّ ٖلى الخد٨م في ؾُا٢خه.
ما هي اإلابرعاث الجاعخت التي حٗمل ٖلى حُٛحر الؿلى ٥ؤو التي ؾخ٣ى٘ ؤو التي جم ً٨مً اإلا٣اومت؟ هل ٧ان للخغ٧اث و
للىيُٗاث جإزحر ٖلى ؾلى٧ي ؤمام اإلا٣ىص؟ متى و إلااطا؟
ب .ال٩لماث-اإلاٟاجُذ و اإلاسُُاث-اإلاٟاجُذ
الخؤزير :صون خ٨م ج٣ىٍمي ،هدضص ألاشخام الظًً ٌك٩لىن هماطط لىاً .م ً٨ؤن ً٩ىهىا هجىما ٖاإلاُحن (مٛىُحن ؤو
عٍايُحن مً ؤٖلى مؿخىي ؤو عظا ٫ؤو وؿاء ؾُاؾت )...ؤو الىالضًً ؤو ؤخض ؤٞغاص ألاؾغة ؤو ظاع ؤو نضً ...٤ال ًمً٨
به٩اع ؤهىا هىص ؤن وؿخلهم منهم ؤو همُل للدكبه بهم ؾىاء ًٖ وعي ؤو ًٖ ٚحر وعي.
معاًير احخماعُت  /شخطُت  /كاهىهُتً :سخل٧ ٠ل ٞغص ًٖ آلازغ ،ول ً٨للؿُا٢اث الاظخماُٖت والش٣اُٞت التي ًىمى
وٍخُىع ٞيها جإزحر واضر ٖلى بصعا٧اجه ،وبالخالي جمشالجه لبُئخه .و ما٧اهذ لخىظض نٗىباث في ج٣بل هظا الىا ٘٢لى لم
ه ً٨ه٣ط ي و٢خىا ٖلى الُغٍ ٤في ل٣اء ؤشخام آزغًٍ ًدملىن جمشالث في بٌٗ ألاخُان مسخلٟت ٦شحرا ؤو ٢لُال بل في
بٌٗ الخاالث مخٗاعيت .و حؿمذ مٗغٞت الظاث ومٗغٞت هظه "اإلاٗاًحر" بالخمىي٘ خؿب اهخٓاعاث اإلاجخم٘ ؤو بٟهم
ؤًٞل إلااطا ٌٗا٢ب -اإلاجخم٘ -بٌٗ الاهدغاٞاث .و ًم ً٨ؤن ج٩ىن هظه اإلاٗاًحر ؤًًا مدلُت و مكتر٦ت مً َغٝ
مجمىٖت طاث هٟـ الاهخماء .و ًجب ؤن ج٩ىن هظه اإلاٗاًحر مٗغوٞت للخ ٠ُ٨مٗها ألنها حك٩ل بطن ظؼءا مً ب٦غاهاث
الؿحر.
اإلاعئولُتً :جب ؤن ًٟهم الؿاث ٤اإلاؿاولُاث التي ً٣بلها ٦إمغ وا٧ ٘٢لما ٧ان ؤمام اإلا٣ىص .و ًهبذ الغثِـ الىخُض
ٖلى متن اإلاغ٦بت الظي -جماما ٣٦اثض َاثغة الظي ًغ ٌٞؤلا٢الٕ بغا٦ب زُحرً-جب ٖلُه ؤًًا ؤن ًً٘ في الخؿبان
الغ٧اب الظًً مٗهً .جب ؤن ًً٘ هظه اإلاؿاولُاث في الخؿبان باليؿبت بلُه و للغ٧اب و ؤًًا اإلاؿخٗملحن الظًً
ًخ٣اؾمىن الُغٍ ٤مٗهم.
اإلالاوماثً :جب ؤن جىي٘ الضوا ٘ٞالصخهُت في اإلا٣ام الشاوي ؤزىاء الؿُا٢ت .و ًجب ؤن ًخٗلم ٧ل ؾاث ٤اخخىاء
عٚباجه الخانت وصواٗٞه الصخهُتٞ .الُغٍٖ ٤باعة ًٖ ًٞاء ظماعي ًخم ج٣اؾمه وال ًم ً٨اٖخباعه ملٗبا لصخو
واخض.
العذواهُت :جىلض ؤلاخباَاث اإلاغجبُت بالخباَااث و الخىٟ٢اث و الاهدغاٞاث والُ٣ىص البُئُت ٦شحرا مً ألاؾباب التي
جض ٘ٞالبٌٗ بلى ؾلى٧اث ٞاضخت زُحرة .هظه الٗضواهُت ًم ً٨ؤن جٓهغ ٖلى ق٩ل ج٣بل ؤ٦بر للمساَغ بل ؤًًا ؤ٦ثر
ج٨غاعا بطا لم ًخم مٗا٢بت هظا الؿلى٢ ٥اهىهُا (ٖ٣ىبت ظىاثُت) ؤو اظخماُٖا (ع ٌٞألا٢اعب امخُاء اإلاغ٦بت).
اإلاخاؾش على الزاث :حٗخمض مؿخىٍاث الخُغ ٖلى ما ًم ً٨ل٩ل شخو ج٣بله ٦سُغٞ .هى بطن مغجبِ بالٟغص ولً٨
ؤًًا بالىيُٗت و باللخٓت .و ًم ً٨ؤن ه٣بل في لخٓت ما بمؿخىي مً اإلاساَغ الظي ٢ض هغ ٌٞفي مٗٓم الخاالث
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ألازغي .و ٌٗخبر هظا الخباًً صازل الٟغص هدُجت لخؿاب ً٣ىم به ٧ل ٞغص للغبذ اإلادهل ٖلُه خؿب الخُغ اإلاخٗغى
لهُٞ .خىظب ٖلى الؿاث ٤اإلابخضت الخ٨ٟحر في صا ٘ٞالغبذ الصخص ي هظا.
 5خهُلت اإلا ُ٘٣البضاٚىجي .
 ما هي مٗاعٞه خى ٫هظا اإلاىيىٕ ٢بل اإلاُ٘٣؟ -هل مً الًغوعي مىانلت هظا الضعؽ ؤو الاهخ٣ا ٫بلى م ُ٘٣ظضًض؟
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بؿاكت  : 11اظخعماٌ اإلاىاد اإلاخذسة اإلادظىسة وغير اإلادظىسة
 قغح آزاع اإلاىاص اإلاسضعة ٖلى الؿلى.٥
 1الٟ٨اءاث التي ًجب بلىٚها.
في  5ص٢اث٦ ٤دض ؤ٢ص ى:
 ؤط٦غ وؿبت ال٨دى ٫التي ابخضاء منها ً٩ىن هىا ٥حٗاعى م٘ الؿُا٢ت. ؤط٦غ الؿلبُت الغثِؿُت للؿُا٢ت جدذ جإزحر ال٨دى.٫ ؤط٦غ ٖلى ألا٢ل  5جإزحراث لؤلصوٍت ٖلى الؿُا٢ت ؤخضص مضة جسلو الجؿم مً ؤزغ ملٟى ٝمً ال٣ىب الهىضي. 2الىؾاثل.
ؤ -مخىؾِ اإلاضة الؼمىُت
 60ص٣ُ٢ت
ب -م٩ان الخٗلم
في ال٣اٖت (و ألامشل م٘ مجمىٖت نٛحرة) ؾىاء باؾخٗما ٫خا٧ي اؾتهال ٥اإلاىاص ؤو بضوهه.
ط -ألاصواث الًغوعٍت
مُٗىاث ؾمُٗت  -بهغٍت لكهاصاث ؤو ُٞلم ٢هحر إلَال ١الى٣اف وبغهامج لخُُ٣م جإزحر ال٨دى ٫و خا٧ي.
ًٞ 3اء الخٗلم.
ٞاثضة اإلاُ٘٣
ٌٗخبر هظا اإلاىيىٕ صاثما بق٩الُت في مٗاظلخه ألن اإلاضعب ًم ً٨ؤن ًجض هٟؿه بهضص جل٣حن صعؽ في ألازالٚ ١حر ٗٞا٫
بغمخه باليؿبت للصخو اإلاٗني باإلاىيىٕٞ .ةطا جم الخُغ ١لجؼء مً اإلاؿاولُاث الٟغصًتُٞ ،جب ؤوال ؤن هسبر
بالٗىا٢ب الاظخماُٖت والٟغصًت زم الؿماح بةًجاص خلى ٫بضًلت للؿُا٢ت في هظه الخاالث مً الاؾخٗما ٫اإلاًغ و بك٩ل
ؤ٦تر زُىعة ،الؿُا٢ت في خالت ؤلاصمان.
 4بلىعة اإلا ُ٘٣البُضاٚىجي
ؤ .الى٣اٍ التي ؾِخم الخُغ ١زال ٫اإلا- ُ٘٣اإلاىايُ٘ الضًضا٦خُُ٨ت-
 ؤقغح جإزحر اإلاىاص اإلاسضعة ٖلى ؤلاصعا ٥وٖلى بَالت ػمً عص الٟٗل اإلاغجبِ باإلاىاص اإلاسضعة .و ٢ض ً٩ىن مً اإلاُٟض بُٖاءقغح مىظؼ للخإزحر الٗهبي .ؤط٦غ بإن ٖملُاث الؿُا٢ت لِؿذ ُٞغٍت وؤنها هخاط حٗلم .جخًغع آزاع الظا٦غة لهظه
الخٗلماث ب٣ىة باإلاىاص اإلاسضعة ٢بل ؤن جًغ بضوعها عصوص الٟٗل (الجهاػ البهغي و الخىاػن و الخىٟـ  .)...ظىصة عصًئت
للهىعة باليؿبت للغئٍت اإلاغ٦ؼٍت اإلاغؾلت بلى الضما ٙو جًُِ ٤الغئٍت الجاهبُت و ػٍاصة زُغ الاهبهاع و ؾىء ج٣ضًغ
الؿغٖاث واإلاؿاٞاث.
 ؤٖمل ٖلى اإلاكاع٦ت لخباص ٫الخجاعب اإلاٗاقت ؤو اإلاكتر٦ت. حكىٍه مٗالجت اإلاٗلىماث ًٖ َغٍ ٤الخدلُل اإلاٗض :٫الخ٣ضًغ الىا٢و ؤو اإلاىٗضم للخُغ بٗىاَٟىا ،اجساط ال٣غاع فيو٢ذ ؤَى ٫و اهسٟاى ص٢ت الخغ٦تً .إزظ الُ٣ام بالخغ٦ت و٢ذ ؤَى ،٫و ً٩ىن ؤ٢ل ص٢ت ب٨شحر م٣اعهت م٘ اإلاٗخاص و هظا
ٌٗخبر واخضا مً ؤمشلت ٣ٞضان الخٗلماث.
بن الؿلى ٥الٟاضر الىاظم ًٖ بٌٗ اإلاىاص ًضٗٞىا بلى ع٧ىب مساَغ مبالٞ ٜيها.
وجاصي آزاع الؿلى٧اث الٟاضخت لل٨دى ٫بلى الُ٣ام بخُُ٣م يُٗ ٠للمساَغ الظي ًدؿبب في جىعٍ مٟغٍ في الخىاصر
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اإلامُخت .هالخٔ ؤًًا ه٣و مهم في الُٓ٣تًٞ ،ال ًٖ مُل ٢ىي للتهُج والٗضواهُت.
وٍيبغي الخإُ٦ض ٖلى ؤن الكباب هم ؤ٦ثر مُال للبدض ًٖ الخُغ/الخدضي؛ ٞهم ؤ٦ثر اؾخجابت بػاء الًغع الظي ًهِب
الخل٣اثُاث والخٗلماث ًًا ٝبلى هظا اوٗضام الخجغبت (مُُٗاث مخىايٗت ًٖ الؿُا٢ت).
 ؤظٗل اإلاجمىٖت ج٨ٟغ في الخلى .٫ال ًىظض جغٍا ١ؤو ٖالط معجؼة.الخطذي لألفياس الخاؾئت :الخ٩اٞا بحن الجغٖاث و الصخو البضًً الظي ًخسلو مً ال٨دى ٫بؿهىلت ؤ٦ثر ...ال ج٣لل
ال٣هىة و ال الؿ٨غ وال ألاؾبرًً و ال ػٍذ الؼٍخىن ؤو نٟاع البٌُ مً آزاع ال٨دى.٫
الخل الىخُضٖ :ضم اؾهال ٥اإلاىاص اإلاسضعة ٖىضما هغٍض ؤن وؿى.١
ًخم الخسلو مً ال٨دى ٫بىاؾُت ال٨بض بيؿبت  ِ٣ٞ ،٪95الى٢ذ الًغوعي ل٨بضها هى ال٣اصع ٖلى ز ٌٟهظه
اليؿبت .في اإلاخىؾِ ًخم الخسلو مً ٧ىب مً ال٨دى ٫مً ظؿم ؤلاوؿان في  3ؾاٖاث ،م٣ابل  3بلى  7ؤًام خؿب
الجغٖت ،باليؿبت إلالٟى ٝمً ال٣ىب الهىضي.
أعؿي حعشٍفا إلدمان الىدىٌ٦ :مُت ال٨دى ٫الخالو التي ججغي في الضم .هىاَ ٥غٍ٣خان لُ٣اؽ وؿبت ال٨دى:٫
 بما ًٖ َغٍ ٤ال٨ك ًٖ ٠طل ٪في الضم (ٚغام واخض مً ال٨دى ٫الخالو ل٩ل لتر مً الضم)ؤو ًٖ َغٍ ٤ال٨كٖ ٠ىه في الهىاء اإلاىبٗض مً الٟم (مل ٜمً ال٨دى ٫الخالو ل٩ل لتر مً الهىاء اإلاىبٗض مًالٟم) .و هىا ٥حٗاعى م٘ الؿُا٢ت ٧لما ونلذ هظه اليؿبت بلى ٖخبت ٚ 0.20غام مً ال٨دى ٫الخام ل٩ل لتر مً
الضم  0.10/مل ٜمً ال٨دى ٫الخالو ل٩ل لتر مً الهىاء اإلاىبٗض مً الٟم.
و لُ٣اؽ وؿبت ال٨دى ٫في الضم بُغٍ٣ت ؾهلت:
وعبت الىدىٌ ( = )TAهمُت مً الىدىٌ الخالظ اإلاخىاوٌ/الىصن  Xمعامل الاهدشاس.
و مٗامل الاهدكاع هى  0.6باليؿبت لليؿاء و  0.7باليؿبت للغظا.٫
و ؾدؿمذ ل٨م هظه الٗملُت مً اإلاٗغٞت الض٣ُ٢ت بطا ٦ىخم جدترمىن اإلاٗضالث اإلاٗمى ٫بها ،ألهه مً اإلام ً٨ججاوػ خض
ٚ 0.5غام بٗض اؾهال٧ ٥ىبحن مً ال٨دى ٫باليؿبت للمغؤة ،ؤو  3ؤ٧ىاب باليؿبت للغظل.
الٗمل ٖلى الخىُٖت ؤًًا بإن جىاو ٫ال٨دىٌٗ ٫ا٢ب ٖلُه ؤًًا بؿبب حٗغٌٍ خُاة آلازغًٍ للخُغً .م ً٨ؤن جاصي
خاصزت ممُخت ًخىعٍ ٞيها مؿخٗمل جدذ جإزحر ال٨دى ٫بلى ٖ٣ىباث مكضصة صون وؿُان مكا٧ل الخإمحن في مىاظهت
اإلاامً.
٧لما ػاص اؾتهال ٥ال٨دى٧ ٫لما ػا ٫الؿلى ٥اإلااو٘ ،مما ًىحي للصخو ؤهه لِـ زُحرا الؿُا٢ت في هظه الخالت .و ٖىض
ؾ ٠٣مٗحن ,جهبذ م٣اومت الخغمان ٚحر مم٨ىت...
ؤط٦غ مً ظضًض ؤن زُغ و٢ىٕ خاصزت ممُختٖ ،ىض اؾهال ٥ال٨دى ٫وخضهً ،خًاٖ ٠مغجحن ابخضاء مً مٗض-0.3 ٫
ٚ 0.5غام ال٨دى ٫الخالو /لتر مً الضم بلى  10مً ٚ 0.8غام /لتر.
ؤما باليؿبت للمىاص اإلاسضعة مشل ال٣ىب الهىضيٞ ،ةن زُغ و٢ىٕ خاصزت ممُخت ًخًاٖ ٠ج٣غٍبا مغجحن .و مساَغ هاجحن
اإلااصًتن مجخمٗت ال جًا ٝو ل ً٨جخًاٖ .٠وحٗخبر هظه الٓاهغة التي حؿمى باالؾتهال ٥اإلاخٗضص ،مماعؾت ٢اجلت خحن
ججخم٘ م٘ الؿُا٢ت ٞةنها جؼٍض مً زُغ و٢ىٕ خاصزت ممُخت ب 14مغة!
ال ًجب ؾىء ج٣ضًغ جإزحراث بٌٗ ألاصوٍت طاث الىخاثج اإلامازلت لخإزحراث اإلاسضعاث.
ب .ال٩لماث-اإلاٟاجُذ و اإلاسُُاث-اإلاٟاجُذ
مىاد مخذسة :اإلاىاص التي حٛحر اليكاٍ الٗ٣لي ،و ألاخاؾِـ ،والؿلىٌٗ .٥غى اؾخٗمالها إلاساَغ وألزُاع صخُت
وٍم ً٨ؤن جاصي بلى ٖىا٢ب في الخُاة الُىمُت ،وٍم ً٨ؤن ًدؿبب اؾخٗمالها ؤًًا في الاصمان.
و جضزل يمً ٞئت هظه اإلاىاص ٦ظل ٪اإلاىاص طاث اإلاازغاث الٗ٣لُت (اإلاىىماث،و مًاصاث الظهان،و اإلاؼٍلت لل٣ل،٤
ومًاصاث الا٦خئاب) ،واإلاسضعاث اإلادٓىعة (الٛغاء و الُٟغٍاث اإلاهلىؾت وألاصوٍت اإلاؿتهل٨ت زاعط يىابِ اؾخٗمالها
و ال٣ىب الهىضي والهحروًٍ وال٩ى٧اًحن وخبىب الهلىؾت واإلاسضعاث الانُىاُٖت ألازغي) واإلاسضعاث ٚحر اإلادٓىعة
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(ال٨دى ٫والخب.)ٜ
اظخعماٌ اإلاىاد اإلاخذسة :وٗغ ٝؤعبٗت ؤهىإ ٦بري الؾخٗما ٫هظه اإلاىاص.
الاؾتهال ٥البؿُِ هى اؾتهال ٥مىاص مسضعة ال حؿبب ؤي مًاٖٟت وال يغع وال ايُغاباث في الؿلى ٥ولها ٖىا٢ب
وزُمت ٖلى الصخو و /ؤو مدُُه.
الاؾتهال ٥اإلادٟى ٝبالخُغ هى الاؾتهال ٥الظي ٢ض ٌؿبب ؤيغاعا ظؿضًت ؤو ٖاَُٟت ؤو هٟؿُت ؤو اظخماُٖت
للمؿتهل ٪و /ؤو مدُُه( .مشال اؾتهال ٥مىاص م٘ الؿُا٢ت).
والاؾتهال ٥الًاع ؤو اإلاٟغٍ هى اؾتهال ٥مىاص ًسل - ٠ختى في خالت ٖضم ؤلاصمان -ؤيغاعا في اإلاىاَ ٤الجؿضًت مً
زال ٫ؤلايغاع بالؿالمت البضهُت للمؿتهل ،٪ؤو ؤيغاع هٟؿاهُتٖ-اَُٟت ؤو اظخماُٖت  ،ؾىاء باليؿبت للصخو هٟؿه ؤو
إلادُُه ال٣غٍب ؤو البُٗض (مشال :جى ٠ُ٢عزهت الؿُا٢ت بٗض الؿُا٢ت جدذ جإزحر ال٨دى.)٫
في خالت ؤلاصمان ،ال ًم ً٨الاؾخٛىاء ًٖ الاؾتهال ٥و بال ؾخ٩ىن هىا ٥آاللم هٟؿُت و /ؤو بضهُت .وٍخمحز بإعبٗت ؤٖغاى
عثِؿُت:
 اؾخدالت م٣اومت الخاظت بلى الاؾتهال،٥ و ػٍاصة الخىجغ الضازلي، و الكٗىع بال٣ل٢ ٤بل الاؾتهال ٥اإلاٗخاص، و ؤلاخؿاؽ باإلاخٗت و الؿ٩ىن التي ٌكٗغ بها ٖىض الاؾتهال ٥وؤلاخؿاؽ ب٣ٟضان الخد٨م في الظاث زال ٫الاؾتهال.٥عذم الخجشبت :ججبر الؿاثٖ ٤لى الخ٨ٟحر بٗىاًت ؤ٦بر ٖىض الؿُا٢ت ختى ًدؿنى له جدلُل الىيُٗاث بك٩ل صخُذ .و
ًخٗب هظا التر٦حز اإلاخىانل الضما ٙالظي ٌؿخمض مً مهاصعه الخلى ٫للمكا٧ل التي جىاظههً ،ى٣و ؤلاصعا ٥البهغي،
و ًىس ٌٟالتر٦حز ،هدً بطن في خالت الى٣و في الُٓ٣ت.
آزاع الؿلى٧اث الٟاضختٖ :الوة ٖلى ال٣اهىن ،هدً هسً٘ ل٣ىاٖض اظخماُٖت (همِ ِٖل ؤو ج٣الُض) و ٢ىاٖض ؤزالُ٢ت
ٞغصًت التي ؾى ٝهخجاهل في خالت الؿ٨غ .بنها خضوص ؾلىُ٦اجىا التي "ؾتزو "٫لُهبذ عص ٗٞلىا جل٣اثُا ٞىخدى ٫بطن
بلى بهُمُىن ؤ٦ثر مً بكغ!
اإلافاهُم الخاؾئتٖ :ىض جىاو ٫ال٨دى ،٫ال جىظض ؤًت بم٩اهُت لى٣و ؤو ببُاء آلازاع الىاظمت ٖىه .الى٢ذ وخضه ٌؿمذ
بالخسلو مً ال٨دى ٫اإلاخىاو ،٫و ًُى ٫هظا الى٢ذ ٧لما ٧اهذ ال٨مُت اإلاخىاولت ٦بحرةٞ .كغب ال٣هىةٖ ،لى ؾبُل
اإلاشا ،٫ؾُٗمل ٖلى جطخُم ؤلازاعة التي ًم ً٨ؤن جاصي بلى خاالث قضًضة مً الٗهبُت.
خالت العىش :هي ٖملُت امخهام ٦مُت مُٗىت مً ال٨دى ٫في الجؿم وبالخالي وظىص وؿبت مئىٍت مً ال٨دى٫
الخالو في الضم .و ًازغ ال٨دى ٫مً زال ٫الضوعة الضمىٍت ٖلى الجؿم و بهٟت ؤ٦ثر زُىعة ٖىض عي الضما .ٙو ج٩ىن
الٗىا٢ب ٖلى ألاصاء ال٨ٟغي هي هٟؿها ج٣غٍبا ؾىاء باليؿبت لكاعب بهٟت مؼمىت ؤو ٖغيُت .و ًخجلى الخإزحر اإلاًغ
لل٨دى ٫في نٗىبت ُ٢اؽ ٖىا٢به واهسٟاى الىعي بمساَغه م٘ اعجٟإ وؿبخه.
 5خهُلت اإلا ُ٘٣البضاٚىجي.
 ما هي مٗاعٞه خى ٫هظا اإلاىيىٕ ٢بل اإلاُ٘٣؟ هل ًم٨ىه قغح آزاع اإلاىاص اإلاسضعة ٖلى الؿلى٥؟ ً ٠ُ٦دضص مٟهىم الاؾتهال٥؟ ما هي الىخاثج اإلاترجبت ٖلى طل ٪في الؿُا٢ت؟ -هل مً الًغوعي مىانلت هظه الضعؽ ؤو الاهخ٣ا ٫بلى م ُ٘٣آزغ ظضًض؟
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بؿاكت  : 12اإلاعئولُاث الفشدًت والجماعُت
 قغح مٟاهُم الخإمحن ؤلاظباعي والازخُاعي.
 1الٟ٨اءاث التي ًجب بلىٚها.
في ص٣ُ٢خحن:
ؤٖغ ٝمٟهىم الخإمحن ؤلاظباعي.
ؤُٖي  3حٗلُماث ؤؾاؾُت إلالء مٗاًىت وصًت بٗض خاصزت ؾحر.
 2الىؾاثل.
ؤ-مخىؾِ اإلاضة الؼمىُت
ص٣ُ٢ت 45
ب-م٩ان الخٗلم
في ال٣اٖت
ط-ألاصواث الًغوعٍت
مٗاًىت وصًت وخالت خاصزت ؤو خا٧ي م٘ ؾِىاعٍى خاصزت.
ًٞ 3اء الخٗلم
ٞاثضة اإلاُ٘٣
هظا الضعؽ هى الى٢ذ اإلاىاؾب للٗىصة بلى مٟهىم اإلاؿاولُت الٟغصًت والاظخماُٖت للؿُا٢تً .جب ٖلى اإلاخٗلمحن ؤن
ًٟهمىا بك٩ل ؤًٞل البٗض الجماعي للؿُا٢ت ومبضؤ الخًامً .ال ًم ً٨ألخض بمٟغصه ؤ ن ً٩ىن مامىا لظاجه ألن اإلابالٜ
اإلاٗىيت ًم ً٨ؤن جضمغ في بٌٗ ألاخُان ؤؾغة بإ٦ملهاً .م ً٨ؤن ج٩ىن هظه اإلاٗاع ٝصوا ٘ٞبياُٞت الظخىاب و٢ىٕ
خىاصر ؾحر.
 4بلىعة اإلا ُ٘٣البُضاٚىجي
ؤ .الى٣اٍ التي ؾِخم الخُغ ١لها زال ٫اإلا- ُ٘٣اإلاىايُ٘ الضًضا٦خُُ٨ت-
با٢خضاع ؤٖغ ٝبظباعٍت ا٦خخاب ٖ٣ض الخإمحن للمغ٦باث.
ًجب ؤن ج٩ىن ٧ل مغ٦بت بمدغ ٥مامىت ٖلى ألا٢ل في نى" ٠اإلاؿاولُت اإلاضهُت" لضي قغ٦ت جإمحن مٗخمضةٞ .الؿُا٢ت
صون جإمحن لِؿذ ٚحر ٢اهىهُت  ،ِ٣ٞول ً٨باإلياٞت بلى طل ،٪و في خالت و٢ىٕ خاصر ً٩ىن للؿاثٞ ٤يها ظؼء مً
اإلاؿاولُت ،ؾُجب ٖلُه ؤن ًخدمل الخ٩الُ ٠التي ج٨بضتها ؤَغا ٝزالشت ؤو ًم ً٨لكغ٦ت الخإمحن ؤن جخدى ٫يضه .و
٢ض جخجاوػ هظه الخ٩الُ 100 000 ٠صعهم.
في صعاؾت خالت خاصزت خُ٣ُ٣ت ؤو مدا٧اة ،وٗمل ٖلى ملء اإلاٗاًىت الىصًت.
في خالت و٢ىٕ خاصزت ؾحرً ،جب الخظ٦حر ؤن لضًىا  5ؤًام إلبال ٙقغ٦ت الخإمحن بالخاصر بما ًٖ َغٍ ٤الهاج ،٠ؤو
٦خابت ؤو الاهخ٣ا ٫إلا٣غ الكغ٦ت .وٍجب ؤن هبحن لها جاعٍش و و٢ذ و اإلا٩ان الض ٤ُ٢للخاصر .و هظ٦غ بإهمُت الُ٣ام بما
ًجب مً ؤظل الاخخُاٍ لخجىب و٢ىٕ مؼٍضا مً الخىاصر .و ٢بل ملء اإلاٗاًىت الىصًت ًجب جإمحن ؾالمت آلازغًٍ و٦ظا
ألاشخام اإلاخىعَحن في الخاصزت و طلَ ًٖ ٪غٍ ٤بػالت ظمُ٘ ألاقُاء مً الُغٍ ٤و ظىاهبها.
ختى في خالت خاصر ماصيً ،جب ملء اإلاٗاًىت الىصًتً( .جب الاخخٟاّ صاثما بمُبىٕ مٗاًىت وصًت ٞاع ٙفي اإلاغ٦بت)
ؤزىاء و٢ىٕ الخاصزت ًجب الخ٨ٟحر في الخٟاّ ٖلى الهضوء و في ٧ل الخاالث ملء اإلاٗاًىت الىصًت (ختى باليؿبت لؤليغاع
اإلااصًت الهٛحرة) .وؾى ٝحؿخ٨مل هظه اإلاٗاًىت بمدًغ جىجؼه ال٣ىاث الٗمىمُت ،في خالت وظىص بناباث ظؿضًت.
اإلاٗاًىت الىصًت وزُ٣ت ال عظٗت ٞيها و هظا ٌٗني ؤهه ال ًم ً٨حُٛحرها مً بٗض بمجغص جى ُ٘٢الُغٞحن ٖليها.
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و هي ملؼمت للُغٞحن ،لظل ٪ال ًم ً٨ألي َغ ٝؤن ً٣ىُٞ ٫ما بٗض ؤن الىاً ٘٢سخلٖ ٠ما وٖ ٘٢لُهً .جب ملاها
بُٓ٣ت و بٖاصة ٢غاءتها بٗىاًت ٢بل الخىٖ ُ٘٢ليها.
اإلاٗاًىت اإلاملىءة بكکل ظیض حؿغٕ مٗالجت مل ٠الخٗىیٌ.
وجدك٩ل اإلاٗاًىت الىصًت مً زالزت ٖىانغ ؤؾاؾُت هي:
•الٗالماث التي جهلر لخدضًض مؿاولُت ٧ل ؾاث.٤
•الغؾم الظي ًم ً٨ؤن ًىٞغ مٗلىماث بياُٞت بطا لم ًخم ملء ؤي زاهت.
•اإلاالخٓاث التي جىٞغ جٟؿحراث بياُٞت لٟهم الدؿلؿل الؼمني للى٢اج٘.
ًجب ؤن جمؤل اإلاٗاًىت الىصًت ب٣لم مً الخبر الجا ٝفي م٩ان الخاصزت بدُض ً٩ىن لضي ٧ل َغ ٝوسخت م٣غوءة
ومىٗ٢ت مً ٦ال الُغٞحن.
هام حذا :ؤبحن ما بطا ٧ان هىا ٥قهىص ،و ؤخضص بُاهاتهم و ؤيُ ٠عواًاتهم للى٢اج٘.
ال ًخم حُٛحر ؤي ش يء باإلاٗاًىت الىصًت بمجغص ٞهل ألاوعا.١
و ؾىسخم بالخظ٦حر ب٣ىاٖض حٗىٌٍ الطخاًا الظًً ٧اهىا ٖلى متن اإلاغ٦باث اإلاخىعَت.
و ٌؿب ٤صاثما الخٗىٌٍ ًٖ ؤلانابت الجؿضًت زبرة َبُت و ًخدضص مبل ٜالخٗىٌٍ بىاء ٖلى الًغع اإلاٗىىي والجؿضي
للطخُتً .خم حٗىٌٍ الغ٧اب مً ٢بل قغ٦ت الخإمحن الخانت بمال ٪اإلاغ٦بت التي ٧اهىا ٖلى مشنها ؤزىاء و٢ىٕ الخاصزت .و
هظا ٌٗني ؤن جإمحن اإلاؿاولُت اإلاضهُت إلاال ٪اإلاغ٦بت ٌكمل ؤًًا الغ٧اب.
ب .ال٩لماث-اإلاٟاجُذ و اإلاسُُاث-اإلاٟاجُذ
اإلاعئولُت اإلاذهُت :جإزظ ٖلى ٖاج٣ها الخٗىٌٍ ًٖ ألايغاع التي ج٨بضها ألاُٚاع ٖىضما ج٩ىن اإلاغ٦بت التي جمل٨ها
مخىعَتً .م ً٨ؤن ج٩ىن هظه ألايغاع هدُجت لخاصزت ؾحر ؤو ؤي خاصر آزغ ( ...اهٟجاع و ؾ٣ىٍ لىاػم).
ًُب ٤هظا الًمان ؤًا ٧ان ؾاث ٤اإلاغ٦بت.
الخؤمُىاءاث الاخخُاسٍت :ج٩ىن الًماهاث ألازغي ج٨مُلُت ول ً٨لِؿذ مجغصة مً الٟىاثض .و ج٩ىن جل ٪اإلاخٗل٣ت
بالؿاث ٤ؤؾاؾُت ألهه ال ًخىٞغ ٖلى حُُٛت في خالت و٢ىٕ خاصزت صون َغ ٝآزغ .و ًجب ؤن جضعؽ يماهاتها و جُُ٣م
خضوص حُُٛتها بك٩ل ظُضٞ .ةطا ا٦خخبذ في يمان للًغعٞ ،ؿىاء ٦ىذ مؿاوال ًٖ الخاصر ؤم ال ،ؾِخم حٗىًٍ٪
ًٖ ظمُ٘ الى٣ٟاث الىاججت ًٖ بنالح مغ٦بخ ،٪في خضوص الُ٣مت الخالُت للؿُاعة.
.5خهُلت اإلا ُ٘٣البضاٚىجي
ما هي مٗاعٞه خى ٫هظا اإلاىيىٕ ٢بل اإلاُ٘٣؟
هل مً الًغوعي ؤن وؿخمغ في هظه الضعؽ ؤم الاهخ٣ا ٫بلى م ُ٘٣ظضًض؟
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بؿاكت  :13الخفاعل فُما بين اإلاعخعملين /خطائظ اإلاعخعملين عذًمي الحماًت

الزًً ًخلاظىن اإلاجاٌ الؿشقي
 جدضًض وؾاثل الخىانل اإلاسخلٟت بحن اإلاؿخٗملحن.
 قغح ؤؾباب الخُىعة اإلاٟغَت لخىاصر الؿحر خؿب ٞئاث اإلاؿخٗملحن.
 جُُ٣م خاالث الخى٣ل اإلادخملت إلاؿخٗمل ٖضًم الخماًت في الؼمان واإلا٩ان.
 قغح خى ٫مالثمتالؿُا٢ت ٖىض جىاظض مؿخٗملي الُغٍٖ ٤ضًمي الخماًت.
 1الٟ٨اءاث التي ًجب بلىٚها.
في ص٣ُ٢خحن ٦دض ؤ٢ص ى:
إلااطا ًخٗغى ألاَٟاٚ ٫البا للخىاصر؟
ؤط٦غ صون وؿُان ،بجمُ٘ مؿخٗملي الُغٍ ٤ألا٦ثر ٖضًمي الخماًت مً ؾاث٣ي اإلاغ٦باث.
إلاضة  5ص٢اث ٤و صازل الخجمٗاث الٗمغاهُت ،ؤؾهل ما ؤم ً٨مغوع هم مً ؤظل خماًتهم م٘ الخٗلُٖ ٤لى الؿُا٢ت .ال ٌؿمذ بإي
زُإ خى ٫اخترام مؿاٞاث الؿالمت بػاءهم.
 2الىؾاثل.
ؤ -مخىؾِ اإلاضة الؼمىُت
 30ص٣ُ٢ت.
ب -م٩ان الخٗلم
في ال٣اٖت وفي اإلاغ٦بت صازل الخجمٗاث الٗمغاهُت خُض ههاصٞ ٝئاث مخىىٖت مً اإلاؿخٗملحن.
ؤزىاء الؿُا٢ت ،صازل الخجم٘ الٗمغاوي ؤبدض مً ظضًض ًٖ مساعط اإلاضاعؽ واإلاىاَ ٤الهىاُٖت ومدُاث الُ٣اع
واإلاؿدكُٟاث ومدُاث و٢ى ٝالخاٞالث ...
ط -ألاصواث الًغوعٍت
اإلاغ٦بت.
ًٞ 3اء الخٗلم.
ٞاثضة اإلاُ٘٣
٢هض اؾدبا ٠ُ٦ ١ؾِخهغ ٝمؿخٗملي الُغٍ ٤آلازغًٍ ًجب مٗغٞتهم .للغاظلحن ،ؤو عا٦بي الضعاظاث ،ؤو ؾاث٣ي الٗغباث
اإلاجغوعة ؾلىُ٦اث ممحزة٢ .ض ً٩ىن عاظل مؿً ؤنما ،وٚالبا ما ً٩ىن لؤلَٟا ٫جهغٞاث ٚحر مخىٗ٢ت ،الخ٢ ...ض ج٣ىم اإلاغ٦بت
التي حؿحر ببِء بمىاوعة (هه ٠صوعة ،حُٛحر الاججاه )...ؤو بٟجىة٢ ،ض ال ج٣ىم بها ٖىضما حؿحر بؿغٖت ؤ٦ثر .في بٌٗ ألاخُان
ج٩ىن لخغ٦ت اإلاغوع اإلادلُت زهىنُاث مٟاظئتٞ .خ٣اؾم الًٟاء الاظخماعي هى اإلاؿتهض ٝهىا٩ٞ ،ل واخض مً مؿخٗملي
الُغٍ٩ً ٤ىن ؤخُاها ،بما عاظال ؤو ؾاث ٤صعاظت ؤو ؾاث ٤مغ٦بت .وؾى ٝوؿخدًغ هىا ٞئاث ؤزغي مً مؿخٗملي الُغٍٚ ٤حر
ٖضًمي الخماًت لل٨ك ًٖ ٠ؤهمُت ٞهم ب٦غاهاث ٧ل واخض في الؿحر.
 4بلىعة اإلا ُ٘٣البُضاٚىجي.
ؤ .الى٣اٍ التي ؾِخم الخُغ ١لها زال ٫اإلا – ُ٘٣اإلاىايُ٘ الضًضا٦خُُ٨ت-
ؤَلب مً اإلاخٗلم ؤن ٌؿغص مسخل ٠مؿخٗملي الُغٍ ٤و ًغجبهم خؿب هكاقتهم.
الغاظلىن (ألاَٟا ٫و اإلاؿىىن) الضعاظاث "طاث عجلخحن" بُُئت وؾغَٗتمششوع دلُل اإلاذس لخعلُم ظُاكت اإلاشهباث الخفُفت مً ضىف " "
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اإلاغ٦باث الخُٟٟت ألازغياإلاغ٦باث البُُئت و  /ؤو الطخمتالى٣ل الٗمىمي وه٣ل ألاَٟا٫مغ٦باث الخضزل الؿغَ٘ؤؾخدًغ الغاظلحن ،وزانت ألاَٟا ٫صون ؾً  :14ؤ٢ل عئٍت و ٖضم الخبرة في الُغٍ ٤و مك٩لت مدضوصًت اإلاجا ٫البهغي
(الىطج الٟؿُىلىجي) والُ٣مت الٗاَُٟت هدى ال٨غاث وألالٗاب ومىُ٣ت ٖضم الُ٣حن مهمت .ؤط٦غ بإن الٗضًض مً ال٣خلى لضي
الغاظلحن هم مً ألاَٟا.٫
اإلاؿىىن :الًٗ ٠و ال٣هىع الٟؿُىلىجي والىٟس ي.
اإلاحزاث الخانت للضعاظاث بعجلخحن :مىاوعة ٖالُت و ؤ٢ل عئٍت في الؼواًا اإلاُخت (الٗغى الًُٗ )٠و ال٣ضعة اإلاخٛحرة للدؿاعٕ و
ٖضم الاؾخ٣غاع بك٩ل ٖام .ؤؾخدًغ الخُغ اإلاٟغٍ لؿاث٣ي الضعاظاث.
اإلاغ٦باث الخُٟٟت :ؤط٦غ بٟىاع٢ها ال٨بحرة (الخهاثو وألاصاء) .م٘ بًالء الاهدباه للماقغاث مشل الٗالماث اإلامحزة التي جدضص
مهضع الؿاث٣حن.
آزض الاخخُاَاث الخانت م٘ اإلاغ٦باث اإلاجغوعة بؿبب ؾغٖتها اإلاىسًٟت وحُٛحرها الؿغَ٘ واإلاغججل إلاؿاعها.
اإلاغ٦باث البُُئت و/ؤو الطخمتً :جب امخال ٥الىعي بمكا٧ل الؼواًا اإلاُخت لهظا الىىٕ مً اإلاغ٦باث ،هدً مغثُحن ٢لُالً .مً٨
ؤن ج٩ىن ؤلاوٗغاظاث الٗضًضة زال ٫مىاوعاتها مٟاظئت .بنها جسل ٤بىٟؿها حجاب للغئٍت هدى ألامام .و ٢ضعاتها ٖلى الخهغ
والدؿاعٕ هي ؤ٢ل مً اإلاؿخٗملحن آلازغًٍ.
الى٣ل الٗمىمي و ه٣ل ألاَٟا :٫ؤقغح ؤهه ًيبغي جىخي الخظع في ظىباث مىُ٣ت الخُغ اإلادخمل الظي ٌك٩له و٢ىٞها اإلاخ٨غع
(زانت هدى ألامام)٢ .بل ؤي ججاوػ ،ؤجإ٦ض مً ٖضم اخخماٖ ٫بىع ؤي مؿخٗمل.
ؾُاعاث الخضزل الؿغَ٘ :ؤوالً ،جب جدضًض مً ؤًً جإحي اإلاغ٦بت .ؤٞسر اإلاغوع في ؤما ً٦مالثمت صون الدؿبب في مًاً٣ت ؤو
زُغ.
ؾُُلب اإلاضعب ؾُا٢ت بخٗلُ ٤لها ٖال٢ت باإلاؿخٗملحن آلازغًٍ و ٌؿدب ٤م٘ ألازظ بالخؿبان هٓغ آلازغًٍ (ال ؤياً ٤وال ؤٞاظإ
و ال جخم مٟاظإحي) .هخد ٤٣مً جىانله (مشل الخغ٧اث) ،وؿخدًغ مىا ٠٢اإلاخٗلم ٖىض الا٢خًاء.
هىا ً٩ىن مٟهىم الؿُا٢ت الضٞاُٖت ؤمغا بال ٜألاهمُت و ههل و ال٣ضم ٞى ١الخهاع.
ب ال٩لماث-اإلاٟاجُذ و اإلاسُُاث-اإلاٟاجُذ
الشاحلىن :لِؿذ لضيهم ؤًت خماًت وؤصوى خاصر جىعَىا ُٞه ًم ً٨ؤن ج٩ىن له ٖىا٢ب ٢اجلت .وٍ٩ىن ألاَٟا ٫وألاشخام طوو
الخغُ٦ت اإلادضوصة (اإلاٗا٢ىن واإلاؿىىن) زهىنا ٖضًمي الخماًت .باليؿبت لؤلَٟاً ،٫م ً٨ؤن ً٣ىصهم ٖضم هطجهم الىٟس ي
والٟحزًىلىجي بلى اجساط ٢غاعاث مٟاظئت (مشل الٗبىع لاللخدا ١بإخض الىالضًً) .ؤما باليؿبت لؤلشخام طوي الخغُ٦ت
اإلادضوصة٢ ،ض ال ًضع٧ىن (ؾمُٗا ؤو بهغٍا) مؿخٗمال للُغٌٍ ٤ؿحر بال٣غب مً مٗبر للغاظلحنُٞ .جب بطن ٖىض الا٢تراب مً
الغاظلحن زانت ،الاهدباه لهم وجس ٌُٟالؿغٖت للخ٣لُل مً مؿاخت ؤلا٦غاه لضًىا.
ظائلى الذساحاث :جخىٞغ الضعاظاث طاث عجلخحن ٖلى زهىنُت ٖضم الاؾخ٣غاع ،وبالخالي ٞهي مٗغيت لخُٛحر مؿاعها ٞجإة
(مشال ؤزىاء الؿ٣ىٍ) .و الجخىٞغ ٖمىما ٖلى مغاًا ٖا٦ؿت و بالخالي ال ًم٨نها ال٨ك ًٖ ٠مؿخٗملي الُغٍ ٤الظًً ًلخد٣ىن بها.
وباإلياٞت بلى طلٞ ،٪ةن ؾغٖت ؾحرها اإلاىسًٟت حك٩ل زُغا ٦بحرا زاعط اإلاضاع الخًغي ٖىضما ج٩ىن الغئٍت يُٟٗت .و ٌٗخبر
الٟاع ١في الؿغٖت ٖامال مً ٖىامل و٢ىٕ خىاصر الؿحر وجٟا٢م هخاثجها.
ظائلى الذساحاث بمدشن :جغجبِ جهغٞاتهم اعجباَا وزُ٣ا باإلاىا ٠٢والؿلىُ٦اث طاث الخُىعة لضي اإلاغاه٣حن .و ٌٗخبر يٗ٠
زبرتهم في الُغٍٖ ٤امل زُغ مٟغٍ بيافي.
بن ؾغٖت ؾحرهم و ٢ضعتهم ال٣ىٍت الاججاهُت حصجٗهم ٖلى الخجاوػ الخُحر ،وزانت ٖلى الُمحن.
ظائلى الذساحاث الىاسٍت :ال٣ضعة ٖلى اإلاىاوعة و ٢ىة الدؿاعٕ و نٛغ حجمها و ٢ىة ؾغٖتها ججٗلها الٟئت ألا٦ثر جىعَا في
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خىاصر الؿحر م٣اعهت م٘ ٖضصها .وٍيبغي ؤن ه٩ىن ًٓ٣حن زهىنا ؤزىاء حُٛحراث الاججاه.
الحافالث /الترام :هي بد٨م حٗغٍٟها مغ٦باث لى٣ل ألاشخام ،لظلً ٪جب ٖىض و٢ىٞها ؤن هإزظ بٗحن الاٖخباع جىٖ ٘٢بىع
الغاظلحن ؾىاء مً الِؿاع ؤو مً الُمحن.
ألاوصان الثلُلت :باإلياٞت بلى ٖضم ويىح الغئٍت التي حؿببها ،جإزظ مؿاعاتها بٗحن الاٖخباع حجمهاٞ .ال ًيبغي بطن ؤن وؿخٛغب
بطا ما عؤًىاها جخجه ٌؿاعا ٧ي جىًُٗ ٠مُىا و بالخالي ال ًيبغي مداولت ججاوػها ٖىضما جىاوع .و ٌُٗيها َىلها وُٚاب مغآة الغئٍت
الٗا٦ؿت الضازلُت ػاوٍت مُخت زلُٟت مهمت ظضاً .جب بطن ؤن ًخم ؤي ججاوػ لؤلوػان الشُ٣لت بٗض ؤلاٖالن ٖىا ؤو الخإ٦ض مً
عئٍت ؾاث٣ها لىا بىيىح.
الخىاضل :جدؿبب زهىنُاث ٧ل ٞئت مً ٞئاث اإلاؿخٗملحن وجٟغصها في ٢غاعاث ًم ً٨ؤن جدمل بلى الخلِ .و مً ؤظل ججىب
ؤي مساَغة لخُإ في الخٟؿحرً ،جب ؤن ًخم الخىانل بىاؾُت ظمُ٘ الىؾاثل الٟاعٚت للؿاث( ٤ؤيىاء وماقغاث الاججاه
وبقاعاث وما بلى طل.)...٪
فهم :الخإ٦ض مً ؤهه ٢ض جم ٞهمىا هى ؤمغ خاؾم في ويُٗاث الؿُا٢ت .وَٗخبر الٛمىى و الك ٪و ٖضم الٟهم بحن اإلاؿخٗملحن
مهاصع ؤزغي للخىاصر.
اإلاشهباث راث ألاولىٍتٌ :ؿخٗمل ألامً الٗمىمي ؤو ؤلاٚازت اإلاؿخعجلت الُغٍ ٤لٛاًت الخضزل الخُىي ،و ًجب الخ ٠ُ٨م٘
ظمُ٘ الٓغو ٝلدؿهُل مغوعها .الاؾخمإ و بصعا ٥بقاعاث الاؾخٛازت ً٣خط ي بالًغوعة جدضًض وظىصها إلاداولت ٞسر الُغٍ٤
إلاغوعها.
معشفت هُفُت العِشً :هٗب جدضًض حجم الٗهبُت وؤلاظهاص في خىاصر الؿحر ،وم٘ طلٞ ،٪ةهه ال ًم ً٨به٩اع ؤهه ٧لما ٦ىا
ؤ٦ثر هضوءا ج٩ىن جهغٞاجىا ؤ٦ثر مالءمت .و بطا ٦ىا ه٣ضعٖ ،ىضما ه٩ىن عاظلحن ،ؤن ؾاث٣ي اإلاغ٦باث ٌؿهلىن لىا اإلاغوعٖ ،لُىا ؤن
هخهغ ٝبضوعها باإلاشل ٖىضما ه٩ىن ؾاث٣حن إلاغ٦باجىا.
مجاالث عذم الُلين :ل٩ل ٞئت مً اإلاؿخٗملحن زهاثهها في الخى٣ل و الخغُ٦ت و الدؿاعٕ و ٢لت الخماًتُٞ .جب ؤن ًخ٠ُ٨
الخهغ ٝفي ٧ل مغة م٘ زهىنُت آلازغ.
مجاالث ؤلاهشاه للمعخعملين عذًمي الحماًتٌٗ :خبر الغاظلىن و الضعاظاث طو عجلخحن يٟٗاء و ٖضًمي الخماًت بك٩ل زام
وٍجب ٖلُىا بػاءهم الؼٍاصة في الاخخُاَاث ؾىاء باليؿبت إلاؿاٞاث الؿالمت و ؾغٖاث الا٢تراب.
 5خهُلت اإلا ُ٘٣البضاٚىجي.
ما هي مٗاعٞه خى ٫هظا اإلاىيىٕ ٢بل اإلاُ٘٣؟
هل ٌٗغًٟ ٠ُ٦ ٝؿغ ؤؾباب الخُىعة اإلاٟغَت لخىاصر الؿحر بحن الٟئاث اإلاسخلٟت مً اإلاؿخٗملحن؟
هل ًخم ً٨مً ج ٠ُُ٨ؾُا٢خه ٖىض الا٢تراب مً مؿخٗمل للُغٍٖ ٤ضًم الخماًت؟
هل مً الًغوعي ؤن وؿخمغ في هظه الضعؽ ؤم الاهخ٣ا ٫بلى م ُ٘٣ظضًض؟
ما هي الىخاثج التي اخخ ٟٔبه مً خُض ؾغٖت الؿحر؟

مششوع دلُل اإلاذس لخعلُم ظُاكت اإلاشهباث الخفُفت مً ضىف " "

49/017

الفػاء الثاوي للخعلم
مماسظت العُاكت:
 -1الؿُا٢ت بًىاحي الخجمٗاث الٗمغاهُت و زاعط اإلاضاع الخًغي في مىاَ ٤ج٩ىن ٞيها خغ٦ت اإلاغوع يُٟٗت
والؿغٖت ؤ٢ل مً ٧ 100لم/ؽ
 -2الؿُا٢ت بالخجمٗاث الٗمغاهُت و ٖلى َغ ١زاعط اإلاضاع الخًغي في مىاَ ٤ج٩ىن ٞيها خغ٦ت اإلاغوع يُٟٗت
م٘ ؾغٖت ؾحر ؤ٢ل مً ٧ 100لم/ؽ
 -3الؿُا٢ت زاعط الخجمٗاث الٗمغاهُت ٖلى َغ ١طاث خغ٦ت مغوع مهمت م٘ ؾغٖت صهُا جٟى٧ 50 ١لم/ؽ،
والؿُا٢ت ٖلى الُغٍ ٤الؿُاع ؤو ٖلى َغٍ ٤مسههت إلاغ٦باث بمدغ.٥
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بؿاكت  : 14ؤلادسان والاظتراجُجُت البطشٍت للعائم
 ؤقغح الٟغ ١بحن البدض ًٖ مٗلىماث مغثُت مباقغة وٚحر مباقغة.
 ؤُ٢م جى٣له في ًٚىن الشاهِخحن اإلا٣بلخحن (مىُ٣ت الخصخُذ).
 ؤُ٢م جى٣له في ًٚىن ألاعب٘ زىان ال٣اصمت (مىُ٣ت الخمىي٘).
 ؤُ٢م جى٣له في ًٚىن الٗكغ زىان ال٣اصمت (مىُ٣ت الاؾدبا.)١
 آزظ بالخؿبان وظىص الؼواًا اإلاُخت.
 1الٟ٨اءاث التي ًجب بلىٚها
في  4ص٢اث٦ ٤دض ؤ٢ص ى
ؤط٦غ الىىٖحن الغثِؿُحن للؼواًا اإلاُخت و ؤُٖي خلىال إلػالت ؤي زُغ.
ؤط٦غ  3ماقغاث ْاهغة مً ؤنى ٫مسخلٟت زم  3ماقغاث ٚحر ْاهغة يمنها ٖلى ألا ٢ل  4ؤبٗض ب  4زىاوي ؤمامه.
إلاضة  10ص٢اث ،٤ؤ ٠ُ٦الؿغٖت صون ؤن ج٩ىن ؤبضا ٚحر مالثمت ؤو مٟغَت م٘ الخٗلُٖ ٤لى اإلااقغاث الغثِؿُت (جًُٟل
اإلااقغاث ٚحر الٓاهغة) ،زم ؤط٦غ مىُ٣ت ٖضم الُ٣حن جم ٖبىعها في نهاًت اإلاؿاع.
 2الىؾاثل.
ؤ-مخىؾِ اإلاضة الؼمىُت
 120ص٣ُ٢ت يمنها ٖ 90غيُا.
ب-م٩ان الخٗلم
صازل اإلاغ٦بت في َغٍ ٤طاث خغ٦ت مغوع يُٟٗت ،وبخجمٗاث ٖمغا هُت ٢لُلت الاعجُاص
ط-ألاصواث الًغوعٍت
مغ٦بت و مُٗىاث مخٗضصة الىؾاثِ
ًٞ 3اء الخٗلم.
ٞاثضة اإلاُ٘٣
ؤؾدب ٤هي ؤجى ٘٢ما ؾُدضر ٖلى ألاعجر في اللخٓاث اإلاىالُت.
محزة الاؾدبا ١هظه جؼصاص م٘ الخجغبت م٘ الؿُا٢ت .و ًم ً٨للخٗلمٖ ،ىضما ًسهو خحزا ٦بحرا ال٦دكا ٝاإلاخٗلم
وج٣اؾم الخجغبت ،ؤن ٌؿاهم في جسؼًٍ ٖضصا مهما مً اإلاكاهض البهغٍت.
الؿُا٢ت م٘ الخٗلُ ٤وؾُلت ظُضة لخُُ٣م مؿخىي بصعا ٥اإلااقغاث.
 4بلىعة اإلا ُ٘٣البُضاٚىجي.
ؤ .الى٣اٍ التي ؾِخم الخُغ ١لها زال ٫اإلا- ُ٘٣اإلاىايُ٘ الضًضا٦خُُ٨ت-
ؤبضؤ بخٟؿحر الاخخُاَاث الىاظب اجساطها.
ؤجإ٦ض مً قٟاُٞت وهٓاٞت الؼظاط للخهىٖ ٫لى عئٍت و٢غاءة ظُضة ختى ال ؤقىه ألاقُاء اإلاغثُت .ال هىٓ ٠الؼظاط
بإنابٗىا ؤبضا وطل ٪لخجىب جغ ٥آزاع ٢ض جٟؿض الغئٍت.
باؾخسضام عؾم بُاويً ،م٨ىىا جدضًض مجاالث الغئٍت اإلاباقغة وٚحر اإلاباقغة (الغئٍت بىاؾُت اإلاغاًا).
جدضًض الؼواًا اإلاُخت الغثِؿُت ،ألامامُت والخلُٟتٖ ،لى الِؿاع و ٖلى الُمحن والؼواًا اإلاُخت الىاظمت ًٖ هُ٩ل اإلاغ٦بت
(ٖلى ؾبُل اإلاشا٢ ٫ىاثم الؼظاط ألامامي).
ؤؾاٖض اإلاخٗلم ٖلى ٦ؿب الىعي بهظه الٓاهغة مً زال ٫الخدغ ٥مكُا خى ٫اإلاغ٦بت مبِىا ؤهىا ًم ً٨ؤن "هسخٟي" في
مسخل ٠هظه الؼواًا اإلاُخت.
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ؤقغح له ؤهه ٖىضما ًخم يبِ اإلاغاًا بك٩ل ظُض ؾخ٩ىن لضًىا عئٍت مٗا٦ؿت ظُضة وؤن خغ٦ت بؿُُت للُٗىحن جٟ٨ي
للمالخٓت في اإلاغآة الضازلُت.
ال هتر ٥الُغٍ ٤حُٛب ًٖ ؤُٖيىا أل٦ثر مً هه ٠زاهُتٞ .مً الًغوعي بطن الىٓغ بؿغٖت ٖضة مغاث ل٣غاءة اإلاٗلىماث
اإلاىظىصة زلٟىا بؿغٖت.
اإلابذأ :مً ألاًٞل اإلاغا٢بت ٖضة مغاث في هه ٠زاهُت مً اإلاكاهضة مغة واخضة في الشاهُت ؤو ؤ٦ثر ألن ؤُٖيىا ؾخ٣ٟض
الُغٍ.٤
متى هىٓغ في مغآة الغئٍت الخلُٟت؟ ٢بل حُٛحر ؾغٖت الؿحر ؤو الاججاه.
ؤقغح ؤن الغئٍت ج٩ىن مكىهت في اإلاغآة ،وؤن ؤ٦ثر ما ٌؿخسضم هي اإلاغآة الضازلُت ماٖضا ؤزىاء ه٣ل ألاقُاء ٦بحرة
الدجم .بطن جهبذ الغئٍت ٚحر اإلاباقغة ؤ٢ل ظىصة.
ال هخبذ هٓغها في اججاه واخض ججىبا لخُغ اهجظابىا بلى ما هغي (مكا٧ل اإلاؿاع) ؤو وؿُاهىا ماقغاث هامت ؤزغي للبِئت
(ٖضم عئٍت بٌٗ مؿخٗملي الُغٍ.)٤
ؤقغح ما هى مجا ٫الغئٍت الىاضر و الٛامٌ بىاؾُت عؾم بُاوي ؤو بالُ٣ام مباقغة بخجغبت بإناب٘ ًضها في الغئٍت
الجاهبُت للمخٗلم .و ً٩ىن مجا ٫الغئٍت ػاوٍت مً  180صعظت ،و ج٩ىن ػاوٍت الغئٍت الىاضخت (اإلاغ٦ؼٍت) مً  2بلى 4
صعظت (جهلر ل٣غاءة اإلاٗلىماث)ً .م ً٨ال٨ك ًٖ ٠وظىص ش يء في مجا ٫مً  140صعظت و ل ً٨ال ًم٦ ً٨ك ٠اللىن
بال في مجا ٫مً خىالي  60صعظت.
ؤَىع الاعججاط البهغي للىٓغ في زالزت ؤو٢اث:
الى٢ذ ألاو :٫ؤجمىي٘ ( 4زىان بلى ألامام).
الى٢ذ الشاوي ؤؾدب ٤ؤبٗض ما ًم ً٨خؿب ما حؿمذ به الغئٍت ولٖ ً٨لى ألا٢ل  10زىاوي بلى ألامامً .جب ؤن ً٩ىن
الىٓغ ٢اصعا ٖلى ؤن ًمخض صاثما بلى ما بٗض مؿاخت ؤلا٦غاه.
الى٢ذ الشالض :ؤصدر مؿاعي (زاهِخان بلى ألامام).
ج٩ىن الؿُا٢ت م٘ الخٗلُ ٤بظباعٍت في هظا الجؼء.
ؤزىاء الؿُا٢ت زاعط اإلاجا ٫الخًغي م٘ خغ٦ت ؾحر يُٟٗتً ،م٨ىىا الكغوٕ في الٗمل ٖلى خغُ٦ت الىٓغ للمخٗلم
بخىظيهه صازل اإلاىاَ ٤ؤو بلى اإلااقغاث اإلاغاص بصعا٦ها ؾىاء هدى ألامام ؤو هدى الخل ٠ؤو ؤُ٣ٞا.
ؾىٗمل ٖلى ا٦دكا ٝهظا البدض ًٖ اإلااقغاث زاعط اإلاجا ٫الخًغي ؤوال .وؾِخم الٗمل ٖلى اإلااقغاث الٓاهغة
التي جمذ مىاظهتها .زم ًجب ؤن هدمله ٖلى البدض ًٖ ماقغاث ٚحر ْاهغة خؿب الدكىٍغٖ .لى ؾبُل اإلاشا ،٫ه٣ترب
مً ج٣اَ٘ و وؿإله ما هي ال٣اٖضة خؿب اإلااقغاث الٓاهغة ،زم بطا ٧اهذ لضًه الغئٍت (ماقغ ٚحر ْاهغ) ،وؿإله هل
ونل ؤي مؿخٗمل ؤو ًم ً٨ؤن ًهل (ماقغ ٚحر ْاهغ)...
زم ًم٨ىىا ؤن هضزل في الخجمٗاث الٗمغاهُت إلاىانلت جىىَ٘ اإلااقغاث التي ؾىهاصٞها.
ٖىض ٖبىع الخ٣اَ٘ ،هُلب مىه الخد ٤٣بك٩ل وؿ٣ي ًمُىا وَؿاعا (زهىنا بالؼواًا اإلاُخت) ًٖ َغٍ ٤جدغٍ ٪مىُ٣ت
الىيىح لبهغه هدى اإلااقغاث اإلاغاص جدضًضها.
٢بل ٧ل جس ٠ُٟمً الؿغٖت ،هُلب مىه البدض ًٖ اإلااقغاث آلاجُت مً الخل.٠
هدمله ٖلى بًجاص جمىيٗه زال ٫ألاعب٘ زىان اإلا٣بلت خؿب الٗالماث اإلاغؾىمت ٖلى ألاعى وظىصة الخ٨ؿُت (وظىص
الخص ى والخٟغ الهٛحرة.) ...
ًجب ٖلى اإلاخٗلم ؤن ٌٗلً مؿب٣ا ٖىضما ؾىهاص ٝمىاَ ٤طاث الغئٍت اإلاىسًٟت :مىٗغط صون عئٍت و ٢مت مىدضع و
ؤحجبت للغئٍت بال٣غب مً الُغٍ.٤
و ل ً٨ؤًًا صازل اإلاغ٦بت (لىخت الُ٣اصة ،و ضجُج) .هخإ٦ض مً ؤن اإلاخٗلم ٢ض عا٢ب اقخٗا ٫و اهُٟاء ؤيىاء الخدظًغ
٢بل ؤلا٢الٕ و ؤن ال وظىص لطجُج و عواثذ مغٍبت ؤو ؤيىاء حكخٗل ؤزىاء الؿحر.
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زم ؾىجٗله ًبدض ًٖ هٓغ مؿخٗملي الُغٍ ٤آلازغًٍ إلاٗغٞت ما بطا ٧اهىا ٢ض ؤصع٧ىا وظىصه.
ب .ال٩لماث-اإلاٟاجُذ و اإلاسُُاث-اإلاٟاجُذ.
مجاٌ الشإٍت اإلاباشش :هى الًٟاء اإلاغجي مً ٢بل ؤُٖيىا صون جدغٍ٨ها .و هى خىالي  180صعظت ٖلى اإلاؿخىي ألا٣ٞي و
 120صعظت ٖلى اإلاؿخىي الٗمىصي (ؤ٦ثر ؤهمُت هدى ألاؾٟل).
وم٘ طلٞ ٪ةن خضة وص٢ت الىٓغ ج٣خهغ ٖلى بً٘ صعظاث (الغئٍت اإلاغ٦ؼٍت) ،والباقي ً٩ىن ؤ٦ثر ؤو ؤ٢ل ٚمىيا خؿب
الؿغٖت (الغئٍت الجاهبُت) ،و٧ل ما هى ٚحر مغجي في اإلاجاالث البهغٍت اإلاباقغة وٚحر اإلاباقغة ٌؿمى ػاوٍت مُخت.
مجاٌ الشإٍت غير اإلاباشش :هى الغئٍت التي حٗ٨ؿها اإلاغاًا .هظه الغئٍت هي ؤ٢ل ص٢ت ألنها حٗخمض ٖلى َبُٗت اإلاغاًا،
ٌؿخٛغ ١الضما ٙمؼٍضا مً الى٢ذ لخ٣ضًغ ٖلى الخهىم اإلاؿاٞت التي جٟهلىا ٖمً ٌؿحر زلٟىاً .سخل ٠بصعا٥
اإلاؿاٞاث ما بحن اإلاغآة الضازلُت و اإلاغآة الخاعظُت.
الضاواًا اإلاُخت ألامامُت :الؼاوٍت اإلاُخت هي الجؼء اإلاسبإ بداظؼ ؤو ؤي ش يء في مجا ٫عئٍدىا اإلاباقغ .في ألامام ،جسٟي
ٖلُىا ٢ىاثم الؼظاظت ألامامُت ؤو الجؼء النهاجي مً هُ٩ل اإلاغ٦بت بٌٗ صعظاث الغئٍت٩ً .ىن ٖغى ال٣اثم بً٘
ؾىدُمتراث ول٨ىه ًم ً٨ؤن ًذجب ٖلُىا مغ٦بت ٖلى بٗض  50مترا!
الضاواًا اإلاُخت الجاهبُت :هي اإلاؿاخاث اإلاخىاظضة ٌؿاعا و ًمُىاٖ ،مىصًا باليؿبت لىٓغهاٖ .ىضما هضوع بغؤؾىاً ،ب٣ى
هٓغها مجزعجا ب٣ىاثم ألابىاب.
الضاواًا اإلاُخت الخلفُت :هي ألا٦ثر ؤهمُت ألن م٩ان الؿُا٢ت ًخىاظض بُٗضا ظضا ًٖ الؼظاظت الخلُٟت .ج٩ىن ال٣ىاثم
ؤوؾ٘ و الؼظاظت الخلُٟت ؤ٢ل ٖلىا مً الؼظاظت ألامامُت.
الحشهُت البطشٍتً :دلل الضما ٙالغئٍت بك٩ل ؤًٞل ٖىضما جب٣ى الُٗىن في مدىع الغؤؽ (ألاٖهاب البهغٍت هاصثت).
ولظلٞ ٪مً الًغوعي لهظا الؿبب و لىظىص الؼواًا اإلاُخت ،جدغٍ ٪الُٗىحن والغؤؽ في الاججاهاث التي هغٚب في
مالخٓتها.
اإلائششاث الظاهشة-غير الظاهشةٖ :ىضما وؿى ١اإلاغ٦بت ،هالخٔ ؤقُاء جخجؿض بالدكىٍغ وباإلاغ٦باث والغاظلحن
والخُىاهاث ٧ ...ل ما هى ٢ابل للخمُحز بؿهىلت ٧لىخت ؤو يىء ؤو ٖىن ؤو مغ٦بت ؤو عاظل ٌ ...ؿمى ماقغ ْاهغ .في خحن
ؤن ٧ل ما هى نٗب الخٟؿحر ٌؿمى ماقغ ٚحر ْاهغٌٗ .خبر وظىص مغ٦باث مخىٟ٢ت ٖلى الُمحن ماقغا ْاهغا ،ولً٨
ًجب ؤن ً٩ىن الخدغي ؤ٦ثر هجاٖت وٍجب ٖلُىا البدض ًٖ وظىص ع٧اب صازل اإلاغ٦باث اإلاخىٟ٢ت .بطا جم عنض َُ،٠
ًم٨ىىا بطن ؤن هخىٞ ٘٢خذ باب للمغ٦بت ؤو زغوظها مً م٩ان جىٟ٢ها (ختى لى لم ً ً٨هىاٖ ٥المت زانت) .و ًغجبِ
اإلااقغ ٚحر الٓاهغ صاثما باإلااقغ الٓاهغ ،بل هى ون ٠ؤ٦ثر جٟهُال ًدمل بلى الخٟؿحر .وجٟغى ال٣اٖضة ؾلى٧ا
همُُا ،ول ً٨الىا ٘٢وجىىٕ الؿلىُ٦اث ًخُلبان في بٌٗ ألاخُان جٟؿحراث ؤ٦ثر ص٢ت ومالثمت للىيُٗاث.
العشعت اإلافشؾت و ؤلافشاؽ في العشعت :ؤلاٞغاٍ في الؿغٖت هي ججاوػ الؿغٖت ال٣هىي اإلاؿمىح بها .و الؿغٖت
اإلاٟغَت هي وجحرة ال حؿمذ بالخى ٠٢ؤو بخجىبه ٢بل خاظؼ .و هي خانل للمؿاٞت اإلاُ٣ىٖت زال ٫ػمً الخٟاٖل و
لىظىص ماقغاث خى ٫اإلاؿاع اإلاؼم٘ ؤزضه.
مىؿلت عذم الُلين :هي اإلاىُ٣ت اإلادخملت إلاؿاعاث مؿخٗملي الُغٍ ٤آلازغًٍ في و٢ذ مٗحن .وَؿاوي هظا الى٢ذ
الؼمً اإلاُلىب للىنى ٫بلى مؿخٗمل الُغٍ ٤آلازغ .و ه٨ظاٞ ،ةن عاظال في ويُٗت و٢ىً ٝبٗض ٖىا بشاهِخحنً ،سل٤
خىله مىُ٣ت مً ٖضم الُ٣حن حؿاوي اإلاؿاٞت التي ًم ً٨ؤن ً ُ٘٣زال ٫زاهِخحن.
وظادة العالمت :هي اإلاؿاخت اإلادُُت بمؿاع مغ٦بدىا صون ؤي زُغ له ٖال٢ت بمؿخٗملي الُغٍ ٤آلازغًٍ.
مىؿلت ؤلاهشاهاث :هي اإلاىُ٣ت ٚحر ال٣ابلت لاله٨ماف التي جمكُها مغ٦بدىا ؤمامها .و هي جغجبِ بى٢ذ عص الٟٗل لضًىا
وبم٩اهُاث الخهغ والخجىب .وبالخالي ٞهي حٗاص ٫في الُى ٫مؿاٞت الخى .٠٢و ل ً٨حك٩ل هظه اإلاىُ٣ت ٢مٗا ،الجؼء
ألاو ٫مىه هى اإلاؿاٞت اإلاُ٣ىٖت زال ٫ػمً عص ٗٞلىا (ٖى ٤ال٣م٘) ،والجؼء الشاوي هى اإلاؿاخاث اإلاغجبُت بالخهغ و /ؤو
الخجىب (الجؼء الىاؾ٘ مً ال٣م٘).
مششوع دلُل اإلاذس لخعلُم ظُاكت اإلاشهباث الخفُفت مً ضىف " "

53/017

مىؿلت الخؿش اإلادخمل :هى م٩ان لخٗاعى مدخملٞ .هى اإلاؿاخت اإلاكتر٦ت بحن مىُ٣ت ؤلا٦غاهاث لضًىا ومىُ٣ت ٖضم
الُ٣حن .و لً ً٨م ً٨ؤًًا ؤن جيخج مىُ٣ت الخُغ اإلادخمل ًٖ حجب للغئٍت .بطا ٧اهذ ؾغٖت ؾحرها مهمت وجسل٤
مؿاخت ب٦غاهاث بلى صعظت ؤن هظه ألازحرة جسخٟي في مىُ٣ت مذجبتٞ ،ةنها جدضر مىُ٣ت زُغ مدخمل .وهظه ألازحرة
جسخٟي ٖىضما هس ٌٟمً ؾغٖخىا بالخ٣لُو مً مىُ٣ت ؤلا٦غاهاث بلى مىُ٣ت الغئٍت.
 5خهُلت اإلا ُ٘٣البضاٚىجي
ماهي ماهالجه خى ٫اإلاىيىٕ ٢بل اإلاُ٘٣؟
هل ًٟغ ١بحن ماقغ ْاهغ وٚحر ْاهغ؟
هل ٌٗغً ٠ُ٦ ٝبدض ًٖ ماقغاث ٚحر ْاهغة في ؤ٦ثر مً  4زىان ؤمامه؟
هل ًإزظ في الاٖخباع وظىص الؼواًا اإلاُخت ٢بل الُ٣ام بخٟاوث في اإلاؿاع؟
هل مً الًغوعي ؤن وؿخمغ في هظه الضعؽ ؤو الاهخ٣ا ٫بلى م ُ٘٣ظضًض؟
ما الظي اخخ ٟٔبه للمؿخ٣بل مً خُض التر٢ب؟
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بؿاكت  :15الخىاضل مع معخعملي الؿشٍم آلاخشًٍ
 ؤخضص الىؾاثل الٓاهغة وٚحر الٓاهغة اإلاؿخٗملت للخىانل ٖلى الُغٍ.٤
 ؤُ٢م ٖىا٢ب ؤي زُإ في جدضًض بقاعة ٚحر ْاهغة بحن اإلاؿخٗملحن.
 ؤط٦غ اإلااقغاث التي ًخٗحن ؤزضها في الخؿبان لخدضًض ؤن مؿخٗمل آزغ ٢ض عنض هُدىا.
 ؤُ٢م الى٢ذ الالػم إلاؿخٗمل آزغ لخدضًض هُدىا.
 آزظ في الخؿبان و٢ذ عص الٟٗل إلاؿخٗملي الُغٍ ٤آلازغًٍ لئلقٗاع بخُٛحر ؾغٖت الؿحر.
 آزظ في الخؿبان و٢ذ عص الٟٗل إلاؿخٗملي الُغٍ ٤آلازغًٍ لئلقٗاع بخُٛحر اإلاؿاع.
 1الٟ٨اءاث التي ًجب بلىٚها.
بُلب مً اإلاضعب الُ٣ام بدكُٛل  4وؾاثل جدظًغ مسخلٟت ؤزىاء الؿُا٢ت صون جغصص ؤو زُإ.
 2الىؾاثل.
ؤ -مخىؾِ اإلاضة الؼمىُت
 90ص٣ُ٢ت يمنها  60ص٣ُ٢ت ٖغيُا
ب -م٩ان الخٗلم
في اإلاغ٦بت
ط -ألاصواث الًغوعٍت
اإلاغ٦بت و مُٗىاث مخٗضصة الىؾاثِ
ًٞ 3اء الخٗلم .
ٞاثضة اإلاُ٘٣
ًخُلب ج٣اؾم الُغٍ ٤اخترام  ً٢الخىانل بحن مؿخٗملي الُغٍ .٤اؾدبا ١الىٓغ خىليٌ ،ؿمذ بالخىانل بد٨مت وفي
الى٢ذ اإلاىاؾب :في ؤ٢غب و٢ذ مم ً٨بضون ؤن ؤ٧ىن ٚامًا.
ل٣ض حٗلمذ اؾخسضام الىؾاثل اإلاىيىٖت عهً بقاعج ٪زانت مً ؤظل لخىانل .مً بُنها ،بقاعة يىء الى٢ىٝ
باؾخسضام صواؾت الخهغ ؤو الًىء الىامٌ الظًً ؾُ٩ىهىن خلٟاء هِٟؿىن .مٗٓم الخىاصر هي هاججت ًٖ ٖضم
الخٟاهم بحن مؿخٗملي الُغٍ .٤و هظا ٌٗني ؤهه ال ًجب ٖلُ ِ٣ٞ ٪ؤن حٗغُُٟ٦ ٝت حكُٛل وؾُلت الخد٨م ول ً٨و
ٖلى الخهىم مٗغٞت متى حكٛل هظه الىؾُلت .وبالخالي ٞمً ألا٦ثر ؤماها جدظًغ مؿخٗملي الُغٍ ٤الظًً ٌؿحرون
زل ٪ٟبةقاعة يىء الى٢ى٢ ٝبل الخهغ .و ًجب ؤًًا ؤن ًإزظ اؾخٗما ٫الًىء الىامٌ في الخؿبان الى٢ذ الظي
ؾِؿخٛغ٢ه اإلاؿخٗملىن آلازغون مً ؤظل ٞهم.٪
.4بلىعة اإلا ُ٘٣البُضاٚىجي
ؤ .الى٣اٍ التي ؾِخم الخُغ ١لها زال ٫اإلا- ُ٘٣اإلاىايُ٘ الضًضا٦خُُ٨ت-
للهٗىص بلى اإلاغ٦بت ،ؤقغح له ؤن ٖلُه ؤن ًمغ ؤمام اإلاغ٦بت و ٌؿحر ٦ظل ٪م٘ جض ٤ٞاإلاغ٦باث ختى ال ًخٟاظإ بمؿخٗمل
للُغٍ.٤
للجزوً ،٫مغ وعاء اإلاغ٦بت لُ٩ىن صاثما في مىاظهت خغ٦ت اإلاغوع .بطا ٧ان طل ٪مم٨ىاً ،خم بهؼا ٫ألاَٟا ٫مً ظهت الُىاع
ؤو مً ظهت ال٨خض.
و ٖىض ٞخذ وبٚال ١ألابىاب مً الضازل ،ؤٞخذ الباب بالُض الُمنى ٖىضما ؤ٧ىن عا٦با ٖلى الجاهب ألاٌؿغ صازل اإلاغ٦بت
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و بالُض الِؿغي ٖىضما ؤ٧ىن ظالؿا ٖلى الُمحن للخهىٖ ٫لى عئٍت مباقغة و ؤ٦ثر وؾىٖا و ويىخا ٖلى خغ٦ت الؿحر.
إلاٛاصعة اإلاغ٦بت ،ؤوٟ٢ها باؾخسضام خهاع الُض و بالىُ٣ت اإلاداًضة (ؤو باؾخسضام صعظت للؿغٖت ٖىض مىدضع) ؤٟ٢ل
اإلا٣ىص وؤٚل ٤ألابىاب باإلاٟخاح.
ؤٖلً ًٖ حُٛحراث الاججاه وؾغٖت الؿحر مً ؤظل ؤلاقٗاع بالخسًُٟاث اإلاؼمٗت للؿغٖت بةقاعاث ؤيىاء الى٢ىٝ
وبخُٛحر الاججاه باأليىاء الىامًت .ؤ٢ضع الى٢ذ بحن بقٗا ٫ؤلاقاعة وؤلاصعا ٥مً ٢بل مؿخٗملي الُغٍ ٤آلازغًٍ.
ًجب ؤن ً٩ىن هظا الى٢ذ صاثما ؤ٦ثر مً زاهِخحن .و ال ًجب ؤن ؤخظع با٦غا ظضا ؤو مخإزغا ظضا.
زمً ،جب ؤن ًخجه هٓغه هدى آلازغًٍ للخد ٤٣مً ؤن ؤلاقاعة و ؤلاقٗاع جم بصعا٦هما مً َغ ٝاإلاؿخٗمل آلازغ .آزظ
٦مشا ٫مؿخٗمل للُغٍٖ ٤ىض ج٣اَ٘ ًيخٓغ ٖلى ًمُيىا ول٨ىه هٓغه مىظه هدى ًمُىهٞ .دتى بٗض الخىانل مٗه ًٖ
َغٍ ٤بقاعة يىثُتٞ ،ةهه لم ًضع٦ىا.
في ٖضة مىاؾباث ،ؾى ٝؤَلب مً اإلاخٗلم مالخٓت الخٛحراث في ؾلى ٥مؿخٗملي الُغٍ ٤آلازغًٍ ٖىضما ً٩ىن ٢ض
جىانل بىٟؿهٖ .لى ؾبُل اإلاشاٖ ،٫ىضما ٌكحر بلى الُمحن ٧ي ًىُٗ ٠هدى ػه٣ت ماً ،جب ٖلى مؿخٗملي الُغٍ ٤الظًً
ًدبٗىن مً الخل ٠ؤن ًسٟٟىا مً الؿغٖت ؤو ًىداػوا بلى ٌؿاعهم.
زم ؤَلب مىه ؤن ٌٗض اإلااقغاث التي حؿمذ بالخد ٤٣ؤهه ٢ض جم ٞهمه مً ٢بل آلازغ (هٓغة ،ؤو خغ٦ت ،ؤو حُٛحر
الؿغٖت ،ؤو حُٛحر اإلاؿاع ؤو بقٗا ٫ألايىاء الىامًت للمؿخٗمل آلازغ.)...
وجم ً٨الىيُٗاث اإلابدىر ٖنها مً الؿماح للمخٗلم بدكُٛل مسخل ٠وؾاثل الخىانل والخد ٤٣مً ٞهمه مً ٢بل
آلازغًٍ:
ألايىاء الىامًت (ٖلى بٌٗ اإلاغ٦باث الخضًشت ،هبٌ واخض ٖلى وؾُلت الخد٨م ٌؿاوي  3ومًاث)اإلاىبه الهىحي.بقاعة الاؾخٛازت. ؤيىاء الى٢ى ٝبك٩ل مخ.ُ٘٣ؤيىاء الخدظًغ.ُٞما ًخٗل ٤باؾخسضام بقاعة الاؾخٛازتً ،بدض بهغٍا ًٖ وؾُلت الخد٨م مً زال ٫هٓغاث زاَٟت ومخ٨غعة ٖىض
الخاظت ٢بل البدض ٖىه ًضوٍا.
حؿخسضم ظمُ٘ الىْاثً ٠ضوٍا باؾخصىاء يىء الخى ٠ُ٢بك٩ل مخ .ُ٘٣ؤبحن له ؤن ه٩ىن صاثما مخإهبحن الؾخٗما٫
صواؾت الخهغٖ ،لى ٚغاع وؾاثل الخد٨م ألازغيً .جب ؤن ال ًخجاوػ الخظاء ٖلى الضواؾت.
ًجب ؤن ج٩ىن ؤلاقاعاث الهىجُت و الًىثُت زاَٟت و مخ٨غعة ٖىض الخاظتً .خم جىبُه الٗحن بؿهىلت ؤ٦ثر ٖىضما ً٩ىن
الخىبُه وامًا بضال مً مخهل.
اإلاىبه الهىحي مهضع ضجُج ٦بحر في الخجمٗاث الؿ٨ىُت .و بال ٞةهىا وؿخٗمله لجظب الاهدباه في الخاالث التي ًمً٨
ؤن ج٩ىن زُحرة (مىٗغط صون عئٍت ٖلى ؾبُل اإلاشا)٫
ؤوظه ج٨ٟحر اإلاخٗلم ٖلى ٣ٞضان مٗنى وؾاثل الخىانل ٖىضما ٌؿاء اؾخسضام ؤيىاء الخدظًغ و الخُغ٧ ،ى٢ىٝ
اإلاغ٦باث في ن ٠مؼصوط.
ب .ال٩لماث-اإلاٟاجُذ و اإلاسُُاث-اإلاٟاجُذ.
ال أغاًم و ال أفاجئ :حٗخبر خغ٦ت مغوع اإلاغ٦باث ٖمل اظخماعيً ،م ً٨مًاً٣ت ج٣ضم مؿخٗملي الُغٍ ٤آلازغًٍ
(جى ٠٢ؾئ)ٖ ،ضم مالءمت الؿغٖت )...ؤن ٌؿبب جىزغاث ٖهبُت ؤو ؾُا٢ت مدٟىٞت باإلاساَغ .وهظا ًم ً٨ؤن ًاصي
بهم بؿبب الؼٍاصة في الخىزغ بلى ؾُا٢ت ٖضواهُت وبالخالي زُحرة .ومٟاظإة مؿخٗمل آزغ ٌٗني اإلاساَغة بالدؿبب في
خالت َاعثتٚ ،البا ما ج٩ىن هدُجتها زُحرة ٖلُىا وٖلى آلازغًٍ،
أجىاضل :الٌؿمذ الخى٣ل ٖلى متن ؾُاعة بةم٩اهُت الخدضر مباقغة ُٞما بُيىا ختى ًخم ٞهمىا مً َغ ٝمؿخٗملي
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الُغٍ ٤آلازغًٍ .ولهظا ٞمً ألاؾاس ي ؤن ًٟهم مؿخٗملي الُغٍ ٤آلازغًٍ الىىاًاً .جب ؤن ٌؿمذ اؾخٗما ٫ألايىاء و
ألايىاء الىامًت واإلاىبهاث الهىجُت والًىثُت باإلقاعة بلى مؿاعها ؤو ؾغٖخىا اإلاؼمٗت ختى ال هًاً ٤ؤي شخو في
جى٣له.
أهبه مبىشا دون لبغ :ؤلاقاعة ؤو الخدظًغ هى ٖمل اظخماعي ٌؿمذ للمؿخٗملحن اإلاخىاظضًً خىلىا ٞهم هىاًاهاً .جب
ؤن جهضع هظه ؤلاقاعة ٖلى ألا٢ل زاهِخحن ٢بل حُٛحر الؿغٖت ؤو اإلاؿاع .هظه اإلاضة يغوعٍت إلاىذ اإلاؿخٗملحن و٢خا مغٍدا
للخهغ ٝو٣ٞا لظل.٪
٧لما ٧ان لضًىا الى٢ذ لٟهم الىيُٗاث هخ ٠ُ٨ؤخؿً ،وهظا ًهلر ؾىاء باليؿبت لىا ؤو باليؿبت لآلزغًٍ .و ًمً٨
للخىبُه اإلاب٨غ ظضا لخُٛحر الاججاه ؤن ًسضٕ جدلُل آلازغًٍ الظًً ًدبٗىهىا وَؿبب زُإ له ٖىا٢ب مإؾاوٍت.
أغىاء الىكىف :بقٗا ٫ؤيىاء الى٢ى ٝبك٩ل مخٌ ُ٘٣ؿمذ بةزباع اإلاؿخٗملحن آلازغًٍ الخابٗحن ًٖ الخس ٌُٟفي
الؿغٖت اإلاؼم٘ الُ٣ام به (ولِـ الخس ٌُٟآلاوي للؿغٖت) و ٌؿمذ لهم الخهىٖ ٫لى مؼٍض مً الى٢ذ للٟهم .و ه٨ظا
ه٣لل مً الخُإ الؿلى٧ي ٖىض الؿاث٣حن آلازغًٍ ،وبالخالي الخُغ ٖلُىا و ٖلى آلازغًٍ.
اإلاىبه الطىحيً :خحر اهدباه و ًٓ٣ت مؿخٗملي الُغٍ ٤اإلاخىاظضًً خىلىا بكإن زُغ وقُ .٪لظا ًجب اؾخسضامه
بد٨مت ختى ال ًهبذ اؾخٗماله جاٞها.
أغىاء الاظخغازت :جدظعها في ويُٗاث الؿُا٢ت الخانت ظضا ،مً زُغ ٦بحر .جماما ٧اإلاىبه الهىحي ،اؾخسضامها
اإلاٟغٍ ًجٗل مٗىاها ؤ٢ل ؤهمُت و لً ًجظب بٗض الُٓ٣ت اإلاىخٓغة.
اشاسة أغىاء الؿشٍمً :جب ؤن حؿاٖض ٖلى الخىانل وٞهم ؤلاعاصاث .جم ً٨مً لٟذ الاهدباه بلى جىاظضها ،و حٗؼٍؼ
ويىح عئٍدىا و ٦ظا جىانلىا م٘ آلازغًٍ الؾُما في اللُل.
ألاغىاء الىامػت :حكحر بلى ٖؼمىا ٖلى حُٛحر اإلاؿاع ؤو الاججاه ،و جم ً٨مً حؿهُل ججاوػها ؤو مالءمت ؾغٖت مؿخٗملي
الُغٍ ٤اإلاخىاظضًً خىلىا .بنها ج٣لل مً ألازُاء في الخٟؿحراث اإلاخٗل٣ت بالؿُا٢ت وبالخالي اخخماالث و٢ىٕ خىاصر
ٖىضما حؿخٗمل في الى٢ذ اإلاىاؾب.
 5خهُلت اإلا ُ٘٣البضاٚىجي.
ماهي ماهالجه خى ٫اإلاىيىٕ ٢بل اإلاُ٘٣؟
هل ًٟغ ١بحن ًغي و ًغاه آلازغون؟
هل ًإزظ بالخؿبان و٢ذ عص الٟٗل إلاؿخٗملي الُغٍ ٤آلازغًٍ للخىبُه بخُٛحر في ؾغٖت الؿحر؟
هل مً الًغوعي الاؾخمغاع في هظه الضعؽ ؤو الاهخ٣ا ٫بلى م ُ٘٣ظضًض؟
ما الظي اخخ ٟٔبه مً خُض الخىانل م٘ آلازغًٍ؟
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بؿاكت  : 16جلاظم الؿشٍم عىذ الخلاؾعاث
 ؤهجؼ الا٢تراب وٖبىع الخ٣اَٗاث.
 ؤوُٗ ٠بلى الُمحن ؤو بلى الِؿاع ٖىض الخ٣اَٗاث.
 ؤ٢ضع مؿاٞت الغئٍت ٖىض الخ٣اَٗاث.
 الؿُا٢ت ٖىض الخ٣اَٗاث ٖىضما ج٩ىن الغئٍت ظُضة.
 الؿُا٢ت ٖىض الخ٣اَٗاث ٖىضما ج٩ىن الغئٍت ؾِئت.
 الؿُا٢ت في اإلاضاعاث.
 1الٟ٨اءاث التي ًجب بلىٚها.
ؤظُب في ص٣ُ٢ت:
ما هى الخُغ ٖىضما هىُٖٗ ٠لى الُمحن ٖىض "اٞسر اإلاغوع"؟
ؤط٦غ زُغًٍ زانحن بخ٣اَٗاث َغُ٢ت صوعاهُت ،في ؤ٢ل مً  30زاهُت.
زال 10 ٫حُٛحراث لالججاه ( 5زاعط ج٣اَٗاث َغُ٢ت صوعاهُت و  5بخ٣اَٗاث َغُ٢ت صوعاهُت) ٠ُ٨ً ،مغا٢باجه زم
بقاعاجه ٢بل الخمىيٗاث و جسًُٟاث الؿغٖت ،ال ٌؿمذ بإي زُإ في ٢اٖضة ألاولىٍت و اإلاغا٢باث وؤلاقاعاث ،و ٌؿمذ
بسُإًً بسهىم الخمىيٗاث بطا لم جًاً ٤و لم ج ً٨زُحرة .وؾى٩ىن مىخبهحن بك٩ل زام للخٟاّ ٖلى
جمىيٗىا وؾغٖخىا صازل الخل٣ت زم مٛاصعتها م٘ اإلاغا٢بت وؤلاقاعة ٢بلُا.
 2الىؾاثل.
ؤ-مخىؾِ اإلاضة
 120ص٣ُ٢ت.
ب-م٩ان الخٗلم
باإلاغ٦بت ،وبؿغٖت ؾحر مٗخضلت (بلى ٦ 80م /ؾاٖت ٖلى الُغٍ ،)٤زاعط الخجمٗاث الٗمغاهُت ؤؾاؾا و ٢لُال صازل
الخجمٗاث الٗمغاهُت في مىُ٣ت ظاهبُت بًاخُت اإلاضًىت.
باليؿبت للمغخلت ألازحرة ،بال٣اٖت وٖلى خا٧ي للؿُا٢ت وفي خلبت زانت ؤو في َغٍ ٤جىٗضم ٞيها خغ٦ت الؿحر.
ط-ألاصواث الًغوعٍت
خا٧ي ومغ٦بت و مُٗىاث مخٗضصة الىؾاثِ
ًٞ 3اء الخٗلم.
ٞاثضة اإلاُ٘٣
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جىي٘ ٖالماث ٢ىاٖض ألاولىٍت ٢بل الخ٣اَٗاث مً ؤظل حؿهُل ٖبىعها .وَؿمذ الدكىٍغ بخى ٘٢وظىص ج٣اَ٘ َغٍ٤
وؤًًا مٗغٞت هٓام اإلاغوع ٖىض الا٢تراب مىه .و بمٗغٞت هظه ؤلاقاعاث وؿدب ٤ال٣اٖضة الىاظب جُبُ٣ها .و ه٨ظا هغبذ
مؼٍضا مً الى٢ذ لخدضًض وظىص مؿخٗملحن آزغًٍ والخىانل مٗهم وزانت هدى الخلٖ ٠ىضما ؾُ٩ىن مً الًغوعي
الخس ٠ُٟمً الؿغٖت.
ول ً٨الخجغبت حٗلم ؤًًا ؤن اخترام ال٣ىاٖض ال ًٟ٨ي لًمان الؿالمت.
ؾُ٩ىن ٖلُ٨م حٗلم البدض ًٖ بٌٗ اإلااقغاث ؤلاياُٞت ٦ىٓغ الؿاث٣حن مشال .و في بٌٗ ألاخُان ج٩ىن ال٣اٖضة
الٓاهغة ٚحر ٧اُٞت للؿماح باجساط ال٣غاع ،وٍخٗحن بطن جُبُ٢ ٤اٖضة اللبا٢ت لخجىب هؼإ.
و بمجغص وظىص ؤصوى قُٞ ٪ما ًخٗل ٤بخىاظض ؤو ا٢تراب مؿخٗمل َغٍ ٤آزغً ،جب ههج ؾلى ٥ؤ٦ثر ؤمان.
 4بلىعة اإلا ُ٘٣البُضاٚىجي.
ؤ .الى٣اٍ التي ؾِخم الخُغ ١لها زال ٫اإلا- ُ٘٣اإلاىايُ٘ الضًضا٦خُُ٨ت-
هبدض ًٖ جىظُه اإلاخٗلم بلى َغ٢اث جخىٞغ ٖلى ٖالماث مدىعٍت لخدضًض اإلامغاث و ؤزغي ال جخىٞغ ٖليها  ،ج٣غٍبا طاث
ٖغى ٦بحرً :جب ؤن ًب٣ى صاثما مخمىيٗا ٖلى الُمحن ول٣ً ً٨ضع الخحز الجاهبي الظي ًٟهله ًٖ ال٨خض و ًٖ مدىع
الُغٍ ٤ؤو ًٖ الجاهب ألاٌؿغ إلامغه .بطا ٧اهذ ممغاث الؿحر مجؿضة ،ؾى ٝوؿحر وؾِ اإلامغ .هسخاع صاثما اإلامغ
اإلاخىاظض بإ٢ص ى الُمحن لالججاه الظي هدبٗه.
هسخاع مؿاعا ًجب ٖلى اإلاخٗلم ُٞه ؤن ًإزظ بالخؿبان الدكىٍغ الٗمىصي في و٢ذ ؤو٢ .٫بل حُٛحر اإلامغً ،خإ٦ض مً
زلى اإلامغ ،و ًغا٢ب (مغاًا الغئٍت الخلُٟت ،الؼواًا اإلاُخت) زم ٌٗلً ٖلى هىاًاهً ،خمىي٘ و في ألازحر ً ٠ُ٨ؾغٖت ؾحره.
ًجب ٖلى اإلاخٗلم ؤن ًإزظ بالخؿبان الؿهام الخىظيهُت ،وٖالماث جدضًض اإلامغاث للؿحر صاثما في اإلامغ الظي يهمه:
ممغاث مخسههت ،ممغاث مذجىػة ،عمىػ (ؾُاعاث ألاظغة والخاٞالث ومىا ٠٢الؿُاعاث  )...وؾىجٗله ًالخٔ
مسخل ٠ؤق٩ا ٫الخُىٍ و جباٖضها.
ٖىض الى٢ى ،ٝوُٗى حٗغٍٟا لىىٖحن مً اإلامغاث م٘ ؤزظ ؤمشلت ل٩ل واخضة منهما .زم وؿحر في ؤماً ً٦م٨ىىا ؤن ههاصٝ
ٞيها ممغاث للضعاظاث وممغاث مسههت للخاٞالث وممغاث زانت بخدمُل وجٟغَ ٜالبًاج٘ ٖلى ؾبُل اإلاشاً :٫جب
ٖلى اإلاخٗلم الخٗغٖ ٝليها و ٖضم اإلاغوع ٞيها بطا حٗل ٤ألامغ بممغاث مذجىػة (ل ً٨هبحن له ُُٟ٦ت ُٗ٢ها بإمان) ،ؤو
اؾخسضامها بٗ٣الهُت بطا ٧اهذ ممغاث مخسههتٌٗ ،ني ،في خالت ممغاث جدمُل وجٟغَ ٜالبًاجً٘ ،جب ججىب
الخس ٠ُٟمً الؿغٖت ٢بل صزى ٫هظا اإلامغ ،الظي نمم زهُها لخجىب مًاً٣ت جض ٤ٞخغ٦ت الؿحر ٖلى اإلامغ
الغثِس يً .م٨ىىا ؤن هُلب مً اإلاخٗلم الخٗلُٖ ٤لى ما ًضع٦ه وما ؾُ٣ىم به (ولِـ ما ًٟٗل ألهىا هغي طل .)!٪الخض
ٖلى الؿُا٢ت م٘ الخٗلُٖ ٤ليها ٢بل البضاًت ختى وؿاٖضه ٖلى مض هٓغه بُٗضا ظضا.
ٌؿمذ ٧ل هظا الٗمل اإلاخٗل ٤بالخٗغٖ ٝلى مسخل ٠ؤهىإ اإلامغاث واإلاؿخٗملحن للمخٗلم ؤن ًمخل ٪بقاعاث اؾخضال٫
باليؿبت لخُٛحراث اججاهاجه اإلاؼمٗت.
بٗض طل ،٪ؤط٦غ بمجمىٕ اإلااقغاث التي حؿمذ بال٨ك ًٖ ٠ج٣اَ٘ َغٍ :٤ماقغاث هٓامُت (ؤعماث ج٣اَ٘ الُغٍ،٤
ؤلىاحٖ ،الماث الخُىٍ ٖلى ألاعى إلاٟٗىٖ ٫المت  ٠٢ؤو ٞسر اإلاغوع  )...وماقغاث ٚحر هٓامُت (اهُ٣اٖاث
الُىاعاث والىباجاث ؤو اإلاباوي ،خالت عئٍت مغ٦باث جسغط مً ج٣اَ٘ للُغٍ)٤
زم وكغح بىاؾُت عؾم بُاوي م٘ الخٗلُ ٤مجمىٕ الؿلى ٥الٗام اإلاغبِ بٗبىع ج٣اَ٘ َغٍ .٤وهدغم ٖلى ج٣ؿُم
الخ٣اَٗاث بلى مىُ٣خحن ،ألاولى في البضاًت ووؿميها الا٢تراب والظي ٌُٛي الخمـ ( )5زىاوي لال٢تراب (ؤي خىالي 75
مترا في الخجمٗاث الٗمغاهُت و 250مترا زاعظها) ومىُ٣ت الخٗاعى التي جىظض ٖىض ملخ٣ى الخ٣اَ٘ هٟؿهً .جب ؤن
ًخسظ ال٣غاع ٖىض نهاًت مىُ٣ت الا٢تراب .و ًجب ٖلُىا ؤن هخد ٤٣صاثما مً زلى مىُ٣ت الخٗاعى وؤال ًخم جى٠٢
خغ٦خىا ٞيها.
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ؤزىاء الؿُا٢ت ،هُب ٤هظا الؿلى ٥الٗام مً زال ٫الظهاب ؤوال في اججاه مؿخُ٣م -ب٣ضع ؤلام٩ان -هدى الخ٣اَٗاث التي
جهاصٞىا ،و٢بل طل ٪زاعط الخجمٗاث الٗمغاهُت في مىُ٣ت ٢لُلت الاعجُاص بؿغٖت ؾحر مىسًٟت ؤو مٗخضلت .هُلب مً
اإلاخٗلم الخٗلُٖ ٤لى ؾُا٢خه ل٩ي ٌؿخىٖب مهمت الؿُا٢ت هاجه جضعٍجُا ولُخ٨مً في النهاًت مً بٖاصتها في خاالث ؤ٦ثر
حُٗ٣ضا.
ٖىض الى٢ى ،ٝؤقغح بىاؾُت عؾم بُاوي م٘ الخٗلُ ٤مهمت حُٛحر الاججاه بلى الُمحن وبلى الِؿاع في مسخل ٠الخاالث
اإلام٨ىت (في َغٍ ٤طاث اججاهحن ،في اججاه واخض ،م٘ ممغ مسهو ،م٘ ممغ مخسهو) .ؤقضص ٖلى ظىصة اإلاغا٢باث
التي ًخٗحن الُ٣ام بها والخمىي٘ ٖلى الُغًٍ .٤جب ؤن ً٩ىن الخمىي٘ ال لبـ ُٞهٌٗ ،ني ؤهه ًجب ٖلُه الاهدُاػ بلى
الُمحن ٢بل الاوُٗاً ٝمُىا وٖ٨ؿُا .هخدضر بطن ًٖ بٚال ١البابٌٗ ،ني الخحز اإلاىظىص بحن الؿُاعة وال٨خض .والخحز
اإلاخب٣ي ال ًجب ؤن ٌؿمذ باإلاغة بإن ًخم ججاوػها مً َغ ٝصعاظت طاث عجلخحن صون اخخما ٫مساَغة انُضامها م٘
الُىاع.
ؤزىاء الؿُا٢ت ،ؤَب ٤هظه اإلاهمت الجضًضة بمًاٖٟت الىيُٗاث مً الضوعان بلى الُمحن والضوعان بلى الِؿاع التي
جىاظهىا ،باالهخ٣ا ٫مً الخىظُه بلى الاؾخ٣اللُت.
ٖىض الى٢ى ،ٝؤجدضر ًٖ الؿلىُ٦اث الخانت لٗبىع ج٣اَ٘ َغٍ ٤مىٓمت بٗالمت  ،٠٢وٖالمت ٞسر اإلاغوع زم
الظهاب لخُبُ٣ها في ويُٗاث مسخلٟت.
هضزل الخ٣اَٗاث الضواعاهُت ُٞ ِ٣ٞما بٗض .في هظه اإلاغخلت مً الخ٩ىًًٍ ،هبذ اإلاخٗلم ٢اصعا ٖلى ؤن ًغا٢ب وٍيبه
وٍخمىي٘ صون ؤزُاع باليؿبت بلُه وباليؿبت لآلزغًٍ ٢بل وصازل وٖىض الخغوط مً الخل٣ت.
ٖىضالى٢ى ، ٝؤقغح بىاؾُت عؾم بُاوي م٘ الخُٗل ٤مهمت الؿُا٢ت في ج٣اَ٘ َغ ١طي اججاه صوعاوي خؿب مسخل٠
اإلاساعط اإلام٨ىتًٞ ،ال ًٖ اإلاساَغ الخانت بهظا الخ٣اَ٘ .ال هيس ى ؤن هخ٩لم ًٖ الاؾخصىاء الخام الظي حك٩له
اإلاضاعاث طاث ألاؾبُ٣ت للُمحن (ٖضم وظىص بقاعاث زانت) .زم ،جُبُٖ ٤ملُت ٖبىع ج٣اَ٘ صوعاوي في ويُٗاث
مخىىٖت .و ه٩ىن ًٓ٣حن لؿغٖت الا٢تراب مً الخل٣ت وٖملُاث الخهغ الٗىُٟت في آزغ لخٓت ٢بل الاهضماط ألن
اخخما ٫الانُضام مً الخل٩ً ٠ىن ظض ٢ىي.
ٖىض الى٢ى ،ٝؤقغح بىاؾُت عؾم بُاوي م٘ الخٗلُ ٤الؿلى ٥الخام لٗبىع ج٣اَ٘ َغٍ ٤مىٓم بالًىء الشالسي
ألالىان .وكضص ٖلى ؾغٖت الا٢تراب التي ًجب ؤن ج٩ىن مسخلٟت ٖىض خالت اقخٛاله بك٩ل ٖاصي وخالت ٖضم اقخٛاله.
هُبٖ ٤بىع ألايىاء في ويُٗاث مسخلٟت .هىا ً٩ىن الاخخما٦ ٫بحرا لهضمىا مً الخلٖ ٠ىض الًىء ألانٟغ ؤو ألاخمغ.
هظ٦غ بإن مغخلت الًىء ألانٟغ جضوم خىالي  3زىان .ؾىُلب مىه ؤن ًخسظ ٢غاع الى٢ى ٝؤو اإلاغوع زال ٫زاهِخحن مً
الًىء ألازًغ وٖضم حُٛحر ال٣غاع ختى بطا مغث اإلاغخلت الى الًىء ألانٟغٖ .ىض زاهِخحن مً الًىء ً٩ىن ٖىضه الى٢ذ
ال٩افي لٗبىع الخ٣اَ٘.
هخُغُٞ ١ما بٗض بلى ج٣اَٗاث الُغٍ ٤التي ج٩ىن ٞيها الغئٍت مذجبتٖ .ىض الا٢تراب منها هخٗلم بطن  ٠ُ٦ج٩ىن لضًىا
ؾُا٢ت صٞاُٖتٌٗ ،ني ؤن الغظل مىيىٖت ؤمام صواؾت الخهغ .هدغم ٖلى ؤلازباع بخس ٌُٟالؿغٖت الىاجج ًٖ
خهاع اإلادغ ٥بىاؾُت بقاعة ؤيىاء الى٢ى .ٝزاعط اإلاضاع الخًغي نهاعاً ،م٨ىىا اؾخٗما ٫اإلاىبه الهىحي في خالت
الك ٪ال٨بحر.
ب .ال٩لماث-اإلاٟاجُذ و اإلاسُُاث-اإلاٟاجُذ.
اإلامشاث العادًت :هي مجمىٖت اإلامغاث اإلامحزة بٗالماث ؤعيُت صون جدضًضاث ؤو َغٍ ٤واؾ٘ بضون حكىٍغ زام.
اإلامشاث اإلاخخططت :هي اإلامغاث اإلاسههت الججاهاث مدضصة بىاؾُت ؾهام ٖلى ألاعى ؤو حكىٍغ ٖمىصي زام .هي
ؤًًا اإلامغاث اإلاسههت ؤؾاؾا لخدمُل وجٟغَ ٜالبًاج٘ مً ؤظل الاوُٗا ٝؤو ممغاث الاهضماط اإلاٗمىلت لخىُٓم
جض٣ٞاث مسخلٟت لخغ٦ت الؿحر.
ألابىا  :هي اإلاؿاخاث الخغة اإلاىظىصة بجاهبي اإلاغ٦بت في ممغ ٖاصي ،ؤو اإلاى ٘٢الظي جم قٛله بممغ ما مً ٢بل
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مؿخٗمل للُغٍٞ .٤مً اإلاهم ؤزظ طل ٪بالخؿبان ٖىض حُٛحر الاججاه .زهىنا ،ؤعا٢ب مباقغة وؤٚل ٤خحز الجهت التي
ؤ٢ىم باالوُٗاٞ ٝيها .الُ٣ام بهظا الخمىي٘ ٌٗني اؾدبٗاص زُغ نضم مؿخٗمل َغٍٖ ٤ضًم الخماًت (باب مٛل )٤و
حصجُ٘ الخجاوػ بالجاهب الخغ مً الُغٍ( ٤باب مٟخىح).
اإلاشاكبت والضواًا اإلاُخت :حؿمذ لىا الغئٍت ٚحر اإلاباقغة اإلاىٗ٨ؿت في اإلاغاًا بمالخٓت وظىص مؿخٗملي الُغٍ ٤وعاثىا
ول ً٨ال حؿمذ بمالخٓت الظًً ًخىاظضون بالجىاهب .بطن ٞمً الىاظب اإلاغا٢بت بالغئٍت اإلاباقغة ٌؿاعا ؤو ًمُىا خؿب
حُٛحر الاججاه ٢بل الُ٣ام باإلهدغا.ٝ
ؤلاشاساث  :لؤليىاء الىامًت مضلىالن ،ألاو ٫هى ؤهىا ؾى ٝوٛحر الاججاه بلى الجاهب الظي ٌكحر بلُه الًىء الىامٌ،
والشاوي هى ؤهه مً اإلادخمل ؤهىا ؾىس ٌٟمً الؿغٖت ؤزىاء هظه اإلاىاوعة .و ٖلُىا بالخالي ؤن وكحر بلى طل ٪مؿب٣ا بما
ًٟ٨ي ل٩ي ًدؿنى للمؿخٗملحن آلازغًٍ الظًً ًدبٗىهىا اؾدبا ١ؤي ججاوػ مدخمل ؤو مالءمت ؾغٖت ؾحرهم.
 3ممشاث /ممش :حٗخبر هظه اإلاؿاخاث (ؤو "ألابىاب") مٟخىخت بطا اؾخُإ مؿخٗمل َغٍ( ٤زهىنا مؿخٗمل 2
عجالث) الاهضماط ٞيها .وٍبل ٜمخىؾِ الٗغى إلامغ ٖاصي في الخجمٗاث الٗمغاهُت  3ؤمخاع إلاغ٦بت بٗغى ًؼٍض ٢لُال ًٖ
 1.60متراً .ب٣ى بطن ؤ٦ثر مً متر واخض خغ في ممغ ٖاصي.
اإلامشاث اإلاخططت :هي اإلامغاث اإلاسههت لٟئاث مً اإلاؿخٗملحن مشل الى٣ل الٗمىمي ؤو عا٦بي الضعاظاث ؤو مغ٦باث
الخضزل الؿغًَ٘ .مى٘ ٖلى اإلاغ٦باث الٗاصًت الؿحر ٞيها.
اإلائششاث الظاهشة-غير الظاهشةٖ :ىضما وؿى ١هالخٔ ؤقُاء جخجؿض بالدكىٍغ و باإلاغ٦باث و الغاظلحن و الخُىاهاث...
٧ل ما هى ٢ابل للخمُحز بؿهىلت ٧لىخت و بقاعة يىثُت و ٖىن و ؾُاعة و عاظلٌ ...ؿمى ماقغ ْاهغ .في خحن ؤن ٧ل ما
ً٩ىن جٟؿحره نٗبا ٌؿمى ماقغ ٚحر ْاهغ .و٢ى ٝمؿخٗمل َغٍ ٤في ٖالمت " "٠٢هى ماقغ ْاهغ ،و٧ىن هٓغه
مىظه هدى الُمحن بِىما هدً ٢اصمىن ٖلى ٌؿاعه ٌك٩ل ماقغا ٚحر ْاهغ :هل ًىٓغ هدى الُمحن زم هل ؾِىٓغ بلى
الِؿاع ؤو هل ؾب ٤له ؤن هٓغ هدى الِؿاع وٍغا٢ب ٖلى الُمحن ٢بل الخىٚل في خغ٦ت الؿحر؟
اللىاعذ :الخ٣اَٗاث مىٓمت ٧ي ٌٗغ ٝالجمُ٘ ما ًجب الُ٣ام به لٗبىعها .وفي ُٚاب ؤي حكىٍغ٣ٞ ،اٖضة خ٤
ؤؾبُ٣ت الُمحن هي التي جىٓم الٗبىع .زم ٢ض ً٩ىن هىاٖ ٥المت "ٞسر الُغٍ "٤ؤو ٖالمت " ،"٠٢واللخان حٗىُان في ٧لخا
الخالخحن ؤهه ًجب ٖلُىا ؤن هٟسر الُغٍ ٤للمغ٦باث ال٣اصمت مً الِؿاع و ٦ظا الُمحن.
و زانُت ٖالمت " "٠٢هي بظباع اإلاؿخٗملحن حسجُل و٢ذ ػمني للى٢ى ،ٝو هظا هى الخا ٫زهىنا في الخ٣اَٗاث
الخُحرةً .خٗل ٤ألامغ في الخاالث الشالر الؿاب٣ت بٗبىع الخ٣اَ٘ بٗض الخإ٦ض مً ٖضم الدؿبب في ؤًت مًاً٣ت لخ٣ضم
اإلاؿخٗملحن ال٣اصمحن مً الُمحن ؤو الِؿاع .وبطا ٧ان هىا ٥قٞ ،٪ىظب ٖلُىا الامخىإ ! و ًم٦ ً٨ظل ٪لؤليىاء زالزُت
ألالىان جىُٓم الخ٣اَ٘ ،ألاخمغ ٌٗني الى٢ى ٝاإلاُل ،٤ألانٟغ ٦ظل ٪ما لم ج ً٨اإلاؿاٞت الالػمت للى٢ىٚ ٝحر ٧اُٞت
وؤزحرا ألازًغ ٌؿمذ باإلاغوع .و زهىنُاتها هي َبٗا حُٛحر اللىن ،لظا ًجب ٖلُىا ؤن همغ مً الًىء ألازًغ باخخُاٍ
(زهىنا مغا٢بت الخل )٠ل٩ي هخم ً٨مً الى٢ى ٝبك٩ل مغٍذ ٖىض الا٢خًاء .في خالت وظىص يىء ؤنٟغ وامٌ ؤو
مُٗلٞ ،اللىخت اإلاغجبُت بالًىء هي التي ج٩ىن هاٞظة اإلاٟٗى .٫و في ُٚاب الدكىٍغٞ ،د ٤ألاولىٍت ٖلى الُمحن هى
الظي ًغجر .بطا ٧ان الخ٣اَ٘ مىٓما مً ٢بل ٖىن اإلاغوعٞ ،ةن هظا ألازحر ًدل مدل ؤي حكىٍغ آزغ.
الدشىٍشً :م ً٨ؤلاٖالن ًٖ الخ٣اَٗاث بىاؾُت ٖالمت الخُغ .جىظض ٖلى مؿاٞت  50مترا ٢بل الخ٣اَٗاث صازل
الخجمٗاث الٗمغاهُت و  150متر زاعظها.
الشإٍت :ب ٌٛالىٓغ ًٖ ؤي اٖخباعاث جىُٓمُتً ،جب الخإ٦ض مً ؤن ٖبىع الخ٣اَ٘ مم ً٨صون زُغ .و لظلٞ ٪ةهه
مً اإلاغٚىب ُٞه ٖىضما ً٩ىن لؼاما ٖلى آلازغًٍ ؤن ًٟسخىا لىا اإلاجا ٫للمغوع ؤن هيبه بخىاظضها وزانت زاعط
الخجمٗاث الٗمغاهُت.
اإلاعخعملىن آلاخشون :خؿب مؿخٗمل الُغٍ ٤اإلاىظىص ٢غب الخ٣اَ٘٩ً ،ىن عص ٗٞله مسخلٟا ،و زانت مً خُض
الخدلُل .وبالخاليٗٞ ،لُه ؤن ً٩ىن خظعا بك٩ل زام لىظىص ألاَٟا ٫وؤصخاب الضعاظاث الهىاثُت والىاعٍت...،
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أغىاء الىكىفٖ :ىض الا٢تراب مً ج٣اَٗاث ال جىٞغ عئٍت ؤو يىء ؤزًغ (الظي ال وٗغ ٝاإلاضة اإلاخبُ٣ت له) مً
ألاًٞل الخىبُه بىاؾُت ؤيىاء الى٢ى ٝلخُغ اخخما ٫جس ٌُٟمً الؿغٖت.
اإلاشاكباث اللبلُت للخلاؾعٖ :ىض الا٢تراب مً ج٣اَٗاثً ،جب جدضًض ما بطا ٦ىا مخبىٖحن ًٖ ٢غب بىاؾُت مغا٢باث
في اإلاغآة الضازلُت زم البدض ٌؿاعا وٍمُىا ًٖ ا٢تراب مؿخٗملحن آزغًًٍ .جب صاثما الُ٣ام باإلاغا٢بت ٖلى الِؿاع ؤوال
ماصام ؤهه اإلامغ ألاو ٫الظي ؾِخم ٖبىعه .وٍيبغي ؤًًا ج٨غاع اإلاغا٢بت لخدؿحن جُُ٣م اإلاؿاٞاث وؾغٖاث اإلاؿخٗملحن
آلازغًٍ بض٢ت.
العشعت اللبلُت للخلاؾع :ماٖضا في خالت ٖبىعها لخ٣اَ٘ ً٩ىن ُٞه لؼاما ٖلى آلازغًٍ ؤن ًٟسخىا لىا اإلاجا ٫للمغوع و
حؿمذ لىا الغئٍت بٗبىعه صون زُغً ،جب ٖلُىا صاثما الخس ٌُٟمً الؿغٖت ٖىض الا٢تراب مىه .و هظا ٧لما ٧ان طل٪
يغوعٍا لًمان بم٩اهُت الخىٚل في خغ٦ت الؿحر صون زُغ .و بمجغص ولىظىا بلى الخ٣اًَ٘ ،جب الؼٍاصة في الؿغٖت مً
ؤظل الخغوط مً مىُ٣ت الخٗاعى.
مىؿلت الخعاسع :هى الجؼء الظي جخ٣ابل ُٞه مسخلَ ٠ىابحر الؿحر ،الخُغ في هظه اإلاىُ٣ت هى ؤن ًخم نضم٪
ظاهبُا.
الدشابهاث :الاججاهاث الضوعاهُت مهضعهها الخ٣اَٗاث ال٨الؾُُ٨ت .مً خُض الا٢ترابً ،جب الضزى ٫بليها بك٩ل
ممازل للخ٣اَٗاث ألازغي مً خُض الىي٘ و اإلاغا٢باث وؤلاقاعاث.
خطىضُاث الخلاؾع الذوساوي و اإلاذاسة  :ق٩لها الضاثغي ًاصي بلى حُٛحراث الاججاه ؤو اإلاؿاعاث اإلاضوعة .وهظا ًجٗل
اإلاغا٢باث والخٗامل م٘ وؾاثل الخد٨م ظض مٗ٣ضة٦ .ما جخُلب ؤًًا اهدباها زانا بؿبب ؾلى٧اث بٌٗ اإلاؿخٗملحن
الظًً ال ًخمىيٗىن بك٩ل صخُذ وال ًُٟ٨ىن بقاعاتهم وال ؾغٖت ؾحرهم بك٩ل صخُذ.
اإلاشاكباث :بما ؤن اإلاؿاعاث ًم٨نها ؤن جخ٣ابل صازل ج٣اَ٘ صوعاويُٞ ،جب ؤن جىجؼ اإلاغا٢باث بك٩ل زام في الؼواًا
اإلاُخت.
اإلاعخعملىن آلاخشون :خؿب ٞئاث مؿخٗملي الُغٍ ٤ؾخ٩ىن مؿاعاتهم مسخلٟتً .جب ؤن ه٩ىن ًٓ٣حن بك٩ل زام
اججاه ؤصخاب الضعاظاث طاث عجلخحن (بمدغ ٥ؤو ال) و اإلاغ٦باث الشُ٣لت (ال ؾُما اإلاٟهلُت)ً .م ً٨للمؿاعاث ٚحر
اإلاالثمت لؤلشخام (الباخشحن ًٖ اججاه  )...ؤن جٟاجئ بطا لم هٓ٣ً ً٨حن ٖىض الا٢تراب منها.
الخىعُت :ج٩ىن ج٨ؿُت الخ٣اَٗاث الضوعاهُت ماثلت اججاه زاعط الخل٣ت وطل ٪لهغ ٝمُاه ألامُاع .جؼٍض هظه
الخانُت مً مُل اإلاغ٦باث (ٚحر الضعاظاث طاث عجلخحن) .اعجباَا بال٣ىة الىابظة٩ً ،ىن ه٣ل ال٨خلت بلى الخاعط زُحرا
(اه٣الب) بطا ٧ان الا٢تراب مً خُض الؿغٖت ٚحر مالثم٦ .ما ؤنها جؼٍض مً حؿغب ال٩اػوا ٫مً زؼاهاث اإلاغ٦باث
الشُ٣لت .جخ٩ىن بطن ٖلى ألاعى َب٣ت ج٩ىن زُحرة ظضا بٗض خضور الدؿغب ؤو ٖىض بضاًاث حؿاُ٢اث اإلاُغ.
جلاؾعاث دوساهُت مهمت :بٌٗ اإلاداوع ال٨بري مجهؼة بخ٣اَٗاث صوعاهُت مً ؤظل جدؿحن جض ٤ٞخغ٦ت الؿحر
وجس ٌُٟؾغٖاث مؿخٗملي الُغٍ٩ً .٤ىن للخل٣ت بطن قٗإ مهم ظضا وٍخىٞغ ٖلى الٗضًض مً اإلامغاثً .جب ؤن
ً٩ىن الاججاه ٢ض جم جدضًضه بك٩ل مىاؾب ،ل٩ي ه ٠ُ٨جمىيٗىا وه٩ىن ٢اصعًٍ ٖلى الغظىٕ بلى الُمحن ،إلاٛاصعة
الخ٣اَ٘ في اللخٓت اإلاىاؾبت.
 5خهُلت اإلا ُ٘٣البضاٚىجي.
ماهي ماهالجه خى ٫اإلاىيىٕ ٢بل اإلاُ٘٣؟
هل ًيبه بخسًُٟاث ؾغٖخه ٖىض الا٢تراب مً الخ٣اَٗاث؟
هل ً ٠ُ٨ؾغٖخه لٗبىع الخ٣اَٗاث ،ؤًا ٧اهذ ال٣اٖضة؟
هل ًغا٢ب عئٍت الؿاث٣حن آلازغًٍ ٢بل ٖبىع الخ٣اَٗاث؟
هل ًخمىي٘ بك٩ل مىاؾب في الخ٣اَٗاث الضوعاهُت؟
هل مً الًغوعي الاؾخمغاع في هظه الضعؽ ؤم الاهخ٣ا ٫بلى م ُ٘٣ظضًض؟
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بؿاكت  :17العير في خـ معخلُم  /جذبير الخخفُفاث مً العشعت
 ؤُ٢م اإلا٩ان الظي حكٛله اإلاغ٦بت التي جخم ؾُا٢تها ٖلى الًٟاء الُغقي.
 ؤِ٢ـ الى٢ذ الالػم لٗبىع الُغٍ ٤خؿب ٞئت مؿخٗمل الُغٍ.٤
 آزظ بالخؿبان خالت ألام٨ىت ووظىص مؿخٗملحن آزغًٍ لٗبىع الُغٍ.٤
 ؤُ٢م الى٢ذ الالػم لالهُال ١وبلى ٙؾغٖاث ؾحر مسخلٟت.
 ؤُ٢م ؤو٢اث ما بحن اإلاغ٦باث هدى ألامام.
 ؤُ٢م ؤو٢اث ما بحن اإلاغ٦باث هدى الخل.٠
 ؤؾدب ٤الخُٛحراث في ؾغٖت الؿحر ؤو حُٛحر الاججاه بلى ما بٗض اإلاغ٦بت التي حؿب٣ىا.
 آزظ بالخؿبان اإلاخٛحراث في ؾغٖت خغ٦ت اإلاغوع في جضبحر ؤو٢اث ما بحن اإلاغ٦باث ألامامُت والخلُٟت.
 آزظ بالخؿبان ال٣ىإ اإلادك٩ل هدى ألامام بىاؾُت بٌٗ اإلاغ٦باث لؼٍاصة و٢ذ ما بحن اإلاغ٦باث هدى ألامام.
 آزظ بالخؿبان هكاقت بٌٗ مؿخٗملي الُغٍ ٤في ازخُاع اإلاؿاٞت البُيُت.
 ؤُ٢م ٢ضعة الخباَا إلاغ٦بخه.
 ؤُ٢م اإلاؿاٞت الالػمت للى٢ى ٝبؿغٖاث ؾحر مسخلٟت.
 آزظ بالخؿبان ُ٢اؽ اإلاغ٦بت مً ؤظل بهجاػ و٢ى ٝص ٤ُ٢هدى ألامام ؤو ظاهب مغ٦بخه.
 1الٟ٨اءاث التي ًجب بلىٚها.
في  3ص٢اث٦ ٤دض ؤ٢ص ى:
ؤظُب ًٖ هظا الؿاا ٫وٖلى جمغٍىحن بضون زُإ:
ؤُٖي حٗغٍٟا إلاؿاٞت الى٢ى ٝوٖىهغًٍ لئلوؿان واإلاغ٦بت والبِئت مازغًٍ ٖلى هظه اإلاؿاٞت.ؤخؿب بؿغٖت مؿاٞت الى٢ىٖ ٝىض الؿحر بؿغٖت ٧ 50لم /ؾاٖت زم بؿغٖت ٦ 100م /ؾاٖت .ما هى اؾخيخاظ٪؟ ؤخى3 ٫ؾغٖاث مً ٧لم /ؾاٖت بلى م /زاهُت وؤُٖي ٞاثضة إلاشل هضا الخدىٍل.إلاضة  10ص٢اث ،٤في زالر ؾغٖاث مسخلٟت ،ؤخاٖ ٔٞلى مؿاٞاث الؿالمت في خغ٦ت ؾحر ٦شُٟت بلى خض ما و  /ؤو الٗمل
ٖلى اخترامها ًٖ َغٍ ٤جُبُ٢ ٤اٖضة  2زىاوي هدى ألامام ،ال ؤب٣ى ؤ٦ثر مً  3زىان صون "وؾاصة الؿالمت".
زم بؿغٖتى ؾحر مسخلٟخحن (بحن  40و 60کم  /ؾاٖت) ی٣ىم اإلاضعب-بٗض الخد ٤٣مً ٖضم وظىص ؤي مغ٦بت جدبٗه-
بةُٖاء ؤمغ بالى٢ىٖ ٝىضما جمغ اإلاغ٦بت ؤمام بقاعة اؾخضال.٫
ًخم جىبُه اإلاخٗلم مؿب٣ا ؤن ٖلُه الخهغ ول٨ىه ال ٌٗغ ٝألاماعة التي ؾُسخاعها اإلاضعبً .جب ؤن ًىٓغ في اإلاغآة
الضازلُت ٢بل الُ٣ام بالخهغ.
 2الىؾاثل.
ؤ -مخىؾِ اإلاضة الؼمىُت
 45ص٣ُ٢ت يمنها ٖ 30غيُا
ب -م٩ان الخٗلم
في اإلاغ٦بت ،خغ٦ت ؾحر ٖاصًت وٖلى مؿاع طي خغ٦ت ؾحر مهمت بالخجمٗاث الٗمغاهُت وزاعظها.
ط -ألاصواث الًغوعٍت
مغ٦بت ومُٗىاث مخٗضصة الىؾاثِ.
ًٞ 3اء الخٗلم.
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ٞاثضة اإلاُ٘٣
بن ٖضم اخترام اإلاؿاٞاث بحن اإلاغ٦باث زُحر ظضاٞ .هى ٖضواوي إلاا ًيخج ٖىه باليؿبت لخ٣اؾم الُغٍ ٤وؤًًا الًِٛ
اإلاماعؽ صازل م٣هىعة اإلاغ٦بت التي حؿب.٤
ٞمؿخٗمل الُغٍ ٤اإلاخبىٕ ًٖ ٢غب مً َغ ٝمؿخٗمل آزغ ًم ً٨ؤن ًدـ ؤهه مدانغ و ًغج٨ب ؤزُاء في الؿُا٢ت
ؤو بهماالث ظؿُمت بؿبب الغٚبت في الهغوب مً هظا الً ِٛاإلاماعؽ ٖلُه .بن ٖضم الخٟاّ ٖلى مؿاخاث الؿالمت
هى ماقغ لؿىء ج٣ضًغ مىُ٣ت الا٦غاه لضي الؿاث ٤وُٚاب لالؾدبا.١
وم٘ طلٞ ،٪هظا الخ٣ضًغ مً الهٗب ظضا جد٣ُ٣هٞ .اإلاغ٦بت في خغ٦ت وبصعا ٥اإلاؿاٞاث ؤمغ طاحي ظضا بطن ظض مخٛحر
بحن ألاٞغاص.
ول٩ل هظه ألاؾبابً ،جب ؤن هخٗلم  ٠ُ٦ه٨ٟغ ؤ٦ثر بالى٢ذ بحن اإلاغ٦باث بضال مً اإلاؿاٞت بحن اإلاغ٦باث .مً زال٫
الخٟاّ صاثما ٖلى و٢ذ ال ً٣ل ًٖ زاهِخحن بحن اإلاؿخٗملحنٞ ،جربذ و٢خا للخدلُل وبطن للؿالمت.
٦شحرا ما ًخم ججاهل ظىصة الخهغ في الخٗلماث .وم٘ طلٞ ،٪بمٗغٞتها ظُضا وبج٣انها بؿغٖاث ؾحر مسخلٟتٞ ،ةنها حصج٘
ٖلى الاخخٟاّ ؤمامىا بمؿاٞت جم٨ىىا مً الى٢ى٢ ٝبل الخاظؼ .بطا ٧ان مم٨ىا ،ؾيىجؼ ٖملُاث للخهغ ٖلى خا٧ي
٢هض ٞهم الٟىاثض اإلاسخلٟت إلاؿاٖضاث الخهغ مشل ( ABSظهاػ مى٘ اوٛال ١العجلت) ؤو ( AFUظهاػ مؿاٖضة الخهغ
اإلاؿخعجل)
 4بلىعة اإلا ُ٘٣البُضاٚىجي.
ؤ .الى٣اٍ التي ؾِخم الخُغ ١لها زال ٫اإلا- ُ٘٣اإلاىايُ٘ الضًضا٦خُُ٨ت-
بزاعة الؿُا٢ت م٘ الخٗلُ.٤
للخهىٖ ٫لى ج٣ضًغ ؤ٦ثر صخت لؿغٖخهٞ ،مً الًغوعي جدىٍل" ٧لم /ؾاٖت" بلى "م/ص٣ُ٢ت" :ؤُٖي بٌٗ ألامشلت،
مشال ٧ 50لم /ؾاٖت ،ه 15 = 3 X 5 ُ٘٣مترا ج٣غٍبا في الشاهُت ،وب ٧ 90لم /ؾاٖت ه 3X9 ُ٘٣ؤي  27مترا ج٣غٍبا في
الشاهُت.
ؤُٖي ٢اثمت اإلااقغاث التي جم ً٨مً جُُ٣م ؾغٖت ؾحره الخانت :ماقغ الؿغٖت و الطجُج (اإلادغ ،٥الضًىامُ٩ا
الهىاثُت ،الضخغظت) واإلاىاْغ الُبُُٗت ًٖ َغٍ ٤الٗغى اإلاخخاب٘ في عئٍخه الجاهبُت.
ؾى٣ىم بٗض طل ٪باإلقاعة بلى ؤؾباب ألازُاء في جُُ٣م ؾغٖت ؾحرها :الخٗىص ٖلى الؿغٖت (مؿاع َىٍل ٖلى الُغٍ٤
الؿُاع) والخٗب واؾتهال ٥اإلاىاص اإلاسضعة و الغاخت ؤو ٖضم الغاخت صازل اإلاغ٦بت ،والبِئت ٞاعٚت ومؿخىٍت.
ه٣ىم بالخجغبت زال ٫الؿحر بٗض بزٟاء الٗضاص ًٖ اإلاخٗلم ،هُلب مىه ج٣ضًغ ؾغٖخه ٖضة مغاث في ؤ٢ل ؤو ؤ٦ثر مً 5
٧لم/ؾاٖت في ويُٗاث مسخلٟت وبؿغٖاث مسخلٟت صازل وزاعط اإلاجمٗاث الٗمغاهُت ،ؤو هجٗله ً٣ضع الى٢ذ الالػم
للمغوع مً ٧ 50لم/ؾاٖت بلى ٧ 80لم/ؾاٖت.
ًغجب اإلاخٗلم مسخلٞ ٠ئاث اإلاؿخٗملحن خؿب ٢ىة حؿاعٖهم :صعاظاث بمدغ >٥ؾُاعاث> ؤوػان زُ٣لت> صعاظاث هاعٍت>
مغ٦باث ػعاُٖت> ٖغباث مجغوعة > صعاظاث هىاثُت ،زم ًداو ٫ج٣ضًغ الؿغٖاث اإلاسخلٟت ل٩ل ٞئت خؿب الكب٨ت.
ٖىض الى٢ى ،ٝؾىجٗل اإلاخٗلم ًدضص هُ٣ت اؾخضال ٫زابخت بجىاع اإلاغ٦بت في م٩ان و٢ىٞىا ،وؾىداو ٫ظٗله ً٣ضع
الؿغٖت ب متر/زاهُت .هيخٓغ مغوع مغ٦بت ٖلى مؿخىي هُ٣ت اؾخضال ٫اإلاسخاعة ،وٗض " زاهُت واخضة" ،هغي اإلاؿاٞت
اإلاُ٣ىٖت وه٣ضع بهٟت ج٣غٍبُت الؿغٖت التي حؿحر بها.
و ٖىض الؿحر ،ؾيكحر للمخٗلم ما بطا ٧اهذ مغ٦بت جىظض زلٟه حؿحر بىٟـ ؾغٖخىا ؤو ؤ٢ل ؤو ؤ٦ثر منها ،خؿب ٦بر
حجمها ؤو ابخٗاصها في اإلاغآة الضازلُتً .غا٢ب مغجحن ٖلى ألا٢ل في اإلاغآة الضازلُت بىٓغاث زاَٟت ختى ال ٌُٛب ٖىه ما
ًدضر ؤمامه.
ٖىض الىنى ٫بلى ج٣اَٗاث مً ٞئت « "٠٢ؤو "صواعوي"ؤو "ؤٞسر ااإلاغوع" ،هُلب مً اإلاخٗلم بطا ٧ان ٌٗخ٣ض ؤن لضًه
الى٢ذ للمغوع ؤمام اإلاغ٦بت ؤو ؤن ٖلُه ؤن ًىضمج ُٞما بٗض.
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ًجب الاؾخٟاصة مً ؤي ويُٗت ؤزغي ،مً ٢بُل الخجاوػ والخ٣ابل للٗمل ٖلى ج٣ضًغ ؾغٖت مؿخٗملي الُغٍ ٤آلازغًٍ.
و لٖ ً٨لى اإلاخٗلم ؤن ًٟهم ؤهه في خالت الكً ٪جب الامخىإ ًٖ الخىٚل في خاالث الاهضماط وٖبىع الخ٣اَٗاث .و
جضعٍجُا وختى نهاًت جضعٍبهً ،جب ٖلُه ؤن ًهبذ ؤ٦ثر ٟ٦اءة في ؾغٖت وص٢ت ٢غاعاجه.
وؿغص الىيُٗاث اإلاسخلٟت التي ٢ض حؿبب زُإ في جُُ٣مىا إلاؿاٞاث آلازغًٍ:
 ؾغٖت ٚحر مىاؾبت لىىٕ مً اإلاغ٦باث (صعاظت حؿحر ب ٧ 100لم/ؽ). مك٩لت ؤلاصعا ٥اإلاغجبُت باللُل واإلاُغ و الًباب ...و ل ً٨ؤًًا بلى ػاوٍت الغئٍت (ؾىُ٣م بك٩ل ؾهل ؾغٖت ؾُاعة٢اصمت مً الجاهب ؤ٦ثر مً ألامام).
ٖىض الى٢ى ،ٝؤقغح ما هى "و٢ذ عص الٟٗل" ٧ىهه مٗالجت للمٗلىمت باليؿبت لئلوؿان .هي م٣اعبت للمٟاهُم الىٟؿُت
الٟؿُىلىظُت التي هيخٓغ مً زال ٫حٗاعى عص الٟٗل (الُٟغي) وآلالي (اإلا٨دؿب) .ؤُٖي بٌٗ الٗىامل التي ٢ض جازغ
ٖلى مٗالجت اإلاٗلىماث.
ؤقغح ببؿاَت ؤن و٢ذ ألامان اإلادضص في زاهِخحن ٖلى ألا٢ل ً٣ابل هامل مم ً٨مً الخُإ ًهضع ًٖ ؾاثٖ ٤ىض
مٗالجخه للمٗلىمت.
ؤُٖي َغٍ٣ت خؿاب مبؿُت لخؿاب مؿاٞت الؿالمت البؿُُت بحن مغ٦بخحن مخخابٗخحن بؿغٖاث ؾحر مسخلٟتٖ .ضص
ٖكغ الؿغٖت مًغوب في الٗضص  3لىدهل ٖلى اإلاؿاٞت اإلاُ٣ىٖت زال ٫زاهُت واخضة ،زم مًغوبت في  2للخهى٫
ٖلى اإلاؿاٞت الالػمتٖ .لى ؾبُل اإلاشا ٫بؿغٖت ٦ 50م /ؾاٖت 15 = 3 × 5 ،مترا اإلاُ٣ىٖت زال٧ ٫ل الشىاوي التي
هًغبها في  ،2ؤي  30 = 2 × 15مترا إلاؿاٞت ألامان .ؤوضر ظُضا ؤن هظا هى الخض ألاصوى الىاظب جغ٦ه ل٩ي ً٩ىن لىا
الى٢ذ ال٩افي لغص الٟٗل .و م٘ طلٞ ،٪إزىاء الؿحر ،هخد ٤٣بؿهىلت ؤ٦بر مً "الى٢ذ ما بحن اإلاغ٦باث" ٖلى الخد ٤٣مً
"اإلاؿاٞت بحن اإلاغ٦باث" التي حٗخبر مهضعا ؤ٦ثر للخُإ.
بٗض ؤن وكغح له الخ٣ىُت ٖىض الى٢ى ،ٝهُلب مىه خؿاب الى٢ذ ما بحن اإلاغ٦باث هدى ألامام بطا ؤم ً٨زم هدى
الخل .٠للُ٣ام بظل ،٪هُ٣م الشاهُت بىُ٧ ٤لمت ٌؿخٛغ ١هُ٣ها زاهُت واخضة.
ًدضص اإلاخٗلم هُ٣ت اؾخضال ٫زابخت في بِئت مغثُت ؤمام اإلاغ٦بت التي ًدبٗها (ْل ٖلى ألاعى ،لىختٖ )...ىضما جمغ اإلاغ٦بت
التي حؿحر ؤمامه ٖلى هُ٣ت الاؾخضال٨ً ، ٫غع مغجحن جل ٪ال٩لمتً .جب ؤن ً٩ىن ٢ض اهخهى مً هُ ٤ال٩لمت للمغة الشاهُت
٢بل مغوعه بضوعه مً هظه الىُ٣ت.
ووؿخسضم بٗض طل ٪هٟـ اإلا٣اعبت لخُُ٣م ؤو٢اث الؿالمت م٘ اإلاغ٦باث التي حؿحر زلٟىا .في هظه الخالت ،هبضؤ في هُ٤
ال٩لماث ٖىضما همغ هدً بإهٟؿىا ٖلى هُ٣ت الاؾخضالٖ .٫ىض نهاًت هُ٧ ٤لمخحن ،هالخٔ في اإلاغآة الضازلُت ؤًً جخىاظض
اإلاغ٦بت التي حؿحر زلٟىا .بطا ٧اهذ ٖلى مؿاٞت ظُضةً ،جب ؤن ال ج٩ىن ٢ض ونلذ بلى هُ٣ت الاؾخضال.٫
هدغم ٖلى ٖضم نغ ٝهٓغها مً ٖلى الُغٍ ٤لٟترة َىٍلت ظضا مً ؤظل اإلاغا٢بت هدى الخل.٠
ؾى٣ىم بٗض طل ٪بضٗٞه بلى الخ٨ٟحر في خاالث ؤزغيً .جب ؤن ٌٗغ ٝؤن هىا ٥و٢ذ عص ٗٞل بؿُِ و٢هحر لخضبحر
اإلااقغاث البؿُُت (ؤمشلت :ؤيىاء الى٢ى ٝحٗني خهغ اإلاغ٦بت) ،و ل ً٨و٢ذ عص الٟٗل هظا ًم ً٨ؤن ً٩ىن مٗ٣ضا
وبالخالي ؤَى ٫في خالت جضبحر ماقغاث ٚامًت (ؤمشلت ٖلى بٌٗ اإلااقغاث ٚحر الٓاهغة مشال ما ًم ً٨ؤن ًدضر زل٠
٢مت مىدضع).
ؤقغح بطن يغوعة جغ ٥و٢ذ ما بحن اإلاغ٦باث لٟترة ؤَى٧ ٫لما ٦ىا وؿحر بؿغٖت للخض مً مساَغ الانُضام مً
الخل ،٠بما ٖلى ق٩ل ؾلؿلت ؤو مًاٖٟت.
وؤزىاء الؿحر ،هُلب مً اإلاخٗلم ج٣ضًغ ما بطا ٧ان ًتر ٥مؿاٞت ؤمان ظاهبُت ٧اُٞت م٘ اإلاغ٦باث اإلاخىٟ٢ت ؤو م٘
اإلاؿخٗملحن اإلاىظىصًً في خغ٦ت.
ًجب جدؿِـ اإلاخٗلم ٖلى ؤن اإلاغ٦بت ال جخىٖ ٠٢لى الٟىع في اإلا٩ان ،وؤهه ٚالبا ما ٌؿاء ج٣ضًغها مً َغ ٝمؿخٗملي
الُغٍ .٤في خحن ؤنها حٗاص ٫مؿاٞت هضٗٞها ؤمامىا بك٩ل صاثم ٖىض الؿحر ،وحٗخبر مؿاخت للمؿاولُت ل٩ل ؾاث.٤
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مؿاٞت الى٢ى ٝهي اإلاؿاٞت اإلاُ٣ىٖت بحن لخٓت عئٍت الخاظؼ و لخٓت جى ٠٢اإلاغ٦بت.
و هي جخىا ٤ٞم٘ الهُٛت ، DA=DTR+DF :م٘  DTRحؿاوي اإلاؿاٞت اإلاُ٣ىٖت زال ٫ػمً عص الٟٗل و  = DFاإلاؿاٞت
اإلاُ٣ىٖت ؤزىاء الخهغ.
معافت الىكىف = اإلاعافت اإلالؿىعت خالٌ صمً سد الفعل  +اإلاعافت اإلالؿىعت أزىاء الحطش
ًجب ؤن ً٩ىن اإلاخٗلم ٢ض اؾخىٖب ؤن ٖضصا مً الٗىامل ًم ً٨ؤن ًمضص ػمً عص الٟٗل هظا :ي ،ِٛمكا٧ل
شخهُت ،حٗبٖ ،ضم الاهدباه وٖضم الخجغبت ،اؾخٗما ٫الهاج ،٠الخالت الصخُت ،مىاص مسضعة مدٓىعة وٚحر
مدٓىعة...
و ًم ً٨ؤن هدؿب ج٣غٍبا بهظه الهُٛتDF.= DA -DTR :
( DAمؿاٞت الى٢ى = )ٝع٢م الٗكغاث للؿغٖت مغب٘ (مشال في ؾغٖت ٦ 50م  /ؾاٖت )25 =5X5
( DTRاإلاؿاٞت اإلاُ٣ىٖت زال ٫ػمً عص الٟٗل) = ع٢م الٗكغاث للؿغٖت مًغوب في ( 3مشال في ؾغٖت ٧ 50لم/ؾاٖت
.)15=3X5
بطن للخهىٖ ٫لى مؿاٞت الخهغ في هظا اإلاشا 25 ،٫مترا  15 -مترا =  10ؤمخاع .هضٖى اإلاخٗلم للُ٣ام ببٌٗ الٗملُاث
الخؿابُت البؿُُت.
ًجب ؤن ٌٗغ ٝؤن ٖضصا مً الٗىامل ًم ً٨ؤن جمضص مؿاٞت الخهغ...
و هظه الٗىامل مىبش٣ت صاثما مً مىٓىمت ) :HVE(Homme-Véhicule-Environnementؤي الٗىهغ البكغي (ج٣ىُت
الخهغ ،)...و اإلاغ٦بت (خالت ؤلاَاعاث و ؤظهؼة الخهغ و الخٗلُ ،)...٤زم البِئت ( مُل الُغٍ ٤و خالت الؿُذ و ظىصة
الخ٨ؿُت و ؾىء الاخىا ٫الجىٍت  )...التي جازغ ٖلى مؿاٞت الخهغ .و ل ً٨زهىنا ٖىضما ج٩ىن الؿغٖت مًاٖٟت،
ج٩ىن مؿاٞت الخهغ مًغوبت في  4وهظا ما ٌؿمى مغب٘ الؿغٖتLE CARRE DE LA VITESSE .
ؾىً٘ اإلاخٗلم في هظه الىيُٗت ولً ً٨جب ؤن هخإ٦ض مً ؤهه ال ًىظض ؤي مؿخٗمل آزغ للُغٍ ٤في الخل ٠للُ٣ام
بالخماعًٍ الخُبُُ٣ت الخالُت.
ؤزىاء الؿُا٢ت بؿغٖاث مسخلٟتًًٟ ،ل ؤن ج٩ىن الىاخضة يٗ ٠آلازغي ( 30و٦ 60م /ؾاٖت)ً ،خم ازخُاع هُ٣ت
اؾخضال ٫زابخت في البِئت (لىخت ،ؤو ٖمىص) ،صون بَالٕ اإلاخٗلم ٖليها .ووُٗي ألامغ بالى٢ى ٝبإؾغٕ ما ًمٖ ً٨ىض مغوع
اإلاغ٦بت ؤمامها (ال ًخٗل ٤ألامغ بدهغ لالؾخعجا .)٫زم وٗمل ٖلى اخدؿاب ٖضص الخُىاث اإلاخٗل ٤باإلاؿاٞت اإلاُ٣ىٖت
ابخضاء مً هُ٣ت الاؾخضال ٫الشابخت هظه٢ .بل ظٗله ً٣ىم بالخهغ بالؿغٖت اإلاًاٖٟت لؤلولى ،هدغم ٖلى صٖىجه
لخ٣ضًغ هظه اإلاؿاٞت .ؾُ٨ٟغ بطن في مًاٖٟت الٗضص اإلادهل ٖلُه ولِـ يغبه في  .4هجٗله ًخد ٤٣و ًبحن ؤزغ ؾغٖت
مًاٖٟت ٖلى مؿاٞت الى٢ى.ٝ
و هسخم بٗملُت خهغ ص ٤ُ٢بؿغٖت ؾحر ٖالُت قِئا ما (خىالي ٦ 70م /ؾاٖت)ً .جب ٖلى اإلاخٗلم الى٢ىٖ ٝىض م٩ان
ص ٤ُ٢وُٗىه له مؿب٣ا ومب٨غا بما ُٞه الٟ٨اًت (الىي٘ الٗمىصي ألامامي للمغ٦بت ٖلى مؿخىي اإلا٩ان اإلاٗحن)ً .جب
ٖلى اإلاخٗلم ؤن ال ًس ٌٟمً الؿغٖت بك٩ل مب٨غ ظضا ،وال الخهغ ٝؤًًا في الاؾخعجاً( ٫جب ؤن ال ًخم حكُٛل
هٓام .)ABS
ب .ال٩لماث-اإلاٟاجُذ و اإلاسُُاث-اإلاٟاجُذ.
جدىٍل هم /ظاعت الى م /زاهُت :بن وخضة الدجم ٦م/ؾاٖت ٚحر ص٣ُ٢ت باليؿبت للؿاث ٤ألنها ػمىُا َىٍلت ظضا .بن
ج٣ضًغ مؿخىٍاث الؼمان واإلا٩ان بك٩ل صٌٗ ٤ُ٢ض ؤمغا مٗ٣ضا .و ه٨ظاٞ ،ةن ؾىت يىثُت ال جمشل ؾغٖت ًم ً٨جسُلها!
و مً اإلاؿخدؿً ؤن وؿخٗمل بطن وخضة ٢هحرة ؤ٦ثر ختى جب٣ى ملمىؾتٞ .ىخضة متر/زاهُت جبضو ؤ٦ثر صاللت .و ًخم
الخهىٖ ٫لى الخدىٍل الض ٤ُ٢بًغب الؿغٖت بم٣ضاع  1000متر زم ج٣ؿُمها ٖلى  3600زاهُت (٦ 1م =  1000متر و 1
ؾاٖت =  3600زاهُت) .ولً ً٨م ً٨ؤًًا خؿابها ج٣غٍبا ًٖ َغٍ ٤يغب  3في ٖضص الٗكغاث (مشال ٧ 50لم/ؾاٖت
جهبذ  15 =5X3متر/زاهُت).
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العشعاث  /اإلامشاث :الكب٨ت لِؿذ ٞغٍضة ول٨نها مخىىٖت .و بالخالي ًم ً٨للؿغٖت الٟٗلُت ؤن جخُىع مً البؿُِ بلى
اإلاًاٖ ٠مغجحن صازل الخجمٗاث الٗمغاهُت ،خؿب اإلا٩ان والؿاٖت .والخا ٫هٟؿه زاعط الخجمٗاث الٗمغاهُت ٖلى
َغٍ ٤وَىُت ؤو َغٍ ٤ؾغَٗت .وهظاٖ ،لى الغٚم مً جدضًضاث الؿغٖت .وبالخالي مً اإلاهم ؤن هخم ً٨مً جُُ٣م ،صون
ؾضاظت ،الؿغٖت اإلاُب٣ت خؿب هىٕ الكب٨ت التي ؾيؿخٗملٖ .لى ؾبُل اإلاشاٖ ،٫لى َغٍ ٤وَىُت نهاعاً ،م٨ىىا ؤن
ههاص ٝؾغٖاث مً ٦ 80م  /ؾاٖت بلى ٦ 120م  /ؾاٖت.
العشعاث/اإلاشهباث :ل٩ل نى ٠مً اإلاغ٦باث زانُت اؾخٗما ٫جمىدها ٢ضعاث زانت ٖلى الدؿاعٕ والؿغٖت
والخس ٠ُٟمً الؿغٖت .وٍم ً٨بالخالي جهيُ ٠الضعاظاث وآلاالث الؼعاُٖت والضعاظاث الىاعٍت واإلاغ٦باث الشُ٣لت
والؿُاعاث والضعاظاث الىاعٍت خؿب جغجِب جهاٖضي للؿغٖت اإلاُب٣ت.
العشعت/البِئتً :م ً٨للٓغو ٝاإلاىازُت والُبُٗت (ؾُذ الُغٍ )٤و /ؤو هىٕ الخ٨ؿُت ؤن جيخج ؾغٖاث مسخلٟت .ج٣لل
ؤًام الٗىان٦ ٠شحرا مً ؾغٖاث مؿخٗملي الُغٍ ،٤مشل الًباب ؤو ْغو ٝاؾخصىاثُت ؤزغي .ولً ً٨جب الخغم
ٖلى ٖضم بهما ٫بم٩اهُت مهاصٞت بٌٗ مؿخٗملي الُغٌٍ ٤ؿحرون بؿغٖاث ٚحر مالثمت جماما للٓغو ٝالبُئُت!
أظبا أخؿاء الخلُُمً :دلل الضما ٙاإلاٗلىماث التي ًخل٣اها بؿغٖت ٦بحرة وخؿب الخضر الظي ٌٗغٞه .وه٨ظاٞ ،ةن
مجغص ُ٢اصة ؾُاعة نامخت في بٌٗ ألاخُان ؾِكىف ٖلُه في جُُ٣م الؿغٖاث ألن نىعة الٗغى اإلاخخاب٘ للُغٍ٤
ؾدى٣و بٟٗل الطجُج الًُٗ ...٠و ٌٗخبر الخٗب والٓلمت و الخاٞؼ الخام للؿاث( ٤مؿخعجل ،مىٟٗل ، )...وظىص
ؤو ٖضم وظىص هُ٣ت اؾخضال ٫بالُغٍ ،٤مً بحن مؿبباث الازُاء في جُُ٣م اإلاؿاٞاث والؿغٖاث.
معافت الىكىف=  :DTR+DFمؿاٞت الى٢ى ٝحؿاوي اإلاؿاٞت اإلاُ٣ىٖت زال ٫ػمً عص الٟٗل ( ؤو الخ٨ٟحر) ػاثض
مؿاٞت الخهغ .و بالخالي ٞةنها جسخل ٠خؿب الؿغٖت وؤًًا خؿب زالر ٖىامل هي ،الٗىهغ البكغي (الؿاث،)٤
اإلاغ٦بت و البِئت .وم٘ طلٞ ،٪ةهه ًم ً٨جُُ٣مها بؿغٖت ًٖ َغٍ ٤يغب ٖضص ٖكغاث الؿغٖت في طاجه (في ؾغٖت 50
٦م /ؾاٖت 25 = 5X5 ،مترا)
عىامل  :HVEفي مؿاٞت الى٢ىً ،ٝخضزل الٗىهغ البكغي في اإلاضة الؼمىُت التي ؾُسهو لخدلُل الىيُٗت ،وٖلى
جدلُله وازخُاع عص ٗٞله (ػمً عص الٟٗل) ،ول ً٨ؤًًا ٖلى الً ِٛالظي ؾُماعؾه ٖلى صواؾت الخهغ وبالخالي ظىصة
ج٣ىِخه (مؿاٞت الخهغ) .جخضزل اإلاغ٦بت في مؿاٞت الخهغ مً زال ٫ظىصة ؤلاَاعاث اإلاُاَُت و الىىابٌ و هٓام
الخهغ .و جغبِ البِئت ْغو ٝالالخدام م٘ ألاعى بُبُٗت الخ٨ؿُت (مبلل ،الخص ى  )...ول ً٨ؤًًا بىىٕ الخ٨ؿُت
(اؾٟلذ مهغ ٝللماء ،الخؼ ٞ .)...الٗىهغ البكغي بطن هى الٗامل ألاؾاس ي ألن جإزحره واضر في اإلاؿاٞت اإلاُ٣ىٖت
زال ٫ػمً عص الٟٗل ٦ما هى الخا ٫باليؿبت إلاؿاٞت الخهغ.
وكذ ألامان :حؿمذ مؿاخت ألامان ؤزىاء جدب٘ مغ٦بت بالخىٞغ ٖلى ما ًٟ٨ي مً الى٢ذ لخدلُل ظُض للىيُٗت .وٍخٛحر
ػمً عص الٟٗل بحن  0.75زاهُت و ؤ٦ثر مً زاهُت واخضة ،لظل ٪مً الًغوعي جىٞحر و٢ذ ؤمان ٧ا ٝلجىصة الخدلُل .لهظه
ألاؾبابً ،جب ؤن ج٩ىن مؿاٞت ألامان مؿاوٍت للمؿاٞت التي هُٗ٣ها في زاهِخحن .الخىٞغ ٖلى مؿاٞت لؤلمان ؤ٢ل مً
زاهُتٌٗ ،ني ويٗىا في خالت ًجب ٖلُىا ٞيها ؤن هىجر في الخدلُل ٖلى الىظه ألا٦مل واجساط ٢غاع الُ٣ام بدغ٦ت ص٣ُ٢ت
وج٣ىُت في زاهُت واخضة! الخُغ الضاثم العج٩اب زُإ ش يء ال مٟغ مىه بطن.
الحالت التي جىىن فيها معافت الىكىف = معافت ألامان٢ :DA = DS/ض ًدهل ؤن ج٩ىن الغئٍت هدى ألامام ها٢هت
(مغ٦باث زُ٣لت ،ؾىء الاخىا ٫الجىٍت  ،)...في هظه الخاالث ،مً الًغوعي الخٟاّ ٖلى مؿاٞت ؤمان ٖلى ألا٢ل
مؿاوٍت إلاؿاٞت و٢ىٞىا .و هظا ًم ً٨ؤن ٌؿمذ لىا بمخابٗت قاخىت جهضم مغ٦بت ؤزغي ،والتي جخى ٠٢بؿغٖت ٖلى بزغ
الانُضامً .جب ؤن ج٩ىن لضًىا اإلاؿاٞت الًغوعٍت للى٢ى ٝزلٟها ولِـ مؿاٞت ؤمان بؿُُت.
أغىاء الىكىفً :م ً٨ؤن ً٩ىن ٦ظل ٪زُحرا ؤن وٗغى ؤٞؿيىا النُضام مً الخلٖ ٠ىض الخهغ ،ولظلٞ ٪مً
الًغوعي ٞغى اخترام مؿاٞاث ألامان ٖلى اإلاغ٦بت التي حؿحر زلٟىا ًٖ َغٍ ٤الخىبُه باؾخٗما ٫مخ ُ٘٣و٢هحر
أليىاء الى٢ى ،ٝوبلٟخىا الهدباهه ؾتزصاص ًٓ٣ت الؿاث .٤بطا لم ً٣م بخصخُذ مؿاٞخه الٟانلتٟ٨ً ،ي بطن ػٍاصة
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اإلاؿاٞت الخانت به م٘ اإلاغ٦بت التي حؿحر ؤمامه .و ه٨ظا ،بطا ٧ان هىا ٥خهغ ،ؾُ٩ىن ٖلُىا  ِ٣ٞالُ٣ام بخسٌُٟ
بؿُِ لؿغٖخىا .ؤما ؤلام٩اهُت ألازغي ٞهي ؤن وؿهل له ججاوػها.
ولمت ٌعخغشق هؿلها زاهُت :مً ؤظل جُُ٣م مؿاٞاث ألامان بٟٗالُت ؤًا ٧اهذ ؾغٖت ؾحرهاً ،جب جدضًض بقاعة
اؾخضال ٫زابخت ٖلى الُغٍ .٤وبمجغص بلى ٙمؿخٗمل الُغٍ ٤الظي وؿحر زلٟه بلى هظه ؤلاقاعة هىُ ٤مغجحن ٧لمت
ٌعخغشق هؿلها زاهُت.
بطا جم٨ىا مً بنهاء الخٗبحراث ٢بل بلى ٙبقاعة الاؾخضالٞ ،٫ىدً ٖلى بٗض ؤ٦ثر مً زاهِخحن مً اإلاغ٦بت التي حؿحر ؤمامىا.
و ًم ً٨ؤًًا ؤن حؿخسضم هظه الخ٣ىُت للخد ٤٣مً اإلاؿاٞاث م٘ مغ٦بت حؿحر زلٟىا .و ًجب بطن البضء في الىُ٤
بال٩لماث ٖىض بقاعة اؾخضال ٫مهمت ،زم في النهاًت هغا٢ب في اإلاغآة الضازلُت ما بطا ٧اهذ اإلاغ٦بت ٢ض بلٛذ ألاماعة ؤم ال.
معافاث أمان( )DSعشغُت  :هي اإلاؿاٞاث الجاهبُت التي ٖلُىا جغ٦ها ٢غب مؿخٗمل الُغٍ ٤الظي هخجاوػه ٖلى
الِؿاع ٦ما ٖلى الُمحن .حؿاوي ٖلى ألا٢ل متر واخض بلى  1.50مترا زاعط الخجمٗاث الٗمغاهُت باليؿبت إلاؿخٗملي
الضعاظاث طاث عجلخحن.
 5خهُلت اإلا ُ٘٣البضاٚىجي.
ماهي ماهالجه خى ٫اإلاىيىٕ ٢بل اإلاُ٘٣؟
هل ٌٗغُُٟ٦ ٝت جُُ٣م و٢ذ ما بحن اإلاغ٦باث هدى ألامام وهدى الخل٠؟
هل ًإزظ بالخؿبان هكاقت بٌٗ مؿخٗملي الُغٍ ٤في ازخُاع اإلاؿاٞت البُيُت؟
هل ًإزظ بالخؿبان حجم مغ٦بخه للُ٣ام بى٢ى ٝص ٤ُ٢هدى ألامام ؤو ظاهب مغ٦بخه؟
هل مً الًغوعي الاؾخمغاع في هظه الضعؽ ؤو الاهخ٣ا ٫بلى م ُ٘٣ظضًض؟
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بُا٢ت  :18مىاوعة الخجاوػ
 ؤخضص مسخل٢ ٠ضعاث حُٛحر الؿغٖت والدؿاعٕ لؤلهىإ ألازغي مً اإلاغ٦باث.
 ؤِ٢ـ الى٢ذ الالػم لخجاوػ مغ٦بت طاث ٞاع ١ؾغٖت مىس( ٌٟؤ٢ل مً ٦ 20م /ؾاٖت).
 ؤُ٢م مؿاٞت الغئٍت الالػمت ٢بل الخجاوػ.
 ؤؾدب ٤اإلا٩ان الظي ً٩ىن ُٞه الخجاوػ ٖكىاثُا ؤو مؿخدُال.
 ؤخاٖ ٔٞلى مؿاٞاحي البُيُت م٘ اإلاغ٦بت اإلاخجاوػة ٢بل وؤزىاء وبٗض اإلاىاوعة.
 1الٟ٨اءاث التي ًجب بلىٚها.
بمباصعة شخهُت ؤججاوػ مغة واخضة صعاظت طاث عجلخحن و مغ٦بت و مغ٦بت زُ٣لت ،م٘ اخترام إلاؿاٞاث ألامان و ال٣ىاٖض
الخىُٓمُت واإلاغا٢بت وؤلاقاعاث ٢بل و بٗض الخجاوػً .خم ج٣بل الٗضو ًٖ ٫اإلاىاوعة ول٨ىه ال ً٩ىن يمً الخضعٍباث .ال
ٌؿمذ بإي زُإ في مؿاٞاث ألامان و اإلاغا٢بت و ؤلاقاعاث.
 2الىؾاثل.
ؤ -مخىؾِ اإلاضة الؼمىُت
 45ص٣ُ٢ت يمنها ٖ 30غيُا.
ب -م٩ان الخٗلم
ٖلى مكاع ٝالخجمٗاث الٗمغاهُت وٖلى َغٍ ٤طاث خغ٦ت ؾحر ٖاصًت.
ط -ألاصواث الًغوعٍت
مغ٦باث و مُٗىاث مخٗضصة الىؾاثِ.
ًٞ 3اء الخٗلم.
ٞاثضة اإلاُ٘٣
ٌٗخبر الخجاوػ ؤو ال٣ضعة ٖلى الٗضوٖ ٫ىه ٖملُاث مهمت في الؿُا٢ت .في هظه الىيُٗاث ًجب ؤن ًخم جُُ٣م الٟاع ١في
الؿغٖت بك٩ل صخُذ ختى هخٟاصي الخىعٍ في خاالث مدٟىٞت باإلاساَغ.
ؾِخم بهجاػ هظه ال٣ضعة ٖلى يمان ؾالمخه وؾالمت آلازغًٍ لىخجاوػ ؤو خحن ًخم ججاوػها.
 4بلىعة اإلا ُ٘٣البُضاٚىجي.
ؤ .الى٣اٍ التي ؾِخم الخُغ ١لها زال ٫اإلا- ُ٘٣اإلاىايُ٘ الضًضا٦خُُ٨ت-
بزاعة الؿُا٢ت م٘ الخٗلُ.٤
ٖىض الى٢ى ،ٝؤقغح ؤن الخجاوػاث جخم ٖلى الِؿاع بال في خاالث اؾخصىاثُت ًٖ الُمحن (الترام ؤزىاء الؿبر و خاالث
اإلاغ٦باث التي جىُٗ ٠هدى الِؿاع) .وٍم ً٨الخظ٦حر بالدكىٍغ الٗمىصي وألا٣ٞي الخام بالخجاوػاث ختى وبن ٧ان مً
الىاظب بج٣ان مٗغٞتها في هظه اإلاغخلت.
ٖىض الى٢ى ،ٝؤقغح بىاؾُت عؾم بُاهئي م٘ الخٗلُٖ ٤لى مهمت الُ٣ام بالخجاوػ م٘ الدكضًض ٖلى ظمُ٘ الٗىامل
الىاظب ؤزظها بالخؿبان ٢بل الكغوٕ في الخجاوػ الؾُما:
ؤُ٢م مؿاٞت الخجاوػ و٣ٞا لؿغٖت وهىٕ اإلاغ٦بت ألامامُت.ؤخلل ال٣اٖضة و الغئٍت هدى ألامام ٖلى ٖضة مئاث مً ألامخاع.ؤعا٢ب اإلاغاًا الضازلُت و الخاعظُت ٖلى الِؿاع إلاٗغٞت ما بطا ٧ان هىا ٥مً ًخجاوػها ؤو ٖلى وق ٪ججاوػها.ؤ ٠ُ٦هٓام اإلادغ ٥و ؤ٢ىم بالخىبُه.مششوع دلُل اإلاذس لخعلُم ظُاكت اإلاشهباث الخفُفت مً ضىف " "
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ؤعا٢ب الؼاوٍت اإلاُخت الِؿغي ،و ؤؾغٕ و ؤججاوػ.بمجغص ْهىع ق ٪مً خُض قغوٍ الغئٍت ألاًٞل ،ؤمخى٘ ًٖ الخجاوػ .هظه اإلاىاوعة جدؿبب في خىاصر زُحرة الؾُما
الانُضام ألاماميً .جب ؤن ٌكٗغ اإلاخٗلم ؤن هظه اإلاىاوعة زُحرة و بُٗضة ٧ل البٗض ًٖ الؿهىلتً .جب ؤن ًدؿاء٫
خى ٫يغوعة الُ٣ام بالخجاوػ .و ًم٨ىىا ٖلى الخهىم جدؿؿُه خى ٫الى٢ذ واإلاؿاٞت اإلاُلىبت إلهجاػ هظه اإلاىاوعة،
وزانت ٖىضما ً٩ىن ٞاع ١الؿغٖت ٢لُال بٌٗ الص يء بحن اإلاغ٦بخحن.
ؤزىاء الؿحرٚ ،البا ما ً٩ىن مً الهٗب الخىٞغ جل٣اثُا ٖلى بم٩اهُت ججاوػ مغ٦بت حؿحر بُغٍ٣ت ٖاصًت ٖلى َغٍ ٤طاث
اججاهحن للؿحر .و هظا هى الؿبب في ؤهىا ًجب ؤن وؿخُٟض مً الىيُٗاث التي ٢ض هىاظهها زال ٫الخضعٍب.
وألامشل هى بغمجت صعؽ في الخجاوػ ٖلى الُغٍ ٤م٘ مضعب آزغ ومخٗلم زان ،و هظا لِـ صاثما مم٨ىا  ...و بال ُٞم٨ىىا
ؤن هُلب مً اإلاخٗلمٖ ،لى مؿاع مٗحن ما بطا ٧ان بةم٩اهه الخجاوػ خؿب الدكىٍغ و ويىح الغئٍت و جىاظض آلازغًٍ:
بمٗنى الُ٣ام بخجاوػاث اٞترايُت.
ٌٗخبر ججاوػها ؤمغا ؤؾهلٖ .ىض الى٢ى ،ٝؤقغح ؤن ٖلُىا الاهدُاػ بلى الُمحن والخٟاّ ٖلى ؾغٖت ؾحرها .و اؾخصىاء ًجب
ٖلُىا الخس ٌُٟمنها ،في خالت الخُغ لدؿهُل اهدُاػ اإلاغ٦بت التي ججاوػجىا.
ٖىض ؾحرها ؤزىاء مؿاع ٖلى الُغٍ ،٤وختى لى لم ً ً٨هىا ٥ؤخض في الخل ،٠ؤَلب مً اإلاخٗلم بلى ؤي جدضًض ًمً٨
إلاغ٦بت جدبٗىا ؤن جخجاوػها .و ٖىض الا٢خًاء ،ختى نهاًت الخ٩ىًٍ ،ؤجد ٤٣مً ؤن اإلاخٗلم ٌؿهل اإلاغوع ٖىضما ًخم ججاوػه.
ب .ال٩لماث-اإلاٟاجُذ و اإلاسُُاث-اإلاٟاجُذ
اإلالخػُاث الخىظُمُتً :جب ؤن ًخم الخجاوػ مً الِؿاع و ال جىجؼ اإلاىاوعة بال بطا اظخمٗذ الكغوٍ الخىُٓمُت
اإلاخٗل٣ت بالغئٍت وؤلام٩اهُت .و ًخُلب ججاوػ صعاظت طاث عجلخحن جغ ٥مؿاٞت متر واخض ٖلى ألا٢ل بُيىا وبُنها في
الخجمٗاث الٗمغاهُت و  1.50و متر واخض زاعظهاٖ .ىضما ًخم ججاوػهاً ،جب ٖلُىا الخٟاّ ٖلى الؿغٖت وٍجب ؤن
هخمىي٘ ؤ٦ثر ما ًمٖ ً٨لى ًمحن اإلامغ.
اإلاشاكباث٢ :بل الخجاوػً ،جب الُ٣ام بمغا٢باث مً الخل ٠للخإ٦ض مً ٖضم وظىص ؤي مغ٦بت جخجاوػهاً .جب ؤًًا
جُُ٣م الغئٍت بلى ألامام لخدضًض وظىص مؿخٗمل َغًٍ ٤إحي مً الاججاه اإلاٗا٦ـ و ٦ظا بم٩اهُت الاهدُاػ ؤمام اإلاغ٦بت
التي ؾِخم ججاوػها .حؿخىظب ظمُ٘ الخُٛحراث في اإلاؿاع مغا٢بت الؼواًا اإلاُخت له ٢بل بهجاػ اإلاىاوعاث .بٗض الخجاوػ،
هغا٢ب وظىص اإلاغ٦بت التي جم ججاوػها في مغآة الغئٍت الضازلُت ٢بل الاهدُاػ.
أهظمت اإلادشنً :جب ؤن ًخم الخجاوػ في ؤؾغٕ و٢ذ مم ً٨في خضوص الؿغٖت ال٣اهىهُت .و لالؾخٟاصة ال٩املت مً ٢ىة
مدغ ٥اإلاغ٦بتً ،جب ٖلُىا ج ٠ُُ٨هٓام اإلادغ ٥لُ٩ىن في ٖؼمه ألا٢ص ى ٢بل الخجاوػ.
الخىكع :الًجب بهماٖ ٫ملُت الخجاوػ ؤبضاٞ ،باإلياٞت بلى الغئٍت اإلاخاخت لىا للُ٣ام بٗملُت الخجاوػ واإلاؿاٞت الالػمت
إلهجاػ هظه الٗملُتٞ ،األمغ ًخٗل ٤بخى ٘٢ونى ٫مغ٦بت باإلججاه اإلاٗا٦ـ لخغ٦ت الؿحرٖ .ىضما هغٍض ججاوػ مغ٦بت زُ٣لت
بُى 15 ٫متر و حؿحر بؿغٖت ٦ 60م /ؾاٖت زاعط الخجمٗاث الٗمغاهُت ،بؿغٖت ٦ 80م  /ؾاٖت( ،بطن ب ٦ 20م /
ؾاٖت ؤؾغٕ) ؾىدخاط بلى خىالي  17زاهُت لخجاوػها ؤي  370مترا .و بالخالي ٞةهىا ه٩ىن ٖغيت للخُغ زال ٫ا370 ٫
مترا هظه! ٞةطا ٧اهذ مغ٦بت حؿحر في الاججاه اإلاٗا٦ـ بؿغٖت ٦ 90م /ؾاٖت ،ؾى ٝج ُ٘٣مؿاٞت  425مترا زال17 ٫
زاهُت ( 17زاهُت ×  25متر  /الشاهُت)ً .جب بطن ؤن ً٩ىن جُُ٣م مؿاٞت الغئٍت ؤ٦بر مً ؤو ٌؿاوي ج٣غٍبا  800مترا (370
مترا مً الخجاوػ  425 +مترا مُ٣ىٖت مً َغ ٝاإلاغ٦بت التي حؿحر في الاججاه اإلاٗا٦ـ).
الاهدُاص :بٗض بصعا ٥اإلاغ٦بت اإلاخجاوػةً ،جب ٖلُىا الٗىصة مً ظضًض متى ؤم ً٨طل ٪بلى اإلامغ الخام بىا .و ًجب ؤن
ًخم طل ٪بٗض ؤن ه٩ىن ٢ض جغ٦ىا مؿاٞت ألامان الالػمت للمؿخٗمل الظي ججاوػهاه ؤي خىالي زاهِخحن مً ؾغٖت ؾحره
(ؤي  30مترا لؿغٖت ٦ 60م /ؾاٖت) .و ٖملُا ،هدؿخضٖ ٫لى طل ٪بٓهىع اإلاغ٦بت التي جم ججاوػها في اإلاغآة الضازلُت .و
مً اإلاؿخدؿً جىبُُه اإلاؿخٗمل بىِخىا ٢بل الُ٣ام باإلاىاوعة لُمإهخه.
عىذ ججاوصها :ألن الخجاوػ ويُٗت زُحرة للؿُا٢ت ٖلى َغٍ ٤طاث اججاهحن للؿحرٌٗ ،خبر الخٟاّ ٖلى ؾغٖخىا ٖىضما
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ًخم ججاوػها مً َغ ٝمؿخٗمل آزغ ؤمغا يغوعٍا .و الخٟاّ ٖلى ؾغٖخىا هظه ال ٌٛحر بصعا ٥اإلاؿاٞاث والؿغٖاث
باليؿبت للمؿخٗمل الظي ًخجاوػها .و هظا ؾِؿمذ له ؤًًا بال٣ضعة ٖلى الاهدُاػ ؤو الٗضو ًٖ ٫اإلاىاوعة ب٩ل ؤمان .و
ًهبذ جىٗ٢ه للخجاوػ مُاب ٤للخ٣ُ٣ت ،و ج٩ىن خالت الؿُا٢ت بطن َبُُٗت.
معافاث ألامان /ضىف اإلاشهبت :بطا ٧ان ًم ً٨ؤن هدب٘ في ًٚىن زاهِخحن مؿخٗمال ًىٞغ عئٍت ظُضة ؤمامهٞ ،مً
الخُىعة الُ٣ام بظل ٪خُىما هدب٘ مغ٦بت جذجب الغئٍت .و مً ألاًٞل في هظه الخالت الاخخٟاّ بمؿاٞت ؤمان حؿاوي
مؿاٞت الى٢ى .ٝوؾىٌ ٝؿخٛغ ١الخجاوػ بطن و٢خا ؤَى.٫
 5خهُلت اإلا ُ٘٣البضاٚىجي.
ماهي ماهالجه خى ٫اإلاىيىٕ ٢بل اإلاُ٘٣؟
هل ًٟغ ١بحن ٢ضعاث الؿغٖت و الدؿاعٕ خؿب اإلاؿخٗمل؟
هل ًُ٣م مؿاٞت الغئٍت الًغوعٍت ٢بل الخجاوػ؟
هل مً الًغوعي الاؾخمغاع في هظه الضعؽ ؤو الاهخ٣ا ٫بلى م ُ٘٣ظضًض؟
ماطا اؾخسلو مً خُض ٢غاع الخجاوػ؟
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بؿاكت  :19مىاوسة الخلابل
 ؤُ٢م اإلاؿاخت الٟاعٚت ٖىض الخ٣ابل.
 ؤؾدب ٤ألاما ً٦التي ً٩ىن ٞيها الخ٣ابل نٗبا ؤو مؿخدُال.
 آزظ بالخؿبان خالت ألام٨ىت ومؿخٗمل الُغٍ ٤آلازغ ٢هض الخمىي٘ ويبِ الؿغٖت خؿب حجمه.
 1الٟ٨اءاث التي ًجب بلىٚها.
في ؤي خاالث ً٩ىن زُحرا ٖضم الخىٞغ ٖلى ٨ٞغة ص٣ُ٢ت ًٖ ٖغى ؾُاعجه؟
زال ٫ج٣ابلحن ٖلى َغٍ ٤يُ ٤زاعط الخجمٗاث الٗمغاهُت ،ؤيبِ الؿغٖت والخمىي٘ ،ال ٌؿمذ بإي زُإ.
زال ٫مىدضع أل٦ثر مً ٧ 1لم ،ؤ ٠ُ٦هٓام اإلادغ ٥لخضبحر ؾغٖت الؿحر م٘ الخ٣لُل مً الخهغ.
 2الىؾاثل.
ؤ -مخىؾِ اإلاضة الؼمىُت
 45ص٣ُ٢ت
ب -م٩ان الخٗلم
بالخجمٗاث الٗمغاهُت وٖلى َغٍ ٤يُ ٤م٘ خغ٦ت مغوع ٖاصًت.
ط -ألاصواث الًغوعٍت
مغ٦بت ومُٗىاث مخٗضصة الىؾاثِ
ًٞ 3اء الخٗلم.
ٞاثضة اإلاُ٘٣
الخ٣ابل هى مىاوعة مدٟىٞت باإلاساَغ ٖىضما ً٩ىن الُغٍ ٤يُ٣ا.
ؤخضص اإلاىُ٣ت التي ً٩ىن ٞيها الخ٣ابل نٗبا و مٗغٞت ُُٟ٦ت الخ ٠ُ٨جبرهً ٖلى ٢ضعة ٦بحرة الؾدبا ١اإلاساَغ وبصعا٦ها.
ً٨دؿب الؿاث٣ىن م٘ الخجغبت مٟهىما ص٣ُ٢ا البإؽ به ًٖ حجم ؾُاعتهم .وهىا ؤًًاٌ ،ؿمذ لهم الخ٩ىًٍ بالىلىط
بليها بُغٍ٣ت ؤؾغٕ و بإ٦ثر ص٢ت بطا ما ؤُُٖذ لهم بٌٗ الكغوخاث و ؤهجؼث بٌٗ الخماعًٍ خى ٫هظا اإلاىيىٕ.
 4بلىعة اإلا ُ٘٣البُضاٚىجي.
ؤ .الى٣اٍ التي ؾِخم الخُغ ١لها زال ٫اإلا- ُ٘٣اإلاىايُ٘ الضًضا٦خُُ٨ت-
بزاعة الؿُا٢ت م٘ الخٗلُ.٤
مً ؤظل ٞهم اإلا٣خًُاث الخىُٓمُت اإلاخٗل٣ت بالخ٣ابلٖ ،ىض الى٢ى ،ٝوكغح ؤن ٢ىاٖض الخ٣ابل ويٗذ لدؿهُل ؾُىلت
خغ٦ت الؿحر و جإزظ بالخؿبان ال٣ضعة ٖلى اإلاىاوعة للمغ٦باث اإلاخىاظضة.
جىجؼ الخ٣ابالث صاثما ٖلى الُمحن (باؾخصىاء الخ٣ابل ٖلى الُغٍ٣ت الاهضوهِؿُت في الخ٣اَ٘)،
ٖلى َغٍ ٤مؿخىٍت ،بطا ٧ان الخ٣ابل نٗباٞ ،اإلاغ٦بت طاث الدجم ال٨بحر هي التي حؿهل اإلاغوع للمغ٦بت الهٛحرة
(باؾخصىاء الخاٞلت صازل الخجمٗاث الٗمغاهُت خُض ً٩ىن الٗ٨ـ) .في ممغاث يُ٣تً ،دضص جغجِب اإلاغوع بىاؾُت
الدكىٍغ (ٖالمت ،وجض مخى٣ل ،ؤيىاء) .وبالٞ ،اإلاغ٦بت التي جهاص ٝخاظؼا ٌؿخىظب اهدغاٞا (مغ٦بت مخىٟ٢ت )...هي التي
ًجب ؤن جخى ٠٢لدؿهُل اإلاغوع.
و في ظمُ٘ الخاالث ًجب حؿهُل الخ٣ابل إلاغ٦باث الخضزل الؿغَ٘.
في مىدضع ،بطا ٧ان الخ٣ابل نٗباٞ ،اإلاغ٦بت التي ججز ٫هي التي جخى( ٠٢لؿهىلت الاهُال ١في الهبىٍ ٖلى الهٗىص).
بطا ٧ان الخ٣ابل مؿخدُال هىا ٥خالخحن:
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 1بطا ٧ان ألامغ ًخٗل ٤بمغ٦بخحن مً هٟـ الٟئتٞ ،ةن اإلاغ٦بت التي ججز ٫جخى ٠٢وجتراظ٘ بال بطا ٧اهذ اإلاغ٦بت التي جهٗض
لضيها م٩ان ٢غٍب للخجىب.
 2بطا ٧ان ألامغ ًخٗل ٤بمغ٦بخحن مً ٞئاث مسخلٟتٞ ،اإلاغ٦بت ألا٦ثر مغوهت في الاؾخٗما ٫هي التي جتراظ٘ و ج٣ىم
باإلاىاوعة.
ؤقغح ؤهه ًيبغي اجساط ٖضص مً الاخخُاَاث ٢بل الخ٣ابل.
ؤزىاء الؿحر ،ؾىداو ٫مهاصٞت خاالث ج٣ابل:
 نٗبت زاعط اإلاجا ٫الخًغي ٖلى َغٍ ٤يُ،٤ ؤو في ؤػ٢ت يُ٣ت م٘ مغ٦باث مخىٟ٢ت، ؤو ٖلى ظؿىع ؤو ؤهٟا ١يُ٣ت ، ؤو في ؤي ويُٗت ؤزغي جشحر نٗىباث في الخ٣ابل.لخُُ٣م َى ٫وٖلى اإلاغ٦بت بض٢ت:
 بالغظىٕ بلى الخل ٠و الخى.٠٢ ؤزىاء الؿحر في مى ٠٢للؿُاعاث.هُلب مً اإلاخٗلم بًجاص زهاثو الٗلى والُى ٫والٗغى للمغ٦بت في صلُل الاؾخٗما .٫هُلب مىه بٗض طل ٪البدض
في ؤًت ويُٗاث ً٩ىن ٞيها مهما الخىٞغ ٖلى مٗغٞت ص٣ُ٢ت ألبٗاص مغ٦بخه.
بٗض هؼوله مً اإلاغ٦بت ،هجٗله ً٣ىم بخُُ٣م ص ٤ُ٢لُى ٫اإلاغ٦بت باليؿبت للمداوع ألامامُت والخلُٟت لها .وٍم ً٨ؤن
هجٗله مشال ً٣ىم بخُُ٣م الجؼء ألامامي مً اإلاغ٦بت باليؿبت بلى جغُ٦به والجؼء الخلٟي باليؿبت بلى مغوع العجالث
الخلُٟت.
هيبه بالخُغ اإلاغجبِ بدمىلت اإلاغ٦بت وزهىنا ؤزىاء جغُ٦ب الخامالث ٖلى الؿُذ.
ًجب ٖلى اإلاخٗلم ؤن ً٩ىن ًٓ٣ا في جدضًض الٗلى الؾُما بمىا ٠٢جدذ ؤعيُت للؿُاعاث وألاهٟا ١والجؿىع ومدُاث
ألاصاء.
ٖملُا ،باليؿبت للٗلى ،هداو ٫الٗشىع ٖلى م٩ان خُض ً٩ىن الاعجٟإ مدضوصا ،وهُلب مً اإلاخٗلم ج٣ضًغ الاعجٟإ اإلاخاح
ٞى ١اإلاغ٦بت للمغوع جدخه (ألامشل هى ؤن ج٩ىن هىا ٥بم٩اهُت للى٢ى ٝجدخه و الجزو ٫مً اإلاغ٦بت للخد ٤٣مً ج٣ضًغ
اإلاخٗلم).
ٖملُا ،باليؿبت للُى ،٫هخ٣ضم باإلاغ٦بت زم هتراظ٘ الى الخل ٠بؿغٖت بُُئت ظضا هدى خاظؼ ما (مسغوٍ ٖالي ؤو
خىاظؼ زابخت  )...ختى ه٩ىن ٖلى خىالي  50ؾم ٦دض ؤ٢ص ى مً بقاعة الاؾخضال .٫زم ه٣لو هظه اإلاؿاٞت بلى  30ؾم
٦دض ؤ٢ص ى مً بقاعة الاؾخضالً .٫جب ؤن ً٩ىن ٢ضم اإلاضعب باؾخمغاع ٞى ١صواؾت الخهغ زال ٫هظه الخماعًٍ ،وؤن
ًخد ٤٣مً الىي٘ ٖلى الؿغٖت اإلاداًضة ٢بل الظهاب للخد ٤٣مً اإلاؿاٞاث بٗض الخغوط مً اإلاغ٦بت .بطا ٧اهذ اإلاغ٦بت
مجهؼة بغاصاع الغظىٕ بلى الخل ،٠ه٣ىم بالخمغًٍ بٗض و ٠٢حكُٛله.
ؤؾحر في ؤػ٢ت يُ٣ت ومؼصخمت لُ٣اؽ اإلاؿاخت الٟاعٚت بحن مغ٦بخحن .زم ٖىض ؾحرها بؿغٖت مىسًٟت في ػ٢ا ١يُ٤
و/ؤو مؼصخم وٗمل ٖلى ؤن ً٣ىم اإلاخٗلمٖ ،لى ؾبُل اإلاشا ،٫بخ٣ضًغ الٗغى اإلاخىٞغ بحن اإلاغآة الخاعظُت الُمنى إلاغ٦بخه
واإلاغاًا الخاعظُت للمغ٦باث اإلاخىٟ٢ت .وبطا ٧ان طل ٪مم٨ىا باليؿبت لخغ٦ت الؿحر ،ه ٠٣لىجٗله ًخد ٤٣مً طل.٪
وٍم ً٨ؤًًا ؤن هجٗله ًىُٖٗ ٠لى الُمحن في ؤػ٢ت يُ٣ت وهُلب مىه ج٣ضًغ ما بطا ٧ان هىا ٥زُغ لُلىٕ العجالث
الخلُٟت ٖلى الُىاع .و بطا ٧ان طل ٪مم٨ىا ،ه ٠٣للخد ٤٣بهغٍا مً م٩ان العجالث الخلُٟت (ه٣ىم ببؿِ عباعي
ألايالٕ ظىخى ) Quadrilatère de jentaud
ب .ال٩لماث-اإلاٟاجُذ و اإلاسُُاث-اإلاٟاجُذ
ؾشٍم غُم :في مٗٓم الخاالث ًبلٖ ٜغى ممغ  2.50مترا ٖلى ألا٢ل .ل٢ ً٨ض ًدهل ؤن ً٩ىن هظا الٗغى في
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الخجمٗاث الٗمغاهُت وٖلى الُغ ١الشاهىٍت ؤو في الجبا ٫ؤ٢ل مً ٖغى اإلاغ٦بتٖ .ىضها ًهبذ بطن الخ٣ابل مؿخدُال م٘
مؿخٗمل آزغ مً هٟـ الدجم ؤو ؤٖلى.
الخلابل الطعبً :م ً٨ؤن ٌؿمذ ٖغى الُغٍ ٤في بٌٗ ألاخُان بخ٣ابل مغ٦بخحن صون هامل ٦بحر (ؤ٢ل مً 0.50
مترا) ،ومً الىاظب بطن الخ٣لُل بهىعة مىاؾبت مً الؿغٖت مً ؤظل ججىب اخخما ٫و٢ىٕ انُضام ؤمامي ؤو ظاهبي
ٖىض الخ٣ابل.
الخلابل الخؿيرً :م ً٨ؤن جىس ٌٟالغئٍت بؿبب خالت ألام٨ىت (ظضاع صخغي في الجبا )٫وٍ٩ىن ٖغى الُغٍٚ ٤حر
٧ا ٝللؿماح في و٢ذ واخض بخ٣ابل مغ٦بخحنً .جب بطن ؤن وٗلً ًٖ ا٢غابىا باؾخسضام وؾاثل جىبُه مالثمت (مىبه
نىحي ؤو بقاعة يىء الُغٍ )٤و جس ٌُٟؾغٖت الؿحر للؿماح بى٢ى ٝقبه ٞىعي (ؾغٖت ؤ٢ل مً ٦ 30م /ؾاٖت).
ؾشٍم مىدذس :الىػن ًض ٘ٞاإلاغ٦بت التي جؼٍض مً ؾغٖتها في اإلاىدضعاث الكضًضةٞ .مً الًغوعي بطن الخد٨م في ؾغٖت
الؿحر مً زال ٫ج ٠ُُ٨مؿخىي مالثم للٗلبت .و ه٨ظاٞ ،ةن الخسً ٌُٟىٞغ م٣اومت للعجالث مً قإنها ج٣لُل
ا٦دؿاب الؿغٖتٖ .لى الغٚم مً طلً ٪جب الخهغ بك٩ل مخ ُ٘٣بالضوؽ ب٣ىة بما ًٟ٨ي ٖلى صواؾت الخهغ
لخس ٠ُٟؾغٖت اإلاغ٦بت صون حٗغى الٟغامل للسخىهت اإلاٟغَت .و بال ،ؾخ٣ٟض الٟغامل ؤي ٢ضعة ٖلى الالخدام ولً
ج٣ىم بٗملُت الخهغ ُٞما بٗض.
خطاس اإلادشن و العضم ٖ :ىضما ًخم جدغٍغ صواؾت البجزًً جى٣و ٢ىة اإلادغ٣ًٟ( ٥ض بٌٗ الضوعاث في الض٣ُ٢ت) و هظا
بهىعة ؾغَٗت ٧لما ٧ان هٓام اإلادغٖ ٥الُا .و مً ؤظل الخٟاّ ٖلى هظه الخانُت للمدغ ٥في مىدضعٞ ،ةهه مً
الًغوعي الخٟاّ ٖلى مؿخىي الؿغٖت الظي ٌؿمذ بالب٣اء في هٓام اإلادغ ٥للٗؼم ألا٢ص ى.
الخىاضل :ال ًجب الترصص في اؾخسضام ظمُ٘ الىؾاثل الالػمت مً ؤظل "الخباص "٫م٘ اإلاؿخٗملحن آلازغًًٍ .جب ؤن
جم ً٨ألايىاء و اإلاىبه الهىحي و/ؤو الخغ٧اث مً بلٛاء ؤي ٚمىى في الؿلىُ٦اث بحن اإلاؿخٗملحن .وج٩ىن ؤ٦ثر ٗٞالُت
٧لما اؾخٗملذ مب٨غا.
جىبُهً :جب ؤن ًضُٚ ٘ٞاب الغئٍت والٗغى ال٩اُٞحن الؿاث ٤بلى يغوعة الخىبُه ًٖ وظىصه .و ج٩ىن هظه ؤلاقاعة طاث
ٗٞالُت ؤ٦ثر ألنها جتر ٥الى٢ذ والٟغنت لآلزغًٍ إلصعا ٥وظىصه.
 5خهُلت اإلا ُ٘٣البضاٚىجي.
ما هي مٗاعٞه خى ٫هظا اإلاىيىٕ ٢بل اإلاُ٘٣؟
هل ٌؿدب ٤ألاما ً٦التي ً٩ىن ٞيها الخ٣ابل نٗبا بل مؿخدُال؟
هل ًإزظ بالخؿبان الاهدضاع لخ ٠ُُ٨ؾغٖت ؾحره؟
ما الظي اؾخسلهه مً خُض ؾغٖت الؿحر ٖلى َغ ١يُ٣ت؟
هل مً الًغوعي الاؾخمغاع في هظه الضعؽ ؤو الاهخ٣ا ٫بلى م ُ٘٣ظضًض؟
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بُا٢ت  : 20الضزى ٫ؤو الخغوط مً الُغٍ ٤الغثِؿُت  /مالثمت الؿُا٢ت ٖلى الُغٍ ٤الؿُاع
 جُُ٣م اإلاؿاخاث الجاهبُت اإلاخىٞغة ٖلى ٦ال الجاهبحن للمغ٦بت التي جخم ؾُا٢تها.
 ؤزظ بٗحن الاٖخباع مؿخٗملي الُغٍ ٤آلازغًٍ مً ؤظل الخمىي٘ ٢بل حُٛحر الاججاه.
 ؤؾدب ٤زهاثو الُغٍ ٤التي هىص ؾل٨ها.
 ؤؾدب ٤جىاظض مؿخٗملحن آزغًٍ ٖلى الُغٍ ٤التي هىص ؾل٨ها.
 ؤجى ٘٢ويُٗاث الؿحر و ؤجهغ ٝبالُغٍ٣ت اإلاالثمت (الؾُما ججىب ألاويإ الخُحرة).
 ؤصزل بلى الُغٍ ٤الؿُاع ،اؾخٗما ٫ممغ الاهضماط.
 اإلادآٞت ٖلى مؿاٞت ألامان بػاء باقي اإلاغ٦باث.
 ؤٚحر اإلامغ.
 ؤججاوػ و ؤهداػ.
 ؤصزل و ؤزغط مً باخاث و٢ى ٝالؿُاعاث.
 ؤزغط مً الُغٍ ٤الؿُاعوؤؾخٗمل ممغ جس ٠ُٟالؿغٖت.
 1الٟ٨اءاث التي ًجب بلىٚها.
صازل الخجمٗاث الٗمغاهُت و بجاهب الُىاع زم زاعط الخجمٗاث الٗمغاهُت باؾخٗما ٫ممغ الاهضماط .ؤهضعط مغجحن صون
مًاً٣ت مؿخٗملي الُغٍ ٤آلازغًٍ .وٍ٣بل زُإ واخض في خالت اؾخٗما ٫ممغ الاهضماط َاإلاا لم ًدؿبب في ؤًت
مًاً٣ت.
ؤٚاصع مغجحن جض٣ٞا ؾغَٗا للؿحر صون مًاً٣ت مؿخٗمل آزغ م٘ ؤلاٖالم ًٖ هِخه مب٨غا بما ُٞه الٟ٨اًت.
 2الىؾاثل.
ؤ -مخىؾِ اإلاضة الؼمىُت
 30ص٣ُ٢ت
ب -م٩ان الخٗلم
باإلاغ٦بتو خغ٦ت ؾغَٗتو صازل و زاعط الخجمٗاث الٗمغاهُت و بطا ؤم ً٨بالُغٍ ٤الؿُاع
ط -ألاصواث الًغوعٍت
مغ٦بت و مُٗىاث مخٗضصة الىؾاثِ
ًٞ 3اء الخٗلم.
ٞاثضة اإلاُ٘٣
ًجب ٖلى اإلاخٗلم ان ًخٗلم ؤن:
1ـ ًغي بؿغٖت
2ـ ًدلل بؿغٖت
3ـ ً٣غع بؿغٖت
ً 4خهغ ٝصون جإزحر او جغصص
و بهٟت ٖامتً ،جب ٖلى اإلاخٗلم ؤن ٌٗغ ٝؤهه في خالت الك٩ً ٪ىن الامخىإ ؤًٞل ٢بل اجساط ؤي ٗٞل ٧الخجاوػ ؤو
الاهضماط في خغ٦ت الؿحر .و هظا الهضً ٝمىذ الٟغنت للخدضر ًٖ الؿُا٢ت ٖلى الُغٍ ٤الؿُاع في خالت ما بطا لم ًً٨
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مم٨ىا الؿحر ٖلى هظا الُغٍ ٤زال ٫الخ٩ىًٍ.
 4بلىعة اإلا ُ٘٣البُضاٚىجي.
ؤ .الى٣اٍ التي ؾِخم الخُغ ١لها زال ٫اإلا- ُ٘٣اإلاىايُ٘ الضًضا٦خُُ٨ت-
ًخم الخظ٦حر بالخٟؿحراث اإلاخٗل٣ت بخُُ٣م اإلاؿاٞاث و الؿغٖاث اإلاخُغ ١لها ؾاب٣ا ٢بل الكغوٕ في اهضماظاث صون
ممغاث مخسههت.
ٖىض الى٢ىٌ ٝكغح بىاؾُت مسُِ مٟهل ،مهمت الؿُا٢ت التي ًمشلها الاهضماط في مسخل ٠هظه الٓغو ،ٝم٘
الدكضًض ٖلى ؤن الهض ٝهى ٖضم زل ٤خاالث للخُغ و بالخالي ٌؿخدؿً الامخىإ في خالت الك .٪هبدض ؤوال ًٖ
الىيُٗاث ٖىض مٛاصعة ظاهب الُىاع صازل الخجمٗاث الؿ٨ىُت ،زم اإلاضاعاث اإلاهمت ٢بل الظهاب زاعط اإلاضاع
الخًغي مً ؤظل الاهضماط اهُال٢ا مً بخضي باخاث و٢ى ٝالؿُاعاث ؤو مً ظاهب ال٨خض.
ًجب ٖلى اإلاخٗلم ؤن ًٟهم ؤهه ًخٗحن ٖلُه ؤن ًغي في و٢ذ مب٨غ ،و ؤن ًدلل بؿغٖت -الؾُما الخُُ٣م الجُض للؿغٖاث
و اإلاؿاٞاث -و ؤن ً٣غع صون جغصص و ًخهغٖ ٝلى يىء طل ٪و٣ٞا للٓغو ٝباؾخٗما٢ ٫ضعاث الؿغٖت الخانت
بمغ٦بخه ،و الهض ٝهى بطن الظهاب بؿغٖت و لِـ الؿحر بؿغٖت ختى الًًاً ٤ؤو ًٟاجئ اإلاؿخٗملحن آلازغًٍ.
ٌٗخبر ازخُاع اإلاؿاع مهما إلاهاصٞت مسخل ٠ويُٗاث الاهضماط في خغ٦ت الؿحر.
ٖىض الخاظتٌٗ ،اص جضعٍب اإلاخٗلم في مىُ٣ت هاصثت باالهُال ١بؿغٖت ؾحر ؾغَٗت ،و ً٣ىم اإلاضعب باخدؿاب الى٢ذ
اإلاؿخٛغ ١لبلى٧ 50 ٙلم/الؿاٖت مشال.
زم بممغ الاهضماط ٖ :ىض الخى ،٠٢و بىاؾُت مسُِ مٟهل ًخم قغح مهمت الؿُا٢ت التي ًمشلها الاهضماط في هظه
الخالت م٘ الدكضًض ؤهه ٌؿخدؿً الامخىإ في خالت الك ٪بهضٖ ٝضم زل ٤خاالث للخُغٌٗ .ني في هظه الخالت ؤي
ٖضم الاهُال ١بؿغٖت ٖىض بضاًت اإلامغ ،هدخ ٟٔبطن بمؿاٞت مُٗىت جم ً٨مً الؼٍاصة في الؿغٖت ٖىضما ه٣غع
الاهضماط في الُغٍ .٤ال ًجب الخىٖ ٠٢ىض نهاًت هظا اإلامغ و في ؤؾىء الخاالث هىانل الؿحر ٖلى قغٍِ الى٢ىٝ
اإلاؿؿخعجل BAU
ًجب ٖلى اإلاخٗلم ؤن ًٟهم ؤن ٖلُه ؤن ًغي في و٢ذ مب٨غ ،و ؤن ًدلل بؿغٖت م٘ الخُُ٣م الجُض للؿغٖاث و
اإلاؿاٞاث .و ؤن ً٣غع ٖلى يىء طل ٪الخهغ ٝصون جغصص باؾخٗما٢ ٫ضعاث الدؿغَ٘ الخانت بمغ٦بخه مً ؤظل
الخ٣لُو في ؤ٢غب و٢ذ مم ً٨مً الٟاع ١في الؿغٖت م٣اعهت م٘ جض ٤ٞخغ٦ت اإلاغوع ختى الًًاً ٤ؤو ًٟاجئ اإلاؿخٗملحن
آلازغًٍ.
ؤزىاء الُ٣اصة ،ؤبدض ًٖ مهاصٞت مسخل ٠ممغاث الاهضماط ،و الؾُما مًاٖٟت الخماعًٍ ختى ًخم ً٨اإلاخٗلم مً
الاهضماط م٘ مؿخٗملي الُغٍ ٤ال٣اصمحن مً الخل .٠و بالُب٘ٗٞ ،ىض ٖضم جىاظض ؤي ؤخض ٖلى الُغٍ ٤الغثِؿُت ج٣ٟض
هظه الخماعًٍ ٗٞالُتها و ج٣ل الٟاثضة.
و ًىدهغ جىظُه اإلاخٗلم بلى مؿاٖضجه ؤؾاؾا في اجساط ٢غاع الخىٚل في الُغٍ.٤
مٛاصعة الُغٍ ٤بؿغٖت :في ظمُ٘ الخاالث ًجب ٖلى اإلاخٗلم ٞهم ؤن هظه اإلاىاوعة ًجب ؤن جإزظ بٗحن الاٖخباع صاثما
وظىص مؿخٗملي الُغٍ ٤الظًً ًم٨نهم ؤن ٌؿحروا في الخل ٠و الظًً ال ًجب بَال٢ا مٟاظإتهم ؤو مًاً٣تهمٞ .إزُاء
لهظه الؿغٖت ًم ً٨ؤن جدؿبب في خىاصر زُحرة مدؿلؿلت ٢بل الخغوط مً الُغٍ .٤و مً زم ًجب اإلاغا٢بت و الخىبُه
اإلاب٨غ (ٖلى ألا٢ل  4زىاوي ٢بل مٛاصعة ممغ الؿحر) م٘ ٖضم حُٛحر ؾغٖت الؿحر بدُض ال جخم بال بٗض الخغوط مً خغ٦ت
الؿحر (ممغ الخس ٠ُٟمً الؿغٖت)
ٖىض الؿُا٢ت ،ؾىجض هظا الىىٕ مً اإلامغاثٚ ،حر ؤهىا وٗمل ؤًًا ٖلى بً٣ا ٝاإلاخٗلم ٖلى َى ٫الُغٍ ٤و في باخاث
مى ٠٢الؿُاعاث زاعط الخجمٗاث الٗمغاهُت .و ؾىدغم بٗىاًت زانت ٖلى ظٗله ًبدض ًٖ ماقغاث جم٨ىه مً
الخإ٦ض ؤن مىاوعجه جم ٞهمها مً َغ ٝباقي مؿخٗملي الُغٍ.٤
ٖىض الى٢ى ،ٝجخم بزاعة جدضًضاث الؿغٖت الخانت وال٣ىاٖض الخانت و ألازُاع الخانت و الؿلى ٥اإلاخب٘ ٖىض ٖبىع
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خىاظؼ ألاصاء و حٗلُماث الؿالمت ٖىض حُٗل اإلاغ٦بت.
بطا ٧ان مم٨ىا ،زال ٫الؿحر ،الظهاب للُ٣ام بخجغبت الؿُا٢ت في الُغٍ ٤الؿُاعً .م ً٨ؤن ً٩ىن هظا مىيىٕ
ؾٟغ/مضعؾت بصخبت ٖضة مخٗلمحن.
في هظه الخالت ،هدغم ٖلى بزاعة مالءمت ؾغٖت الؿحر خؿب ٞىاع ١الؿغٖت .هظه الخٟاوجاث التي ًم ً٨ؤن ج٩ىن
مهمت ٖلى الُغٍ ٤الؿُاع (ؤ٦ثر مً٧ 60لم/ؾاٖت بحن مغ٦بت مً الىػن الشُ٣ل في خالت نٗىص و مغ٦بت زُٟٟت) جشحر
نٗىباث في جُُ٣م اإلاؿاٞاث و الؿغٖاث و ٦ظل ٪مكا٧ل في الاصعا.٥
ؾِخم مٗالجت ٖملُاث الخجاوػ وو٢ذ ما بحن اإلاغ٦باث و الخمىي٘ ٖلى اإلامغ ٖلى ؤ٢ص ى الُمحن .م٘ الخغم ٖلى
اؾخٗما٧ ٫ل الباخاث اإلام٨ىت للُغٍ ٤الؿُاع لخٗلم ُُٟ٦ت الخهغٖ ٝىض مٛاصعة الُغٍ ٤الؿُاع و الؿحر صازل
الباخاث بؿغٖت بُُئت الؾخئىا ٝخغ٦ت الؿحر الؿغَٗت ٖىض الخغوط مً الباخت .و ؤزحرا هدب٘ بقاعاث الاججاه الؾدبا١
حُٛحراث الاججاه و الخهغ ٝب٩ل ؤمان إلاخابٗت الؿحر في الُابىع.
ب .ال٩لماث-اإلاٟاجُذ و اإلاسُُاث-اإلاٟاجُذ
مػاًلت/مفاحؤة ٖ :ىض الؿغٖاث ال٣هىي٧ ،ل زُإ في الخىانل و اإلاغا٢بت و ؤًًا في جُُ٣م الؿغٖاث ؤو اإلاؿاٞاث
ًم ً٨ؤن ًًاً ٤مؿخٗمال للُغٍ ٤و ًٟاجئ آزغًٍ .و مً الًغوعي ج٨غاع هظه اإلاغا٢باث مً ؤظل جٟاصي ؤ٦بر ٖضص مً
اإلاساَغ.
الاظدباق :بمجغص ما حؿمذ الغئٍت بظلً ،٪خٗحن جُُ٣م َى ٫ممغ الاهضماط في خغ٦ت الؿحر اإلاخاح ؤمام ٪زم ا٦دكاٝ
ال٨شاٞت و الؿغٖت و اإلاؿاٞت التي ٌؿحر بها باقي مؿخٗملى الُغٍ ٤زل ٠اإلاغ٦بت.
الدعشَع ً :جب ؤن حؿمذ ٢ىة اإلادغ ٥بالىنى ٫ؾغَٗا بلى ؾغٖت ؤٖلى بهض ٝالاهضماط في خغ٦ت الؿحر صون مًاً٣ت
لباقي اإلاؿخٗملحن .و بخىاظض ممغ للضزىٞ ٫ةهه مً ألا٦ثر ؤماها اؾخٗماله في ٧ل َىله ،وطل ٪مً ؤظل حؿهُل ج٨غاع
اإلاغا٢باث و مالثمت الؿغٖت م٘ جض ٤ٞخغ٦ت اإلاغوع.
معافت ألامانً :جب ؤن ًخم ونىلىا بلى جض ٤ٞخغ٦ت اإلاغوع صون ؤزُاع باليؿبت لباقي مؿخٗملي الُغٍ ٤و باليؿبت بلُىا
ؤًًا .و ًجب ؤن ج٩ىن اإلاؿاٞاث التي جٟهلىا ًٖ باقي اإلاغ٦باث ألامامُت و الخلُٟت ٢غٍبت بشاهِخحن في و٢ذ ؤو ٫لتزصاص
بمجغص اهضماظىا صازل جض ٤ٞخغ٦ت اإلاغوع.
اإلاشاكباثً :دكىه اإلاجا ٫البهغي ٚحر اإلاباقغ باالوٗ٩اؽ في اإلاغاًا الضازلُت و ًجب الخإ٦ض ٖلى ألا٢ل زالر مغاث مً
ال٣ضعة ٖلى الاهضماط في خغ٦ت الؿحر ٢بل الُ٣ام بظلً .٪جب ؤن جامً مغا٢بت ؤزحرة في الؼاوٍت اإلاُخت ٢غاعها ٢بل
الخهغ.ٝ
 5خهُلت اإلا ُ٘٣البضاٚىجي.
 ما هي مٗاعٞه خى ٫هظا اإلاىيىٕ ٢بل اإلاُ٘٣؟ هل ٌؿدب ٤زهاثو الُغٍ ٤التي ًغٚب في اؾخٗمالها؟ هل ًىضعط صازل خغ٦ت الؿحر صون مًاً٣ت باقي مؿخٗملي الُغٍ٤؟ هل ًسغط مً جض ٤ٞؾغَ٘ لخغ٦ت اإلاغوع صون مًاً٣ت باقي مؿخٗملي الُغٍ٤؟ -هل مً الًغوعي مىانلت هظا الضعؽ ؤو ؤلاهخ٣ا ٫إلا ُ٘٣آزغ؟
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الفػاء الثالث
للخعلم

هظشٍت العُاكت:
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بُا٢ت  : 21الخى٣الث و الخغُ٦ت
 حٗضاص الاهخٓاعاث اإلاغجبُت بالخهىٖ ٫لى عزهت الؿُا٢ت خؿب الهى ٠اإلاؿتهضٝ
 1الٟ٨اءاث التي ًجب بلىٚها
ال جىظض ؤًت ماهالث مؿتهضٞت هىا ؾىي الخ٨ٟحر اإلاغجبِ بمدٟؼ الخهىٖ ٫لى عزهت الؿُا٢ت
 2الىؾاثل
ؤ -مخىؾِ اإلاضة الؼمىُت
 30ص٣ُ٢ت
ب -م٩ان الخٗلم
في ٢اٖت
ط -ألاصواث الًغوعٍت
ؾبىعة و ؤوعا ١الن٣ت.
ًٞ 3اء الخٗلم
ٞاثضة اإلاُ٘٣
ج٩ىن اإلاىا٢كت اإلاٟخىخت ؤؾاؾُت للمضعب مً ؤظل جدضًض خىاٞؼ اإلاخٗلمحن ،خُض ؾُدضص الغاٗٞاث التي ؾدؿاٖض
الشىاجي (مضعب /مخٗلم) ٖلى الخ٣ضم بؿغٖت و بُٖاء هٟـ للخٗلم بٗض م٣اَ٘ ؤ٦ثر نٗىبت.
الهض ٝؤًًا هى جغقُض الخهى" ٫الغمؼي" ٖلى عزهت الؿُا٢ت و بٖاصة بُٖاء ز٣ل ؤ٦ثر للمؿاولُت الٟغصًت ًٖ
َغٍ ٤عبذ الاؾخ٣اللُت و امخالٟ٦ ٥اءاث ٞغصًت و اظخماُٖت ظضًضة بضال مً اٖخباع عزهت الؿُا٢ت مجغص جغزُو
بصاعي بالؿُا٢ت .و بظلٞ ٪ىدً بهضص اؾخٗما ٫للُغٍ ٤ؤ٦ثر مً الىجاح في امخدان الخهىٖ ٫لى عزهت.
 4بلىعة اإلا ُ٘٣البُضاٚىجي.
ؤ .الى٣اٍ التي ؾِخم الخُغ ١لها زال ٫اإلا- ُ٘٣اإلاىايُ٘ الضًضا٦خُُ٨ت-
ٖلى ق٩ل زُت حٗغٍُٟت ًض ٘ٞاإلاضعب مجمىٖت مً اإلاخٗلمحن بلى الخ٨ٟحر في ألاؾباب التي جضٗٞهم للخهىٖ ٫لى
الغزهت زانت مً نى ٠مدضص (ٚحر نى" ٠ب").
٧ل مخٗلم ًضون ٖلى وع٢ت الن٣ت ٨ٞغجحن بلى زالزت ؤ٩ٞاع جبرػ عٚبخه ٖلى الغزهت (٨ٞغة ل٩ل وع٢ت) و ً٣ىم اإلاضعب
ب٣غاءتها و ٖغيها ٖلى الؿبىعة  :و بٗض جىػَٗها ٖلى الؿبىعة ٌُٗض جىُٓمها خؿب اإلاىيىٕ بمؿاٖضة اإلاخٗلمحن
للخهىٖ ٫لى الخالنت الترُ٦بُت .و ًخٗحن ٖلُه اؾخٗمالها في الخ٩ىًٍ للخإُ٦ض ٖلى اإلادٟؼاث التي ًم ً٨ؤن جدبضص م٘
الى٢ذ و الهٗىباث.
ب .ال٩لماث-اإلاٟاجُذ و اإلاسُُاث-اإلاٟاجُذ
سخطت العُاكت و الترخُظ الاحخماعي :بن الخهىٖ ٫لى عزهت الؿُا٢ت ؤنبذ في اإلاجخمٗاث الٗهغٍت اإلامغ
اإلاؿل٩ي بحن اإلاغاه٣ت و البلى ،ٙو هدُجت لظل ٪جٓهغ الُغٍ ٤ال٩املت للخُاة و اإلاؿاولُاثٞ .الظي ٧ان في اإلااض ي جدذ
خًً آلاباء والٗاثلت ؤنبذ هظه اإلاغة ٞغصا مؿاوال.
الحشهُت الفشدًت :ما ٢بل عزهت الؿُا٢تٌ ،ؿخٗمل اإلاىاًَ وؾاثل الى٣ل الٗمىمُت (خاٞلتُ٢ ،اع ،جغام) ...ؤو ال
ًدى٣ل بال ٖلى الا٢ضام ؤو بىاؾُت الضعاظت .الخهى ٫في مغخلت ؤولى ٖلى الغزهت ؤلاصاعٍت زم الخىٞغ في مغخلت زاهُت
ٖلى مغ٦بت ًٟخذ له مجاال ؤوؾ٘ ؤ٦ثر للخغُ٦ت.
اظخلاللُتً :هبذ جدغع الصخو ٧لُا .و ًخٗحن ٖلُه بطن الازخُاع بحن الخى٣ل الٟغصي ؤو الجماعي لضواعي ٖملُت و
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ؤًًا ا٢خهاصًت و بً٩ىلىظُت
 5خهُلت اإلا ُ٘٣البضاٚىجي.
ما هي مٗاعٞه خى ٫هظا اإلاىيىٕ ٢بل اإلا ُ٘٣؟
هل مً الًغوعي مىانلت هظا الضعؽ ؤو الاهخ٣ا ٫إلا ُ٘٣آزغ؟
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بُا٢ت  :22ؤؾلىب الِٗل والخدٟحز ٖلى الؿالمت
 جُُ٣م آزاع ؤؾلىب ِٖكه ٖلى ؾُا٢خه
 جُُ٣م و ٘٢مٗاعٞه ٖلى ؾلى٧اجه و ازخُاعاجه في الخُاة
1الٟ٨اءاث التي ًجب بلىٚها
ال جىظض ؤي ماهالث مؿتهضٞت هىا ؾىي الُ٣ام بخ٨ٟحر ؤ٦ثر زهىنُت خى ٫ازخُاع ؤؾلىب الِٗل الظي ؤتهُإ
المخال٦ه .و هظا الخ٩ىًٍ في عزهت الؿُا٢ت ًم٨ىني بطن مً الُ٣ام بخُُ٣م ٢بل ا٦دؿاب الاؾخ٣اللُت في الؿُا٢ت
 2الىؾاثل
ؤ -مخىؾِ اإلاضة الؼمىُت
 30ص٣ُ٢ت
ب -م٩ان الخٗلم
في ٢اٖت
ط -ألاصواث الًغوعٍت
ؾبىعة بًُاء
ًٞ 3اء الخٗلم
ٞاثضة اإلاُ٘٣
ًض ٘ٞاإلاضعب اإلاخٗلم بلى الخ٨ٟحر في ٞاثضة اؾخٗما ٫اإلاٗاع ٝفي خُاجه الُىمُت٢ .ض ج٩ىن اإلاٗلىماث و اإلااهالث اإلا٨دؿبت
زال ٫الخ٩ىًٍ ٖامال مهما في بغوػ هىٕ مً اإلاٗلىماث ؤ٦ثر ؤو ؤ٢ل ؤهمُت في هٓغه .و ً٩ىن للمضعب ؤًًا صوع للخصخُذ
لُ٩ىن ؤ٦ثر ٗٞالُت في الخٗلماث ألازحرة و ً ٠ُ٦شمً بك٩ل ؤخؿً اإلاٗلىماث ألاؾاؾُت لؿالمت ؤ٦ثر مً صوع "مؼوص"
للمًامحن.
 4بلىعة اإلا ُ٘٣البُضاٚىجي.
ؤ .الى٣اٍ التي ؾِخم الخُغ ١لها زال ٫اإلا- ُ٘٣اإلاىايُ٘ الضًضا٦خُُ٨ت-
ًىُل ٤اإلاضعب مً الخمشالث اإلاجخمُٗت اإلاىبخ٣ت مً مالخٓاث اإلاخٗلمحن ؤو بطا ٧ان طل ٪ؤؾهل مً ؤمشلت بقهاع
الؿُاعاث.
و ًبرػ الخمشالث اإلاسخلٟت اإلاغجبُت بإؾالُب الِٗل )٢اهىهُت و مخُٗت و مازغة ( ...و ًمازلها بالدجج ؤلاقهاعٍت إلاهىعي
الؿُاعاث اإلاىنىٞت في الاٖالهاث الخلٟؼٍت (ؤو في خمالث م٣خبؿت مً الجغاثض)  .و ًضٗٞهم للدؿائ ٫خى ٫ؤي ؾلى٧اث
للؿُا٢ت ؾدخمسٌ ًٖ هظا الخ٨ٟحر ،و ما هي الىخاثج التي ًم ً٨ؤن ج٩ىن ٖىض هظه الٟئاث ال٨بحرة مً ؤؾالُب
الؿُا٢ت ٖلى الؿالمت .لِـ ٖليهم الخمىي٘ ظماٖت ؤًً ًخىاظضون ،ولٖ ً٨لى اإلاضعب حصجُٗهم ٖلى الخمىي٘ بك٩ل
ٞغصي خى ٫هظا الخ٨ٟحر ُٞما بٗض ،وطل ٪بٗض عزهت الؿُا٢ت.
زم ٌٗاص الٗمل بٗض طل- ٪ؤو ًغبِ بالؿاب -٤خى ٫اإلاٗاع ٝالتي جم٨ىىا مً اؾدُٗابها زال ٫الخ٩ىًٍ الظي جابٗىه ،مهما
٧اهذ هظه الخ٨ٟحراث مىبٗشت مً اإلاٗاع ٝاإلاُ٩اهُُ٨ت ؤو ال٣اهىهُت ؤو الىٟؿُت ؤو ٞحزًىلىظُت ؤو ٞحزًاثُت...
و هىا ؤًًاً ،ضٗٞهم اإلاضعب بلى الخ٨ٟحر في الىخاثج التي ؾخ٩ىن لهظه الامخال٧اث الجضًضة للمٗلىماث ٖلى ؾلى٧اتهم
ؤمام اإلا٣ىص ؤو خى ٫جهىعاتهم لها.
لِـ في هظه اإلا٣اَ٘ ؤي مدخىي ظضًض لال٦دؿاب ،ول ِ٣ٞ ً٨مجغصص ج٨ٟحر ًجب ببغاػه ٖلى ؾلى٦هم اإلاؿخ٣بلي ؤمام
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اإلا٣ىص و ٖلى ؤؾلىب الِٗل.
ب .ال٩لماث-اإلاٟاجُذ و اإلاسُُاث-اإلاٟاجُذ
مشاسَع الحُاة و اللُم الفشدًت )كاهىهُت و مخعُت :(...عٚم ؤهه ًبضو مً ٚحر الالث ٤الخُغ ١لهظا الىىٕ مً اإلاىايُ٘
الصخهُت في الخ٩ىًٍ خى ٫عزهت الؿُا٢ت ٞةن الغابِ ًبضو واضخا بطا ما ؤصمجىاه في بَاع الٗال٢ت بحن الصخت و
اوٗضام الؿالمت الُغُ٢تٞ .يكاٍ الؿُا٢ت ؤنبذ الؿبب ألاو ٫للمىث الٗىُ ٠في الٗالم ٢بل الجزاٖاث اإلاؿلخت و
الا٢خخاالثً .بضو بطن ؤهىا وٗبر ٖلى الُغٍ ًٖ ٤ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الٗى ٠الظي ال ًجض مخىٟؿا في م٩ان آزغ.
بن الخ٩ىًٍ الخام بغزهت الؿُا٢ت ٌؿمذ بالخ٨ٟحر ،بهىعة ٞغصًت ،في هظه الاق٩الُاث الجضًضة للمجخمٗاث
الهىاُٖت و في ؤؾلىب الِٗل الظي ًم ً٨ل٩ل ٞغص ازخُاعه ؤو مداولت بلىٚه.
كُم و أهىاع معاسف مئزشة :ؾِخم٧ ً٨ل ٞغص مً بًجاص مٗلىمت ؤو مٗغٞت ؤو ج٨ٟحر ظضًض و الظي ؾغجب بغوػ جمىي٘
ظضًض ؤو ؾِؿاٖض ٖلى اإلاؿاهمت في جإُ٦ضه.
 5خهُلت اإلا ُ٘٣البضاٚىجي.
ما هي مٗاعٞه خى ٫هظا اإلاىيىٕ ٢بل اإلا ُ٘٣؟
هل مً الًغوعي مىانلت هظا الضعؽ ؤو الاهخ٣ا ٫بلى م ُ٘٣آزغ ؟
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الفػاء الثالث
للخعلم

مماسظت العُاكت:

الؿُا٢ت زاعط الخجمٗاث الٗمغاهُت ٖلى َغ ١طاث خغ٦ت مغوع مهمت م٘ ؾغٖت صهُا جٟى٧ 50 ١لم/ؽ،
والؿُا٢ت ٖلى الُغٍ ٤الؿُاع ؤو ٖلى َغٍ ٤زانت بمغ٦باث طاث مدغ.٥
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بؿاكت  :23جذبير ظشعت ظيره اججاه آلاخشًٍ
 الؿُا٢ت صازل خغ٦ت ؾحر ٦شُٟت  :مالثمت ؾغٖت الؿحر ،اإلادآٞت ٖلى مؿاٞت ألامان ال٩اُٞت ما بحن اإلاغ٦باث
 1الٟ٨اءاث التي ًجب بلىٚها
في خغ٦ت ؾحر ٦شُٟت و زال 5 ٫ ٫ص٢اث ٤ؤئمً مؿاٞاث ألامان و اإلاغا٢باث ختى ال ؤجٟاظإ ،ؤؾمذ بمؿاخاث للؿالمت
مؿاوٍت لشاهُت واخضة ختى ًخم ً٨اإلاخٗلم مً بٖاصة الخ ٠ُ٨م٘ حُٛحراث ؾغٖت الؿحر.
 2الىؾاثل
ؤ -مخىؾِ اإلاضة الؼمىُت
 45ص٣ُ٢ت
ب -م٩ان الخٗلم
باإلاغ٦بت ،خغ٦ت ؾحر ؾغَٗت صازل الخجمٗاث الٗمغاهُت و ٖلى ٢اعٖاث َغٍ ٤مً ٖضة ممغاث ٖىض ؾاٖت الظعوة.
ط -ألاصواث الًغوعٍت
مغ٦بت و مُٗىاث مخٗضصة الىؾاثِ.
ًٞ 3اء الخٗلم
ٞاثضة اإلاُ٘٣
الؿُا٢ت في َابىع صازل خغ٦ت ؾحر ٦شُٟت هي ٚالبا هدُجت لخاصر و ٘٢في ألامام و ًم ً٨ؤن ج٩ىن ؤًًا هاججت ًٖ ٞغ١
ٖالي ظضا في الؿغٖت بحن مؿخٗملي الُغٍ .٤و هىاٖ ٥ضص مٗحن مً ال٣ىاٖض ًخٗحن اخترامها ٖىض اهخٓام خغ٦ت الؿحر في
َىابحر.
 4بلىعة اإلا ُ٘٣البُضاٚىجي.
ؤ .الى٣اٍ التي ؾِخم الخُغ ١لها زال ٫اإلا- ُ٘٣اإلاىايُ٘ الضًضا٦خُُ٨ت-
ؾُا٢ت مٗلٖ ٤ليها بظباعٍت.
ٖىض الى٢ى ،ٝؤقغح ؤهه في هظه اإلاغخلت مً الخ٩ىًًٍ ،جب ٖلُه ؤن ً٩ىن اإلاخد٨م الىخُض في ؾغٖخه .و هظه اإلاغة
ٞاإلاخٗلم هى الظي ٌٗغى مسخل ٠مٟاهُم مؿاخاث ؤلا٦غاه و مىاَٖ ٤ضم الخُ ً٣و الخُغ ال٩امً ٢بل الاهُال.١
ٖىض الؿحر ٖلى َغٍ ٤مخٗضص اإلامغاث ،ؤٖلٖ ٤لى ج٣ىُت "اإلاغوخُت" مغا٢بت ٖلى  360صعظت) ،ؤمام و خى ٫و زل(٠
إلاغا٢بت خغ٧اث باقي مؿخٗملي الُغٍ ٤خى ٫مغ٦بخه ختى ال ًخٟاظإ .ؤزحر ؤًًا زُغ عصوص ٗٞل ٚحر مخىٗ٢ت في مشل هظه
الىيُٗت مً الؿُا٢ت.
ؤزىاء الؿحرً ،جب ٖلُه الب٣اءء مخمىيٗا ؤ٦ثر وؾِ ممغه و الخٟاّ ٖلى مؿاعه ٢هض الاخخٟاّ بدحز ٧ا ٝبِىه و
بحن باقي مؿخٗملي الُغٍ .٤و ًجب الاهدباه ٖلى ألازو إلاغوع الضعاظاث طاث عجلخحن الؿغَٗت و اإلاغثُت ٢لُال.
و بضوعه ًبرهً اإلاخٗلم ٖبر بؾتراجُجُخه البهغٍت ؤهه ٢اصع ٖلى جُبُ ٤ج٣ىُت "اإلاغوخُت"ً .ىجؼها زهىنا ٖىض مخابٗت
الؿحر في ممغاث الاهضماط ؤو ٖىضما جًُ٢ ٤اعٖت الُغٍ.٤
ٖىض الؿحرٌ ،ؿدب ٤اإلاخٗلم جمىيٗه خؿب الاججاه الظي هغٍض ؾل٨ه اٖخماصا ٖلى لىخاث الدكىٍغ ال٣بلي .هجٗله
ًبدض ًٖ لىخاث بُٗضة ٖلى هدى مبالُٞ ٜه ختى ًداو ٫الاؾدباَ ًٖ ١غٍ ٤الىٓغ بلى خض ؤبٗض مً اإلاغ٦باث التي
حؿحر ؤمامه.
ؤزىاء الؿُا٢ت ،ؤهُئه لخُٛحر الاججاه ٖلى مؿخىي الدكىٍغ اإلاؿب ٤م٘ اإلاغا٢بت و الخىبُه اإلاب٨غ صاثما في هٟـ الى٢ذ ختى
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ال ًٟاجئ و ل ً٨ؤًًا لجٗل باقي مؿخٗملي الُغًٍٟ ٤همىن هىاًاه.
و بطا اعج٨ب زُإ في حُٛحر الاججاه ،هىانل الؿحر ٖلى الُغٍ ٤صون مداولت اؾخضعا ٥الاججاه و بال ؾُ٩ىن هىا ٥زُغ
الدؿبب في مًاً٣ت ؤو مٟاظإة لآلزغًٍٞ .هىا ٥صاثما بم٩اهُت الُ٣ام بىه ٠صوعة ؤو الخغوط بُٗضا...
ؤط٦غ ؤهه ٖىض الؿحر في َابىع مخىانل ال ًم ً٨حُٛحر الُابىع بال ٖىض حُٛحر الاججاه .و مً ؤظل الاهضماط ؤو حؿهُله،
ؤزحر مبضؤ " ؤلاٚال ١الخاَ " ٠في خالت ج٣لو ٖضص اإلامغاث مشال ؤو ٖىض الؿماح بمغوع ؾُاعة ٖلى ازىحن ،وؿهل ؾُىلت
خغ٦ت الؿحر ،و هى جهغ ٝؤ٦ثر لبا٢ت و ًيخج ٢ل٣ا ؤ٢ل باليؿبت لجمُ٘ مؿخٗملي الُغٍ.٤
ؤزىاء الؿُا٢تً ،جب ٖلى اإلاخٗلم الىٓغ بُٗضا ٖبر الؼظاط لغئٍت ؤيىاء خهغ اإلاغ٦باث التي حؿحر ؤمامه مً ؤظل
اؾدبا ١الخهغ و ٖضم جٟاظئه .و ًً٘ عظله ؤمام صواؾت الخهغ الٖخماص ؾُا٢ت صٞاُٖت .الاخخٟاّ ما ؤم ً٨بمؿخىي
عئٍت ظُضة هدى ألامام ٢ضع ؤلام٩ان .الاهدباه للمغ٦باث الطخمت خُض ًجب ؤن ج٩ىن اإلاؿاٞاث البُيُت ؤ٦بر.
بطا ٦ىا مخبىٖحن مً الخل ٠بك٩ل ٢غٍب ظضا :ؤجىانل هدى الخل ٠باؾخٗما ٫بقاعاث ؤيىاء الخهغ و الؼٍاصة في
اإلاؿاٞت البُيُت التي جٟهلىا ًٖ اإلاغ٦بت ألامامُت.
بطا ٦ىا في آزغ الُابىعً ،جب ٖضم وؿُان اؾخٗما ٫ؤيىاء الاؾخٛازت.
ب .ال٩لماث-اإلاٟاجُذ و اإلاسُُاث-اإلاٟاجُذ
مػاًلت/مفاحؤة٧ :ل حُٛحر لؿغٖت الؿحر ؤو اإلاؿاع صون ؤلاٖالن ٖىه ًم ً٨ؤن ًاصي بلى عصوص ؤٗٞا ٫مدؿلؿلت ٚحر
مالثمت ،و الخا ٫ؤن جمغ٦ؼ اإلاغ٦باث البُُئت في خحز يُ٩ً ٤ىن صاثما زُحرا و مهضعا للخىاصر.
الاظدباق :جى ٘٢حُٛحراث الاججاه و ؾغٖت الؿحر جم ً٨مً بٖالم باقي مؿخٗملي الُغٍ ٤بىىاًاه صون لبـ .و للخم ً٨مً
بهجاػه ً٩ىن مً الًغوعي مالخٓت ٖبر الؼظاط اإلاغ٦باث ألامامُت ؤو بطا لم ً ً٨طل ٪مم٨ىا الؼٍاصة في مؿاٞاث ألامان.
جلىُت "اإلاشوخُت" :ألامشل ٖىض خغ٦ت ؾحر ٦شُٟت ؤو في الُىابحر هى الخهىٖ ٫لى جهىع ظاهبي ظىي إلاغ٦بخه ! مً ؤظل
مٗغٞت مدُُىا ال٣غٍبً .جب مغا٢بت  360صعظت خى ٫اإلاغ٦بتٞ .الغئٍت اإلاباقغة بلى ألامام حُٛي مجاال بدىالي 90
صعظت ،مغا٢باجىا في الؼواًا اإلاُخت الُمنى والِؿغي جمضها ب  90صعظت ٖلى ٦ال ظاهبي اإلاغ٦بت ،و ؤزحرا ًمضها مجالىا
البهغي ٚحر اإلاباقغ ب  90صعظت اإلاخبُ٣ت .هظا الىىٕ مً اإلاغا٢باث ًجب بهجاػه ٧لما ٧اهذ خغ٦ت اإلاغوع ٦شُٟت و ؾغَٗت
و ٦ظا ٖىض ج٣لو ٖضص اإلامغاث.
معافت ألامانٖ :ىض جض ٤ٞللمغ٦باث في خغ٦ت الؿحر٢ ،لما ًم ً٨الاخخٟاّ بمؿاٞاث لالمان مٗاصلت لشاهِخحن .و ًجب
بطن الاهدباه للخباَااث اإلادخملت لُابىع اإلاغ٦باث الؾُما ًٖ َغٍ ٤الاؾدبا ١باليؿبت للمغ٦بت الشاهُت ؤو الشالشت التي
حؿحر ؤمامىا.
 5خهُلت اإلا ُ٘٣البضاٚىجي.
ماهي ماهالجه خى ٫اإلاىيىٕ ٢بل اإلا ُ٘٣؟
هل ًالثم ؾغٖت ؾحره ؾغَٗا م٘ حُٛحراث ؾغٖت الؿحر صازل خغ٦ت اإلاغوع؟
هل ًبدض ًٖ الاخخٟاّ بإو٢اث ٧اُٞت ٞانلت بحن اإلاغ٦باث ؟
هل ًبدض ًٖ ماقغاث ظاهبُا في خغ٦ت الؿحر في الُابىع؟
هل مً الًغوعي مىانلت هظا الضعؽ ؤو الاهخ٣ا ٫بلى م ُ٘٣آزغ ؟
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بؿاكت  :24مالئمت العُاكت للخلاؾعاث الخاضت ) مذاساث ،ؾشامىاي ،جلاؾعاث الؿشٍم
مع العىت الحذًذًت(
 ؤخضص لىن مغخلت ؤلاقاعاث الًىثُت.
 اؾدب ٤حُٛحراث لىن اإلاغخلت .
 ؤجإ٢لم م٘ ازخالالث ؤلاقاعاث .
 ؤخضص هىٕ اإلاضاعة.
 ؤجمىي٘ بك٩ل ٢بلي خؿب الاججاه .
 ؤٖلم بك٩ل ٢بلي ًٖ اججاهي و ٦ظا في اإلاضاعة .
 ؤخضص مىُ٣ت الخٗاعى بخ٣اَ٘ َغٍ ٤م٘ الؿ٨ت الخضًضًت و الا٢تراب مىه.
 ؤٖلم ٢بل الاهخٓاع و الاؾخٗضاص لالهُال.١
 ؤ ُ٘٢مىُ٣ت الخٗاعى.
1الٟ٨اءاث التي ًجب بلىٚها
في ص٣ُ٢ت ٦دض ؤ٢ص ى:
ؤظُب بضون زُإ:
إلااطا ال ًجب ٖلُىا الخىٚل في الُغٍٖ ٤ىض ج٣اَٗاث َغٍ ٤مؼصخمت ؟
ماطا ٌٗني الًىء ألاخمغ الىامٌ؟
ٖبىع  10ج٣اَٗاث للُغٍ ٤طاث خغ٦ت ؾحر ٦شُٟت جخًمً ٖلى ألا٢ل  4ملخُ٣اث َغ ١صوعاهُت 1 ،مٗبر للُغامىاي و
بقاعاجان طاث ؤيىاء زالزُت م٘ الخىبُه ال٣بلي بخس ٠ُٟالؿغٖاث م٘ مالءمت الؿغٖت و ٤ٞال٣اٖضة و الغئٍت زم
الؿماح باإلاغوع ٖىض الخاظت .ال ٌؿمذ بؿغٖت مٟغَت و ال بُٛاب للمغا٢بت و ال بسُة في جُبُ ٤ال٣اٖضة اإلاٗمى ٫بها.
 2الىؾاثل
ؤ -مخىؾِ اإلاضة الؼمىُت
 60ص٣ُ٢ت.
ب -م٩ان الخٗلم
باإلاغ٦بت وخغ٦ت ؾحر ٦شُٟت ،صازل الخجمٗاث الٗمغاهُت م٘ جىىٕ ٦بحر إلاؿخٗملي الُغٍ ٤ب٣ضع ؤلام٩ان
ط -ألاصواث الًغوعٍت
مغ٦بت ومُٗىاث مخٗضصة الىؾاثِ.
ًٞ 3اء الخٗلم
ٞاثضة اإلاُ٘٣
ألاوكُت التي ًخٗحن ا٦دؿابها في هظا اإلا ُ٘٣لِؿذ ظضًضة ل٨نها ؾدخُلب مً اإلاخٗلم مؿخىي ٖا ٫مً الُٓ٣ت .و ال
ًجب ؤن جدؿلؿل الىيُٗاث و بال ٞهىا ٥زُغ الدؿبب في ؤزُاء ج٨غع لضي اإلاخٗلم.
و ًجب ٖلُه مً آلان ازخُاع ماقغاث مُٟضة لؿُا٢خه يمً مجمىٖت مخىىٖت مً اإلاازغاث ٚحر طاث ٞاثضة ( مىبه و
ضجُج خغ٦ت الؿحر و بٖالهاث بقهاعٍت.)...
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 4بلىعة اإلا ُ٘٣البُضاٚىجي.
ؤ .الى٣اٍ التي ؾِخم الخُغ ١لها زال ٫اإلا- ُ٘٣اإلاىايُ٘ الضًضا٦خُُ٨ت-
ٖىض الى٢ى ،ٝؤقغح للمخٗلم ؤن الهٗىبت ؾخ٨مً في ازخُاعه إلااقغاث مُٟضة مً بحن خكض مً ماقغاث ؤزغي لً
ج٩ىن مُٟضة .و هظا ًخُلب خغُ٦ت بهغٍت ٦بحرة ال جغ٦ؼ ؤبضا ٖلى ش يء واخض بك٩ل زام .ج٣ىصه بؾتراججُخه البهغٍت
للىٓغ مً ال٣غٍب بلى البُٗض مً ؤظل اؾدبا ١عصوص ؤٗٞا ٫آلازغًٍ و ٖضم حٗغٌٍ هٟؿه للمٟاظإة.
ًم ً٨ؤن هدىاو ٫مٗه مً ظضًض مٟهىم مٗالجت اإلاٗلىمت قاعخحن له ؤن هظه اإلاٗالجت ًجب ؤن ج٩ىن ؤؾغٕ في هظه
الٓغو ٝالؾُما ٖلى مؿخىي ؤزظه لل٣غاع.
و ًجب بك٩ل زام ألازظ بالخؿبان مؿخٗملي الُغٍٖ ٤ضًمي الخماًت ألا٦ثر ٖضصا و ألا٢ل جىٗ٢ا في هظه ألاما ً٦و
طل ٪مً ؤظل خماًتهم و حؿهُل الٗبىع لهم ٖىض الا٢خًاء ،الؾُما الغاظلىن بجاهب مدُاث و٢ى ٝالخاٞالث و
الُغامىاي و ممغاث الغاظلحن.
ٖىض الؿُا٢ت هجٗل اإلاخٗلم ٌٗلٖ ٤لى ؾُا٢خه مً ؤظل اهخ٣اص ما ًغنضه وختى هخم ً٨مً ج٣ضًغ ٖم ٤بصعا٦ه
البهغي إلاؿاٖضجه ٖىض الا٢خًاء .و هداو ٫ؤن وُٗىه ٖلى ازخُاع اإلااقغاث الجُضة في هظه البِئت.
وؿحر ٢غب اإلادُاث و اإلاضاعؽ و اإلاىاَ ٤الهىاُٖت ؤو الخجاعٍت باإلاىاَ ٤اإلادُُت باإلاؿدكُٟاث ...وٍجب ٖلُه ؤن ً٩ىن
مىخبها لٗضم الى٢ى ٝفي ج٣اَ٘ الُغٍ ٤ؤو ٖىض ممغ للغاظلحن ؤو ٖضم الب٣اء زل ٠مغ٦بت في َابىع مؼصوط.
ًم ً٨ؤًًا ؤن هجٗله ًدب٘ اججاه مدلي بىاؾُت اللىخاث ( مشا :٫بجب٘ اججاه اإلادُت.) ...
ؤزحر ؤًًا زُغ عصوص ألاٗٞا ٫اإلابالٞ ٜيها -زُغ الخهغ٨٦ ٝبل ًدب٘ ال ُُ٘٣صون ج٨ٟحر و اعج٩اب تهىعاث بؿبب ٖضم
الاهدباه -في ويُٗت ؾُا٢ت مشل هظهً .جب جىخي الُٓ٣ت زهىنا إلزاعة اهدباهه بلى ما بٗض ج٣اَ٘ الُغٍ ٤و طل٪
الؾدبا٧ ١ل جى ٠٢مدخمل بمىُ٣ت الخٗاعى .و ًجب ؤن ً٩ىن ٢اصعا ٖلى ؤن ال ًضزل في الخ٣اَ٘ ماصام ٚحر مخًُ٣
مً ٢ضعجه ٖلى اإلاغوع منها صون بٖا٢ت.
و ٖلى ؤي خا ،٫ؾى٩ىن مىخبهحن بهٟت زانت لغنضه إلااقغاث ٚحر ْاهغة في بُئخه :ؤشخام باإلاغ٦باث و البدض ًٖ
هٓغاجاإلاؿخٗملحن آلازغًٍ و ٞهم هىاًاهم.
ًب٣ى الخُغ الغثِس ي هى الؿغٖت اإلاٟغَت في ٖبىع الخجمٗاث الٗمغاهُت نٛحرة الدجم ،ألن الخُغ اإلاغج٣ب ً٩ىن
يُٟٗا بؿبب الٗضص الًئُل للماقغاث ٚحر الٓاهغة و لؿُىلت خغ٦ت الؿحر و لٗغى ٢اعٖت الُغٍ ٤و لٗضم الاهدباه
بطا ٦ىا في َابىع للمغ٦باث .و ًجب بطن ٖلى اإلاخٗلم ؤن ًب٣ى مىخبها لؿغٖت ؾحره و الخٟاّ ٖلى هٓغ مخدغ ٥ووكُِ
ختى ال ًخٟاظإ.
ٖىض الى٢ى ،ٝؤ٢ىم بالخظ٦حر بمجمىٕ الدكىٍغ اإلاغجبِ بخ٣اَٗاث الُغٍ ٤اإلاغجبُت بالؿ٨ت الخضًضًت و ؤجدضر ًٖ
ألازُاع الخهىنُت لهظه الخالت .زم الظهاب لخُبُ ٤طل ٪في ويُٗاث مسخلٟت .
ب .ال٩لماث-اإلاٟاجُذ و اإلاسُُاث-اإلاٟاجُذ
مشاكباث :جخُىع الىيُٗاث بؿغٖت و ًجب ؤن جخم اإلاغا٢باث بطن بهىعة مخُٗ٣ت ختى الهغ ٘ٞالىٓغ ٖلى الُغٍ٤
لى٢ذ َىٍلٞ .مً ألاًٞل ج٨غاع مغا٢بت ما بضال مً ؤلاَالت ٖلى ماقغ واخض و بهما ٫آزغًٍ في ألامام.
سد فعل مبالغ فُه٧ :األ٦باف في ال ُُ٘٣جل٣ي بىٟؿها في الٟغا ،ٙجبضو بٌٗ خاالث الؿُا٢ت ؤ٢غب ظضا لهظه
الؿلى٧اث الخُىاهُت ؤو لؿلى٧اث خكض في ملٗب .لم ٌٗض الؿاث٣ىن هم اإلاخد٨مىن في مغ٦باتهم بل اإلاتزٖمىن هم
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الضًً ً٣ىصونهمٞ .لِـ مً الًغوعي جدضًض زُغ هظا الىي٘ ! ٞغٚم ؾغٖت جض ٤ٞاإلاغوع٩ً ،ىن مً ألاؾاس ي مالءمت
ؾغٖت ؾحره خؿب بصعا٦ه الخام للماقغاث و الخُغ.
ؤلاغالق الخاؾف :جلؼمىا بٌٗ ٦شاٞاث اإلاغوع ؤن هسبر بخُٛحر اججاهاجىا في خحن ؤهه ال ًم٨ىىا الُ٣ام بهاً .جب بطن
الخىانل م٘ باقي مؿخٗملي الُغٍ ٤مً ؤظل ؤن ًٟسخىا لىا اإلاغوع و لالهضماط في َابىع مسخل.٠
 5خهُلت اإلا ُ٘٣البضاٚىجي.
ماهي ماهالجه خى ٫اإلاىيىٕ ٢بل اإلا ُ٘٣؟
هل ًدضص بؿغٖت مغاخل ؤلاقاعاث الًىثُت؟
هل ًدضص بؿغٖت مىُ٣ت الخٗاعى بخ٣اَٗاث الُغٍ ٤م٘ الؿ٨ت الخضًضًت و ًإزظها بالخؿبان ٖىض الا٢تراب؟
هل ً ُ٘٣مىُ٣ت الخٗاعى ب٩ل ؾالمت؟
هل مً الًغوعي مىانلت هظا الضعؽ ؤو الاهخ٣ا ٫بلى م ُ٘٣آزغ ؟
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البؿاكت  :25مالئمت العُاكت للظشوف اإلاىاخُت
● ؤالثم ؾُا٢تي ٢بل وزال ٫وبٗض حؿاُ٢اث مُغٍت

.

● ؤالثم ؾُا٢تي ل٨شاٞت وج٣لباث ٖىان ٠الغٍاح ؤو اججاهاتها.
● ؤالثم ؾُا٢تي ٢بل وزال ٫وبٗض يباب ٦شُ.٠
● ؤالثم ؾُا٢تي ٢بل وزال ٫وبٗض ػزاث زلجُت.
● ؤالثم ؾُا٢تي ٢بل وزال ٫وبٗض ػوبٗت عملُت.
 1الٟ٨اءاث التي ًجب بلىٚها
في ص٣ُ٢ت ٦دض ؤ٢ص ى:
ؤُٖي مؿاٞت الى٢ى ٝالضهُا الخ٣غٍبُت بؿغٖت ٧100لم/ؾاٖت ٖىض ظى ظا ٝزم جدذ اإلاُغ ،ؤقغح الٟغ.١
زال 10 ٫ص٢اث ،٤ؤالثم ؾغٖت ؾحري و جمىيعي لُبُٗت و/ؤو هىٕ الخ٨ؿُت اإلاهاصٞت و ؤبحن الؿلى ٥الظي ًخٗحن ههجه
ٖىض ؤلاخؿاؽ باالهؼال ،١جمغًٍ ًم ً٨بهجاػه ٖلى َغٍ ٤مً جغاب.
 2الىؾاثل
ؤ -مخىؾِ اإلاضة الؼمىُت
 60ص٣ُ٢ت
ب -م٩ان الخٗلم
في ال٣اٖت بطا ؤم ً٨بىاؾُت خا٧ي الؿُا٢ت زم ٖلى الُغٍ ٤متى ؾمدذ الٓغوٝ
ط -ألاصواث الًغوعٍت
خا٧ي و مُٗىاث مخٗضصة الىؾاثِ و مغ٦بت
ًٞ 3اء الخٗلم
ٞاثضة اإلاُ٘٣
ببغاػ ألاهمُت التي ٌك٩لها جدضًض بِئت ً٩ىن ٞيها الالخدام ومؿخىي الغئٍت ها٢هحن باليؿبت للؿاث .٤وٍم ً٨ؤن ً٩ىن
لهظه الخضهىعاث مهاصع مخٗضصة :الٓغو ٝاإلاىازُت (حؿاُ٢اث مُغٍت ،يباب )...زانُاث البيُت الخدخُت الُغُ٢ت
(َغ ١مىدضعة ,ؤهٟا ) ...١ؤو ؤًًا جًاعَـ اإلا٩ان ( ؤ وصًت ،ظبا) ...٫
بن الىٞاة باللُل جمشل لىخضها ج٣غٍبا  %50مً ٖضص ال٣خلى ٖلى الُغٍ.٤
زال ٫ج٩ىٍىهً ،جب ٖلى اإلاخٗلم ؤن ً٣ىم بخجغبت الؿُا٢ت بالخدام ومؿخىي عئٍت ها٢هحن مً ؤظل ا٦دؿاب
اؾخ٣اللُخه.
 4بلىعة اإلا ُ٘٣البُضاٚىجي.
ؤ .الى٣اٍ التي ؾِخم الخُغ ١لها زال ٫اإلا- ُ٘٣اإلاىايُ٘ الضًضا٦خُُ٨ت-
مً آلان ٞهاٖضاٌٗ ،غ ٝاإلاخٗلم جإزحر ال٣ىاهحن الٟحزًاثُت اإلاغجبُت بالخدام الؿُاعة و ٖلى ألازو جل ٪التي تهم
الالخدام ٖىض الخهغ ) (Df=v²/2gaو ٦ظل ٪جل ٪اإلاخٗل٣ت بال٣ىة الىابظة ) .(Fc=mv²/rوَبٗا ٞالؿغٖت جازغ بهٟت
زانت ٖلى الخماؾٖ ٪لى الُغٍ ٤و ٖلى الخهغ ،و الؿاث ٤وخضه ًدضص ؾغٖت اإلاغ٦بت .هىا٢ل بطن اإلاؿاولُت اإلال٣اة
ٖلى ٖاج ٤الؿاث ٤الظي ًدضص الخُغ و ًدلل هخاثجه ٖلى الؿُا٢ت زم ً٣غع مالءمت للؿُا٢ت بل في بٌٗ الخاالث
الخسلي ًٖ الؿُا٢ت.
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ًجب ٖلى اإلاخٗلم ؤن ٌٗغً ٠ُ٦ ٝالثم ؾُا٢خه جبٗا لخالت وَبُٗت الخ٨ؿُتً :جب ٖلُه ؤن ٌٗغ ٝمالءمت ؾغٖت ؾحر
خؿب الالخدام ٖلى ألاعى .وٍم٨ىىا ؤن هجٗله ً٨دك ٠الؿُا٢ت بالخدام هل ؾىاء ٖلى خا٧ي ؤو ٖلى َغٍ ٤مً جغاب
ؤو بىظىص مىُ٣ت ؤقٛاٚ( ٫باع ،خص ى )...وٖلُه الخهغ بُغٍ٣ت مًٛىَت (ٞغملت جىاػلُت) إلاٗغٞت جإزحر الالخدام
ومؿاٞت الخهغ .بطا ؤم ً٨ه٣اعن مؿاٞاث الخهغ اإلادهل ٖليها في و٢ذ ؾاب ٤زال ٫الخ٩ىًٍ ٖلى َغٍ ٤ظا ٝو
مؿاٖض ٖلى الالخدام م٘ جل ٪اإلادهل ٖليها ٞىَ ١غٍ ٤مً جغاب ؤو عمل .وٍجب اؾخٛال ٫هظه الٟغنت لخجضًض
مغا٢بت ي ِٛؤلاَاعاث اإلاُاَُت م٘ بُٖاءه اؾخ٣اللُت جامت في َغٍ٣ت الٟدو.
بطا ؤمً ً٨جب ٖلى اإلاخٗلم الؿحر في و٢ذ اإلاُغً .جب ؤن ٌٗغ ٝجإزحر الُغٍ ٤اإلابللت ٖلى جالخم اإلاغ٦بت .وٍجب ٖلُه ؤن
ً٩ىن مىخبها لٟتراث الجٟا ٝالُىٍلت التي حؿب ٤الدؿاُ٢اث اإلاُغٍت ألاولى التي ججٗل الُغٍ ٤ػل٣ت بهٟت زانت
بؿبب ألاوؾار والٛباع التي لم ًخم بزالئها مً ٖلى الخ٨ؿُت .و مً بحن ؤمىع ؤزغي ًجب ٖلُه ؤن ٌٗغ ٝما هى
الاهؼال ١ومتى ً٩ىن هىا ٥زُغ خضوزه.
ؾُ٩ىن نٗبا ظٗل اإلاخٗلم ٌؿحر ٞى ١الشلج .وؿخٗمل خا٧ي بطا ؤمٚ .ً٨حر ؤهه مً اإلاهم ؤن وكغح له ؤهه ًجب ٖلُه
ؤال ٌٗمل بهىعة مٟاظئت ٖلى وؾاثل للؿُاعة (ٞغامل ،صواؾت الؿغٖت ،م٣ىص)ً .جب ؤن وكخٛل ٖلى الشلج ؤو الجلُض،
٦ما وكخٛل ٖلى الؿُا٢ت اإلاغاُٖت للبِئت م٘ مالءمت ؾغٖت ؾحره ٦ما لى ؤن اإلاغ٦بت لم حٗض جخىٞغ ٖلى ؤظهؼة خهغ.
ًجب ٖلى اإلاخٗلم ؤن ًخٗلم ا٦دكا ٝوظىص الجلُض مً ؤظل مالءمت ؾُا٢خه ٖلى َغٍ ٤ػل٣ت ظضا .ومً ؤظل هظا ًجب
ٖلُه عنض وظىص الهٖ ُ٘٣لى الؼظاط ألامامي و عئٍت محزان الخغاعة الخاعظُت بطا ٧ان ؤ٢ل ؤو ٌؿاوي  0صعظت ،وعئٍت
ما بطا ٧اهذ ٢اعٖت الُغٍ ٤جلم٘ و ؤن ً٩ىن خظعا ٖلى الخهىم ٖىض ال٣غب مً الٛاباث والىصًان و في ألاماً٦
اإلاٗغيت للغٍاح ؤو اإلادمُت مً الكمـ (ؤهٟا ،١ظؿىع).
وبدًىعهً ،جب ٖلى اإلاخٗلم ؤن ًؼٍض مً مؿاٞاث الؿالمت ،وؤال ٌؿغٕ ؤو ًدهغ بك٩ل ٞجاجي ،وؤن ًالثم ؾغٖت ؾحره
للغئٍت والخالخم .وٍجب ٖلُه ؤًًا ؤن ًخإ٦ض مً وظىص ؾاثل مًاص للخجمض بمىٓ ٠الؼظاط.
ؤط٦غ ؤن الؿغٖت اإلاىسًٟت ظضا لِؿذ اخخُاَا ٧اُٞا وؤهه مً اإلام ً٨ػٍاصة جماؾ ٪مغ٦بخه بخجهحزها بةَاعاث
مُاَُت زانت بالشلج.
ٖلى اإلاخٗلم ؤن ٌٗغ ٝصوع ؤلاَاعاث اإلاُاَُت في الخدام ؾُاعة .وٍجب ٖلُه ؤن ٌعي ؤهه في خالت الشلج ًدخمل ؤن جمخلئ
ه٣ىف هظه ؤلاَاعاث بالشلج ،الص يء الظي ٢ض ًىجم ٖىه ٣ٞضان الالخدام .و هٟـ ألامغ في خالت اإلاُغ بطا ؤقبٗذ
ه٣ىف ؤلاَاعاث اإلاُاَُت باإلااء ً٩ىن هىا ٥زُغ الاهؼال ١ألن العجلت لم حٗض في اجها ٫م٘ الُغٍَ( ٤ب٣ت ع٣ُ٢ت بحن
ؤلاؾٟلذ وؤلاَاعاث اإلاُاَُت).
ًجب ؤن ج٩ىن لضي اإلاخٗلم مٟاهُم خى ٫الىٓام اإلاًاص لالهؼال ١ؤو هٓام بل٨ترووي لخؿاباث اإلاؿاع ٌؿمذ بخصخُذ
الؿُاعة ٖىضما جىدغ ٝؤو ججزل.٤
و ًجب ؤن ج٩ىن لضًه ػٍاصة ٖلى طل ٪مٟاهُم خى ٫هٓام  ،ABSوهى الىٓام الظي ٌؿمذ ب ٪ٟالعجالث في خالت
الاهدغاٖ ٝىض الخهغ .وَؿمذ هظا الىٓام ٖالوة ٖلى طل ٪باالخخٟاّ بال٣ضعة الخىظيهُت للمغ٦بت.
وٖلُه ؤزحرا ؤن ٌٗغ ٝؤهه في خالت الشلجً ،م٨ىه ججهحز ؤلاَاعاث اإلاُاَُت بؿالؾل (ٖلى العجالث) لغبذ الخدام ؤ٦ثر
ٖلى خؿاب الغاخت.
وفي ظمُ٘ الخاالثً ،جب ٖلى اإلاخٗلم مالءمت ؾغٖت ؾحره لُخد٨م في مغ٦بخه بك٩ل ؤخؿً.
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ٖلى اإلاخٗلم ؤن ٌٗغ ٝجإزحر الغٍاح ٖلى مؿاع اإلاغ٦بت .و ٖلُه ؤن ًٟهم زهىنا ؤن عٍدا ظاهبُت ًم٨نها ص ٘ٞاإلاغ٦بت
وزلٞ ٤جىاث باإلاؿاع .في خالت عٍاح ٖىُٟتً ،جب ٖلُه ج٣لُو ؾغٖت الؿحر و ؤلامؿا ٥باإلا٣ىص بدؼم و ألازظ
بالخؿبان ؤًًا باقي مؿخٗملي الُغٍ ٤الظًً ٢ض جضٗٞهم ؤًًا الغٍاح .هظه ألازحرة ًم ً٨ؤن تهب ٖلى ق٩ل ٖىان٠
وٍم٨نها بطن ؤن جٟاجئ الؿاث ٤ؤو اإلاخٗلم ،و ًم ً٨ؤن جدضر هظه الخالت ٖىض الخغوط مً مىاَ٩ً ٤ىن ٞيها للغٍاح
جإزحر ؤ٢ل (الخغوط مً ه ٤ٟؤو الخغوط مً ٚابت .)...ؤ٦ثر مً طلً ،٪م ً٨ؤن جل٣ى ؤوعا ١و ؤٚهان لؤلشجاع ٖلى
الُغٍ ....٤و في خالت ٖانٟت عملُت ًم ً٨ؤن ج٩ىن الغئٍت مىٗضمت و ٢ض ً٩ىن ؤؾاؾُا مٗغٞت الى٢ى ٝؤو الؿحر
لاللخدام بمسبإ بؿغٖت ؾحر حؿمذ بى٢ى ٝقبه ٞىعي ،ؤي ؤ٢ل مً ٧15لم/ؾاٖت-اإلاٗاص ٫لبِء مدغ ٥ؾُاعة في
اإلاؿخىي الشاوي للؿغٖت. -
ٌٗغ ٝاإلاخٗلم مؿب٣ا جإزحر ال٣ىة الىابظة ٖلى اإلاغ٦بت ،الؾُما ٖىض مىٗغطً .جب ٖلُه ؤن ٌٗغ ٝؤهه ٖىض يٗ٠
الالخدام ٞةن هظه ال٣ىة جض ٘ٞاإلاغ٦بت بؿهىلت ؤ٦بر زاعط اإلاىٗغط هٓغا لخ٣لو الخدام ؤلاَاعاث اإلاُاَُت .و ٖلُه ٞةن
ًجب ؤن ج٩ىن الؿغٖت مسًٟت مً ؤظل ج٣لُو خضة ال٣ىة الىابظة و بالخالي الخض مً ٣ٞضان الالخدام.
و في ظمُ٘ ألاخىا ،٫وفي ٧ل مغة جخاح ٞيها الٟغنت ؤزحر م٘ اإلاخٗلم ٧ل الخاالث التي جمذ ؤلاقاعة بليها ؾاب٣ا.
ٌك٩ل الًباب ؤخض الٓىاهغ الاعناصًت الخُحرة ظضا ٖلى الؿُا٢ت .و جخمشل زُىعجه في ٦شاٞخه اإلاخٛحرة التي ًم ً٨ؤن
جىٞغ عئٍت مئاث ألامخاع بلى ؤمخاع ٢لُلت في و٢ذ وظحز .هُلب بطن مً اإلاخٗلم هل ٌٗغ ٝوؾاثل لخُُ٣م مؿاٞت الغئٍت
الؾُما م٘ جىٞغ ؤو ٖضم جىٞغ ٖالماث ٖلى ألاعى .و ًجب ؤن ًجض ؤظىبت بؿُُت و ًدل اإلاك٩لت باٖخماص ؾغٖت ؾحر
مالثمت إلاؿاٞت الغئٍت .هُلب مىه بطن بًجاص خل لؿغٖت ؾحر مالثمت بطا ٧اهذ الغئٍت ج٣ل ًٖ  50متر ؤو ج٣ل ًٖ
 100متر .و ًجب بًجاص الجىاب في مؿاٞاث الى٢ى ٝاإلاُاب٣ت ،و هي في هظه ألامشلت ٖلى الخىالي ؤ٢ل مً ٧ 70لم/ؾاٖت
و ٧100لم/ؾاٖت .و ًجب ؤن ًدؿاء ٫ؤ٦ثر مً ؤي و٢ذ مط ى خى ٫عئٍخه :هل جخم عئٍتي مً ألامام و الخل٠؟ و هىا
ًخم مٗالجت اؾخسضام ألايىاء الخانت بالًباب .
٦ما ًخم بزاعة اهدباهه خى ٫زُغ الؿُا٢ت ٖىضما ال ًخم الاٖخماص بال ٖلى ؤيىاء اإلاغ٦باث التي حؿحر ؤمامه مً ؤظل
جدضًض الُغًٍ .٤م ً٨ؤن ًىسضٕ بؿغٖت ؾحرها و ال ًالثم ؾغٖخه خؿب مؿاٞت الغئٍت التي ً٨مً ؤن جخىٖ ٠٢ىض
مؿخىي ؤيىاء هظه اإلاغ٦باث .في خحن ؤهه ًم ً٨ؤن ً٩ىن ٗٞال ٖلى بٗض  50متر منها بؿغٖت ٧100لم/ؾاٖت .و في خالت
و٢ىٕ خاصزت في ألامام ٞؿُٟخ٣ض  50٫متر مً الخهغ للى٢ى .ٝوكغح بطن مٟهىم الخىاصر اإلاٟغَت .الًباب و ٖضم
مالثمت ؾغٖت الؿحر ً٩ىهان مهضعا لخىاصر الؿحر الخُحرة ٖلى الُغ ١الؿُاعة.
ب .ال٩لماث-اإلاٟاجُذ و اإلاسُُاث-اإلاٟاجُذ
الخىعُت/دسحاث الحشاسة  :مشل ظمُ٘ الٗىانغ جىجؼ ج٨ؿُاث الُغٍ ٤مً ؤظل جدمل صعظاث خغاعة "ٖاصًت"،
ٞضعظاث خغاعة مغجٟٗت ظضا ًم ً٨ؤن جدؿبب في طوبان الؼٞذ و جدىٍله بلى لىخت لؼظتً .م ً٨جدضًضها بمٓهغها
الالم٘ و ألاملـ .
الخىعُت/جللباث الجى  :جؼٍل الخ٨ؿُت اإلاُاه الغا٦ضة بُغٍ٣ت َبُُٗت ٞاهدضاعها ؤو مُلها ًم ً٨مً بزالءها ٖلى
ظىباث الُغٍ .٤بال ؤن الدؿاُ٢اث اإلاُغٍت ال٣ىٍت جدؿبب في ظغٍان مهم للمُاه ال ًم ً٨بزالئه ،والى٣ىف ٖلى
ؤلاَاعاث اإلاُاَُت اإلاٗمىلت مً ؤظل نغ ٝاإلاُاه والخٟاّ ٖلى الخدامها م٘ ألاعى "جُٟذ" بطن باإلاُاه ،وهىا ًدهل
الاهؼال٦ .١ما ؤن صعظاث خغاعة مىسًٟت ظضا هي مغاصٞت لخُغ الجلُضٞ ،خىاظض الُغٍ ٤بجاهب الىصًان وؤَغاٝ
الٛاباث … هي ماقغاث ٖلى مىاَ ٤باعصة وبالخالي جىاظض مدخمل للجلُض .ج٩ىن بٌٗ اإلاغ٦باث مجهؼة بمحزان خغاعة
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زاعجي ،وبمجغص ما ٌكحر بلى خغاعة مً  3صعظاث ٞةن اإلاساَغ ج٩ىن طاث صاللت ومً الًغوعي الخس ٠ُٟمً ؾغٖت
ؾحره.
معؿىس الؿشٍم/ألافم  :مً ؤظل بزالء اإلاُاه و الاوؾار ،ج٩ىن الُغٍ ٤مدضبت ؤو ماثلت هدى ؤخض الجىاهب .و ًجب
ؤزظ هظا الك٩ل بالخؿبان مً ؤظل مالثمت ؾغٖت الؿحر الؾُما م٘ الا٢تراب مً اإلاىدىُاث ؤو اإلاىٗغظاث ألن الخإزحر
اإلاجخم٘ إلاٟٗى ٫ال٣ىة الىابظة و جدىٍل ال٨خلت و الالخدام ٖلى الُغٍ٢ ٤ض ًدؿبب في اه٣الب اإلاغ٦بت ( ٣ٞضان الخد٨م ؤو
الخضخغط) .
أهىاع الخىعُت ٧ :لما ٧اهذ الخ٨ؿُت زكىت ٧لما خآٞذ ٖلى اإلاغ٦بت ٖلى الُغٍ ٤و بالٗ٨ـ ٧لما ٧اهذ ملؿاء ٧لما
٧اهذ هكت بػاء ج٣لباث الجى ؤو ع٧ىص ال٣اطوعاث ؤو الغما ٫زال ٫الٗىان. ٠
خالت الخىعُت  :عٚم الجىصة ألانلُت للخ٨ؿُت ٞةن جىاظض ٖىامل زاعظُت (خص ى ،عملَ ،حن٣ً ) ...لو مً
الخدامها .و ٧ل اإلاىاص التي جدكغ بحن الخ٨ؿُت و ؤلاَاعاث اإلاُاَُت هي مسًٟاث لاللخدامٞ .خهبذ العجلت ٦إهما
حؿحر ٖلى ٦غٍاث نٛحرة ٖلى ألاعى.
جؤزير الشٍاح  :جازغ الغٍاح الجاهبُت ٖلى اإلاغ٦بت مشل جإزحرها ٖلى ؤقغٖت بازغة ،جضٗٞها ؤو ججظبها صون ؤن ج٩ىن لىا
ال٣ضعة ٖلى الخد٨م بٟٗالُت في اججاهىا ،و الخل الىخُض هى بطن الخ٣لُو مً ؾغٖت الؿحر .
معامل الالخدامً :م ً٨ؤن ه٣ضع ؤهه بحن  0و 0 .1حؿاوي ُٚاب الالخدام (هدل )!٤و  1حؿاوي الكِئان الازىان
ملخه٣ان.
ًخى ٠٢الالخدام ٖلى ألاعى بطن ٖلى خالت ؤلاَاعاث اإلاُاَُت و ألاظهؼة التي حٗمل ٖلى الخهغ ( جىاػن ،بَاعاث ،هٓام
الخهغ ،الخىظُه ) .و ًم ً٨اٖخباع ؤن اإلاٗامل اإلاخىؾِ ٖلى َغٍ ٤ظا ٝهى خىالي  0.6وٍجز ٫بلى ٖ 0.4ىضما ج٩ىن
عَبت .و ًخم بلى ٙاإلاٗامل ألا٢ص ى ٖىض جىاظض الجلُض ،الىخل ؤو ٖىض طوبان الخ٨ؿُتٞ ،هى بطن خىالي ! 0.1
خالت ششٍـ ؤلاؾاساث اإلاؿاؾُت :حٗمل ؤلاَاعاث اإلاُاَُت ٖلى الُغٍ٦ ٤م٩اوـ بػاخت ألاوؾار و اإلاُاه اإلاخىاظضة ٖلى
ألاعى .و جخالءم ؤًًا م٘ مؿُىع الُغٍ ٤بخُٛحر ق٩لها مً ؤظل الخالئم مٗه .و لظا ٩ٞلما جأ٧لذ هظه ؤلاَاعاث ٧لما
جضهذ و جالقذ زهاثههاٞ .دالتها و يُٛها هما  ِ٣ٞما ًًمىان اؾخ٣غاعها و زباتها ٖلى ؤلاَاع اإلاٗضوي الؾُما في
خالت حُٛحر الك٩ل.
 5خهُلت اإلا ُ٘٣البضاٚىجي .
ما هي مٗاعٞه خى ٫هظا اإلاىيىٕ ٢بل اإلا ُ٘٣؟
هل ٌٗغً ٠ُ٦ ٝخإ٢لم مؿب٣ا م٘ حُٛحراث الالخدام ٖبر البدض ًٖ ماقغ مىاؾب؟
هل مً الًغوعي مىانلت هظا الضعؽ ؤو الاهخ٣ا ٫بلى م ُ٘٣آزغ؟
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بؿاكت  :26ظشوف ؤلاغاءة /مالئمت العُاكت في اللُل أو أزىاء ألاخىاٌ الجىٍت العِئت
 قغح مساَغ ؤلابهاع ؤزىاء الؿُا٢ت) الهٗىص ،الخغوط مً الى ،٤ٟالهضي(...ـ
 ون ٠ألازُاع اإلاغجبُت بالؿُا٢ت ٖىض قغو ١ؤو ٚغوب الكمـ) مؿاع قغٚ/١غب( ـ
 قغح الؿُا٢ت التي ًجب بجباٖها للخض مً ألازُاع اإلاغجبُت بالٓغو ٝالؿِئت لئلياءة ـ
 ؤؾخٗمل مسخل ٠ألايىاء للخإ٢لم م٘ ْغو ٝالاياءة وخغ٦ت اإلاغوع صون ببهاع باقي مؿخٗملي الُغٍ ٤ـ
 ؤؾخٗمل مسخل ٠ألايىاء لُخم بصعا٧ي بما ُٞه الٟ٨اًت مب٨غا مً َغ ٝاإلاؿخٗملحن آلازغًٍ.
 ؤؾحر م٘ ألازظ في الخؿبان مؿاٞت الغئٍت ـ
 آزظ في الخؿبان مؿاٞت ؤلاياءة في ازخُاع ؾغٖت الؿحر ـ
 1الٟ٨اءاث التي ًجب بلىٚها
في ص٣ُ٢خحن ٦دض ؤ٢ص ى:
ال ٌؿمذ بإي زُإ ؤو ؾهى.
ؤط٦غ زالر خاالث ج٩ىن ٞيها الؿغٖت مالثمت لئلياءة وؤُٖي الؿغٖت ال٣هىي التي جم ً٨مً الؿحر لُال ب٩ل ؤمان
بدؿب الؿحر بإيىاء الخ٣ابل ؤو الُغٍ.٤
ؤالثم الؿغٖت واؾخٗما ٫ألايىاء ٖلى مؿاع زاعط اإلاضاع الخًغي لُال إلاضة  5ص٢اثٖ ،٤ىض الا٢تراب مً اإلاىٗغظاث
و/ؤو ٢مم اإلاىدضعاث .ال ٌؿمذ بإي زُإ ًخٗل ٤بةبهاع باقي مؿخٗملي الُغٍ ٤وبالؿغٖت اإلاٟغَت.
 2الىؾاثل
ؤ-مخىؾِ اإلاضة الؼمىُت
120ص٣ُ٢ت
ب-م٩ان الخٗلم
صازل وزاعط الخجمٗاث الٗمغاهُت و في ال٣اٖت م٘ ألاًٞلُت ٖلى خا٧ي
ط-ألاصواث الًغوعٍت
خا٧ي ومُٗىاث مخٗضصة الىؾاثِ و مغ٦بت
ًٞ 3اء الخٗلم
ٞاثضة اإلاُ٘٣
بطا ٧ان الؿاث ٤ال ًغي الُغٍ ٤ؤمامه بىيىح إلاؿاٞت جؼٍض ًٖ مؿاٞت الى٢ىٞ .ٝإزُاع الخهاصم جهبذ مهمت ،و لظا
ًخٗحن ٖلى الؿاث ٤يبِ ؾغٖت ؾحره و بالخالي مؿاٞت و٢ىٞه ،و طل ٪خؿب عئٍخه ختى ًدُ ً٣ؤن الُغٍ ٤زالُت
ؤمامه و ؾخٓل ٦ظل ٪ـ ٞالغئٍت ًم ً٨ؤن جخ٣لو خؿب ق٩ل ألاما) ً٦مىٗغط٢ ،مت مىدضع ( و ؤًًا بؿىء ألاخىا٫
الجىٍت و الٓالم زال ٫اللُل .وجخدؿً بطا ٧اهذ ألايىاء هُٟٓت و مًبىَت بك٩ل ظُض و بطا ب٣ي ػظاط الىىاٞظ
قٟاٞا.
 4بلىعة اإلا ُ٘٣البُضاٚىجي.
ؤ .الى٣اٍ التي ؾِخم الخُغ ١لها زال ٫اإلا- ُ٘٣اإلاىايُ٘ الضًضا٦خُُ٨ت-
في ال٣اٖت ؤو في اإلاغ٦بت ،بطا ٧اهذ ؾاٖت الؿُا٢ت باللُل ،صازل ؤو زاعط الخجمٗاث الٗمغاهُت ،ؤوضر ؤو ؤظٗل اإلاخٗلم
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ٌؿخٗمل مسخل ٠ألايىاء خؿب الىيُٗاث ،و ٦ظا مٗغٞت يبِ اإلاغآة الضازلُت ٖل ى"وي٘ اللُل".
وكضص ٖلى يغوعة الخىٞغ ٖلى ؤيىاء مًبىَت ظُضا وازخُاعها مً ؤظل ٖضم ؤلابهاع.
في ال٣اٖتً ،خم مً ظضًض بزاعة بٌٗ اإلاٟاهُم الٟحزًىلىظُت زانت خضوص عئٍدىا باللُل .الُ٣ام بخمغًٍ بؿُِ لل٣غاءة
صازل ٢اٖت مًاءة زم بَٟاء الىىع ٞجإة .و ًم ً٨حٗؼٍؼ طل ٪بٗغى مىظؼ خى ٫حكغٍذ الٗحن و جغُ٦بتها )ال٣غهُت،
ال٣ؼخُت ،البابا ،الامخضاص اإلاسغوَي و الٗهبت اإلاك٩لحن للخالًا.(...
وٍخم الخُغ ١ؤًًا إلاضي ألايىاء و اؾخٗماالتها ،ؤي ؤن هغي و ًغاها آلازغون و هيبه .و ًم ً٨بهجاػ ظضو ٫جغُ٦بي ٖلى
ق٩ل بُا٢ت ًم ً٨اإلاخٗلم ؤن ًدمله مٗه و ًدخ ٟٔبه ٧ل الى٢ذ.
في خالت ايُغاب الاخىا ٫الجىٍت ه٣ىم بخُُ٣م الغئٍت .زم ه٣ىم بغبِ مؿاٞت الغئٍت هظه م٘ الؿغٖت التي جم ً٨مً
اخخىاء مؿاٞت الى٢ى ٝفي هظا الخحز مً الغئٍت.
هدا٧ي مسخل ٠الخاالث الجىٍت الؿِئت لخمُ٨ىه مً ازخُاع ألايىاء الجُضة ومؿاخاث الؼظاط و ج ٠ُُ٨الهىاء بطا
لؼم الامغ و بػالت بساع اإلااء ٖلى الؼظاظت الخلُٟت.
هشحر الازُاع اإلاغجبُت بؿىء ألاخىا ٫الجىٍت مشل ج٣اطٞاث اإلاُاه ،البر ٥اإلااثُت الا٢ل ؤو ألا٦ثر ٖم٣ا ،الًباب ،الؾُما
ٖلى الُغ ١الؿُاعة والُغ ١الؿغَٗت.
صازل ال٣اٖت ،الؾُما ٖلى خا٧يً ،خم الخُغ ١مً ظضًض لهظه اإلاساَغ الخانت ـ
و ٖلى اإلاخٗلم ؤن ًخٗلم ازخُاع ؾغٖت ؾحره خؿب مؿاٞت الغئٍت ،و ألظل هظاٞ ،اإلاىاَ ٤التي ج٩ىن ٞيها الغئٍت
مىسًٟت بؿبب خالت ألاما )ً٦مىٗغظاث٢ ،مم اإلاىدضعاث (. . .هي ألاوؿب للُ٣ام بهظا الخمغًٍ.
بطا ؤم ً٨وؿل ٪في الهباح مؿاعاث قغٚ/١غب وفي اإلاؿاء مؿاعاث ٚغب/قغ ١إلًجاص خاالث ًم ً٨ؤن ًدضر ٞيها
بهٟت مٟاظئت ؤلابهاع و "الش٣ب ألاؾىص" .وهُاب ٤هظه اإلاؿاعاث ،التي ًم ً٨ؤن ج٩ىن مً م٩ان ؾ ً٨بلى م٩ان ٖمل
اإلاخٗلم ،م٘ الؿُا٢ت باللُل ؤو ٖىض الضزى ٫و الخغوط مً ه.٤ٟـ و هظه اإلاىاًَ ٤م ً٨ؤن ج٩ىن مهضعا إلبهاع ٢ىي
مخبىٕ بمىُ٣ت ج٣ٟض ٞيها الٗحن وُْٟتها ٧لُا ،مٟٗى ٫الش٣ب ألاؾىص .وٖلى اإلاخٗلم بطن ؤن ً٩ىن ًٓ٣ا الؾدبا ١هظه
الخاالث ُٗٞلم مشال ؤهه ٖىض الالخٟا ٝبلى الُمحن في َغٍ ٤ؾُجض هٟؿه في مىاظهت ؤقٗت الكمـ اإلاؼعجت .وبطا
اؾدب٣ها ًم٨ىه ز ٌٟواُ٢ت الكمـ ؤو اؾخٗما ٫الىٓاعاث الكمؿُت.
وفي اللُل ٖلُه الُ٣ام بازخُاع ؤلاياءة التي حُُٗه ؤ٦بر مؿخىي للغئٍت صون ببهاع باقي مؿخٗملي الُغٍ٦ .٤ما ًخٗلم
ؤًًا مض هٓغه ٖلى َى ٫ال٨خض ٖىض الخ٣ابل وم٣اومت الٗمل الالبعاصي لتر٦حز الٗحن الظي ًاصي صاثما بلى جىظُه الغئٍت
هدى الىُ٣ت ألا٦ثر بياءة .ووٗمل ٖلى الغبِ بحن الُٗاء و جىاو ٫اإلاىاص اإلاسضعة التي جؼٍض مً خضة هظه الٓاهغة.
وهخُغ ١مً ظضًض لجضو ٫ألايىاء خؿب وْاثٟها الظي جم بٖضاصه مً ٢بل إلاُاب٣ت الؿغٖت ال٣هىي اإلاٗخمضة
خؿب الاياءة .وٖلى ؾبُل اإلاشا ٫بطا ٧اهذ ألايىاء ال جط يء أل٦ثر مً  100مترٞ ،ال ًم ً٨الؿحر بؿغٖت جخُلب
مؿاٞت و٢ى ٝجؼٍض ًٖ  100متر .وهظا ٌٗني في هظه الخالت ؤهه ختى ٖلى الُغٍ ٤الؿُاع ال ًم ً٨ؤن وؿحر بؿغٖت
جؼٍض ًٖ ٧ 100لم/ؾاٖت ،عٚم ؤن الؿغٖت ال٣اهىهُت اإلادضصة ج٩ىن ؤ٦بر.
ووٗمل زاعط و صازل الخجمٗاث الٗمغاهُت و بمىاَ ٤يُٟٗت ؤلاياءة ٖلى جُبُ ٤اؾخٗما ٫ؤيىاء الخ٣ابل و ؤيىاء
الُغٍ ٤بالخىاوب خؿب جىاظض ؤو ٖضم جىاظض مؿخٗملحن آزغًٍ٦ .ما ؾِؿخٗمل ؤيىاثه ؤًًا للخىبُه بخىاظضه ٢بل
مىاَ ٤بضون عئٍت ٦خ٣اَٗاث الُغٍ ٤ؤو مىٗغظاث ٖلى َغ ١يُ٣ت.
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ب .ال٩لماث-اإلاٟاجُذ واإلاسُُاث-اإلاٟاجُذ
الابهاس :ججخٔ الٗحن باللُل للخإ٢لم م٘ الٓلمت و جهبذ يُٟٗت بطا حٗغيذ إلاهضع ٢ىي للًىء .وَُٛب بطن في
هظه الخالت بصعا ٥الُغٍ ٤لخٓهغ هُ٣ت مًِئت ؾدؿخمغ لٗضة زىاوي بٗض ازخٟاء الًىء ال٣ىي .وبطا ٧اهذ الُغٍ٤
جىُٗ ٠في هظه اللخٓت ٞةن ٧ل ش يء ًبضو مؿخُ٣ما.
أؾُاف ألاغىاء :جسخل ٠ال٨شاٞت الًىثُت أليىاء الخ٣ابل وؤيىاء الُغٍ ٤مً ؤظل ؤلاياءة صون ببهاع ؤو بالٗ٨ـ
جىٞحر ؤ٢ص ى ٢ضع مً الغئٍتٞ .إيىاء الخ٣ابل لها بطن بياءة ال جمازلُت جط يء  30مترا ٖلى ألا٦ثر هدى ٌؿاع اإلادىع
الُىلي للمغ٦بت في خحن ًم٨نها الىنى ٫بلى  60مترا هدى ال٨خض .ؤما ؤيىاء الُغٍٞ ٤خىٞغ بياءة جمازلُت  100 ٫متر
ٖلى الا٢ل قغٍُت ؤن ج٩ىن مًبىَت وهُٟٓت وخضًشت.
اإلالخػُاث الخىظُمُتًٟ :غى جىاظض مؿخٗملحن آزغًٍ للُغٍ ٤اؾخٗما ٫ؤيىاء الخ٣ابل مً ؤظل ٖضم الابهاع .وبطا
اؾخمغ ؤخض مؿخٗملي الُغٍ ٤في اؾخٗما ٫ؤيىاء الُغٍُٞ ٤جب بطن جيبيهه باؾخٗما ٫ؾغَ٘ أليىاء الُغٍ٤
والخ٣لُو مً الؿغٖت للخإ٢لم مً ظضًض م٘ ْغو ٝالغئٍت ؤ٦ثر يٟٗا وزُغ ؤلابهاع.
اإلاجاٌ البطشي :بن  180صعظت للمجا ٫البهغي التي هخىٞغ ٖليها ٖىض الى٢ى ٝجب٣ى بُٗضة ظضا ،وٍ٩ىن هظا اإلاجا٫
باللُل ممازال لى ٤ٟببٌٗ الضعظاث ...في هظا الىي٘ ال هضع ٥ؤبضا اإلاجا ٫الجاهبي ـ
الشإٍت النهاسٍت/اللُلُت :زل ٤ؤلاوؿان لحري بالنهاع وج٣ؿم خضة ؤلابهاع في اللُل ٖلى زالزت .بياٞت لظلٞ ٪ةن هٓام
حٗغٞىا ٖلى ألاقُاء اإلاضع٦ت ًخٗغى للخُٛحر ب٨ثرة في اللُلٞ .ال همحز بطن بال زُاالث .ووؿخٛغ ١ؤو٢اجا ؤ٦ثر إلاٗغٞت
ماقغاث اللُل ؤو هٟؿغها بُغٍ٣ت ؾِئت ـ
ألاخىاٌ الجىٍت العِئت :ختى زال ٫النهاع ًم ً٨ؤن ًىس ٌٟمؿخىي ؤلاياءة والغئٍتٞ ،األمُاع ال٣ىٍت والًباب
ًى٣هان مً ويىح اإلاكاهض وبالخالي مً بصعا٦ىا ـ
ؾلىع وغشو الشمغ :مشل الابهاع بىاؾُت ؤيىاء الُغٍ ٤لُالٌ ،ك٩ل الهباح واإلاؿاء بق٩الُاث خؿب اججاه
مؿاعهاٞ .ةطا ٦ىا هخجه هدى الكغ ١نباخا ؤو الٛغب مؿاء ٞةهىا وٗغى ؤهٟؿىا لهظه الٓاهغةـ حُٗ ٤ؤقٗت الكمـ
اإلاؼعجت خؿً بصعا٦ىا للُغٍ ٤وججٗله ؤ٦ثر نٗىبت ـ
الشإٍت /معافت الىكىف :مً ؤظل الاؾخمغاع في الخد٨م في ؾغٖت الؿحر وبالخالي في اإلاغ٦بت ًجب اخخىاء مؿاٞت
الى٢ى ٝيمً مجا ٫الغئٍت ـ
العشعت/سإٍت البِئت :باؾخٗما ٫ؤيىاء الخ٣ابل لُال خُض مؿاٞت الغئٍت لضًىا هي خىالي  50مترا ال ًجب ؤن جخٗضي
ؾغٖت ؾحرها ٧ 70لم/ؾاٖتـ
اإلاعاس اإلاعشوف :هظه الخالت هي مًللت بك٩ل زام٩ٞ ،لما ٖغٞىا خالت ما ٧لما ؤخؿؿىا بالخد٨م ٞيها ؤ٦ثر ختى في
ُٚاب للغئٍت ،خُض لِؿذ الغئٍت هي التي جىٞغ لىا بصعا ٥الُغٍ ،٤ول ً٨الهىعة الظهىُت التي جدخ ٟٔبها الظا٦غة هي
التي ج٣ىم بظل .٪وٗٞالٞ ،ةهه مً الؿهل ظضا جهىع مؿاع هخمشله طهىُا ٖلى ٚغاع جم٨ىىا مً الخىظه في الٓالم الخام
هدى ٚغٞت ما بمؿ٨ىىا صون الانُضام باألزار! وٍجب بطن الؿُا٢ت بدؿب مؿخىي الغئٍت اإلاخىٞغة ولِـ خؿب
مٗغٞخىا للُغٍ.٤
 5خهُلت اإلا ُ٘٣البضاٚىجي.
ما هي مٗاعٞه خى ٫هظا اإلاىيىٕ ٢بل اإلاُ٘٣؟
هل ًإزظ بالخؿبان مؿاٞت الغئٍت ٖىض الؿحر لُال؟
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هل ًإزظ بالخؿبان مؿاٞت ؤلاياءة في ازخُاع ؾغٖت الؿحر؟
هل مً الًغوعي مىانلت هظا الضعؽ ؤو الاهخ٣ا ٫بلى م ُ٘٣آزغ؟
ما هي زالناجه ُٞما ًخٗل ٤بالؿُا٢ت لُال؟
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بؿاكت : 27العلىن في خالت خذور عؿب أو خادزت مشهبت
 ؤؾخٗمل بقاعة الاؾخٛازت.
 ؤزلي اإلاغ٦بت ٖىض خالت الاؾخعجا.٫
 ؤؾخٗمل مشلض الخىبُه اإلاؿب.٤
 ؤجسظ ؤلاظغاءاث الُاعثت لى٣ل اإلاغ٦بت (ٖلى ج٣اَ٘ َغٍٖ ٤لى الؿ٨ت الخضًضًت مشال).
 ؤن ٠مؿُغة خماًت الخاصزت.
 ؤن ٠مؿُغة بقٗاع ؤلاؾٗاٞاث بداصزت الؿحر.
 1الٟ٨اءاث التي ًجب بلىٚها
إلاضة ص٣ُ٢خحن ٦دض ؤ٢ص ى:
ؤط٦غ خؿب الترجِب ؤلاظغاءاث الشالزت الىاظب الُ٣ام بها ٖىض و٢ىٕ خاصزت الؿحر.
ؤُٖي الُغٍ٣ت التي ًجب بجباٖها مً ؤظل بقٗاع بداصزت.
ٖىض جى ٠٢اإلادغ ،٥ص ٘ٞاإلاغ٦بت زمؿت ؤمخاع بلى ألامام في ؤ٢ل مً زالر زىان ـ
 2الىؾاثل
ؤ-مخىؾِ اإلاضة الؼمىُت
 60ص٣ُ٢ت
ب-م٩ان الخٗلم
في اإلاغ٦بت ؤو في ال٣اٖت الؾُما مً ؤظل مدا٧اة ٖملُت بقٗاع.
ط-ألاصواث الًغوعٍت
مُِٗىاث مخٗضصة الىؾاثِ
ًٞ 3اء الخٗلم
ٞاثضة اإلاُ٘٣
وكضص ٖلى ؤلاقٗاع وحكىٍغ م٩ان الخاصزت ؤ٦ثر مً ؤلاؾٗاٞاث ألاولُت .باليؿبت لئلؾٗاٞاث ٞخٟ٨ي بٌٗ اإلاٟاهُم
ألاولُت البؿُُت ظضا قغٍُت ؤن ج٩ىن مؿخىٖبت بك٩ل ظُض .وبالٟٗل ؾُ٩ىن مً الخُحر ظضا الاٖخ٣اص بال٣ضعة ٖلى
الخضزل لخ٣ضًم ؤلاؾٗاٞاث للطخُت صون ؤن ج٩ىن مدترٞا.
وهىا ً٩ىن مٟهىم الخاصزت اإلاٟغَت خُىي ظضا لالخخٟاّ بم٩ان الخاصزت في مإمً في اهخٓاع ؤلاؾٗاٞاث ـ
 4بلىعة اإلا ُ٘٣البُضاٚىجي.
ؤ .الى٣اٍ التي ؾِخم الخُغ ١لها زال ٫اإلا- ُ٘٣اإلاىايُ٘ الضًضا٦خُُ٨ت-
ؤها٢ل الخاالث التي ً٩ىن ٞيها اؾخٗما ٫ؤيىاء الاؾخٛازت ومشلض الخىبُه اإلاؿب ٤يغوعٍا :الى٢ى ٝالٛحر اإلاخى ٘٢بطا
٧اهذ اإلاغ٦بت ٖلى الُغٍُٖ( ٤ل ،ويُٗت ٚحر مغٍدت )...ـ
ًخم ا٢تراح جباص ٫لآلعاء خى ٫الغهاهاث اإلاجخمُٗت لجىدت الٟغاع وٖضم ج٣ضًم اإلاؿاٖضة لصخو في زُغ وٖضم
الامخشا ٫و٦ظا الٗ٣ىباث اإلاترجبت ًٖ ٧ل واخضة مً هظه الجىذ.
و ًخم جٟهُل مؿُغة الُىاعت (P. A. Sؤخمي / Protégerؤقٗغ  / Alerterؤُٚض ٖ ) Secourir -ىض صعاؾت خالت لخاصزت
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ؾحر و هظا الترجِب ؤؾاس ي لخٟاصي خىاصر مٟغَت و الٗمل ٖلى جضزل ؤلاؾٗاٞاث في ؤؾغٕ و٢ذ مم ً٨و به٣اط ؤ٦بر
ٖضص مم ً٨مً الطخاًا .
و جخُلب الى٢اًت في بٌٗ ألاخُان جىظُه بياءة اإلاغ٦بت هدى مىُ٣ت الخاصزت ؤو ع٦نها مً ؤظل خماًت آلازغًٍ .و
هدغم ٖلى ويٗها صاثما بك٩ل مغجي مً بُٗض إلاؿاٞت  20متر ٖلى ألا٢ل مً م٩ان الخاصزت .و بطا ٧ان ال ًجب ٖلُىا
ؤبضا حُٛحر م٩ان الخاصزتٞ ،ةن الخهىنُاث ًم ً٨ؤن حؿخىظب ه٣لها بطا حٗل ٤ألامغ بداصزت ٖلى َغٍٖ ٤لى الؿ٨ت
الخضًضًتـ ًجب بً٣ا ٝمدغ٧اث ظمُ٘ اإلاغ٦باث لخٟاصي الخغٍ.٤
ًم ً٨بُٖاء ؤلاقٗاع مً َغٖ ٝضة ؤشخام في خالت ما بطا لم ً ً٨بةم٩اهىا الُ٣ام بظل ٪بإهٟؿىاـ و ًجب ٢بل الىضاء
جُُ٣م م٩ان الخاصزت بهٟت ص٣ُ٢ت ظضا مً خُض ٖضص و خالت الطخاًا و الخهىنُاث ( مغ٦باث ٢ابلت لالخترا،١
ج٣اَٗاث َغٍٖ ٤لى الؿ٨ت الخضًضًت  )...ـ
ًخم الدكضًض ٖلى ٖضم ه٣ل الجغحى ( بال في خاالث زُغ الاهٟجاع و الخغٍ ٤و خاالث خغظت )...و ٖضم بُٖاء ماء
الكغب للطخُت و ٖضم زل٘ زىطة الى٢اًت بطا ٧ان ٌؿخٗملها و وُُٛه ختى ال ٌكٗغ بالبرص و نهضثه في اهخٓاع
ؤلاؾٗاٞاث.
ؤط٦غ ؤن ؾترة ٖالُت الغئٍت ًىص ى بها بك٩ل ٦بحر للؿاث ٤بل و لجمُ٘ الغ٧اب .و ًجب ؤن ج٩ىن في مخىاو ٫الُضًً مً
ؤظل الخم ً٨مً اعجضائها بطا ٦ىا مجبرًً ٖلى الخغوط مً مغ٦بت جىٟ٢ذ بك٩ل َاعت ٖلى الُغٍ ٤ؤو بجاهبها .
ٌٗلً اإلاشلض ًٖ حكىٍغ مؿب ٤لخاظؼ ٖلى الُغٍ( ٤خىالي  30مترا ؤو ؤ٦ثر ٖىض اللؼوم) و ٌكحر مؿب٣ا بلى م٩ان اإلاك٩ل
ختى ال ًخٟاظإ اإلاؿخٗملىن آلازغون في ظمُ٘ الخاالث التي ًم ً٨ؤن ج٩ىن ٞيها الغئٍت ٚحر ٧اُٞت زهىنا٢ :مم
اإلاىدضعاث و الخغوط مً اإلاىٗغط  ...و ًخٗحن ٖلى مؿخٗمل الُغٍ ٤الظي ًغٍض حكىٍغ م٩ان الخاصزت ؤن ًدلل بٌٗ
الىيُٗاث التي ًم٨نها ؤن حٗغيه للخُغـ
٦ما ًجب ٖلى اإلاخٗلم ؤن ً٩ىن ٢اصعا ٖلى ملء مُبىٕ مٗاًىت خاصزت و جضوًٍ اإلاٗلىماث الًغوعٍت اهُال٢ا مً
مسخل ٠الىزاث) ٤وع٢ت عماصًت ،قهاصة الخإمحن ،عزهت الؿُا٢تٖ( ...لى ؤؾاؽ صعاؾت واُٗ٢ت لخالت الخاصزتً .ىجؼ
عؾما واضخا ًٟهل مسخل ٠الىيُٗاث اإلام٨ىت .و مً اإلام ً٨الُ٣ام بمدا٧اة زال ٫الُ٣ام بضعؽ في ال٣اٖت
باؾخٗما ٫الىزاث ٤الغؾمُت ؤو ٖلى ألا٢ل مغا٢بت جىٞغ همىطط اإلاٗاًىت باإلاغ٦بت و قغح َغٍ٣ت ملئه.
ب .ال٩لماث-اإلاٟاجُذ و اإلاسُُاث-اإلاٟاجُذ
أخميً :جب حكىٍغ م٩ان الخاصزت لخٟاصي خىاصر مٟغَت ،و ًجب ؤوال وي٘ الطخاًا في م٩ان آمً زم بزالء اإلاغ٦باث
و الخُام بطا ٧ان طل ٪مم٨ىا و ال ٌك٩ل ؤي زُغ .و بال ُٞجب بهظاع باقي مؿخٗملي الُغٍ ٤بىظىص زُغ.
أشعش :بطا ٦ىا ؤو ٫الخايغًٍ في م٩ان الخاصزت ًجب ٖلُىا َلب الىجضة .و للب٣اء بجاهب الطخاًا٩ً ،ىن مً الخ٨مت
صٖىة مجمىٖت مً ألاشخام الؾدىٟاع مهالر ؤلاؾٗاٞاث للخإ٦ض مً بزباعهم ٗٞلُا .و بطا ٧ان اإلا٩ان زالُا ؤخمي
الطخُت و ؤُُٚه إلب٣اثه صاٞئا زم الظهاب شخهُا لُلب ؤلاؾٗاٞاث ـ و مً الالػم ؤزظ ؤ٢ص ى ما ًم ً٨مً
اإلاٗلىماث خى ٫م٩ان الخاصزت بالًبِ و هىٕ الجغوح و ٖضص الطخاًا ٢بل الاههغاٞ .ٝىىٕ الٗخاص اإلادمىٖ ٫لى
ٖغباث ؤلاٚازت ٌٗخمض ٖلى ص٢ت و ظىصة اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت.
الىجضة / 150 :الكغَت / 190 :الضع ٥اإلال٩ي / 177 :الُغ ١الؿُاعة5050 :
أظعف ً :خم ٖلى ألا٢ل جضٞئت الطخُت و ؤلاب٣اء ٖلُه واُٖا بلى خحن خًىع الاؾٗاٞاث .الامخىإ ًٖ بُٖاثه اإلااء ؤو
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ألا٧ل و ٖضم ه٣له بال في خالت اجبإ جضعٍب زام في اإلاىيىٕ و الخإ٦ض مً نىاب ما ه٣ىم به .اهدباه ! الخىٞغ ٖلى
قهاصة مؿٗ ٠صون ؤًت مماعؾت ؾاب٣ت ال ٌؿمذ ل ٪باجساص بظغاءاث مهمت ! ...
حىدت الفشاس :مً الىاظب ٖلُىا ٦مىاَىحن الى٢ىٖ ٝىض الخىعٍ في خاصزت ؾحر و لى ٧اهذ بؿُُتٞ .الٟغاع ٖمل
ٌٗا٢ب ٖلُه بكضة ؤمام اإلادا٦م زانت بطا ٧ان ألاشخام اإلاٗىُىن مهابىن بجغوح.
عذم جلذًم اإلاعاعذةٖ :ضم ج٣ضًم اإلاؿاٖضة لصخو في زُغ ًًٗ ٪في ويُٗت ظىدت .و ختى بطا ٦ىذ مؿاوال ًٖ
ألايغاع و اعج٩اب الخُإ اإلاؿبب للخاصزت )الؿ٨غ ؤو ٖضم اخترام ٢اٖضة ؤؾاؾُت( ًجب ٖلُ ٪ج٣ضًم اإلاؿاٖضة
للطخاًا٣ٞ ،ض ً٩ىهىن في خاظت بلُ.٪
اإلاعاًىت الىدًت ٧ :ل خاصزت ؾحر )و لى ماصًت( ًجب ؤن ج٩ىن مىيىٕ مٗاًىت وصًت٦ ،ما ًجب بزباع ٢ىاث ألامً ٖىض
جىاظض ظغحى ،و ًجب جضوًٍ ظمُ٘ اإلاٗلىماث اإلاُلىبت ختى و لى لم هٖ ً٨لى اجٟا ١خى ٫اإلاهُلخاث .و ًجب ٖلى ٧ل
َغ ٝؤن ًدغع الجؼء مً اإلادًغ اإلاخٗل ٤به .
 5خهُلت اإلا ُ٘٣البضاٚىجي.
ما هي مٗاعٞه خى ٫هظا اإلاىيىٕ ٢بل اإلا ُ٘٣؟
هل ٌٗغ ٝؤع٢ام الاجها ٫بالُىاعت؟
هل ٌٗغ ٝون ٠مؿُغة بقٗاع الُىاعت ٖىض و٢ىٕ خاصزت؟
ما هي زالناجه ُٞما ًخٗل ٤بخجهحزاث اإلاغ٦بت؟
هل مً الًغوعي مىانلت هظا الضعؽ ؤو الاهخ٣ا ٫بلى م ُ٘٣آزغ ؟
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بؿاكت  :28الاظخلاللُت
 ؤجب٘ اججاها مدضصا مً َغ ٝاإلاضعب.
 ؤؾحر خؿب عٚبتي ً٩ىن الاججاه مٗلىا ٖىه في الى٢ذ اإلاىاؾب.
 ؤخضص زهىنُاث ؾغٖت ؾحر مالثمت.
 ؤخضص مٟاهُم الؿغٖت اإلاٟغَت وؤلاٞغاٍ في الؿغٖت.
 آزظ بالخؿبان ٞاع ١الؿغٖت الزخُاع ؾغٖت ؾحره.
 1الٟ٨اءاث التي ًجب بلىٚها
ؤٖض مؿاعا ٖلى زغٍُت ًغبِ بحن زالر قب٩اث مسخلٟت لخىالي ٧ 30لم ،م٘ جبُان بض٢ت الخجمٗاث الٗمغاهُت التي جم
ٖبىعها ،ع٢م واؾم ٧ل َغٍ ٤وٖضص الُ٨لىمتراث اإلاخٗحن ُٗ٢ها.
ؤجب٘ مؿاعا ًخًمً  5حُٛحراث لالججاه بىاؾُت لىخاثٌ ،ؿمذ بسُإ واخض في الاججاه بطا جم اؾخضعا٦ه صون زُغ
باليؿبت لآلزغًٍ ؤو له شخهُا.
 2الىؾاثل
ؤ -مخىؾِ اإلاضة الؼمىُت
120ص٣ُ٢ت ٖلى ألا٢ل .
ب -م٩ان الخٗلم
في ال٣اٖت و /ؤو باإلاغ٦بت و ألامشل هى جل٣حن صعؽ مً ؾاٖخحن ؤو جغجِب ؾٟغ/مضعؾت م٘ ٖضة مخٗلمحن ًدىاوبىن ٖلى
الؿُا٢ت
ط -ألاصواث الًغوعٍت
مغ٦بت.
ًٞ 3اء الخٗلم
ٞاثضة اإلاُ٘٣
ههل بلى نهاًت الخ٩ىًٍ وٍجب ٖلى اإلاخٗلم آلان ا٦دؿاب اؾخ٣اللُت الخى٣ل في ْغوٚ ٝحر اؾخصىاثُت ،وٍهبذ لىخضه "
"٢اثض ٖلى متن اإلاغ٦بت" وٍجب ٖلُه جدمل مؿاولُاجه .وٍجب ٖلُه ٌٗلم بلى ؤًً ًخجه و٣ً ٠ُ٦ىم بظل ٪م٘ يمان
ؾالمت الغ٧اب وباقي مؿخٗملي الُغٍ.٤
مٟهىم جدب٘ اإلاؿاع ؾُ٣ىصه بلى بزاعة ؤؾٟاع َىٍلت ،وٍخٗحن لؼوما بلىعة مىيىٕ '' الخٗب والُٓ٣ت ‘‘زال ٫هظا اإلا.ُ٘٣
 4بلىعة اإلا ُ٘٣البُضاٚىجي.
ؤ .الى٣اٍ التي ؾِخم الخُغ ١لها زال ٫اإلا- ُ٘٣اإلاىايُ٘ الضًضا٦خُُ٨ت-
ه٣ىم بةٖضاص ؾٟغ ''ظماعي مً ألاخؿً'' خؿب الٓغو ٝاإلاىازُت ( بغص ،خغاعة ٦بحرة )...و ًخم الاؾخٗالم خىْ ٫غوٝ
اإلاؿاع  ,ه٣غؤ الخغٍُت ٖلى الىع ١ؤو ٖلى هٓام للمالخت بطا ؤم .ً٨ؤقغح اإلاٟخاح ٖلى زغٍُت َغُ٢ت بطا ؤم.ً٨
وكضص ٖىض بٖضاص اإلاؿاع ٖلى جإزحر هٓام : HVE
 : Hالخالت اإلااصًت (الؾُما جضبحر الخٗب و الضوعاث ؤلاً٣اُٖت).
 :Vالخالت اإلاُ٩اهُُ٨ت ,ؤلاَاعاث اإلاُاَُت ,مؿخىي الخمىلت و لىاػم ؤلاٚازت ...الخ.
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 : Eخالت الجى و اإلاغوع.
ؤَلب بهجاػ وع٢ت َغٍ ٤خُض ؾِخم جدضًض اإلاؿاع ،اإلاضن ،الُغ ١التي ؾِخم ٖبىعها ،الُ٨لىمتراث التي ؾىُٗ٣ها و
و٢ذ الغاخت.
ؤ٢غؤ حكىٍغ الاججاه (مؿاعاث م٨غعة و جس ٠ُٟالخمىلت) ،ؤط٦غ باللىخاث و جغاجبُتها و جٟغٖها و ألالىان و ٦خاباتها و
الخغاثِ و وؾاثل الخد ٤٣مً جدبٗىا للمؿاع الصخُذ .
ؤًٞل صعؾا مً ؾاٖخحن ٖلى ألا٢ل (  4ؤو  6ؾاٖاث م٘  2ؤو  3مخٗلمحن )
ٖىض الؿحرً ،خهغ ٝاإلاضعب ٦مالح بىاؾُت وع٢ت الُغٍ ٤صون ؤن ًخضزل بال لًغوعة الؿالمت ( جىمُت ال٣ضعة ٖلى
الاؾخ٣اللُت باليؿبت للمخٗلم).
ؤخغم ٖلى جىمُت جٟاٖلُت اإلاخٗلم ٖىض الىيُٗاث اإلاخٛحرة.
بك٩ل ٖغض يً ،خم الخُغ ١زال ٫اإلاؿاع بلى ؤهضا ٝؤزغي وزانت خى ٫جضبحر ؾغٖت الؿحر خؿب مٟاهُم الؿغٖت
اإلاٟغَت وٞىاع ١الؿغٖت م٘ باقي مؿخٗملي الُغٍ.٤
ؤجُغ ١بلى ػٍاصة الىٓم اإلادمىلت للمالخت.
ؤقضص ٖلى ظاهب الؿالمت ٖىض الخُإ في الاججاه :اخخُاَاث واظبت مً ؤظل ٖضم اإلاًاً٣ت و اإلاٟاظئت ،ألاماً٦
اإلاًٟلت للُ٣ام بمىاوعاث هه ٠صوعة .
ؤجباص ٫خى ٫مبضؤ ٖضم الخهغ" ٝؤبضا بتهىع مً ؤظل بٖاصة بًجاص اججاهه".
جدب٘ اإلاؿاعاث وألاؾٟاع َىٍلت اإلاؿاٞاث هي ٞغنت إلزاعة مىيىٕ الخٗب بهٟت زانت ,خُض ال ًجب ٖلُه ؤن ًسلِ
بحن الخٗب و الىٗاؽ .و وٗىص بلى هظه اإلاٟاهُم بمداولت بقغا ٥اإلاخٗلم في الى٣اف اهُال٢ا مً ججاعبه اإلاٗاقت .
ًخمحز الخٗب بإٖغاى ظؿضًت :انها٧اث و آالم ًٖلُت و ًم ً٨م٣اومت هظه ألاٖغاى ب٣ضع ؤلام٩ان !
وٍخمحز الىٗاؽ بإٖغاى ٞؿُىلىظُتًٟ :غػ الضما ٙماصة '' الؾحروجىهحن  " sérotonineالتي جداٖ ٔٞلى الخُ ٔ٣و
ٖىضما ج٩ىن وؿبتها يُٟٗت جدؿبب في الىٗاؽ.
بن مساَغ ه٣و الُٓ٣ت والىٗاؽ هي الؼٍاصة في و٢ذ عصة الٟٗل و وي٘ مؿخٗملي الُغٍ ٤وهٟؿه شخهُا في زُغ
هى اخخما ٫و٢ىٕ خاصزت ؾحر ممُخت !
بن الٗالماث اإلاىظعة للىىم هي الٟٛىاث الٗابغة و جشا٢ل الجٟىن و الخشائباث اإلاخ٨غعة و الغٚبت اإلاترصصة في حُٛحر وي٘
الؿُا٢ت و ٞتراث الُٛاباث .و في هظه الخالت ال ًجب اإلالاومت بل ًجب الىعاط !!! و لى إلاضة ٖكغًٍ ص٣ُ٢ت.
بن و٢ذ عصة الٟٗل ألا٦ثر َىال لضي الؿاث٣حن اإلابخضثحن ًؼصاص مغة ؤزغي م٘ الخٗبٗٞ .ضم الخجغبت في الؿُا٢ت جخُلب
اهدباها ؤ٢ىي و بالخالي جخٗب بؿغٖت ؤ٦بر .و ًؼصاص هظا الخُغ م٘ الكٗىع بالخهاهت لضي الكباب مً 18بلى  24ؾىت.
ٞترا٦م الخاظت الى الىٗاؽ خؿب همِ الِٗل ًم ً٨ؤن ًٟا٢م هظا الىي٘.
ؤقغح للمخٗلم ؤن ٖلُه ازخُاع و٢ذ الاهُال ١بهٟت جم٨ىه مً الاخخٟاّ واخترام ؤلاً٣إ الٗاصي الؾدُ٣اْه وهىمه و
الؾُما الاؾدُ٣اّ في ؾاٖخه اإلاٗخاصة.
ًخٗحن ٖلى اإلاخٗلم الخٗبحر ًٖ هىاًاه و خلىله مً ؤظل ؤن ٌؿترًذ زال ٫ؾٟغُٞ :جب الخى٧ ٠٢ل ؾاٖخحن و لى ٦ىذ
مؿترًدا٢ .م باؾتراخاث مخ٨غعة مً  10بلى  20ص٣ُ٢ت ٧ل ؾاٖخحن زال ٫الؿٟغ ٠ُ٦ .ؾُضبغ طل٪؟
مٗغٞت ُُٟ٦ت الخٛظًت وجًُٟل ألاَٗمت اإلاؼوصة بالُا٢ت (ماٖضا اإلاكغوباث الُاُ٢ت) التي حؿاٖض ٖلى م٣اومت الخٗب.
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جٟاصي اإلاىاص الخلىة ظضا و /ؤو ال٨شحرة الضؾم.
جباص ٫آلاعاء خى ٫الىخاثج في خالت الهُام الؾُما مً خُض ج٣اؾم و٢ذ الؿُا٢ت وجٟاصي الخى٣الث الُىٍلت زال ٫هظه
الٟترة.
ب .ال٩لماث-اإلاٟاجُذ و اإلاسُُاث-اإلاٟاجُذ
ألىان الدشىٍش :ج٩ىن حكىٍغاث الاججاه م٣غوءة بهىعة ؤؾغٕ و ممحزة باأللىان الخانت بكب٩اث الُغٞ .١األبٌُ
ٌكحر بلى مؿاعاث ال٣غب و ألازًغ بلى مؿاعاث حٗغ ٝخغ٦ت مغوع مغجٟٗت (جغبِ بحن اإلاضن اإلاهمت) وألانٟغ بلى مؿاعاث
الاهدغا( ٝؤو بطا ٧ان م٣ترها باألزًغ ،مؿاع زىاجي( وألاػع ١مؿاع َغٍ ٤ؾُاع (ؤو بطا ٧ان م٣ترها باألزًغ ،مؿاع ًمً٨
مً الاهضماط بلى الُغٍ ٤الؿُاع) و ؤزحرا البني ٌُٗي بقاعاث ؾُاخُت .
خشوف خؿىؽ ؤلاشاساث :حؿغٕ خغو ٝزُىٍ ؤلاقاعاث ؤًًا جدضًض الاججاه .جخم ؤلاقاعة بلى م٩ان ص ٤ُ٢لل٣غب
صاثما بإخغ ٝنٛحرة ماثلت ( مشا :٫مدُت الُ٣اع) و بإخغ ٝنٛحرة باليؿبت للمضن نٛحرة الدجم زم بإخغ٦ ٝبري
باليؿبت للمضن ألا٦ثر ؤهمُت (مشا :٫الشباؽ) و هظه اإلاٗغٞت حؿمذ بٟغػ اإلاٗلىماث اإلاخٗحن ٢غاءتها في ج٣اَ٘ َغقي
بُغٍ٣ت ؤؾغٕ .
الاظخمشاسٍت على اإلادىس :ال جخىاظض بقاعاث حُٛحر الاججاه بال ٖىض بم٩اهُت حُٛحر الاججاه ٖىض الخ٣اَ٘ الُغقي  ،و ُٚابها
ٌٗني ؤهه ًجب مىانلت الؿحر ٖلى هٟـ اإلادىع.
خشٍؿت ؾشكُت :خؿب اإلاُ٣اؽ جم ً٨مً الضزى ٫بلى ؤهم الكب٩اث الُغُ٢ت بل و ختى بلى ٧ل هظه الكب٩اث (ختى
اإلاؿال ٪الٛابىٍت) .و ًيبغي بطن التزوص بسغاثِ مالثمت لخى٣الجهٖ .لى ألا٢ل بسغٍُت وَىُت للخى٣ل ُٞما بحن الجهاث و
بسغٍُت مدلُت باليؿبت إلاىُ٣ت الىنى .٫جخًمً ٧ل زغٍُت صاثما مٟخاخا ًبحن هىٕ الُغٍ ٤والُ٨لىمتراث الجؼثُت و
حجم الخجمٗاث الٗمغاهُتً .م ً٨هظا مً جدضًض اإلاداوع التي هغٍض ؾل٨ها و اخدؿاب الٗضص ؤلاظمالي للُ٨لىمتراث .و
خؿب ص٢ت هظه الخغاثِ ًم٨نها ؤن حؿمذ بالخىٞغ ٖلى بقاعاث اؾخضال ٫للخىظُه زال ٫الؿحر ( ه ِ٣الاػصخام و
جًاعَـ و حٛحراث الاعجٟإ و مىا ٘٢زانت و ٚاباث.)...
اعذاد معاسه :ػٍاصة ٖلى عنض اإلاداوع و اإلاؿاٞاث الُ٨لىمترًت ً ,جب ألازظ في الخؿبان ؤو٢اث و ؤما ً٦الخى٠٢
للغاخت و اإلاُٗمت و التزوصً .م ً٨ه٣ل مالخٓاث ص٣ُ٢ت لُ٩ىن لىٟؿه "هخِب ؾشٍم" جٓهغ ُٞه :اإلاضن اإلاخٗحن ٖبىعها
و هىٕ و اؾم الكب٨ت الُغُ٢ت و اإلاؿاٞاث الُ٨لى مترًت اإلاخٗحن ُٗ٢ها بحن ٧ل مضًىت و ٖلى ٧ل قب٨ت و م٩ان الخى٠٢
للغاخت ...
الاخخُاؾاثً :جب الُ٣ام بمغا٢بت خالت اإلاغ٦بت لُلت الاهُالٖ ١لى ؤ٢ص ى ج٣ضًغ (اإلاؿخىٍاث و ي ِٛؤلاَاعاث
اإلاُاَُت و هٓاٞت الؼظاط  .)...و ًجب مىاػهت وعبِ خمىلت اإلاغ٦بت بك٩ل ظُض لخٟاصي ٖغ٢لت الغئٍت وٖضم ججاوػ
الىػن ألا٢ص ى اإلاغزو به لخمىلت اإلاغ٦بت.
وؤزحرا ٖلى الؿاث ٤ؤن ًإزض في الخؿبان يغوعة ؤن ًغجاح و ًخٛظي بُغٍ٣ت ؾلُمت ٢بل الاهُال .١ومً الخ٨مت ؤن
ًإزظ مٗه اإلااء وبٌٗ اإلاىاص الٛظاثُت زال ٫الغخلت.
الُلظت :هي الخالت التي ً٩ىن ٞيها ؤلاصعا ٥في ؤخؿً ؤخىاله .و بالخالي ً٩ىن اهدباهىا م٨غؽ  ِ٣ٞإلاهمت الؿُا٢ت لضًىا.
الى ـ ـعاط :هي خالت "اؾدُ٣اّ" حكل اهخمامىا خى ٫هُ٣ت جشبُذ صون آن ً٩ىن باؾخُاٖخىا بصعا ٥ماقغاث ؤزغي.
وجدلُالجىا ال حٗمل بطن بال ٖلى ق٩ل عصوص ٗٞل ( بل بك٩ل آلي) ! و ًجب الى٢ىٞ ٝىعا في هظه الخالت.
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عالماث العُاء :جٓهغ م٘ الخاظت بلى حُٛحر الىي٘ بهٟت مخ٨غعة و ٣ٞضان بٌٗ ألاًٖاء للخـ (الؾُما الظعاٖحن) زم
في نهاًت اإلاُا ٝجىمل الُٗىحن.
 5خهُلت اإلا ُ٘٣البضاٚىجي.
ما هي مٗاعٞه خى ٫هظا اإلاىيىٕ ٢بل اإلاُ٘٣؟
هل ًدب٘ الىظهت اإلادضصة مً َغ ٝاإلاضعب؟ هل ٌٗغ ٝؤًًا ٩ً ٠ُ٦ىن مؿخ٣ال؟
هل ٌٗغ ٝالخٟغٍ ٤بحن الؿغٖت اإلاٟغَت وؤلاٞغاٍ في الؿغٖت؟
ما هي زالناجه ُٞما ًخٗل ٤باالؾخٗضاص لؿٟغ َىٍل؟
هل مً الًغوعي مىانلت هظا الضعؽ ؤو الاهخ٣ا ٫بلى م ُ٘٣آزغ؟
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بؿاكت  :29العُاكت اإلاشاعُت للبِئت
 ؤؾحر م٘ مالثمت مؿخىي الؿغٖت م٘ مؿُىع الُغٍ٤
 ؤٖمل ٖلى اؾخ٣غاع ؾغٖت الؿحر باإلاؿاعاث الُىٍلت
 آزظ في الخؿبان ؤلا٦غاهاث البُئُت لخ ٠ُُ٨ؾغٖت الؿحر
 1الٟ٨اءاث التي ًجب بلىٚها
ٖلى مؿاع إلاضة  10ص٢اث: ٤
بٗض مغا٢بت ي ِٛالاَاعاث اإلاُاَُت .ؤَب ٤مباصت الؿُا٢ت اإلاغاُٖت للبِئت متى ٧ان طل ٪مم٨ىا ،الؾُما بً٣اٝ
اإلادغ ٥و ج٣لُل الجزو ٫مً مؿخىي الؿغٖت والغ ٘ٞالؿغَ٘ منها.
ال ًم ً٨ج٣بل ؤي جى ٠٢للمدغ ٥ؤو ؤًت مًاً٣ت لباقي مؿخٗملي الُغٍ ٤زال ٫هظه اإلاغخلت.
 2الىؾاثل
ؤ -مخىؾِ اإلاضة الؼمىُت
 45ص٣ُ٢ت
ب -م٩ان الخٗلم
صازل و زاعط الخجمٗاث الٗمغاهُت
ط -ألاصواث الًغوعٍت
مغ٦بت و خاؾىب اإلاغ٦بت ؤو وع٢ت لٗملُاث الخؿاب
ًٞ 3اء الخٗلم
ٞاثضة اإلاُ٘٣
ٌؿخىظب الخى٣ل الازخُاع بحن همِ الخى٣ل الٟغصي ؤو الجماعيٗٞ .ىض ازخُاع الىمِ الٟغصي ًم ً٨الاؾخٟاصة مً بٌٗ
الامخُاػاث الخانت بمىا ٠٢الؿُاعاث باالهًمام بلى مبضؤ ج٣اؾم الؿُاعاث .و ًم ً٨ؤًًا جىٞحر  25بلى  %40مً
ٞاجىعة اإلادغو٢اث باخترام اإلاباصت التي جلي.
 ً٦مىاَىا مؿاوال ًٖ البِئت و ماعؽ الؿُا٢ت اإلاغاُٖت للبِئت.
 4بلىعة اإلا ُ٘٣البُضاٚىجي.
ؤ .الى٣اٍ التي ؾِخم الخُغ ١لها زال ٫اإلا- ُ٘٣اإلاىايُ٘ الضًضا٦خُُ٨ت-
الؿُا٢ت م٘ مغاٖاة البِئت حٗني ٞهم الغهاهاث البُئُت و هخاثجها ٖلى الاخخُاَاث الُبُُٗت و ٦ظا آلازاع الؿلبُت للخلىر
الجىي ٖلى الصخت (اهبٗار زاوي ؤو٦ؿُض ال٨غبىن و ؤو٦ؿُض آلاػوث و الجؿُماث الض٣ُ٢ت )...و ؤهم اإلالىزاث اإلاخٗل٣ت
بالؿُاعاث هي ؤو ٫ؤو٦ؿُض ال٨غبىن و ؤو٦ؿُض آلاػوث و الهُضعو٦غبىهاث ٚحر اإلادتر٢ت و و ٦ظا الجؿُماث اإلاىبٗشت مً
مدغ٧اث الضًؼ .٫بن زاوي ؤ٦ؿُض ال٨غبىن الىاجج ًٖ الى٢ىص الاخٟىعي هى ؤخض الاؾباب الغثِؿُت اإلاؿاولت ًٖ اػصًاص
آزاع الاخخباؽ الخغاعي و الخٛحراث اإلاىازُت اإلاالخٓت مً ٖضة ؾىىاث.
و اٖخماصا ٖلى ؤمشلت ناصعة ًٖ اإلاخٗلم ،ؤزحر بم٩اهُاث ؤهماٍ الى٣ل ألا٢ل جلىٍشا خؿب ب٦غاهاجه الخانت.
هُب ٤ؤزىاء الؿحر بالخىاوب بحن اإلاضًىت و زاعط اإلاضاع الخًغي ،اؾدبا ١الخسُٟٟاث مً الؿغٖت بغ ٘ٞالغظل ًٖ
صواؾت الؿغٖت في ؤ٢غب و٢ذ مم ،ً٨زم الاب٣اء ٖلى مؿخىي الؿغٖت الاٖلى ،و ؤزحرا الجزو ٫بمؿخىي الؿغٖت ٖىضما
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ه٩ىن في مؿخىي الىٓام الضوعاوي اإلاىس.ٌٟ
ال ًجب الؿحر بىُ٣ت الخُاص و بال ؾى٣ٟض بم٩اهُت الخهغ باإلادغ ٥ؤو ؤًت مغا٢بت لؿغٖت الؿحر .و بطا ٧اهذ اإلاغ٦بت
مجهؼة وؿخٗمل ٢ضع الام٩ان مٗض ٫الؿغٖت مً ؤظل يمان اؾخ٣غاع اإلاغ٦بت ألَىٞ ٫ترة مم٨ىت.
مُضاهُا هغا٢ب ٖلى ألا٢ل مغة واخضة في بضاًت الضعؽ و مغة ؤزغي زال ٫الضعؽ ي ِٛهىاء العجالث ؤزضًً
بالخؿبان خغاعتها.
ٖىض الا٢تراب مً بقاعة يىثُت مغث ٖلى الخى الى ألاخمغ ؤو ٖىض ازخىا ١في الُغٍ ٤هُٟئ اإلادغٖ ٥ىض ٧ل و٢ىٝ
جخجاوػ مضجه  20زاهُت.
ب .ال٩لماث-اإلاٟاجُذ و اإلاسُُاث-اإلاٟاجُذ
غغـ الاؾاساث اإلاؿاؾُت :ؤلاَاع اإلاُاَي الىا٢و الً٣ً ِٛاوم ؤ٦ثر الاخخ٩ا٧اث و بالخالي ًدؿبب في اؾتهال ٥ؤ٦ثر
للى٢ىص.
خالت اإلاشهبت :ؾىء نُاهت اإلاغ٦بت ًدؿبب في اؾتهال ٥ؤ٦ثر للى٢ىص ٢ض ًهل بلى ٦ .%25ما ً٨مً ؤن ًخجاوػ خً٣
الى٢ىص في مدغٚ ٥حر مًبىٍ الُلب الخ٣ُ٣ي للمدغ٥
جخفُف اإلاشهبت :الؾتهال ٥ؤ٢ل للى٢ىص ،ؤًٞل الخؼاهاث الؿُدُت ٖلى اإلاُ٣ىعاث ،و ًجب بػالتها بٗض الاؾخٗما،٫
خُض جدؿبب في اؾتهال ٥ػاثض مً  10بلى .%15
كُادة مشهت :ؤهُل ٤بخمهل و ؤمغ صون اهخٓاع بلى اإلاؿخىي ألاٖلى صون جغصص في الؿحر بىٓام مىس .ٌٟؤؾدب ٤جسًُٟاث
الؿغٖت باؾخٗما ٫خهاع اإلادغ ٥صون الجزو ٫بمؿخىي الؿغٖت بضال مً اؾخٗما ٫صواؾت الخهغ .و ٖىض الا٢تراب مً
ٖالمت صزى ٫مجاٖ ٫مغاويً ،م٨ىٖ ٪لى ؤعى مؿخىٍت ال ًٖ ٠٨ؤلاؾغإ أل٦ثر مً  500متر ٢بل الىنى ٫بليها ،و في
هظه الخالت ٞةه ٪حؿحر "مجاها".
أخفف ظشعت العير مشة أخشي  :الؿحر ٖلى مؿاٞت ٧ 500لم بىا٢و ٧10لم/الؿاٖت ًم ً٨مً ا٢خهاص ختى  5لتراث
مً اإلادغو٢اث و الخ٣لُو بيؿبت  ،%12.5ؤي ما ًمازل ٧ 12ل ٜمً اهبٗار جاوي ؤو٦ؿُض ال٨غبىن .خآٞىا ٖلى ؾغٖت
ؾحر٦م و اؾخٗملىا مٗض ٫الؿغٖت بمجغص ما حؿمذ خغ٦ت اإلاغوع بظلَ) ٪غٍ ٤ؾلؿت و مؿخُ٣مت(.
اؾفاء اإلادشن  :بَٟاء مدغ ٥اإلاغ٦بت زم بٖاصة حكُٛله ًم ً٨مً اؾتهال ٥ؤ٢ل للى٢ىص ٖىى جغ٦ه ًضوع في خالت
و٢ى ٝإلاضة  20زاهُت .و ًجب جُبُ ٤هظه الٗملُت ٖىض الى٢ىٖ ٝىض بقاعة يىثُت زالزُت مغث للخى بلى الاخمغ.
جىُُف الهىاءٖ :لى ٧ل ٧100لم ًل٣ى ٖلى الا٢ل  %15مً زاوي ؤو٦ؿُض ال٨غبىن ؤي ما ًمازل ٧ 3.5ل .ٜو ًم ً٨ؤن
ًهل الاؾتهال ٥اإلاٟغٍ للى٢ىص بؿبب ج ٠ُُ٨الهىاء بلى ٖ %10لى الُغٍ ٤و  %25صازل اإلاضًىت .و للخهىٖ ٫لى
جىا ٤ٞظُضً ،جب تهىٍت اإلاغ٦بت ٖىض الؿغٖاث اإلاىسًٟت و اؾخسضام الخ ٠ُُ٨بٗض بٚال ١الىىاٞظ ٖىض ؾغٖت ؤ٦بر
للؿحر.
 5خهُلت اإلا ُ٘٣البضاٚىجي.
ما هي مٗاعٞه خى ٫هظا اإلاىيىٕ ٢بل اإلا ُ٘٣؟
هل ًُب ٤جل٣اثُا مباصت الؿُا٢ت اإلاغاُٖت للبِئت؟
هل مً الًغوعي مىانلت هظا الضعؽ ؤو الاهخ٣ا ٫بلى م ُ٘٣آزغ ؟
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بؿاكت  :30جذبير الىغعُاث الحشحت (اللؿُعت وخالت الؿىاسئ)
ؤُ٢م مؿاٞاث الخهغ خؿب زانُاث اإلاغ٦بت.
 ؤِ٢ـ جإزحر البِئت ٖلى مؿاٞاث الخهغ.
 ؤخا٧ي خضوص الخجىباث في بِئاث مخضهىعة.
 ؤِ٢ـ مؿاٞت جىٟ٢ي خؿب ؾغٖاث ؾحر مسخلٟت.
 ؤخا٧ي و٢ىٞا مٟغويا بىاؾُت خاٞؼ زاعجي.
 1الٟ٨اءاث التي ًجب بلىٚها
في ص٣ُ٢خحن ٦دض ؤ٢ص ى :
ؤقغح مٟهىم مغب٘ الؿغٖت في مؿاٞت الخهغ و ؤُٖي زالزت ٖىامل ( HVE ٫بوؿان  /مغ٦بت  /بِئت) اإلاازغًٍ في مؿاٞت
الخهغ.
 2الىؾاثل
ؤ -مخىؾِ اإلاضة الؼمىُت
 60ص٣ُ٢ت.
ب -م٩ان الخٗلم
خلبت زانت و مغآب و مى ٠٢ؾُاعاث زا ٫و ػه٣ت زالُت و ٢اٖت بدا٧ي بطا ؤم.ً٨
ط -ألاصواث الًغوعٍت
خا٧ي و خلبت ؤو ػه٣ت زالُت و مغ٦بت ومُٗىاث مخٗضصة الىؾاثِ.
ًٞ 3اء الخٗلم
ٞاثضة اإلاُ٘٣
هظه اإلاٟاهُم ًم ً٨ؤن ج٩ىن مُٟضة ،ول ً٨ألاؾاس ي الظي ًجب الاخخٟاّ به بٗض الُ٣ام بالخجغبت هى ؤن ه٩ىن
٢اصعًٍ ٖلى الخى ٘٢في و٢ذ مب٨غ ظضا لخٟاصي الى٢ىٕ ما ؤم ً٨في مشل هظه الىيُٗاث.
 4بلىعة اإلا ُ٘٣البُضاٚىجي.
ؤ .الى٣اٍ التي ؾِخم الخُغ ١لها زال ٫اإلا- ُ٘٣اإلاىايُ٘ الضًضا٦خُُ٨ت-
بُغٍ٣ت هٓغٍت وكغح مٟهىم الخس ٠ُٟالؾُما الٗال٢ت بحن الهُٛت ( ) v²/g2aو ٣ٞضان ٧لم/ؾاٖت في الشاهُت م٘
جٟهُل جإزحراث مسخلٖ ٠ىامل هٓام . HVF
و ؾيشحر جدلُل الخاصزت بخ٣ؿُم خاصزت ما بلى  4مغاخل .و لخٟؿحرها وٗىص في الؼمً مىظ و٢ىٕ الخهاصم ،زم الغظىٕ بلى
الاؾخعجا،٫الُُٗ٣ت مً ؤظل الغظىٕ بلى ويُٗت ؾُا٢ت ٖ٣الهُت ،اإلابضؤ هى ٞهم ؤن خاصزت ؾحر هي مخٗضصة الٗىامل و
ؤن لئلوؿان م٩ان ٦بحر في اإلاؿاولُت ًٖ الخىاصر .و ال ًجب الاٖخ٣اص ؤبضا بالخخمُت !
في مىُ٣ت واضخت ؤو ٖلى خا٧ي ه٣ىم بؿلؿلت مً ٖملُاث الخهغ اإلاٟاظئت إلادا٧اة خاالث اؾخعجا ٫بؿغٖاث ؾحر
مً  40و ٧ 60لم/ؾاٖت .و ٢بل هظه الخماعًٍ ًجب ٖلى اإلاخٗلم ؤن ً٣ضع ماطا ؾخ٩ىن مؿاٞت خهغه زم ً٣اعن هظا
الخ٣ضًغ بالىا ٘٢وه٣ىم بغبِ الؿغٖت بمٟٗى ٫مغب٘ الؿغٖت ٖلى مؿاٞت الخهغ.
و ًجب ؤن ٌكغح مسخل ٠الىؾاثل اإلاؿاٖضة ٖلى الؿُا٢ت و هي ( ABSظهاػ مى٘ اوٛال ١العجالث) و ( AFUظهاػ
اإلاؿاٖضة ٖىض الخهغ اإلاؿخعجل) و ( ESPظهاػ الخصخُذ ؤلال٨ترووي للمؿاع) م٘ خضوص ٧ل منها ٖلى خضي.
ًجب ٖلُه ؤن ً٩ىن ٢اصعا ٖلى الغبِ بحن مغا٢بت مسخل ٠ؤظهؼة اإلاغ٦بت اإلاغجبُت بالخهغ و اإلاؿاٞت خؿب ؾغٖت
الؿحر و الخ٨ؿُت و ج٣ىُت الخهغ اإلاؿخٗملت.
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ًمغن هٟؿه ٖلى خا٧ي ؤو ًخم الى٣اف خى ٫يغوعة اؾخضعا٣ٞ ٥ضان لاللخدام بىاؾُت جصخُذ ز ٠ُٟلالججاه و
ٖضم مداولت جٟاصي خُىان وخص ي مساٞت زُغ الخغوط ًٖ الُغٍ ٤و الانُضام بداظؼ زابذ ؤو الؿ٣ىٍ في واص.
ٖىض ٖملُاث الخهغ اإلاشاعة هىضر جإزحر و٢ذ عصة الٟٗل ٖلى مؿاٞت الخى .٠٢وٍ٨ٟغ اإلاخٗلم في مٟهىم الاؾدبا١
والؿُا٢ت الى٢اثُت.
و ً٣ىم بخُبُ ٤هظه الخ٣ىُت ( ال٣ضم ؤمام صواؾت الخهغ) ٖىض اظخُاػ ج٣اَٗاث للُغٍ ٤ؤو ممغاث طاث عئٍت
مدضوصة.
ب .ال٩لماث-اإلاٟاجُذ و اإلاسُُاث-اإلاٟاجُذ
الاهدباه الاهخلائي  :بن الخُغ الغثِس ي في الؿُا٢ت هى الخىٞغ ٖلى و٢ذ ٢هحر للخدلُل ؤو ألازظ بالخؿبان ماقغاث
٢لُلت الىجاٖت مما ً٣لو ٞهمىا للىيُٗاث الخُحرة٦ ،ما ؤن الدؿغٕ هى الٗامل الغثِس ي ألزُاء الؿلىُٞ .٥م ً٨ؤن
ه٣غع مشال الخهغ في خحن ؤن الخل ألاًٞل هى الخجىب في الخالت التي جهاصٞىا .بن ٖضم الكغوص ؤزىاء الؿُا٢ت هى
ؤخض مٟاجُذ الؿالمت.
الحطش اإلاثالي :بن  %99مً ٖملُاث الخهغ التي ه٣ىم بها هي لًبِ ؤ٦ثر ؤو ؤ٢ل ص٢ت وهي ٖملُاث خهغ مخضعظت .و
في خالت الُىاعت ًجب ٖلُىا الخ٣لُو مً ؾغٖت الؿحر في ؤ٢غب و٢ذ مم ،ً٨و مً زم ٗٞىض مماعؾدىا لخهغ جىاػلي
ه٩ىن ٗٞالحن ؤ٦ثر .و ًجب جشبُذ الٗ٨ب ٖلى ألاعيُت م٘ جدغٍ ٪صواؾت الخهغ بُغ ٝال٣ضم ب٣ىة في البضاًت زم
جس ٠ُٟالً ِٛجضعٍجُا ٖلى الضواؾت ،بال في خالت اوٛال ١العجالث ُٞجب جس ٠ُٟهظا الً ِٛبؿغٖت.
فلذان الخدىم :بن اوٛال ١عجلت ال ٌٗمل ؾىي ٖلى جمضًض مؿاٞاث الخهغ و ال ٌؿمذ لىا بالخد٨م في اججاهىا( .و
هىا جبضو محزة ألاهٓمت اإلاًاصة الهدهاع العجالث ).
جىكف اإلادشن/العىً الحذًذًت :بطا ٧ان هٓام اإلادغٚ ٥حر مالثم ٖىض الا٢تراب مً ؾ٨ت خضًضًتً ،م ً٨للمغ٦بت
ؤن جخى ٠٢وؾِ الؿ٨ت ( ؤو ج٣اَ٘ الُغٍ )٤و الخهغ ٝالالث ٤في هظه الخالت هى بزاعة مٟخاح صوعان اإلادغ ٥لخم٨حن
اإلاغ٦بت مً الاعججا ٝو بزالء مىُ٣ت الخٗاعى.
الخجىب :في الىيُٗاث التي ال ًمٞ ً٨يها الخى٢ ٠٢بل خاظؼ ًجب الالخٟا ٝخىله  ،و جخُلب ويُٗت الؿُا٢ت هظه
ال٨شحر مً الض٢تٞ ،الىي٘ الجُض للُضًً ٖلى اإلا٣ىص ( ًض جم ً٨مً الخجىب و ألازغي للخصخُذ ) و هٓغ مىظه هدى
اإلا٩ان اإلاخىٞغ ٖلى ًٞاء خغ هما ؤلام٩اهِخحن الىخُضجحن للخهغ ٝبض٢ت.
 5خهُلت اإلا ُ٘٣البضاٚىجي.
ما هي مٗاعٞه خى ٫هظا اإلاىيىٕ ٢بل اإلا ُ٘٣؟
هل ٌٗغٖ ٝىامل هٓام  HVEاإلاازغة ٖلى مؿاٞت الخهغ ؟
هل ٌٗغ ٝقغح ٞغ ١الخ٣ىُت بحن خهغ مغٍذ و خهغ خالت َاعثت ؟
ما هي زالناجه ُٞما ًخٗل ٤بالؿُا٢ت الٗ٣الهُت ؟
هل مً الًغوعي مىانلت هظا الضعؽ ؤو الاهخ٣ا ٫بلى م ُ٘٣آزغ ؟
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