
فنع الب ةلوفط
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؟اذامب تبصأ

؟ةمدكلا كلت نع اذام

؟اذامل !؟اذام

!ةريبك اًقح اهنكلو
.ركذتت نأ بجي

 تسيل
مهملا رمألاب

...قيطلبلا ئطاش ىلع ئفادو ٌسمشم ٌموي هنإ

؟كلتب تبصأ فيك

!نونج اذه
 ىلعأ ٍتامالع ةله لصجت تنأ

ريثكب يتامالع نم

...ءيشل عفنأ ال يننأ نالوقي
 يف عفنأ الو ،تيبلا يف عفنأ ال
...يهجو يف ناخرصي مث .ةسردملا

  اًنايحأ ينبرضي
.يمأو يبأ 

 .يدض اًمئاد امهنإ .كلذ نادقتعي ال يادلاو
  .ةدشب نابضغي امهنإ
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  .نظأ ام ىلع امهب سأب ال ،اًنسح
 عبطلابو ،لمعلا يف اًريثك نادهجُي امهنأ ةلكشملا

 يل ودبي .مامتهالا نم ريثكلا ةريغصلا يتخأ بلطتت
.نيرتوتم نانوكي امدنع رثكأ ينم نابضغي امهنأ

 تنأ !اًلدع سيل اذه
 !اًئيس تسل

 اهنكمي اهدنع ؟انتسردم مِّلكن ال َمل
.كيدلاو عم ملكتلا

...حبسنو ضكرن ايه
 ،نيسردملا ةيقب ربختس  !ليحتسم!اًلوأ رحبلا يف

 اهدنعو ،رمألاب عيمجلا ملعيسو
  .رثكأ يادلاو بضغيس

؟كلذب يندعت له .كوجرأ ،اًدحأ ربخت ال

  ،كقيدص انأ
   .اًدحأ ربخأ نل

  اًبئاص اًرمأ سيل هنكل
.كايذؤي نأ

 .يدض اًمئاد امهنإ .كلذ نادقتعي ال يادلاو
  .ةدشب نابضغي امهنإ

 !اًدج نيفيطل ناودبي امهنكل
 ناَّبحُم كيدلاو نأ تدقتعا املاطل

َّيدلاو نم رثكأ
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.قاطي ال اذه

 لاوط ِّدكلا دعب لزنملا ىلإ دوعأ
  ،اهدعوم يف يماهم زاجنإل مويلا

  لمعلاب ينقحالي يريدمو
…تقولا لاوط

 ...ةياغلل نابِّلطتم كادلاو
...اننبا كلانه مث

 يف لوسك وهو لزنملا يف اًدبأ دعاسي ال هنإ
 ةفيظو ىلع لصحي نأ هاسع فيك ،ةسردملا

؟لبقتسملا يف ةقئال

  .هرمأ لايح ةقلق يننإ ،لجأ
 الو هنم هبلطأ ءيش يأ لعفي ال

.اًقلطم انمرتحي

...يبصلا لزنم يف ،ءانثألا كلت يف
 نآلاو !لمعلا يف يسيئر لعفي كلذكو

 ديع ةلفح يف مهدعاسأ نأ يادلاو ديري
 مل هنكلو !جعزم ءيش اذه .يخأ داليم

.ءيش يأ يف اًموي يندعاسي
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 نأ ياسع فيك .بيدأت ىلإ ةجاحب هنإ ،معن
؟اًحلاص اًصخش حبصيل هيبرأ

 نأ ملعأ .ةمارصلا ديدش يبأ ناك
 ام ىلإ لوصولا يف يندعاس كلذ

.مويلا هيلع انأ

 مُلعتلا ديري هنأكو ودبي
.لبُّسلا ىسقأب

 نود طقف لافطألا ىلإ ثدحتلا كيلع بجي هنأ لاقُي
  !اًدبأ عفني نل اذه نكلو مهتبقاعم

  .اندلو عم سيل لقألا ىلع
 .ءيش يأ لعف ديري ال هنإ

ُأ مل  نكمي ام فرعأ ال ينكل ،حابصلا اذه هتبقاعمب َّرس
  هتفرغو ،يلزنملا هبجاو ءادأب مقي مل .كلذ ىوس هلعف

!يلع مالكلاب َّدر هنأ امك ،ىضوفلا ةياغب
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 مويلاو .بحلاو بعللاو ةيذغتلا ةيمهأل نوكردم متنأو
 ملكتلاو لفطلل ءاغصإلا ةيمهأ اًضيأ فرعن انتِب

 نمف ،مهاعري نَمب قوثولا راغصلا ملعت اذإ .هعم
.نوربكي امدنع نيرخآلاب اوقثي نأ حجرملا

 نوملعت متنك له نكل
 ؟غامدلا رود ةيمهأب

  ةريغصلا ةلفطلا هذه .انه اورظنا
  اهادلاو امنيب ئبتخت

 .اهيلع ناخرصي

  .ةسردملا يف "فنع الب ةلوفط" موي هنإ
.ةذاتسأ اهيقلت ٍةرضاحم ىلإ نوسّردملا عمتسي

 قلق يف لافطألا شيعي امدنع ةدشب غامدلا رثأتي
 رتوتلا فعضُي .ةسردملا يف مأ تيبلا يف ًءاوس مئاد

 ىلع رثؤيو ،ركذتلاو ملعتلاو زيكرتلا ىلع مهتردق نم
 ةزوللاو نيَصُحلا نم لك ّدعُي .مهتالاعفناب مهمكحت

 نيصُحلا يف نَّزخُت تايركذلا نأل ،تايلمعلا هذهل نيساسأ
.تالاعفنالا طبض ىلع ةزوَّللا لمعت امنيب

 نوعلَّطم متنأ ،ةسردملا يف نيفظوم مكتفصب
 لافطألا روطتف ،"ةئشنتلاو ةعيبطلا" عوضوم ىلع

  .مهتئشنت ةقيرطو مهتاثروم نم ٍّلك ىلع دمتعي

 يف رمتسي غامدلا نأ اوركذتت نأ ىجري
 ىتح  .ىلوألا ةنس نيرشعلا لالخ روطتلا

 عم غامدلا فيكتيس ،نسلا اذه دعب
  .يباجيإلا وأ يبلسلا زيفحتلا

نيصُحلا

خيخملا ةزول

عيباسأ ةينامث
تاونس ثالث

ةنس نورشع
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 لفطلا يَدلاو دحأ أجلي امدنع
 ىلإ هنم ٌبَّرقم ٌصخش وأ

 يدسجلا فنعلا مادختسا
 كلذ رِّيغي دق ،يسفنلا وأ
 رثؤي امم غامدلا ةبيكرت

.هتحصو لفطلا ةيصخش ىلع

  .لافطألا ةدعاسم مكنكمي ،ةسردم يف نيفظومك
  نوُّكشت متنك اذإ

 مكيلع يغبني ،فنعلل ضَّرعتي لافطألا دحأ نأ
 .ةلكشملا ام ةفرعمل لفطلا عم ثدحتلا

 نيصُحلا نأل ةثداحلا هذه ركذتت ال دق
 ةيرصبلا تايركذلا ءاشنإب أدبي ال

 .اًبيرقت رمعلا نم ةعبارلا ةنسلا لبق
 ،ريذحتلا زكرم يهو ،ةزوَّللا نكل

 فوخلاو كابرإلا رعاشم لِّجستس
.اهنِّزختو نيديدشلا

 كتسردم يف لافطألا لأست نأ اًضيأ كنكمي
 لعج نكمي فيكو تاعازنلا لحل قرطلا لضفأ نع

 جئاتنلا كئجافت دق  .اًنامأ رثكأ مهتئيب
!مهتاباجتساو

 اونوكي نأ لافطألل نكمي
.روصتن امم ًةمكح رثكأ

 معدلاو داشرإلا ميدقت بجي
 .هاعري نملو لفطلل

 بالطلا ةقث دادزتس ،كلذل ةجيتنو
 ديفم ٌرمأ وهو ،فنعلا ُّلقيسو ،مهسفنأب

 .عمتجملاو ةسردملا نم ٍّلكل

داهجإلا لعفب زتهت خيخم ةزول
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...نيملعملا ةحارتسا يف ،دعب اميف

 ةياعرلا ةدوجو ةيذغتلا ةيمهأ ملعأ تنك
 ملعأ نكأ مل يننكلو ،لفطلل ةمَّدقُملا

 نع ليصافتلا هذه لك
 .غامدلا روطت

 يلافطأ تعفص يننأ فرتعأ نأ بجي
 بيدأت اننكمي فيك نكلو!ًةيناث كلذ لعفأ نل .بسحف اًليلق

 ؟مهتبقاعم نود لافطألا
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 نود فقأ نأ ديرأ ال انأ...فرعأ ال
  يننأكو ءيش لعف

...ةئيس ةسردم

 اًضيأ انل ًةديفم نوكت امبرل
؟ةسردملا يف نيفظومك

 ةيبرتلا نع يتعمس له
 ؟ةيباجيإلا

 ٍةواقشب ًانايحأ نوفرصتي مهنإ
 ةذاتسألا هتَدصق يذلا امو !ةغلاب

؟نيهملا باقعلاب

 نكل ،يلفطل رذتعأ نأ بجي
 ٍصاخ ٍبيردت ىلإ جاتحأ له

!؟نيدلاولاب
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Positive parenting is 
always non-violent. 

9

 لهألاو نيسردملا ضعب لاز ام
 .يرورض يندبلا باقعلا نأ نودقتعي

 نوعفني ال مهنأ لافطألا تربخأ اذإ
 نوركذتيسف ،مهتبرض وأ ءيشل

 رمتسيسو ،نوربكي امدنع كلذ
.مهماليإ يف كلذ

 ةرود ىلإ نوسردملا مضني
.ةيلحملا ةيباجيإلا ةيبرتلا  ًةيلاخ نوكت ةيباجيإلا ةيبرتلا

 .اًمئاد فنعلا نم

 ةنيتم ةقالع ءانب ىلإ فدهت يهو
.لهألاو لفطلا نيب ةيباجيإو

 ةيلاخلا ةئشنتلا ينعت ال
 لافطألل حمسُي هنأ فنعلا نم

 .مهل ولحي ام لك لعفب

 نأ مهملا نم ،كلذ عمو
 فالتخا ىلع لافطألا مهفي

 هذه ةيمهأ ببس مهرامعأ
.اهِقرَخ بقاوعو ،دعاوقلا

 مهملا نم ،كلذ نم سكعلا ىلع
 لهألاو لافطألا ىدل نوكي نأ ةياغلل

 دودحو ماظنو دعاوق سرادملا يفظومو
.يساردلا فصلا يفو لزنملا يف

ةيباجيإلا ةيبرتلا
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Positive parenting is 
always non-violent. 

9

 لعفت امدنع" لوقت نأ نكمي ،لاثملا ليبس ىلع
 رعشأ ،كاذ لعفت امدنع نكل ،نزحلاب رعشأ ،كلذ

 لافطألل حيتت ٍعاضوأ ةئيهت مهملا نم ".ةداعسلاب
.لجخ نود مهرعاشم فاشكتسا رابكلاو

 ."كيلإ يغصأ فوس ،كلذ نع ينربخأ" :لُق
 نأ لبق تقولا ىلإ لافطألا ضعب جاتحي

.نيرخآلا رابخإ نم اونكمتي

 ةصاخلا هبيلاسأ لفط لكل
 ،تالاعفنالا عم لماعتلا يف
 ةفلتخم عاونأ ىلإ جاتحي وهو

.معدلا نم

 لفطلا هابتنا فرصب نوسردملاو ءابآلا ضعب موقي
 اهدنعو ام ٍرمأ نأشب نوحزمي وأ ،دانعب نوفرصتي امدنع

 .كحضي  نأ فصلا وأ ةلئاعلا لماكل نكمي

 مدختست الأ بجي نكل
 !لافطألا لالذإل اًدبأ ةهاكفلا

اًددجم اولأسا

ضعبلا مكضعب ىلإ اوعمتسا

مكفواخمو مكرعاشم اوكراش

 تاعازنلا نم ديدعلا لح نكميمكرعاشم اوحرشا
 نوسردملاو لهألا نكمتي امدنع

 رثؤت فيك لافطألا ماهفإ نم
  .مهرعاشم ىلع مهتافرصت
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 تصنأ ؟رسلا متكت نأ كناكمإب له
 ثدحتت الو ،رسلا ىلع ظافحلا عم انيلإ

 .نيرخآلا نيسردملا عم عوضوملا نع
 اذامو ،انتدعاسم كنكمي فيك انربخأ

.انصصق كل يورن نأ دعب لعفتس

 ثدحتي !ملعتلاو ءاغصإلا يف نيملعملا رود ناح نآلاو
  نع لافطألا

.مهيلإ ةبسنلاب فنع الب ةلوفطلا ىنعم

  ىلع نوقفتم لافطألا نحن
.نآلا ًةفاك فنعلا لاكشأ ءاهنإ ةرورض

 امدنع وأ برضلل ضرعتن امدنع رمألا انبجعي ال
 ،اًئطاخ اًرمأ انبكترا لاح يف خيبوتلل ضرعتن

 .ضعبلا انضعب عم كلذ لعفن نأ بحن ال اننأ امك
!اًدج ديدش ملأب فنعلا ببستي

 تصنت نأ كنم ّدون
 هعمست ام ذخأتو انيلإ

.دجلا لمحم ىلع
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 مامتهالاو عامتسالا مكنم جاتحن
 انلجخو اننزح ىدم نع مكربخن امدنع

.لزنملا يف برضلل انضرعت دنع

 نأ دعب الإ نيرخآلا ربخت ال
 نم ىذألل انضرعت اذإ .انعم ملكتت
 ،سردم نم وأ ،نيرخآلا بالطلا لبق

 نم دكأتلاب بغرن ،انيَدلاو نم وأ
.ينهم ٍبولسأب فرصتتس كنأ

 انيلإ يغصُيس نم
.دجلا لمحم ىلع انذخأيو

 الإ نيرخآلا غالبإب موقت الا\و
 .ىوصقلا ةرورضلا تالاح يف

 ونمؤت نأ مكيلع
.انتاردقب

 نأ وأ ،ديعب ناكم ىلإ انلاسرإ نم ىشخن اننإ
.ةطرشلا عم انئابآل لكاشم ثدحت

 مكنأل انودشرت نأ مكديرن
 اورت نأ مكديرن .اننومرتحت

.انوعجشت نأو انتوق

  نودشرم انل نوكي نأ ديرن
.ةسردملا يف  بلاط لكل صخش 

.هب قوثولا اننكمي

 اونوكت نأ مكنم جاتحن
 .انلجأ نم كانه
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 تننظ يتلا ةيزيلجنالا بتكلا ضعب ةءارق ّيلع بجي
 ديدعلا تملعتو ،اًقح اهب تعمتسا كل .اهبحُتس كنأ

.ةديدجلا تاملكلا نم

؟صصقلا أرقأ نأ طقف يفكي له

 ةقيرط لضفأ يه هذه
 تمهف دقل  .يل ةبسنلاب

.قح ىلع تناك ،كلذ ةسردملا

 ةوطخ هاوبأو ىتفلا برتقي
.فنعلا نم ةيلاخ ةلوفط وحن

 نحن ،ةسردملا يف هل اًدشرمو كنبال اًملعم كفصوب
 بحيو نوديج ءاقدصأ هيدل .هتايحو هسورد نع ثدحتن

 نم ديدعلا يف ةديج تاجرد زرحُي .تايضايرلاو نفلا
.ةيزيلجنإلا ةغللا يف ةدعاسم ىلإ جاتحي هنكلو داوملا

؟انررق اذام
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 ءادأ ىلع كنبا عجشت فيك
؟ةيلزنملا هتابجاو

.لعفن اذام يردن ال

 اًتقو صصخي ال هنأ ىرن اننإ ،اًنسح
 يف دعاسي ال هنأ امك .كلذل اًيفاك

 ىوس ءيشب موقي ال .لزنملا تابجاو
.هئاقدصأ عم ويديفلا باعلأ بعل

 عامسل حايترالاب رعشتس كنأ نم دكأتم انأ
 ماري ام ىلع هئادأ نأ نودقتعي نيسردملا نأ

 هنأب ملعن  .اًدهج لذبيو بذهم وه .ةسردملا يف
   .اًيكذو اًحلاص اًصخش حبصيل ربكيس

؟لمآ امك ،اًضيأ كلذب نمؤت تنأ

 هنأ ديب ،كلذ لمآ
 ةعفص ىلإ جاتحي
.هدشرتل ةفيفط

 تاعفص تسيل اهنإ
  .ةطيسب

  اًقح ملؤت اهنإ
!ةبعرم يهو
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دعاوقلا

   .اًقح ديج اذه ،معن
.انيلإ نوعمتسي نوسردملا

 .تاعفصلا ىلع انمظعم ىبرت دقل
 نيسردمك انبأد ،ةسردملا يف ىتح

 انراغص عم ةعفصلا مادختسا ىلع
.بيرق دهع ىتح

 رارضألا ىدم نآلا فرعن اننكلو
 .لفطلل اهببست يتلا

 بجي امو ،هلعفن نأ بجي ام اًحضاو نآلا تاب
 امدنع نورذتعي نيسردملا نأ ىتح ،هلعفن الأ
 اًفطل رثكأ اننأ تظحال دقل .ًءاطخأ نوبكتري

... اًضيأ ضعبلا انضعب عم

 ةيبرتل ةيباجيإو ةيلاعف رثكأ ىرخأ قرط كانه
 ،لاثملا ليبس ىلع ،ةسردملا هذه يف .لافطألا

.فصلل دعاوق دادعإل لافطألا عم لمعن نحن
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برتلا
باجيإلا ةي

ةي

 ىلع ينقفاوت كنأ ةدكأتم يننإ
 بيلاسأو ةديدج ةيلزنم دعاوق

 كنبا نإو .لصاوتلل ةديدج
 راسملا اذه ىلع جردتلاب ريسي

.كلذ يف اًريبخ حبصيل

   ....ةياغلل نابضغ اًمئاد تنأ
....رمألا حرشأ فيك فرعأ ال انأ

 اذهب فرصتت ال اذامل
؟لزنملا يف لكشلا

 ريكفتلا يف بغرت دق
 صصحب قاحتلالا يف

 تكراش دقل .ةيبرت
 تناكو يسفنب اهب

 !ةديفم اًقح

 امكنأب كرابخإب قلعتي ال رمألا نأ كدعأ
 ةدلاو نوكأ نأ تملعت دقل .نائيس نادلاو
.اًلعف كلذ دعاس دقل .لبق يذ نم لضفأ

!www.childrenatrisk.eu/nonviolence :ينورتكلإلا عقوملا ةرايز كنكمي

 ؟ديزملا ةفرعم ديرت له
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 فنعلا نم ةيلاخ تالوفط

 باقعلا رظحل لماكلا ذيفنتلا عيجشت وه فنعلاب مستت ال يتلا ةلوفطلا جمارب نم فدهلا ّدعُي
 ريدي ةينعملا تاهجلا ددعتم ينواعتلا لمعلاو طيطختلا لالخ نم قيطلبلا رحب ةقطنم يف يندبلا

 اًديفتسم ةيبوروألا ةيضوفملا هليومت يف كراشي يذلا لمعلا جمانرب قيطلبلا رحب لود ةنامأ سلجم
 .قيطلبلا رحب نادلب نم ةدافتسملا سوردلاو براجتلا نم كلذ يف

 ،نيدلاولا فدهتست ةلمحو ،ةيداشرإلا ريراقتلا نم ةمزح دادعإب فنعلا نم ةيلاخ تالوفط جمانرب مهاس
 ليلدو ؛ددحم روحم ىلع ريرقت لك زكري .تاسايسلا يعناصو ،نيرصانملاو ،نيسرامملاو ،لافطألاو

 ،ةيعوتلا تالمحو ،ةيباجيإ ةقيرطب ةيبرتلاو ،ةيلزنملا تائيبلا يف رظحلا ذيفنتو ،ةوطخب ةوطخ
 ةدايز ىلإ ا ذه ةيلزهلا موسرلا باتك فدهي ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .زَرحملا مدقتلا عبّتتو تامدخلا ميدقتو

 مدقت .مهيلإ نوأجلي نوغلاب صاخشأ لافطألا ىدل نوكي نأ ةيمهأو يندبلا باقعلل راضلا رثألاب يعولا
 لعجو تاعمتجملا ليوحت ىلإ فدهت  ةيلمع تاودأو ،ةيهيجوت اًريياعم رفوت امك اًماهلإ تالمحلاو ريراقتلا
 اهنإف ،قيطلبلا رحب ةقطنم ةبرجت ىلإ ريراقتلا دنتست نيح يف .اًعقاو اًرمأ فنعلا نم ةيلاخلا ةلوفطلا
 لودلا يف طقف سيل ةيمهأب عتمتت يتلا تاسرامملا لضفأ ىلع ءوضلا طلستو ةيساسأ لئاسر لقنت

 .اهجراخو ابوروأ يف اًضيأو لب ،ةقطنملا يف رشع ىدحإلا

   ةرايز ىجري ةلمحلاو ريراقتلا لوح تامولعملا نم ديزملل
www.childrenatrisk.eu/nonviolence
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 ةيمهأ نعو ،لفط لكل يندبلا باقعلل راضلا ريثأتلا نع ةصق هذه
 يبص ادلاو ىشخي .هيلإ أجلي غلاب صخش لفط لك ىدل نوكي نأ
 ذخأي الو لوسك هنأل ةايحلا يف ًانسح ًءالب يلبي نل هنأ نم ريغص
 ىرخأ ةليسو نافرعي ال امهنأ امبو .دجلا لمحم ىلع ةيسردملا هتابجاو
 ةقيرطلا يه هذه ،ةياهنلا يفف .يندبلا باقعلا نامدختسي ،هزيفحتل
 عيطتسي ال هنأ نبالا دقتعي ،ءانثألا هذه يف .اهيلع اوبرت يتلا
 فرعيس كلذ دعب نأل ،هنارقأ عم ىتحو ،نيرخآ نيغلاب عم ثدحتلا
 ،سيردتلا ةئيه ملعت دادزي ثيح ثدحي رييغتلا نأ ديب ،هراع عيمجلا
 هذه يف .نكمتم هنأ رعشيل هجاتحي يذلا معدلا ىلع يبصلا لصحيو
 رمألا مهب يهتنيو ،مهيلإ عامتسالل ةصرفلا لافطألل حاتُت ،ةصقلا
 !هداقتعا ىلإ رابكلا ليمي امم ًءاكذ رثكأ مهنأ تابثإب

 نادلبلا نم ديدعلا ّنستو ،يقيقحلا ملاعلا يف اًضيأ رييغتلا ثدحي
 جهانمب ديازتم لكشب ءابآلا علطضيو ،يندبلا باقعلا دض نيناوق
 ماع يف رظحلا رارقإب موقي دلب لوأ ديوسلا تناكو ةيباجيإ ةيدلاو
 يندبلا باقعلا مادختسا ضفخنا ،تاينيتسلا رخاوأ ذنم .1979
 نيذلا نييديوسلا لافطألا ةبسن مويلا تلصو ثيحب ،ريبك لكشب
 يف لثامم مدقت زارحإ ىرجو .٪5 نم لقأل ديدش يندب باقعل نوضرعتي
 نكمملا نم تاب هنأ ىلع لدي ام ،قيطلبلا رحب ةقطنم ءاحنأ ةيقب
.كولسلاو فقاوملا رييغت

 وأ /و ديدهتلا وأ عفصلا وأ برضلل دحاو لفط واوو ضرعت نإف ،كلذ عمو
.ٍفاك درجم نم ريثكب رثكأ لالذإلا

 مدع زمر رصانت امدنع .فنعلا مادختسا مدعل زمر وه بلقلا اذه
 وأ ،ةيصخش ةروص وأ ، سوبد ةطساوب ءاوس - اذه فنعلا مادختسا
 عيمج ةلماعم بوجول كمعد نلعت كنإف - ىرخأ ةغيص يأ وأ ،قصلم
 نوبرقملا لافطألا اهب لماعُي نأ يف بغرت يتلا ةقيرطلاب لافطألا
.فطعلاو ةماركلاو مارتحالا :كيلإ

  ،سوبدلاو اذه ةيلزهلا تاموسرلا باتك نم ةيفاضإ خسن ىلع لوصحلا يف بغرت تنك نإ
 .cbss@cbss.org يف قيطلبلا رحب لود ةنامأ سلجمب لصتا

#nonviolentchildhoods 
#goblue


