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ؼددكشدنتفرضا٘دداخنتعهتٍددبنتعشهتددًنتّدديرنًاظددانمصٍددهتونلددلنتعنٕؼ ددٍلن تعنؽ ّ ددٍلن

 تعٍٍاٌٍٍّل،ن مافدنتعكهّحنًًنتكتٌحنتعصدرنجنٌداةكجنتدٍلنتعنصيّضدٍل،ن عي ّردانٌده ا نلدان

آعدنإعىنلؽا عحنتعثؽسنًًنٚثٍشحنهدم نتٔفرضا٘داخن لٍدانتذرا،نإّلدانفيدٕونِؼدكتشران  ن

 ما نتعرتقبن ٌهعنللن  نذٍرر ثهنتع فثح،نًهتؼدنذ رسنذؽ ٍٕونعف ضٍاذران ليأكها،ن

 نتءن ؼكتزنٌهٌشحنٔنذرك ،ن ذؽنرنمرنٌرمنظكٌكتونقكنٌثّكلنن ٌان  نٌشّكلنلرقضا،ن عيدلن

ن ذ رنتعؽاظحنل ّؽحنتشكنشدٕزنٌد رتخنلدلنقٍدامنذ دتنتٔفرضا٘داخنإعدىنتدكءنذضيٍدتنلردا  

عدىنًردانتعكٌنيهتٍّٚدحنظدكٔونتدٍلنع رتقبنًًنق لنتعهتٍبنتعشهتدً،ن قدكنتذّعرددنتعكنتٌدحنإ

لضاهٍنرانف هٌّان لنانٌررانٌٍاٌٍّا،ن  عٍّ ان ظره انِطهنتعؽهماخنتِٔدرعٍّح،نٌدرتءن

 مافدددنلشركعددحن مننتقٌياعٍّددحنلددلن ظددرنقنتٌددحنتعشٕقدداخنتعكتـ ٍّددحنتددٍلنًٕدداة را،ن ًرددان

ٔكلحنتعننانٌحنتعرًنظش دن ٔؽابنِشانن"تٌْدٕمنهدرنتعؽدر"نٌرتظردر نتٔـرثدانن

عرتقشًنعّشانتذران ق رتذرانتا رناقن ٌاعٍةنٌٍاٌٍّحنلفر ضحنق  ن  نفغضرنتعثؽسنًدًنت

"تعٕؽرجنتِٔرعٍّح"نتعرًنتك خنتشكن ؼكتزنتعؽاقين ّهنللنِر ثه،ن ٌركّنضنتعرضيٍتن

تا رندداقنتعندد رطنتعرددانٌفًنتؽصدداونًددًنتعرتقددبن تعفطدداب،ن ٌددشٍانإعددىنذيٍددٍانتعرعددانبن

تعؽهمداخنتِٔدرعٍّحن  ٕقرردانتاعرٌٔداخنتعنرؽدكجننتعٍٍاٌٍّح،ن تعؽضهن نٍيدانًدًنٌدعرّن

نتِلهٌيٍّح.ن

 

 



 

  

عيكن ًٙدنتٔفرضا٘اخنتعّشثٍّحنًًنق لنتعهتٍبنتعشهتًنإعىنته ونلضاهٍانٌٍاٌٍّحنٔانخنمصٍدهجنتعردكت لنًدًن

تعك غناةٍحنلعاعًنتع فثحن   ىن عٍ حنتع اين  ىنتـرٕفنل اوعرانتٔظرنا ٍح،ن عيصهجنذكت عرانقـ دنٚرنتنللن

ًًنذّٕرنهانٌؽراضنإعىنذاّ نًًنًرنران ذشّنقنًًنذرثّبنلٍانتذرانتعضيهٌّحنذ  ٍهتن لنانٌح.ن عرعا ونتعٍثقنتعدمين

ؼٕرنًًنذعا ونتعضشرنتعّشثًنآًاقنتفر اننتعنصيفنًًنتعرٚلنتعشهتً؛نًيكنتنذاىنتعثؽسنًدًنهدم نتعنضداهٍان دكمن

عشاظٍّح،ن إفّنانلؽا عدحنفيدرنتعنرقدفنتعّدشثًنلّندانٌؽدكزن لؽا عدحنتٔمرضاءنتشهٖنتٌِافٍكنتع  هٌحنًًن تهتظرانت

ذؽ ٍ ه،نًٕنتعثؽسنٌاتػنًًنتعر  ٍدهن ٔنهدرنت ّدهتخنتِـثدانن تَنتءنتعّدشثٍّحنتنيردف،نهاظٍدهنتعنهت ؼدحنتدٍلن

نقرت كنتع فثحن ليرٍٙاخنتعش ا،ن ٔرخنتعّشةنتعمينٔاننٚاةهتنلؽيٍّان تعنصيفنتعٕكى.

حنتعٍٍاٌددٍّحنتشددكنتفرضا٘دداخنتعهتٍددبنتعشهتددً،نعٍهٔددكنذثاٌ ددانتددٍلنتعنددكتًشٍلن ددلنِددشانن إّ نتع ددا هنإعددىنتعٍدداؼ

"تٌْٕمنهرنتعؽّر"ن  فٕداننتعشدكلن تعؽّهٌّدحن تعكٌنيهتٍّٚدح،ن قدكنٔنذيدر ن ٌدثابنهدمتنتعرثداٌلنفاذعدحن دلنذثا دكن

ٕداننتٌٔدرشكتءنولافًنًًنتعنهظشٍّاخنًؽٍة،ن إفّنانعفٕفنٔانننتٌفاننٌرؾنتٌْنا نًًنق دربن ٔدؽاته،نً

لرثاقٔونتٍلنتعرٍّانتخنتِٔرعٍّحنتاـرٕفنًٕداة ران تع ٍدقنتعؽدكتشًنتنفر دفنًه  ده،نلعدتن ّ نتعكٌنيهتٍّٚدح،ن إ ن

مافدنًًنلهلن ٔؽاترانتعؽّرنتعٍؽهينع نشٕٙخنتعٍٍاٌٍحنتعرًنقٙدنتر داؼهنتعنر اًٍدٍلن  دىنتعٍد طح،نًافّردان

ّٕنٌدؽهٌّانعنشٙدٕخنتْفٍدافٍّحنٌٍدرنكنقكتٌدرهنلدلنلهتظشدهنذ رنلهًر٘حنلدلنتعّدّقنتعدمينٌدهىنًدًنتٌْدٕمنؼد

ٌّدًنهدم نتعنيانتداخنًدًن ٕدهفا،ن إفّندان تع ثرٌّحن  نٍّ٘رهنتعيهآفٍّحن ًقنل طدق:ن ن   دانتّد   ن ثداق ،ن عدانذرا

نفندنظم نهانفرٍعحنذهتمناخنذانٌفٍّحنظش دنمرنليرعحنذيرٍةن ٌثابنقّرذرا.

 

 أصيجت الٌّص: -1

ٌٍّدنتعك غناةٍّح تِٔدرعٍّحنلدلنتعدر ًنتعدكٌ ًنلتذده؛نًيدكنقدامن  دىنلهظشٍّدحنإعرٍّدحنذٍدرنّكنتعيكتٌدحنلدلننعيكنذا

انلٍٍّعا،نإلن ّ ن ن ٍّحنذك ٌ ه،ن  دىنلدانًٍردانلدلن ّٕ ،نتا رثان نفاقٕنع رؼًنتْعرًنتعن ّىل،ن قكنما نتعيهآ نف ًّ تع ث

فدهضنتعردا ٌٕخنتٌْدٕلٍّحن  ردا،نتعضٙرنًًنؼض هنللنتعىٌغن تعرؽهٌف،نقٙدنتراتٍكن ؼيالهنتع غرٌّحنتعرًنعدلنذ

ًيكننٌندنتاع ّغحن ٌٍعحنتعنش دىن ٌدعلنتعنهظدب،نًدٕنٌٍدرطٍبنتعند ّ لنتًْدٕخنلدلنقكتٌدحنتعد ٓنتع غدرينتعردامن

 تعنيرنر،ن عرمتنًيكن رنتـرٕفنتعرا ٌرنتٍلنتعنٍد نٍلنًدًنتعد ٓنتعيهآفدًنٔنـانظده،ن مدا نلعدتنلٍد  ٔون دلن

تلنتاٌانتعيكتٌحنتعرًنتمرٍثرانتع ٓ،نًاٌدٍعرهنذعشدرنتعضيدهنتٌْدٕلًن تقشدانإقٕاءنلثاؼسنًيهٌّحن ـهى،ن ٔنٌى

نتعيهآفدًنًؽٍدة،نتدرن ّٓ ذؽدنٌ طحنتعنهظبن إ ن  ىنؼٍابنتعنر يًّن تعرتقب،ن عانذيلنؼك قنتٔفغدٕقن  دكنتعد 



 

  

رْنتص اةٍّحنما نتعؽكٌسنتع ثرينتك ن نقتًشاو،نعررٌٍبنقتةهجنتع ٓنؼٍلنذغٍةنتِؼيامنتعيهآفٍّح،ن قٙدنهم نتع ٕ

ؼيندنتعضيهنتٌْٕلًن ٌاٌرانتعضٕرنتٍلنتعنيّكين تعنكفًّ،ن عئلنؼا لنًهقحنتعنشرىعحنلصٕنتٔفشراقنللنٌدعلن

نتعيهآفدًنٌ دّرنق لداونلّدك قتونإعدىننتع ٓنإّٔن ّ ن  ٕلرا ّٓ مافرتنلكًر ٍلنإعٍهنقًشاو،نلعتن ّ نتعرا ٌرنتعنعاوينع  

لدلنٌد طحنتعؽدكٌسنتع ثدري،نإلدانذدا ٌٕونِؼيالدهن  ننّقتن  دىنتعفٕدرمنتعنؽرننتعيهآفًنغٍهنقداقنن  دىنتعرؽدهنن

ّٕ ٍلنتيكتٌحن عضا هن ترطّرننتعضيهنتٔ رىتعً،نٔانخنتعركفحن مثهنلبنتعد ٓ. تعضيهٌٍّلنتعنرؽ
1
 تعنيدّكينتطثشدهنن

ٌدح،نلعدتن ّ نماعفنهنم ّنان رّقنٔانخنقٍنرهن مثه،ن عمعتنًداّ نتعريداقمنقدكنلد ػنمصٍدهتنلدلنتْفعداوتخنتع غرٌّدحنقكت

نتعيهآفً؛نًاعؽكٌسنتع ثرين ٔرٔنإعىنتعؽيانتعضيرً،ن قدكنتٌدرطاعنتعضيرداءن ّٓ ٌهٌا نفاننتعنيّكينقكنتك خنللنتع 

عردنتعنيّكٌداخنفؽدرنتاْظناعن ٕٔنللن ٔرلنتعضيهن  نٌٙن رتنعّؼيامنقرذران ٌ طرران  ىنتعنركٌّ ٍل،ن عيكنتذّن

تِِدفاْ؛نًأذعدا نتعٍد ًّنذدرتوخنًٍدهنقكتٌدحنتع ثدًن قكتٌدحننتٔفرّانن ًقنل ؽٍٍل:نذيكًٌنتع ٕرْن ذيدكًٌ

ٌٍّح،نماعيهآ ن تعؽدكٌس.ن ّلدانتعضيدهنتعٕدرًً،نً اِد ن تعٕؽاتحن   ناءنتعٍ حن ًيراؤهانلبنقكتٌحنتع ٕرْنتعن 

نتعيهآفدًنتؽصداونًدًنعثّده،نلدهذثٛنتاِدفاْنهدان قطاتدهن غرشدهن ٌدثٍ هنفؽدرن داعانتعنش دىنتعنط دق،ن ّٓ ًًننؼانتع 

ددير نتاعؽيدداةقنتععرههٌّددحنْلددالرانتعنيددّكينٌددثٍٕونفؽددرنتعفددْٕ،ن إ نٚددالنتفر دداننتعنرددكي،نن تعّددٍشح ٍّ لرن

 تعفددرتنضنظش ددرتنلددلنتعدد ٓنلؽددرننتعيكتٌددح،ن ت ريددك تنت ريدداقتوننتٌددفاون فّرددانٌؽريدده  ن ؼيالددهن ٌيدداذ ر نمددّرن

مرنهمتنتْنزن ّرنؼا٘دهتنًدًننتِِفاْنتعمٌلنٌه  نًٍرانذكفٍٍانعنيكٌاذرا،ن إ نمافرتن ةّنحنًًنف هن ذثا را،

   ّ نـٕرلرانًًنٕ٘لنلثٍل.نتعٕ  ًنتععنشًنع نٍ ا،ن تعؽيانتعصاتدنتعمينٌشريك  نًٍهن فّران  ىنقٌلنتعؽق،

 ًزعت الوشكزيّت:  -2

إّ نتعؽضهنًًنٚثياخنتعر ًنتعكٌ ًنٌضًٙنإعىنتعيرل،نإّ نتعؽّقنتعنط قنما نٌنحنتعضيهنتعدكٌ ً،ن ؼدٍلنفؽ ّدرن

نحنفعدكهانلتذداونلضررفدحنتددك ننتعثطرعدحنٔنذٍدرطٍبنقثدرلن تقدبنذ شددةنًٍدهنق نتونشافرٌّدا،ن قدكنفََؽدْدنهددم نتعدمتخنتعنٍد 

تع ى حنفؽرنذّٙفانتعرهان ـٕرتحنتعنرفٍّر؛نًيّرن ٕهنما نًٍهنتعنٍ انٌّشهن فّهنلؽرننتعير ،نإّلانغاعثداونذدكٌلن

ًيدكنتنذدثٛنفّداٚنتعضيدهنتعدكٌ ًنتضردهتخنتعٕدكتمنعهنتعكفٍان  نلغ رتانٌنصّرنلٕكننـطدهن ذركٌدكتونعُـدهٌل،ن عدمعتن

قكٌنان ؼكٌصاو،ن تشي ٍّحنتعن تلهج
2

؛نًررنًيدهنٔنٌ ّدانإّٔنًدًنإٚدانن ظدرقنـٕدانٌدرتءن مدا ن٘دشٍضاون منقرٌّدا.ن عيدكن

تنذثٛنتعرانٌؿنتٌْٕلًنت اههذٍلننةٍٍرٍل:نتِ عىنهًنتعؽدهبن تعغدى ،ن تعصافٍدحنهدًن  دانتعيدٕمن تعدهّقن  دىن

رنتِـهىنًنلنذشهٌضاذهنتعنررتذهجن فّده:ن"  دانٌرٙدّنلنتعؽعداضن دلنتعشياةدكنتٌْنافٍّدحنتاِقعّدحنتعشي ٍّدحن ٔؽابنتعن 

                                                           
1
 هـ(.415هــ(نلصٕنإعىنت رثان ن لهتون تقشاونلبنتعياً٘ن ثكنتععثانن)خ231ذؽرلنتعنرقفنتٔ رىتعًنللنفيكنؼعٍحنتعؽكٌسنلبنتع  امن)خن-

2
تعغهتٍّدحن  ننٌيرلنًان قن نهنتعشنهنلرؽّكشان لنتعضهٌقنتعن للنت  هٌّحنتعن تلهج:ن"تعشهبن٘ؽٍّحنل تلهجن  نل تلهتخن كٌكجنؼامرران ٌاقنـانظٍحن ـأدحن-

ع دانًٍندانتٍ  دا."نتعند تلهتخنؼيداةقن منتِلهٌيٍّحنتنٍا كجنللنتعك تةهنتٌْهتةٍ ٍّحنٌٔرشنانفان فرةنشه تذ ان عٍ ث انؼيرق ان  نت٘دٍ ان ذثداٌلنلرتقض دا،نتدرن تقررا
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 تعددهّقن  ددىنتعنثرك ددحنتعن ؽددهًٍلنًددًنتٔ ريدداقتخ."
3
 تعثاؼددسن ددلنتعٕدد حنتٍ رنددانٌعددكن ّ نلددلنشرتتدددنتعننانٌددحنن

 ٌدثابنتٌدرثشاق ،نعشدّرنتععدكلنتعرٍع دًنتٌْٕلٍّحنذاًٌٍنتعمتخن  ىن ٌاينل طقنظكعرانلبنتَـهن تعثؽدسن دلن

تدٍلنتعٍدٍّكن تعشثدكنٌفردىلنؼيٍيردهنذنصددٍٕنلعدتنتعدمينؼيدانتعرظدرقنتْفٍددافًنتؽصداون دلنتٔ ردهتفنتاعدمتخن ًددهٖن

ٌٍاقذران  ىنتَـه،ن عيلنهرنٌنيلنتعؽٍدانًدًنٔداؼةنتعؽدق،ن هدرنتعٍدٍّكنق لداونهدرنٔداؼةنتعؽدق،ن ّلدانتعشثدكن

عتنٌٍرك ًنتٌِئ حنتع ٍرّرٌّح:ن"ًًن ينِه ٚن نكنتْفٍدا نإعدىنتـردهتعنليٍاٌدًنتعن رىمنًَش َىنتاٚر؟نترنعشّرنل

تعفٍهن تعّّهنهمٌلنتغٍحنتٌرشناعرنانًًنؼٍاذه؟ن لانهًنقٍنحنهمٌلنتعنيٍاٌٍلنتؽّكنلتذرنا؟نهرن ّقٌانؼرّدىنتَ نإعدىن

يددهنتعه ؼددًن هق ددحنذطددّرننتعثّددهٌحن منإعددىنذشىٌددىنهددمتنتعرطددّرن؟نهددرنهنددان ددانٖنلددلن ددرتنٖنتعثدد ين تعض

 تٔفؽطاٚ؟".
4
نن

 الومّذس والوذًّش: -3

عشرنلصرنهم نتٌِئ حنقكنذيرقفانإعىنٔهت اخنٌنرّكنلكتهانللن اعانتعنهةًنإعدىنتعغٍدةن ًدقنه كٌدحنتعص اةٍّداخن

تعرًنتهعنتعر ًنتعكٌ ًنًًنفؽررانذٕولاونتٍلنتعنٕةيحن تعّدٍاٍٚل،ن  نتدٍلنتعع ّدحن تع دانن  نتدٍلنتعدكفٍان تَـدهج،ن

تعص اةٍّاخنلتذرانتعرًنؼيندنتعر ًنتٌْٕلًنتعمينٌشريكنًًنلتذهنتعفٍدهنتعنط دق،ن ٌدهىنًدًنتَـدهنِدٍطافان هًن

نظٍنا.ن ٌنيلن  نفهٔكنهمتنتعن طقنًًنتع ٕرْنتعراٌٍٍٍّحنع ؽهماخنتِٔدرعٍّحنًداتلنذٍنٍدحنٌيدٍانظدكتننًٕدرن

لددلنـددٕلنذيضٍددهنتعٍرددرقن تع ٕددانىننلشهًددًنلددبنتعض ٍددضحنلددلنـددٕلنذيضٍدده نتعضٌٕددضحن ٌؽريددهنتعؽيٍيددحنتعكٌ ٍّددح

تعفرتنض،ن ذ غ قنقتةهجنتعريضٍهن  ك ن  ىنؼ يحنلضهغحن"ًنلنعانٌيضّهنتعياًهٌلن ٌيدّهنتداّ ن نذشداعىنٔنٌيثدرنقٌ دان

ٌرىنتٌْٕمنًررنماًه."
5
ًن طيهنٌيًٙنتفٍانٌلن ؼٕهنانلّه:نإّلان  نذيضّهنتعٍررقن تع ٕانى،ن إّلدان  نذٕدٍهنن

ماًهتنلص را،ن لتكنل طقنذّٕػنًٍهن ثانجن نمر نؼٍلنذؽّكزن لن"تٌٍِعحنتعك غناةٍّح"؛نًاعنر يًّنٌعٍلنل طقن

ًدهقن ٌاٌدًن  دٍانٔنٌٍرطٍبنذعا و نإعىن ٚه ؼاخن ـهىنلرىنآللنته،ن  ترنتِ  ىنتعنرق قينٌهىن ظرقن"

تددٍلنتٌْددٕمن تعيددرتفٍلنتعر٘ددشٍّحنًددًنذ  ددٍانتعٍدد ركنتْفٍددافً؛نًدداعيرتفٍلنتعر٘ددشٍّحنذشرنددكنذنالدداون  ددىنتعدده ين

حن تعشاّلحنًًنم ٍّاذران  ٔرعرا،نترنًًنمرنًدهعن ّٔ تْفٍافً،ن هًنلٙطّهجنتطثٍشحنتعؽالنإعىنلهتظشحنن ينتعفا

 فّهنٔنٌىتلنٌراشّهنًًنمرنآ نتداعشرتٚفن تع ى داخنن-ٔحن منع شالحنٌرتءن ما نع فان-نل را،ن ِا نتعه ينتْفٍافً

لندانٌ دىمن  نٌيدر نٔدرتتانًدًنمدّرنن-تْفٍافٍّحن تٌِثابن تعشرتلرنتعفانظٍّحن  ؼيامنتعش ان تعشيرنتعيات حنع رغٍٍهن

اًٌٍنتعفٍدهن تعّدهن همتنتعراشّهنٌ قينإعىنتعرغٍٍدهنًدًنتًِيدانن تَنتءن تردمتنتعرغٍّدهنذرثدّكلنتاعٙده نجنليدن-ؼالن

                                                           
3
 507،نقتننتععٍر،نتٍه خن)قخ(،نْن1،نٚالومذهت ثكنتعهؼنا نتلنـ ك  ،نن-

4
ٌٍّحنتععالشٍّحنع كنتٌاخن تع ّهن تعرروٌب،ن)قنخن(،نْن1)ذهظنحنؼٍلنقثًٍٍ(،نٚن،أصل األخالق وفصلهاًهٌكٌهٌتنفٍرّه،نن-  11،نتٍه خ،نتعن 

5
 152،نْن1997،نتعٍشرقٌح،نليرثحن ٘رتءنتعٍ ف،1،نٚهٌهج ابي تيويت في هضألت التكفيش ثكنتعنعٍكنتلنٌاعانتلن ثكن نتعنّشثً،نن-



 

  

 تعٕؽٍػن تعفطان تععاةىن تعنؽ رنن تعؽهتمن تعؽٕل،ن ت٘طهتبنهم نتعنياًٌٍنٌيده نتعيدافر ن  دىن  نٌنٍدرن

لشرا،نؼٍسنلاعد،ن تمعتنٔنٌرؽيّقنعّـٕقن تعنكفٍّحنليٍاينشاتددنلٍدرؽيانغٍدهنقاتدرنع رغٍٍده،نتدرنٌدرؽّيانذ دّر ن

ًنتعؽٍاجنتْفٍافٍّح...ن تفٕفنلعتنإّ نظنٍدبنتِٔدرلنتعي ٍّّدحن لش دانتعطثبنتْفٍافًنًًنتعيافر ن ذ ّر نتعيافر نً

تعضدده عنتععىةٍّددحنع يددافر ن تِـددٕقنًددًنتٌْددٕمنهددًنلددلن ٘ددبن ن تعهٌددرل،ن إ نمددا نعددهنتشددٗنتعددكـرنًددًن

اجنتععىةٍّاخ؛نًردرنٔنٌشدك ن  نٌٍدر ثٛنتْفٍدا نًه  داونظكٌدكجنلدلنذ دتنتِٔدرلنتعي ٍّّدحن تعّدرتهكنتععىةٍّدحنلهت د

ِ ٘اعنؼٍاذهنتعنرثّكعح،نذ طثقن  ىن ٔرلنتعّدهعنؼرنداو.ن لدلنتهمداخنهدمتنتعرّدهٌبنتعهتدافًن فّدهنٌٙدبنتاٌدكٌ ان

لياًٌٍنشاترحنع نكفٍّحن تِـٕقنٔنٌرىعىل."
6
ًٌّن  ىنش اةٍّحنتْعرًنتعنيدّكين تْفٍدافًنتعندكفًّ،نن  هرنل طقنٌرا

 ه ن ٌثابنقّرذه.ن ّلانتعيافر نتعر٘شً،نًر اذهنًدًنذثّكعدهن ٌعشرنًٙرنتٌْٕمنًًنمرفهنقٌلنتعصرتتد،ن ذ تنًًنف

  كمنشثاذه،ن هرنل طقنٌ اقٗنلتذهنِفّهنٌيّهنتاعرؽرلنٌنحونإفٍدافٍّحنتٍ ندانٌرٕدرننتعيدرتفٍلنتعنصاعٍّدحنشاتردح،ن عش دهن

  دىننفرٍعحنتعىت ٌحنتِـٕقٍّدحنتعٙدٍيحنتعردًنف دهنل ردانتعندرق قينإعدىن لهٌيدا،نًاـرىعردانًدًنمداينـندهن ٕلدح

تعضٍاقنتِـٕقً،ن ذّٕرننتٌْٕمنؼّٕنْفيالنتِلانلنانذهّقخنًٍدهنلدلنعردرن لعدر ،ن تعؽدالن ّ نتعٕدرنجن  ٌدبن

للنذ تنتعىت ٌحن تعؽيٍيدحن مثدهنلدلن  نذفردىلنًدًنلشاقعدحنتِـدٕقن تعضٍداق،ن عدمعتنًداعر ًنتِٔدرعًنلٍدير ن

هن لنتٌرشٕءنتٌْندا ،ن هدرن"تٌٔدرشٕءن  دىنقدرىنتاع هظٍٍّحن  يكجنتٌٔرشٕءن قكن ثّهن  رانٌٍّكنقطةنتؽكٌص

تِنٖنتعؽاةكجن لنل رطنتٌْنا ن   ىنقٍانتِنٖنتعرًنذ ثصقنللن ٔرنتٌْندا ن   دىنذياعٍدكنتِنٖنتعردًنعدان

ٌٕدد شرانتٌْنددا ن   ددىنقددرتفٍلنتِنٖنتعرددًنعددانٌّددّه رانتٌْنددا ن   ددىن  ٘دداعنتِنٖنتعرددًنعددانٌٕدد شران

تٌْنا ."
7
ًٌّنعغرٌاون  ىنًٕرنتدٍلنلدانن تعنيٕرقنٚثشاونن ًًنهمتنتعٍٍاقنتعؽكٌسن لنتعّهٌشحنتٌْٕلٍحنتعرًنذرا

ًٌّنع فٕفن تعٕكتمنتكٌٕون لنتعررتًدقن هرنإٌٕلًن غٍهنإٌٕلً،ن ماّ نتعّهتةبنتِـهىنغٍهنل ّىعح،نًرًنذ 

تَعٍّدحنمدرنـٕدرلران تعؽرتن،ن هًنمصٍهتونلانذٙدٍقنقتةهذردانعرد  لنإعدىنِدهٌشحنتعضهقدحن  نتعؽدىب،نذيضّدهنتر دتن

تعضيهٌٍّلن تعٍٍاٌٍٍّلنللنل ط دقنتؼريداننتعؽيٍيدحنتعكٌ ٍّدحن تٌٔدرئصاننتده ينتعندالنتعهلدىينعٌٓدٕمنتعدمينٌعشدرن

" شهٌاءنتٌْنا "نفاٚيٍلنللنلرقبنتٌٔدرشٕء،ن نغدانلدانٌدرهانتدهنتشٙدرانلدلنتٔ ردكتلن تعرٌدطٍّحنتعردًنٌدك رن

ٌه ا نلانٌضش ر نلان  هنفررت،نًٍرٌفنتعيه٘دا ينلدصٕنق دانإعدىن دكمن ٔؽاترانإعىنفثمنتعريضٍهن ذع ثه،نًافّران

تعغ دّرنًدًنتعريضٍده،ن عي ددهن٘دثٛنقاةندحنعنددلنٌعدةنذيضٍدههانًددًنلدانٌدنا نت رددكتٔنًٙدّندنتعّدٍر ٍٍّلنتعنٕددهٌٍّلن

 تعؽّيددامنتعش نددافٍٍّلن نظددالنتِؼددىتبنتعش نافٍّددحن  ٔددؽابنتع ؽددرنتعرددًنلهقدددنلددلنتٌْددٕمنله قددان دداههت،نلصددرن

عكن ون تع ٍٕهٌّحن تٌْنا ٍ ٍّح،ن  لصاعرانللنتعضهقنتعثاٚ ٍّدح،نًٍٕدٍهنتٌْندا ن ن٘دانذؽريههدانتعضهقدحنتع اظٍدحنت

 ٌن بنتعنشان٘ر نتعٍٍاٌٍّر نللنقـرعرا،نًانٖنتٌْنا نهدًن نٖنذؽريدهنًٍردانتعّده ٍّحنتعكٌ ٍّدحن تعٍٍاٌدٍّح.ن
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 72-71،نْنْن1984،نتعٍشرقٌح،نتعكتننتعٍشرقٌحنع  ّهن تعرروٌب،ن1ٚ،نًذي والذضاسة الغشبيّت ترنتِ  ىنتعنرق قي،نن-

7
 163،ن1989ْ،نلٕه،نقتننتعّه ق،ن1،نٚهعالن في الطشيكٌٍكنقطة،نن-



 

  

تعيا دكجنتعدمين  طدىن ٔدؽاتهنتعثٍشدحن تعطا دحننًررنٌٍٕهنتشكنلعتنغهٌثان  نٌفهضنلدلننؼدانهدم نتَنتءنذ  دٍا

نِلٍددههانتاعددك رجنإعددىنتٌْددٕمن تعرثددهؤنلددلنتعيدداًهٌلن ؼٍدداءن  لرتذددان مههددا،ن تا ردداننتعشددكت جن تعثغٙدداءنعرددا

عيضددهها،ن  ددكمنتذّثدداعن هددرتةران ل دداهعران ت رددىتعرا،ن  ددكمنلفدداعطرران تعرعددهجن تععردداقنًددًنٌددثٍرن  
8
 ًددقنن

ذيٍٍانتعشاعانإعىنقّرذٍلنلرٕاقلرٍل:نإـرجنل ل در نلؽريده  نع فٍدهتخنتعشياةكٌدحنتعنيّكٌدح،ننه كٌحنش اةٍّحن ٌاٌرا

   كتءنماًه  نلؽريه  نع فٍهتخنتعه ٌناعٍّحنتعنكفٍّح،نًٕنٌطهغنهمتنتعرٕرننإليافٍّاخنتعؽرتنن تعريانب،ن ٔن

تعرتقدبنتٔقرٕداقين تٔظرندا ًنلدلنهرنفا هن نتءن ٌٍعرهنتعك غناةٍّح،نترنعش ّهن اظىن لنذاّلدرنلتذدهنًدًنلدهآجن

ن ظرن  نٌٍٕهن مصهنذرت٘شانًًنًرانتعرتقبنتكلنل طقنتٌٔرشٕءن تعغه ن.

 لعبت الجهاد: -4

عشّرن ٌّامنتعهتٍبنتِٔرعًنًًن ًغافٍرا نهًنذ تنتعرًنمافددنًٍردانتعيدّرتخنتعنياذ دحنلدلنتعنرطدّر ٍلنتعنٍد نٍلن

ٍددهتنلددلنتعرٌٔدداخنتعنرّؽددكجنتِلهٌيٍّددحنًددًن ددّرنؼددهبنتددانقجنًددًنتعددمٌلنٌشرثدده  ن فضٍددرانلعاهددكٌلنذ يددىنق ندداونمث

تِنتً٘نتِلهٌيٍّحن ٌاـ حن  ىنتععثرحنتًِغافٍّحنعكؼهنتعشكّ نتعٍرًٍٍرًنتعنّرهك:ن  نتعٍّطا نتِمثه،نلعتن فّدهن

انٌّدح،نٌك رنؼىتهنإعىنتٌٔرٍٕءن  ىننؤ ين لرتلنتعثرنظرتوٌّح،ن ذؽرٌرنتِنٖنتِلهٌيٍّحنإعىنغ ٍندحنته عٍر

 هرنًًنف هنتعنٍ نٍلن كّ نع ن ل ٍلنلعتن فّهنللنؼىبنتعٍّطا نتعمينٌشرثهنتعكٌلن ًٍر نتعّشرب،ن هدًنتع ش دحن

تعرًنتـرىعدنتعضيهنتعٍّر ًن ظش رهنًًنتعنرفٍّرنتِٔرعًنٌالههانتاعٍرءن تعضؽّاء،ن   نٌيرعرتن  ىن نلدانٔن

م؛نًيكنـٍهنـٍهتفانلثٍ ا،نًيافدنًرا ىنتععراقنّ٘كنتعّدٍر ٍّحنٌش نر ،ن للنٌرّفمنتعٍّر ٍّحن عٍّانللنق  نتٌْٕ

تعرًنفعػنتعغهبنًًنإٌرامنتعنٍ نٍلنتافّرانـطهن  ٍرانٌضرقنتعفطهنتعٕرٍرفًنتعدمينتدك نٌىؼدفن  دىن نت٘دٍران

تؼرٕٔون تٌرٍطافا،ن هدّةنتِٔدرعٍر نلدلنمدرنؼدكبن ٔدربنلدلنتْـدرت نتعنٍد نٍلن ظنا دحنتعدك رجن تعرث ٍدغن

تععراقٌّحنٌاذر ن ثهنلياذدةنًدًنتعدٍنلن تعٍدشرقٌح،ن ٌ يدر نذٍدرٍٕخنع ٍدضهنعٍٕد رتنإعدىنإٌدٕمن تداقنن تعؽهماخ

 ل رانإعىن ًغافٍرا ،ن عدانذعدكنذ دتنتعؽهمدحنق ندانلاعٍّدانًؽٍدةن إفّندان"ؼن دحنق رٌّدحنمافددن ثدهنتشدٗنتعش نداءن

ٌّداخنتعنعاهدكٌلن تِْداقجنتعرداقهان تعك اجن ـطثاءنتعنٍاظك،ن هًنق رجنعريكٌانٌكنتعشر ن تعنٍدا كجنعهًدبنلش ر

 إعرابنتعؽناين إلماءنتعده غنتٌْنافٍّدحن  دكنتعٍدالشٍل."
9
تطهٌيدحنذرّثدبنتعٍدرمنلدلن ظدرنتٌدر ضاننتعنيداذ ٍلنتاٌدانن

ِّلنوللنتعٕكتمن ام،ن مافدن ؼكتزنتعؽاقين ّهنللنٌثرنثهنذنصّرنتٔفيٕبنتعفهٌضًنتعمينق ّّ تععراقنًًن نٖنتع

٘ددهتحنلددلن ماعددحنن- تعؽاعددحنهددم -ٌددثرنثهنن11ًنتعيهٌددة،ن" عنددالتنٔنٌيددر نت رددكتءنتددٍلن لهٌيددان ؼ ضدداءنتِلدد
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 292تعنهظبنفضٍه،نْنن-



 

  

تعنفاتهتخنتعنهمىٌّحنتِلهٌيٍّح؟نه ان ٌٙا،نٌش ًنلعتنتًرهتٖن ّ نمرن  فنلشاقنهرنًًنتع راٌحنِدهٌتنلردرتٚ ن

لبنتع  امنتعياةا."
10
  نتعك رتخ؟ عيلن ٌلنذينلن ظاهحنتعطهغنتععراقي؟ن لانتعف رنتعن طيًنتعياللنًًنهمن

لنتاعفطابنتعكٌ ًن  نٌعكنؼٍناونًًنِه ٍّحنتععراقنللن كلهنإلنذ رنلٍاعحنتعيطدبن ّٕ ٔنٌٍرطٍبنٚهفنلرؽ

ًًنقٔٔخنتع ٓنق رجنإعىنتعرٍالػن  نتعش فنغٍهنلرؽيّيحنًاع ٓنتعيهآفًنؼّنالنعرظر نتعرا ٌدرن  دىنتـرًٕردا،ن

ن َٔ درعُهُنًررنتعكت ًنإعىنتعش فنتيرعه:ن"قَاذِ ُرتنتعَِّمٌَلن ٌُ ُنَ َن َمن َّ ُلدرَ نَلدانَؼدهَّ نٌَُؽهِّ َٔ دِهنَ  ـِ َ َْ نتِداْعٍَْرِمنت َٔ ِنَ  نٌُْ ِل ُرَ نتِاَّلَّ

اِغُه َ ." َٔ نِلَلنتعَِّمٌَلن ُ ذُرتنتْعِيرَاَبنَؼرَّىنٌُْشطُرتنتْعِعْىٌَحَنَ ْلنٌٍَكنَ هُْان نٌَِكٌ ُرَ نِقٌَلنتْعَؽقِّ َٔ  َ
11
هرنلتذهنتعكت ًنإعدىنن

دِرْانِلد" َن:نتعٍ ا ٍِ تنِلدْلنِ ْ دِكن َْفضُ دكو ٍَ تنَؼ نَمصٌٍِهنِلْلن َْهِرنتْعِيرَاِبنعَْرنٌَُهقُّ فَُيْانِلْلنتَْشِكنإٌَِندافُِيْانُمضَّدانو ْلنتَْشدِكنَلدانذَثَدٍََّلنعَرُدُانقَّ

ٍءن ًْ دد َِ ن َنَ  َددىنُمددرِّ ن َّ ُنتِدداَْلِهِ نإِ َّ ن َّ ًَ ددضَُؽرتنَؼرَّددىنٌَدداْذِ ْٔ نًَدداْ ضُرتنَ ت قَددِكٌٌه."تْعَؽددقُّ
12
 تشددٗنتعّددٍرؾنلددلنتع دداٚيٍلنن

تعهٌنٍٍّلنتاٌانتٌْٕمن  ٔؽابنتعؽدّقنتعّده ًنًدًنتًْرداءن  دكنلهٌدكٌرانهدْانًٍردانٌفرٕدنر ،نتدرنإفّدتنعردهىن

لّركتون قهبنإعىنتعضر دحنٌعدكنًٍدهنمدرنًهٌدقنؼّعٍّردهنلدلنتعيردابن تعٍد ح،نٌدرتءن  دٍران مدافرتنليداذ ٍلن منقا دكٌل،ن

حنٔنٌنيدلن  نٌيدر نقٌ ٍّدا،ن إفندانٌعدةن  نٌرّعدهنفؽدرنتعثؽدسنًدًنتٌِدًنتعرتقشٍّدحنعيدّرن عمعتنًاعؽٍانًدًنتعنٍداع

ـطداب،نؼردىنفددكنكنلدكىن ظاهردهنتعن طيٍّددحنتفطٕقدانلدلنلشدداٌٍهن ي ٍدح،ن  ّ لنٌد تلنٌنيددلنٚهؼدهن  دىنتعضيددهن

نتعش ف؟تععراقينهرنلانلكىنقكنذهن  ىنذغٍٍهنتعنّركنتٔقرٕاقينتعياةان  ىنتٌٔرغٕلنتا رناقن ٌٍٛن

 غٌيوت الجهاد: -5

رن ـّ عيدكنلّي ددنؼدهبنتْنهدابنتعردًنتٌدرشهخنتشدكن ؼدكتزنتعؽداقين ّدهنلدلنِدر ثهنلدلنإٌعداقنِده ٍّحنع رددك

تعشٍيهّينًًن ًغافٍرا ن تعشدهتق،ن تٌدرطا دن لهٌيدان  نذٙدبنٌدكهان  دىنلفدى  نتٌدرهتذٍعًنلردّانلدلنتعد ضٛن

 عدمعتنمافددننن٘دهن   دكلدننةٍٍدهن فرثددنشه تذده،تعشهتقً،ن ٔانخنتعنرؽّيانتعهةًٍنًٍهنتشكن  نتٌدرثاؼدن 

ذ تنتعٍٍاٌحنتعردًنتذثشردانتعٕديرنن"عشثدحنقدمنجن لشه ًدحنلدلن ظدرنتعرعدرمن  دىنتعشدهتقن ذؽيٍدقنغاٌداخن ٌدفحن

تافرىتعنتعصه تخنتعطثٍشٍّحنللنِشثرانتعنٍرٙدشف."
13
إ٘داًحنإعدىنتعؽٕدٍ حنتعصيٍ دحنلدلنتعير دىنًدًن تقدبن هتقدًنن

ذؽّرلنإعىنظؽٍانٚاةضًن ٌاؼحنؼهبنٔنذرك ؛نًيكنظ دنتعرٌٔاخنتعنرؽكجنلعأو،ن  ّدنذؽ انتأٌرؽرتلن  ٍهنل من

  نمافدددنذٍددرشنه نتهٌطافٍددا،نًضددًنلعددتنتعددىللنتعنثّيددهنمافدددنتعثشصدداخنتعٍددّهٌّحنتِلهٌيٍّددحنفرنددحنٔمرّددافنتعدد ضٛن

عرفطٍٛنعٌٕرٍٕءن  ٍه،ن  ـٍهتنٌيٛنتٔذؽاقنتعٍرًٍٍرًنتعمينما نؼٕلنذ تنتعك لن ٚهفنتعررتو نتعشاعنً،ن ت
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 51،نْن2010،نلٕه،نتعرٍاجنتعنٕهٌحنتعشالح،ن1)ذهظنحنتكننتعكٌلن يه قي(،نٚن،سوح اإلسهابنظا نترقنٌان،ن-

11
 29تعررتحن/نن-

12
 109تعثيهجن/نن-

13
 109ع رروٌبن تع ّه،نْن،نتٍه خ،نِهمحنتعنطثر اخن1)ذهظنحن ًٍيحنإتهتهٍا(،نٚن،إهبشاطىسيت اإلسهابإعٍرافكن نماٌره ن ٌثٍل،نن-



 

  

ًرظكنتعشهتقنفضٍهن ؼٍكتنًًنلرتظرحن قرىنتعرهٌافاخنتعشٍيهٌّحنًًنتعشاعا،نذؽّرلنًدًن ٌدامنلشدك قتخنإعدىن نٖن

را.ن ذ ددتنتعصنددهجنتِ عددىنتعرددًنظ ررددانلٍددرثاؼحنٌؽينرددانتِلهٌيٍّددر ن ٌشثصددر نًددًن ن٘ددرانمٍضنددانِدداءخنلٕدداعؽ

ن"ن ٌهىنفشدرمنذّرلٍديcontainmentًتعرٌٔاخنتعنرؽكجنتِلهٌيٍّحنًؽيّيدنلانذٕثرنإعٍهنللن"لثك نتٔؼررتءن"

(Noam Chomskyن ّ نهم نتعٍٍاٌحنتعفانظٍّحنهًنتعرظهنتعنياترنع ٍٍاٌحنتعكتـ ٍّحنًًنٔ ا حنتعنرتًيدح،ن  ّ ن)

اتيرا ،نؼٍسنٌ ىمنذشثئحنتعنرتٚ ٍلنتاعدكتـرنعدكًبنًداذرنجنٌٍاٌدحنتٔؼردرتءنتعفانظٍّدح،نتعٍٍاٌرٍلنلريال را ن لرّ

 منان ّ نمّرنتِقعّحنذٍّهنل منتعؽهبنتعشاعنٍحنتعصافٍحنإعىن ّ نتعردكفنتعدهةًٍنعٍٍاٌدحنتٔؼردرتءنهدرنإ طداءنتعطداتبن

ٍل(ن تعغطاءنتعّه ًنعنّه عن لهٌيانتعكًا ًن)إلتنلانعانٌيلن  كتءنتعكٌنيهتٍّٚحنللنتعٍّر ٍٍّلنًرانللنتْنهاتٍّن

ًددًنإقتنجنتعشدداعان ت دداءنف ددامن دداعنًنذٍددٍطهن  ٍددهنتعرٌٔدداخنتعنرؽددكج،ن ٌددرّانلددلنـٕعددهنفنددّرنتِ نددالنتِلهٌيٍددحن

 توقهانها،ن ذيرٌلنل  رلحن اعنٍّحنذّّيرنللنتع فثحنتعؽامندحنًدًنظنٍدبنت دكت نتعشداعانذد ّقينليّرفاذردانتعنفر ضدحن

"تعّهماخنتِلهٌيٍّح."نلرامَّنلؽكقجونعٕاعػ
14
ن

 لان  ىنتعنٍررىنتع ضًٍ،نًيكنذؽّرلنتعنٍ انًًن  ًنتعغهبنللن"تك ينٌ ثًنلهقّشاخن ـ ضهنلعنر حنللن

تعفٍددامن ٔددؽهتءنقاؼ ددح."
15
إعددىنإنهدداتًنٌؽنددرنق ث ددحن ٌؽددا لن ٘ددشرانًددًنٚدداةهجن  نقطددان.ن عيددكنذرعّددكخنهددم نن

هتًنًًنتعشاعانتعغهتًن"إؼدكتهانٔدرنجنتعشهتدًنتعنٕدهينتعٕرنجنللننؼانٔرنجنشٕشٍّحنتِتشاقنمافدنذهٌانع ش

تعن رٕهنًًنتعؽهب،ن تعشهتًنتع ضطًنتعمينٌٙغٛنتناعهنٔترىتونتعغهب،ن تعشهتًنتعض ٍطٍ ًنتعدمينٌي دقنتعشداعان

تننانٌدداذهنتعرددًنٌٕددضرفرانتاْنهاتٍّددح."
16
 عيددكنتٌددرطا دنل  رلددحنتْنهددابنتعرددًننّ ضنعرددانتْ ددٕمنتعغهتددًنن

ذشنٍانٔرنجنتعض ٍطٍ ًنتْنهاتً،نعرٕدٍهنٔدرنجنع نٍد ان الدح،ن ـ دفنلعدتنتعرشندٍانؼعدطنن تِلهٌيًنـأح

ع ٕرٍرفٍّحنتعشاعنٍّحنتاّ نمرنلانقالدنتهن  ىن نٖنً ٍطٍلنللنقندبن قردر،نإفّندانهدرنًدًنتعؽيٍيدحنتٌدرثاقنعؽدهبن

شددرنتٌِّددامنلددلنتْنهددابن  ددىن ن٘ددرا،ن هددرنًددًنتع راٌددحنإغددهتقنع شدداعانتٌْددٕلًنًددًنؼددهبن هنٍّددحنذؽّرعدددنتض

"ل ردداذل"نإعددىنظثددالن"ذرنتتددرنت"ن لؽاً دداخنتعشددهتقن شغددرننٌددرنٌا،ن ظثددالنذددرفًن ؼددك قها،نًافؽٍددهنلعددتن

تْنهابنؼرىنٔانن تأن  ىنتعنٍ نٍلن قكنما نًًن ٔرنذيرٌ هنؼهتداون٘دكنتعٍدرًٍٍدنشدانتِلدهٌيٍٍّل،ن عدمعتن

 ؼيٍيحن هكتًهن ليأك نٔدانخنل ّؽدح،نً يدكنغدهقننًاعّّتنًًنتْنهابنٌٍٕهن لهتونتكٌرٍّان تٌِئ حنؼرلنذنرٌ ه

تعشدداعانتٌْددٕلًنًددًنـهتًددحنتعنرتظرددحن  ٌددطرنجنٔددكتمنتعؽٙددانتخنعٍفددهضنتعغددهبنًددًنمددرنلددّهجنل رٕددهتونًددًن

ؼه تهنتٌٔرشهتٍّ٘حنتعرًنٔنذرياًدانًٍردانتعيدرى،ن ذدىقتقنتععدهتغنتعٍٍاٌدٍّحن تٔقرٕداقٌّحن تٔظرنا ٍّدحن نيداونًدًن

ٍّح،نًؽٍصنانؼ ددنتعرهٌدافاخنتعشٍديهٌّحنع طداةهنتعنؽيدًنإّٔن تيدًنٔدكىنتعي اتدرن تعرضعٍدهتخنظٍكنتعك لنتٌْٕل

                                                           
14
،نلٕده،نتعرٍداجنتعنٕدهٌحنتعشالدحن1،ن)ذهظندحنلٕدطضىنتعط دافًن  داٚفنلشرندك(،نٚامغتيةا  املتصةادل لمهةن اعتشافةاث لشصةاى التصةادنظر نتهفيه،ن-

 14،نْن2012ع يراب،ن

15
 72،نْن2006،نذرفً،نلطثشحنتعرٍضٍهنتعض ً،ن1،نٚصؤا  الى ىد والعذم.. الهىيت  ًنٔاعػنلرعى،نن-

16
 23،نْن2003،نتعياههج،نلهمىنتعؽٙانجنتعشهتٍح،ن1،نٚصىسة العشب والوضلويي في العالن ىخن رخ،نن-



 

  

 تعٕهت اخنتعطاةضٍّحنًًنذ تنتعك ل،ن عيكنتٌدرطا دنتعرٌٔداخنتعنرؽدكجنذٕدكٌهن ولاذردانتعناعٍّدحنلدلنـدٕلنـ دقن

نتفدرفنمداللنًدًنتعشداعانلدلنلثّهننظكٌكنعرهّ ضنلٕافبنتٌِ ؽحنتٙداةشرانًدًنتعشداعا؛نًاٌِد ؽحنٔنن تضنعردانإّٔن

ذ ٍّلنتْنهاب،نلعتنتعمينٌفرىلنتعرتقبنًًن  ٍدهنتٌِدطرنينتدرؼُنتٌْدٕمنتعياٌده.ن  لهٌيدان ؼدكهانتعيداقنجن

رنجنٌُٕ بنتْنهابن ذٍّٕه ن ّٕ   ىنذيّنٓنق نن"  قٌة"نعريررنتعرؼُ،نِفّرانذكنكنعغرهن ذ ا ن نتاٌ ؽره:نتاع

د انتاععثدالن تعنغدانتخنتع اةٍدح،نتعنردكننتعنفاتهنتْ ٕلٍّحنؼيٍيح،ن هدرنٌيدف ّٕ مداعرؼُن  دىن ٚدهتفنتعندك نلرؽ

تعطثٍشددًنع رؼددرَنل ددمن  نفّدداخنتٌِدداٍٚه،ن ددكّ  نتعشنددهت ن تعؽٙددانج،ن عرددمتنًرددرنٌددهًٗنتعنكفٍّددحن ٌضرددتن

ق نننتاعنريّكلٍل،ن ذّرغرنتَعحنتٔقرٕاقٌّحنق لانـرًاونللنهمتنتعرؼُنتعياٌه،نعرؽداً نتعرٌٔداخنتِلهٌيٍّدحن  دى

ذضردتنًٍرداننتعثطرنتعدمينٔنٌردىمنمدإًمنهرعٍدرق،ن ًدًنمدّرنًٕدرنلدلنًٕدرلنٌٍاٌدررانتعفانظٍّدحنلرتظردحنظكٌدكج

ترؼُن  ىن فياٖن ؼرَنٌداتيٍل،نًيدكنـ ددنؼ ثدحنتعٕدهتعنتعثدانقنلدلنتعشدك نتعٍدرًٍٍرًن لدان داقنٌندّنًدهت ن

نتْ ٕلً.تعنّركنتعثطرعًنٌرىنـٕانظكٌك،ن إ نما ن ك تّن نقٍّانٌٕ شهنتعرٙفٍان

 شيطاى اإلسهاب الش ين: -6

عيكنٔانن"تْنهاب"نٍِطافاوننظٍناونًًنتعر ًنتعغهتً،ن لعتنتا رثان نتعهلىنتِقرىنع ّّهنتعشاعنًنًًنف هن

نٔنٌرع ّىنع هتةً،ن إفّنانٌشهفنتآشان نذضعٍهتونع طاةهتخن تفرؽانتونًًن لاملنلفر ضح،نشدانٌفرضدًن ًّ تعغهب،ن هرنـض

تِلاملنتعيٍّٕح،نعيدكنذدرتنىنتعّدٍطا نتٌِدطرنينلدلنتعدر ًنتعغهتدً،ن قدكن فٍددنتعنكفٍّدحننمٍاةهنتعٍّاٍٚلنًً

ؼياٌحنتعشٍٕا نتِّ ل،ن عيلن عكخنؼياٌحنتعٍّطا ن"تْنهاتً"،نًثشكن  نمدا نلطٍشداونعهتّدهنلٕمدانٚداههتنٌداذنهن

ٍاعنًٕداننل شرفدانتاله نًًنؼهتهن٘كنتعٍرًٍٍدنًًن ًغافٍرا ،نًٍقن لن لهننتّده،ن غدرىنؼدٍلننًدٗنتٔفٕد

إعىنٌرمنتعكٌل،ن ـهضنللنتعؽٙانجنعٍغرينتع اينتاذّثا هن ٌىٌّلنعرانتعش فن تعيررنتاٌانتعنعاهكٌل،ن لص نانعشةن

 لثّهنتنع فطابنتعكٌ ً،نإلنٔانخنتعؽيندحنًدًنتلردىتضنتعفٍدهننتعٍّطا نق ن نتعطثٍشًنًًنتعير نـٕنان٘شٍضا

تعّدٍطا نتْنهداتًنمافددنذثهٌدهنتعفطدابنتعنٕةيدًنع رٌٔداخنتاعّهن  دىنؼدكن ثدانجنتععداؼ ،نًداّ نتعؽيندحنلدلن

تعنرؽددكجنتِلهٌيٍّددحنلكتًشددحن ددلنتعؽّهٌّددحن تعكٌنيهتٍّٚددحن٘ددّكن  ددكتةرا،ن عددمعتنٔددانخنمددرنتعغددى تخنتعرددًنقددامنترددان

تععددٍُنتِلهٌيددًن٘ددّكنً ددرلنتعيا ددكجن ٌ دداتٍبنتْنهددابنذيرٍددةنتعّدده ٍّحنتِـٕقٍّددحنع ددكًاعن ددلنٔددهغنتعفٍددهن

٘كنتعٍّطا نتْنهاتً.ن ٔنغهتتحنؼٍ ئمن  نذؽنرنتشٗنتعؽه بنشرتانقٌ ٍّا،نمؽكٌسنترَن دلنؼدهبنن تعؽّهٌّح

ٔدد ٍثٍّحنذٍددرشٍكنتعددر ًنتعددكٌ ًنتعهتٌددؿنتدداّ نتعندد للنٌؽددانبنق لددان٘ددّكن  كتةددهنتِِددهتنن تعيدداًهٌلنلددلنؼددىبن

ـُ دقنعٍيدر ن دكّ تنع ثّدهنٌشطدًنتعٍّطا .ن ًًنتع راٌحنعانٌنصّرنتعٍّطا نًًنتٌِطرنجنتعكٌ ٍحن ولحنعٓعده،ن إفّند ان

تٔـرثدداننتعرظددرقينلش ددا ،ن ٌرددةنتعفٍددهنقٔعرددهنلددلنذٙدداق نلددبنتعفٍدده،ن ٌؽددقنتعيددرلن  ددىن لهٌيددانتعرددًنعددانٌشددكن

نًدًنتعنعرنشداخنتٌْدٕلٍحنٌندّىقن تْنهابنٌنصرن يثدحن لدامنلٕداعؽران  نذركٌدكتنؼيٍيٍّدانِل ردا،ن إفّندانٔداننقتءو

ٍد طحن لشان٘دٍل،ن  ندافٍٍّلن إٌدٕلٍٍّل،نٌدكـرنتْنهدابنلدانتدٍلنتِؾن  ـٍدهن  ٔاعرانٌ ّحن ٍِشح،ن فٕدانتنع 



 

   

عٍثمننتعريضٍهن ٌىنعنتعي اتر،نتؽصان دلنذؽيٍدقنؼ دانتٌْدٕمن ق عردهنتعّده ٍّح،نتٍ ندانذدرتنىنِدثػنتْنهدابنلدلن

تعن دداٚقننتعدك لنتعغهتٍّددح،ن عددانٌشدكنٌددرىنؼياٌددحنلفٍضدحنٌىن رددانتْ ددٕمنًدًنتعنرفٍّددرنمددًنٔنٌدمهةنتعٍددٍّاغنإعددى

نتعيٍّٕح.ن ذع ًنتعّشربنتعشهتٍحنتٌْٕلٍّحن ِرتكنلعتنتعثمننعرٍٕهنتعٕرنجنًاةٙحن  ىنمرنتعشهبنتعنٍ نٍل.

 هّذ اإلسهاب و ْزس اإلصالم الضياصي: -7

عيكنتٔطكمنتٌْٕمنتعٍٍاًٌنتشيثدحنتعننانٌدح،ن قدكنمدا نٌشدكنظنداهٍهنتعنٍد نٍلنتافّدهنٌدٍيّكمنتعؽدّرنتعٍدؽهّين

،ن قكنّٔرن نـٕءنللنتِـٕقن ًٍاقتنلر اهٍاونًًنتٔفرّان،ن عي ّهنما نمؽياٌحنتعغرلنًًنذٕدّرننِولاخنتعرتقب

تعٕغان،نٔنٌؽيّقنفعا رهنإّٔنإلتن ّرن هنانٌدهت قن لهدا نتِٚضدالنًٍرٕدّرن نمدرنٚضدرن فنرلظداونع ه دةن نتق دان

فٍّدح،ن ٌرؽدّرلنتعدرهانلدلنتعنرفٍّدرنتعدمينلٍراًٍىٌيٍّا،ن عيّلنو تلن ٌطرنجنتعغرلنٌير نٌرمنذ يّدفنتعؽيٍيدحنتعشيٕ

ٌهٌددانآًدداقنتٔفر دداننإعددىنتعرتقددبنتعددمينٌثؽددسن ددلنتعرعٍددٍكن تعؽيٍيددح،نعيددكنمافدددن  هددامنتٌْددٕمنتعٍٍاٌددًن ِددثهن

تاٌددطرنجنتعغددرل،نلددانإ نذٙدداءنتِفددرتننؼرددىنذرثددّكقنتعٕددرنجن ٌٙددٍبنتعنش ددى.ن ٔنذددىتلنتععنا دداخنتِٔددرعٍّحن

تعؽّرنتعٍؽهينعيّرنلشٕٙخنتعنٍد نٍل،ن عيدّلن مثدهنٔدكلحنعردمتنتعضيدهنٌنيدلن  ننتعن ل حنتاعش فنذرّٕرننفضٍرا

ذؽكزنٌرير نٌرمنٌن ؽر نتعضهٔحنعؽيانتعنٍ نٍل،نِفّرانٌٍعك  ن ّ نلرفٍّ رانتعمينٌهىنتعرتقبن رنجنٔتكنلدلن

ىعدح،ن  فّدهنٔنذغطٍرهن تله جنٔتكنللنٌع ران ًٍاقتنٌعةنإٕٔؼه،نهرنًًنتعؽيٍيحن مثدهنلدلنذ دتنتعٕدرنجنتعنفر

ٌنيلنتيّرنتٌِ ؽحنتعضيهٌّدحنتعيكٌندحن  نٌٕد ػنتعرتقدب؛نًداعرتقبنٌدٍير ن ّ لنـٕدانع ضيدهنتعند للنتاعنا٘دً،نِّ ن

نتعرتقبنتطثشهنؼا٘هنٌرط ّبنإعىنتعنٍريثر.

 نسوح امًغالق: -8

ًٍردان فّدهنٌفدرٖننإّ ن ٚه ؼاخنتعٍ ضٍّحنتععراقٌّح،نلص ناننّ ضنعضيههان"تْلامنتعفضً"ن ٌدالحنتدلنٔق نٌدّك ً

ؼهتانقٌ ٍّحنتقرٕاقٌّح،ن تاّ نتعغهبنٌهٌكنإتشاقنتع داين دلنٚا دحن نعٍٍدرشثكهان ٌؽردّرنت دكتفران ٌ ردةنشده تذرا،ن

 عمعتنًيكنمافدنمّرنـطةن" ٌالحنتلنٔق "نؼصّان  ىنتععراقن تعنرتظرحن ذّهٌشانع يردال،نميرعده:ن"نٌداعرًنهدم ن

ن   ىنتععراق،نعكًبنتعن تلهتخنتعش امنتعرًنِؼٍيدن ذؽاُكن٘دكَّن لر دا،نإعٍيانتفٕرْنتعرؽهٌٗن لرتٔ حنتعؽسِّ

ذؽددنـك دحننـأحون قدكن ردهنتشٙدران ردرنتونتٍّ دانمداؼرٕلنتعٕد ٍثٍٍّلنتن أدهجنتعنهذدّكٌلنعثغدكتَقنقتِننتعفًٕدح

هدكٌلن" ٌ ؽحنتعكلاننتعّالر".ن ممعتنتعنؽا عحنتعّهٌحنعردكلٍهنتعنٍدعكنتِقٕدى،ن تعيٙداءن  دىنتععرداقن تعنعا

 مددمعتنتعؽنددٕخنتْ ٕلٍّددحنن." لثدداقنجن"ظ ٍددفنع ٍددٕم ًددًنً ٍددطٍلنتعؽثٍثددح،نذؽدددنـك ددحن"ـانٚددحنتعطهٌددق

تعٕ ٍثٍّحن  ىنتِّلحنتٌْٕلٍّح."
17
ًررنٌنيلن  نٌيرةنعرم نتعنرتظرحنتعرًنذيدفنًدًن ظدهن قدرىنتعدك لنتعنٍد ؽحنن
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 ٍدديهينقددرّينٌددك انتعيا ددكجن تعرٍّددانتخن  نذؽيّددقنفٕددهتنًش ٍّددا؟نإّ نلعددتنِلددهنلٍددرشٓنًددًن ددرنغٍددابنؼ ددفن

تععراقٌّحن الح،نًرًنؼهماخنلشى عحنمصٍهتنلانذ عدانإعدىن ٌد ربنتعرفضّدًن تعشن ٍّداخنتعنؽدك قج،ن قدكنًيدكخنتؽيدان

تٌِامنٚاتبنتعنضاظاجن مّضدن ٔ ٍثران ذّندنلهتقثحنتع اِطٍلنًٍرانؼرىنٔان تنذؽدنتعٍٍطهج،ن عمعتنًٕنلش دىن

ٔنٌٍددرطٍبن  نٌ رددهن   ددا،ن   نٌهًددبننتٌددحنق عددحنلٍددري ّح،ن لرنددانؼنددرنلددلننتٌدداخننع ؽددكٌسن ددلنمٍددا نٌٍاٌددً

تعنيّكين  ٌناءن ،نًاّ نلعتنٔنٌنيلن  نٌؽعةن٘شفنذ تنتعرٍّانتخن  عىهان لنذ  دٍانٔدضرًرانعررؽدّرلنلدلن

عددلنذعددكنٚددرننتعشنددرنتعٍددهينإعددىنإقالددحنمٍددا نٌٍاٌددً،نِفّرددانٌددرير نؼرنددان  ددىنن ينقاةنددحنتعددك لنتعنانقددح،ن 

تعرٌٔاخنتعنرؽكجنتِلهٌيٍّحنؼهظانًدًنؼدّسنؼ ضاةردان  دىنغى هدانٌدشٍانإعدىنتعؽضدا ن  دىن ل ردا،ن عدمعتنًاعطداتبن

ن تعرظهنتعش ٍفنتعمين رهخنتهنهم نتعرٍّانتخنٌعش ران اظىجن دلنتعرؽدّرلنلدلنِدي رانتعٍداةكنإعدىنِديرن ًّ كتل ّٕ تع

قن تعشعىن لنتع ررننٔنًًنتعٍاؼحنتعك عٍّحنًؽٍة،نتدرنمٍا نٌٍاًٌ،ن عمعتنًيكنمرةن  ىنهم نتعرٍّانتخنتٔفغٕ

ًًنتعٍاؼاخنتعرٚ ٍّحن ٌٙا،نًيكننهم نتعؽهماخن  نذشٍُنِثؽانًًنتع  نداخنٔنٌدهىنفدرننتعؽيدان ق تعٍثده،ن إ ن

مرددةنعددهنتعيددكننٌرلددانذددرعًّنلياعٍددكنتعؽيددانًٍددٍير نلهلددىنعيددرنتعهظددرمنتعك عٍّددح.نًيددكنتنذثطدددنتعٍدد ضٍّحنتععراقٌّددحن

،نتا رثددان ن"تٌٔددرفكتمنتعنؽٍددربنع ش ددفن  نع رركٌددكنتدداعش فنتغٍددحنذؽيٍددقن هددكتفنٌٍاٌددٍّح،نقٌ ٍّددحن  نتاْنهدداب

إٌكٌرعرظٍّحنللنؼٍسنتععدرهه...ن لعدتنلدلنـدٕلنتعرررٌدر،ن تْمدهت ن  نتدّسنتعفدرف."
18
 عدمعت،نًردًنًدًنـافدحنن

ٍرنتعؽهتٍّحن ترضرٌٗنللنتعن  ّندحنتعش فنتعِٕه ًنتعمينٌنيلنتعرّٕكينعهن ًقنتعنرتشٍقنتعشاعنٍّحن قكنجنتٌِاٚ

 تِلنٍّح.

 الخطاب والىالع: -9

ٍّح،ن ٔنٌيرمن  ىنليانتحنتعرتقدب،نلعدتن ّ نن ّٕ ًٌّنتٌْٕمنتِٔرعًنتعن للنتفٍاننتعش فن  ىنلهظشٍّحنف ٌرا

ثدان نـطاتدانلهتظبنتعنرتظرحن ؼ رلنتِولاخنهًنقتةناونآٌاخنقهآفٍّحنذنصّرنتاع ٍثحنإعىن ٔؽاترانؼّٕنفراةٍّدا،نتا ر

إعرٍّانؼاٌنانٔنذ ررًنٕٔؼٍره،ن ٌفرىلنتعؽّرنتعٍؽهينعيّرنلّامرنتِّلح،نإ نٔػنًشٕنتعؽدكٌسن دلنتِّلدحنًدًن

 ّرن ظرقنق لنقطهٌحنذرثاٌلنلٕاعؽران ذفر فنقرتفٍ ران  ن رران آلالنِشرترا،ن تععراقنلهتقفنع يرال،ن عمعتن

ٌيندلنًدًنتعؽدهب،ن هدرنذٕدّرننٔنٌراٌدًنًدًنتعرتقدب،ن إفّندانًاعؽّرنتعشٍيهينًًنف هنتعيا كجن و ٍنرانتعفضدًن

ًٌّنًًنتع ٓنتعيهآفًنآٌاخنذؽّسن  ىنتععراق،ن لاقتمنتعؽٍانتاّ نتععراقنق لدانٌدهذثٛنتداعؽهب،نً  ٍداٌهنهدم ن ٌرا

نتعيهآفًنتعمينذرّظهنإعىنتعنٍ نٍلنتِ تةدرنإفّندا ّٓ ٌّدًنق رذدهن  دىن تقدبنذّدلّننتعضهٍّ٘حنع هٔكنفراةعرا:نإلنتع  ن 

ًٍهنتعؽهبنّ٘كنظنا اخنذريانبنقرتهان ذٍرشنرن ٌ ؽحنلرياًئح،ن هًنؼه بنلؽك قجنفراةعران)غ داةا(ن عٍٍددن

ؼهتانلضررؼحنٔنفراٌحنعياةنحنتعيضّاننًٍرا،نًررنٌٍريٍان  نٌير نتعؽيانفضٍهنععنا اخنذنر تن ٌد ؽحنتكتةٍّدحنذؽدا لن
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رددانتِقرٌدداءنًددًنتِنٖن تِقندداننتعٕدد ا ٍّحنًددًنًددرػنظثرددحن٘ددّكن قددرىنتعرهٌددافاخنتعشٍدديهٌّحنتعنٍددرشٍ حنتؽ ضاة

تعٍناء،ن ٔنٌضهٖنتعرتقبنعيرنللنٌهٌكنتعنرتظرحن  نذير نعهنؼ ر نًًنتع ٕه؟نًاٌّحنـهتًحنلرتظرحنذدهّ ضنعردان

تعيا كج؟ن عًٍن هنانتٔ رياقن ّ نذكلٍهنلثا نٌٍ قينإعىنذكلٍهنؼٙانج؟ن هرنٌشّكنقررنتِتهٌاءنٌثٍٕنفاظشانع ّهن

 ظشرنتع اينٌكـ ر نًًنقٌلن ن ًرتظا؟ن عدًٍنتعرشالدرنلدبنتعّدشربن ًدقنهدمتنتعن  درننتعٙدٍّقنتعدميننتٌْٕم،

ٌهىنتعنفر ضٍلنماًهٌلنتشاظىن دلنتع ضدالنإعدىنتعن  رلدحنتعك عٍّدحن تعرشالدرنلدبنتعدك لن  دىنتـدرٕفنؼٙدانتذرا؟ن

تعيداًهٌل،ن ذرٕدّرننقدكنذران للنلتنتعمينٌٍرشالرنلبنظنا اخنذرٕدّرننفضٍدرانتعرؼٍدكجن  دىنؼدّقن ٌدٛنظندرعن

  ىنظشرن"تعٍررقن تع ٕانى"نٌكًشر نتععىٌحنٔاغهٌل؟ن عًٍنتعندّكنتْنهداتًنًدًنق لنتعهتٍدبنتعشهتدًن ظدْىنن

تِ ندالنتعرضعٍهٌّددحنًدًنتعددك لنتعغهتٍدحنقعددٍٕن  دىن عىهددانتعفدانظًن ذنّهقهددانتعدكتـ ًن  ددىنق لنذّدركنلهؼ ددحن

 ت٘طهتتاخن ٘شفنًًن رنتٔفريالنتعٍٍاًٌ؟

 الوفهىم الضيّك للهىيّت: -11

ذ ط قنتععنا اخنتعن ل حنتاعضيهنتعٍ ضًنتعش ٍفنللنلٍ ّناخنتعررٌّحنتعن غ يحنتعرًنذهىنتعنٍ انًيدٛنلدلنتذّثدبن

ٔهتٚان تؼكتونللنتعشيٍكجنقُّكن  ىنلياينًيهها،ن عمعتنًرًنذشٍُنمّرنلفى  نتعضر حنتعرانٌفً،ن ٔدهتعنتعضهقدحن

ذضدهٖنتفطاتردانإقٕداءنمدّرنتعنفر ضدٍل،نقدكنمافددنتعغ ثدحنتعٍٍاٌدٍّحنذشطدًنهدمتننتع اظٍحنّ٘كنًهقنتعرداعيٍل،ن هدً

تعفطابنِه ٍّح،ن عي ّرانتعٍدرمنٔنٌنيدلن  نذضدهٖنلعدتنتعن طدقنفضٍده،نًيدرنًهقدحنذدهىنفضٍدران  دىنؼدّقن ذدرّران

ٔدرنلدبنٌرتهانتاعٕٙلنتعنثٍل.نًيٍفنعن  رلحنٌٍاٌٍّحنذيدرمن  دىنتْقٕداءنتعدكتـ ًن  نذعدكنع ضٍدرانٌدثرنتعررت

ٌّدًن  دىنتعفدٕف،ن ٔن ِشربن ـهىنذرثاٌلن قٌافران ذر ّرعن ف نررانتعٍٍاٌدٍّح؟نإّ نتعفًٕدحنلّده عنٌٍاٌدًنٌرا

ٌنيلن  نٌٍٕهن لهتن تقشانإّٔنإلتنُل ؽدنتععنا حنتعرًنذ للنتهنذضرٌٙانإعرٍّانتدافّرانفدّرتبنتعٍدناءن  دىنتِنٖ،ن

فٍانقثدرنتَـدهج،نًردمتنتع  دامنٔنٌٍدرشٍكنظرداونتعفًٕدحنِديٕن  ّ نللن ٕىن  عًنتِلهنَؼّقن  ٍهنتعشمتبنًًنتعدك

ؼدامنٍّررانتْعرٍّدح،ن هدرنل طدقنٌرٕدّرننتعدك لن  دىن ٌداينتعررٌّدحن نٌٍاٌٍّا،ن إفندانٌٍدرشٍكنلشدهنتٌدرثكتقنتعؽّيدام

ءنتعكٌ ٍّددح،ن تعؽددالن ّ نتعك عددحن ًددقنتعنضدداهٍانتعنشأددهجنهٍدداجنٌٍاٌددٍّحنذيددرمن  ددىن ٌددايننتتددٛنتٔفرندداءنإعددىنًٙددا

ظغهتًددًنعددهنؼددك ق نتعٍٍاٌددٍّحنتعنشرددهفنترددانق عٍددانعرٍددرٍرنتعنشددالٕخنتٍ رددان تددٍلنٌدداةهنتعددك ل،ن هددًنذعنددبن

تعنرتٚ ٍلن  ىن ٌاينتِٔرهتكنًًنتعؽيرقن تعرتظثاخن ذيالرنتعنٕاعػنتٍلن ًهتقنتعرٚلنتعرتؼك،ن ذٍرهنتعيدرجن

ٍيرانتنانٌٙنلنتعشٍُنتعنّرهكنتٍلنظنٍبنتعر ضٍمٌّحن  ىنؼناٌحنتِِفاْنتعن رىلٍلنتاعيافر ن تعؽهْن  ىنذطث

دهنتنّده عنق عدحنل شىعدحن"ِّ ن ّّ ٌّدًن ٕقداخنـانظٍّدحنلرٍ دحن ٔنذث تعنرتٚ ٍل،ن تعك عحنتعيرٌّحنهًنذ تنتعردًنذ 

تعنؽّتنتعؽيٍيًنعٕٕتحن ٌّحنق عحنٌينلنًًن ٕقررانتاعفانض."
19
ٌٍّدنن  عمعتنًيكنٔانخنتعه تتٛنتععكٌكجنتعرًنذا
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 196،نْن2011،نعث ا /نتعنغهب،نتعنهمىنتعصياًًنتعشهتً،ن9،نٚهفهىم الذولت نتعشه ي،نن ثكن-



 

   

رنن غنتعررٌّدحنتعرٚ ٍّدح،ن ٔداننذعاهدرنتعررٌّدحنتعرٚ ٍّدحن تعؽدكٌسن دلنتِّلدحنتٌْدٕلٍّحنذعداهٕن  ٍرانتعك لنذنصّن

ع رتقبن ذاٌٍٍانع رها.ن "تعفًٕحنتعهتِكجنذيرمن  ىننؤٌحنٚرتا ٌّحنٔنذفٙبنعٍ لنتعرتقدبن تعردانٌؿنلدلنظافدة،ن

اٌحنًًنتعكٌلن ظشرنتعف ٍضحنفاةثاون لن هًنللنظافةنآـهنلنانٌحنع ٍٍاٌحنًًنقتةهجنتعكٌل...نمنان ّ نذأٍرنتعٍٍ

 ن  ن لنتعهٌرلنقًبن ٌٙانتض ٍضحنتعٍٍاٌدحنًدًنتٌْدٕمنإعدىنل طيدحنلغ يدح"
20

،ن ٔداننذعاهدرنتعك عدحنتعرٚ ٍّدحن

 تعشٕقاخنتعك عٍّحن لهتونٌعشرنتعؽكٌسن لنق عحنتعفًٕحنترٔضهنذاٌٍٍانعك عدحنًدًنمرمدةنآـدهنغٍدهنمرمث دانعش ّدهن

نٌينلنتعؽرنًًنتعفٍاننتعكٌنيهتًٚ؟نتعنرفٍّرنتعٍ ضً.نًرر

 هذخل لفهن الذيومشاطيّت: -1

عيكنفّاخنتعكٌنيهتٍّٚحنفرٍعحنظركنإفٍافًنؼا لنتهنتعثّهنذ  ٍانتعشٕقاخنتٍ ران إٌعداقنؼ درلنٌد نٍّحنٔفريدالن

تعٍ طحنذع ّثهنٌضتنتعكلاء،ن تعكٌنيهتٍّٚحنذردةنتعثّدهنلٍدا تجنًدًنتعؽيدرقن تعرتظثداخ،ن ذند ػنظنٍدبنتعندرتٚ ٍلن

ِّػنع ن أةنتعٍٍاٌٍّح،ن هًنذّدّهعنعؽيدانٔنٌيدرمن  د ىن ٌداينهٍن دحنٚدهفن  دىنآـده،ن إفّندانٌؽدّرلنؼّقنتعره

ظنٍبنتِٚهتفنإعىنًا  ٍلنٌٍاٌٍٍّلن ًقنل طدقنتٔفرفداب.ن"إفّردانف دامنٌٍاٌدًنتظرندا ًنتقرٕداقينٌيدرمن  دىن

نشٕشحن نما :

ؼيدرقنتْفٍدا نًدًنتعؽّهٌّدحن تعنٍددا تجن لدانٌرضدهعن  رندانمداعؽّقنًددًنتعؽّهٌّداخنتعكٌنيهتٍّٚدحن تعؽدّقنًددًن -1

 تعضهْ...إعؿ.تعّغرن ذياً ن

ٌٍّداخنٌٍاٌدٍّحن لكفٍّدحنذش درن  دىنتًِدهتقنلرندان -2 ٌٍّاخ،ن هًنتعك عحنتعرًنٌيرمنمٍافران  دىنل  ق عحنتعن 

 مافدنلهتذثران تفرناءتذرانتعشهقٍّحن تعكٌ ٍّحن تعؽىتٍّح.

ٌٍّاخنتٍلنتعيرىنتعٍٍاٌٍّحنتعنرشدّكقج،ن لعدتن  دىن ٌداينؼيدانتِغ ثٍّدحنلدبن -3 ذكت لنتعٍ طحنقتـرنهم نتعن 

ؼض نؼيرقنتِق ٍّّح."
21

 

 عيكنذؽّرعدنتعكٌنيهتٍّٚحنللنقٍانغهتٍّحنإعىنقٍانمرفٍّحنتشكنتٔفرٕاننتعٍٍاًٌنتعمينؼيّيردهنتعرٌٔداخنتعنرؽدكجن

تِلهٌيٍّحن  ىن كّ هانتع ك قنتٔذؽاقنتعٍرًٍٍرً،نًيثرنٌيرٚنتعنشٍيهنتعٍّر ًنمافدنلضاهٍانتِٔرهتمٍّحن تعصرنجن

لضدداهٍانلىتؼنددحنع كٌنيهتٍّٚددحنظش دددنلددلنٌددرقرانتعهلىٌّددحنذّددركنذ اًٍددانؼدداقتنلددبنتٙدداةبنتعثه عٍرانٌّددحن تعيرلٍّددحن
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 150،نْن2006،نذرفً،نلطثشحنتعرٍضٍهنتعض ًّ،ن1،نٚالذولت الىطٌيت وصؤا  الششعيّت  ًنتعٕاعػنلرعى،نن-
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 2006ذنرون)ٌرعٍر(نن5ءن،نتِنتشا95،نمرابنًًنظهٌكج،ن كقالذيومشاطيّت ودمىق اإلًضاىلؽنكن اتكنتععاتهي،نن-



 

   

تعنشٍيهنتعّهقً،ن نّ ضنتعنشٍيهنتعغاعةنقٍنهنتا رثانهانتعؽّرنتعٍؽهينعنشٕٙخنتْفٍدافٍّح،ن فعدػنًدًنإق داعن

ح،ن"ً دكىنمدرن ٕدهنلٍدرنتعّشربنتاّ نتِفنرلضنتِنقىنتعمينذرؽيّقنتهن   ىنتعنهتذةنتْفٍافٍّحنهًنتعكٌنيهتٍّٚد

إعىنذنعٍكنل عىتذهنت رعحنتعن للنإٌنافان نٍيا،نإلنٌضهٚنًًنتعرشنٍناخن لنن غنتعشٕه،نٌٍانعنإعىنتٌٔرّدراقن

"تاعه غنتعرانٌفٍحنتعشاعنٍّح"،نتٍ نانٔنٌشدك نتِلدهن  نٌيدر نًدًنتعؽيٍيدحنلعدّهقنؼناٌدحنعنٕداعػنتعيدّرجنتعنشّه٘دحن

ٍّحنتعغهبنتع ٍثهتعٍّح"ن شثردنًًنهم نتعرطّرنتخن فّرانتع  امنتٔقرٕاقينتِمصهنع فطه...ن ف هتونإعىنمر ن"قٌنيهتٚ

فعاؼا،نًاّ ن"ًرمرٌالا"نٌعاقلنتافّرانقكنذّّيرن"فيطحنتع راٌحنعرطرننتعثّهٌّحنتٌْكٌرعرظً"نإّ نتع عاغنتعضش ًنعردمتن

تع  امنلصرن"ًرمرٌالا"نللنإهندالنتع نرلضنللنتعر  ٍانتعٍٍاًٌ،نللنؼٍسنٌٍاٌحنتعيرج،نٌنيلنتعنكتًشٍلن لنهمتن

تعرؽ ٍددرنتع يددكينعنضرددرمنتعكٌنيهتٍّٚددحنإهنددأنٌيدداقنٌيددر نذاّلددا،ن تعيددرلنترظددرقنإظندداعنلهلددرقن  ددىنِدده ٍّحن

تعكٌنيهتٍّٚحنتع ٍثهتعٍّح،نتا رثانهانف الانع ؽيا،ن"ؼرّىن إ نتفرّهنًًن كقنمثٍهنلدلنتعدك لنف دامنقدٍانٌفر دفن دلن

ؽاخنتعياة حنتاّ نهمتنتع  دامنـدالنلدلن ٌّدحنذ اقٙداخنقتـ ٍّدحنظرههٌّدحنذؽدرلنًشدٕنق  نلعتنتـرًٕاونذالا.ن تعرٕهٌ

لرتظرددحن يٕفٍّددحنغٍددهنلرؽٍّددىجنلددبنتعرٍامددرنتٌِاٌددٍّحنعرددمتنتِفنددرلضنلددلنتعكٌنيهتٍّٚددح.ن ٌىٌددكنًددًنذشىٌددىنهددم ن

ثدددنتاعضشددرنٔددّؽحنتع  ددامنتعرضٍددٍهتخنتٌٔددر راضنتعفدداٚ نعٍٍاٌددحنتعيددّرج،نتعياةددرنتدداّ نًّددرنتع نددرلضنتعن ددا  نقددكن ش

تعغهتددً؛ن ينمضاٌرددهنتعكٌنيهتٍّٚددح."
22
 عيددّلنلضرددرمنتعكٌنيهتٍّٚددحنتعنددرٕومنلددبنلضرددرمنؼيددرقنتْفٍددا ،ن ددّرنق لددانن

لهذثطانتاععافةنتعٍٍاًٌنغٍدهن دات نتاععرتفدةنتٔقرٕداقٌّحن تٔظرنا ٍّدحن تعصياًٍّدح،نلعدتن ّ نٚدهغنتعكٌنيهتٍّٚدحن

تعؽٙدانٌّحن تعصياًٍّدحنتدٍلنتعّدشربن تِ عرٌّداخنتعر نرٌّدحنتعردًنذعشدرنتعؽدكٌسننٌ ّرنًًنؼاظحنإعىنًرانتٔـرًٕاخ

 لنتعكٌنيهتٍّٚحنًًنتشٗنتعنعرنشاخن ِثهنت ثًنتععاةبنع ؽهٌه،ن عمعتنًيكن ـمخنتعكٌنيهتٍّٚحن ؼيرقنتْفٍدا ن

تعن ىعدح،نؼردىنؼٍىتنمثٍهتنللنتعرٍرٌقنتعضيهين تْ ٕلًنظش رانلدلنتعنيكٌداخنتعردًنذٙدانعنتعّدهٌشحنتْعرٍدحن

 فّرانٔانخنلٕكننًفهنتعغهبن ٌّهننقٍّه،ن ٔداننتٌدر ياْنتعّدشربن تعؽدّٛنلدلنِدافرانٌندّهنؼرنداونلدلنترتتدحن

تعكٌنيهتٍّٚحن ؼيرقنتْفٍا ،نترنإفّرانلنٌشدحنعّدّلنتعؽده بن ًدهٖنتعؽّهٌّدحنتداعيّرج؛نًردرنتعكٌنيهتٍّٚدحنهدًنلعدتن

نـ ضه؟نتعنيّكينتعمينٔنٌاذٍهنتعثاٚرنللنتٍلنٌكٌهن ٔنلل

 دلن الذيومشاطيّت في الىطي العشبي: -2

 اِدنتعك لنتعشهتٍّحنتٌْٕلٍّحنتشكنٌيرٚنتعفًٕحنتعشصنافٍّحنلهؼ حنللنتٌٔرشناننتعٍٍاًٌنتعمينما نٌركفن

إعىنتعرٍن حنتعٍٍاٌٍّحن تٌٔرغٕلنتٔقرٕاقي،ن ـهظدنذ تنتعك لنتاٌريٕلنٌدشدنتدهنإعدىنت داءنتعك عدحنتعرٚ ٍدح،ن

ف نحنتعٍٍاٌٍّحنتعرًنتـرانخنتعؽيانتعهةاًٌن  نتعؽيانتعن يًنذرط ّبنًًنلرفٍّ ردانإعدىنتعكٌنيهتٍّٚدح،ن   دنذ تنتِ

                                                           
22
،ن2013،نتٍه خ،نظكت لنع  ّدهن تعرهظندحن تعرروٌدب،ن1،ن)ذشهٌةنؼنٍكنعّرة(،نٚتشٌّج العاللت بيي الغشب والوضلويي األصباب والذلى هافًنمرم ه،نن-
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تا رثانهانتعؽّرنتعٍؽهينعيرنلؽ را،ن عشّرن مثهنتٔفرياقتخنتعرًن ّظرددنإعدىنمدّرنتعرعدانبنتعٍٍاٌدٍّحنتعياةندحنًدًن

ٌنيهتٍّٚدح؛نًاعؽيثدحنتع أدهٌحّنلدصٕن  ّددنذؽندرنتعشاعانتعشهتًن تٌْٕلً،نإفّنانمافدنًًن عىهدان دلنذؽيٍدقنتعك

ق لان ٔنحنت٘طراقنتعٍّر ٍٍّلن تٌْٕلٍٍّل،ن تع  امنتعشهتقًنـهضننةٍٍهنت يةنتعكمراذرن،ن  مثدهنتٔفريداقتخن

تعرًنٌنيلن  نذررّظهنإعىنتعؽيانتعن يًنذ ّرنًًنمرفهنؼينانًهقٌّانٌشاقينتعكٌنيهتٍّٚدح،ن تع يدكنتٌْدهتةٍ ًنتِمثدهن

لنتعشهتٍّحنهرنق لانتذّرالرانتافّرانق لنغٍهنقٌنيهتٍٚح،ن عمعتنًيكنٔانخنتعكمراذرنٌّحنهًنتْشانتِ  انتعمينع ك 

ٌرّظهنإعىنتِف نحنتعياةنحنتشكنتٌٔرشنان،ن  مصهنتٔفرياقتخنتْ ٕلٍّحنًًنتعي رتخنتعرًنؼن دن  ىن اذيردانلرّندحن

لاونإعىن ف نحنتٌرثكتقٌّحنٔنذشطًنتعّدشربنؼيّردانًدًنتعرشثٍدهن دلنتٔفريالنتعكٌنيهتًٚنًًنتعك لنتعشهتٍّحنٌرّظهنق 

تعه ين  نتعنّانمحنتعٍٍاٌٍّح،نهيدمتنذهٌدانمدّرنتعنرتقدفنتعكتـ ٍدحن تعفانظٍّدحنٔدرنجنع كٌنيهتٍّٚدح،ن مافّردانتعؽدّرن

ددرن نلاؼٍدداونعيددرنتعددمفرب،ن تٌددرهظا ا ّٕ عشددّكتقننتعٍددؽهينعيددّرنتعنؽددل،نإفّرددانمدداعؽّطنًددًنتعنرفٍّددرنتعّددشثًنتعددمينٌر

تعفطاٌدانإعددىنقنظددحنتعٕددضه،ن هددًنتعطرددانجنتعيثددهىنتعرددًنذدمهةنمددّرنلكفٍّدداخنتعكمراذرنٌّددح،ن عرددمتنًيددكنققّدددنمددّرن

تعطثددرل،ن  قٍندددنتًِددهتغنًددًن نظدداءنتعددرٚلنتعشهتددًنٌددرمنتددك خنذ ددتنتِف نددحنذررددا ىن  ددىن قددبنتٔؼرعاظدداخن

ٍؽهٌّحنإعىن ن٘ ا،نهرنؼييدنًشٕنمرنذ تنتِؼٕمنتعّشثٍّح،ن  ٔقجنتعكٌنيهتٍّٚح.ن عيلنؼٍلنفىعدنذ تنتعطاقحنتع

نتعرنقٌّح؟

نوالع الذيومشاطيّت في دو  الشبيع العشبي: -3

عيكنلّي دنتعكٌنيهتٍّٚحنللنٔشرقن"تٌْٕمنتعٍٍاًٌ"
23
إعدىنتعؽيدا،نًدًنلٕدهن ذدرفً،ن ًدًنتعنصدالنتِّ لنن

رنجنتعصافٍددحنع ّددشةنتعنٕددهين منـددهضنتعّددشةن ـطددةنتعشٍدديهنعٍ رددًنذعهتددحنًاِدد حنٌددرتءن  قهنفددانتّدده ٍّحنتعصدد

ٌاٌهفانتعياة ٍلنتاّ نتعشٍيهنما نلدلنتعن ي ثدٍل؛نًاع  دامنتعدمينٌفدهضن٘دّك نتشدكنٌد حنلؽرّعدر نٌن د   نتعٍداؼاخن

نًٙاونعدهنهدرنؼرندانًاِدرنلرندانمافددنتعرثهٌدهتخ،ن تعؽيدانتعدمينٔنٌٍدرطٍبنتعؽضدا ن  دىنفضٍدهنهدرنؼيدانًاِدر.ن

عيدكنجن  دىنإق داعنتِغ ثٍّدح،ن عدلنذعدكينتعٕد اقٌقنفضشداونلدانقتلددنتعّده ٍّحنًاع عاغنًًنتعضشرنتعٍٍاًٌنٌثدك نلدلنت

تٔفرفاتٍّحنقكن عّكخنًًنتعّانعنًيكتفانع نّه  ٍّح،ن هًنتعرىتمنتعؽدامانتاعنٍصداقنتعدمينذشاقدكن  ٍدهنلدبنِدشثه.ن قدكن

مّددفنتعرتقددبن ّ نذهقٌددكن ثددانجنتعّدده ٍّح
24
تعك عٍّددحن تعٍدداؼحننعددلنٌيددّرينتعّدده ٍّح،ن  ّ نتعشعددىن ددلنًرددانتعشٕقدداخن

تعٍٍاٌٍّحنٌ قّينق لانإعىنتٔفريالنتعضعاةًن تعٍهٌبنللنتعيٕرننإعىنتعٍعر .ن ٌرتءن ذؽّكش ان دلنشدرنجنلٕدهٌّحن

ظكٌكجن منذؽّكش ان لن"تفيٕبن ٍيهي"،نًاّ نتْقهتننتاعرتقبن لهنؼرندً،ن هدرنًّدرنتِف ندحن"تعنراٌد نح"
25
ًدًنن

                                                           
23
 اعيّرجنتنش ىن ٘شرانقثرنذرعًّنتعؽيا.فٍرشنرنتٌْٕمنتعٍٍاًٌنع ؽكٌسن لنتعؽهماخنتعرًنظش دنتٌْٕمنِشانتنعران هًنًًنٚرننتعرظرقنتن-

24
   ٍ انآـهنـطابن عيا نلهًٌن نّققنًٍهن ثانجنتعّه ٍّح،ن هًن ِثهنتنيّكينٌر ر نٔاؼثهنقثرن  نٌض ىنٌٍاٌٍّا.ن-

25
  لنذ تنتعرعانبنتعٍٍاٌٍّحنتاعضشرنتعرًنمّضدنتـرًٕانظرههٌّانتٍلنِشانتذران لنانٌاذرا.نفٍرشنرنهمتنتعنٕط ػنع رشثٍهن-



 

   

  ىن ذهنتٔفيٕبنعيٍةنذشاٚفنظكٌكنعررنذغطٍدحن دلنًّدرنتعنٍدانننتعؽضا ن  ىنلرقشرانتعٍٍاًٌ.ن إّ نتعشىف

تعمينتذثشهن"تْـرت نتعنٍ نر "نؼٍلنت غدنتعرط ّشاخنتعّشثٍّحنلن ذرا،نلعتن ّ نتٔفيٕتاخنٔنذير نًدًنتعٍداؼاخن

لنتعصدافً،ن هدرنتعشنرلٍّحن تاعغ ثحنتعّشثٍّح،ن إفّنانذير نًًنتعنعاعًنتعٍّٙيحن تأظرنا اخنتعٍّهٌح.ن لدانًدًنتعنصدا

ذددرفًنًيددكنذؽيّددقنتدداعؽرتنن تعررتًددقنإفردداءنتعكٌددررننتشددكنلفدداٖن ٍددٍه،ن مرثدددنتددكلاءنتعن ا٘دد ٍلنتعٍٍاٌددٍٍّلن

تعضرتٔرنتٍلنمّرنؼيرلحن  ـهى؛نًاغرٍالن"ِيهينت شٍك"ن ٌيٛنؼيرلحنتععثاعً،ن ظاءنتؽيرلحن  دًنعشدهٌٗ،ن

ياعٍدكنتعؽيدانؼيرلدحنمضداءتخن ٚ ٍّدح،ن تشدكن تغرٍالن"لؽندكنتعثهتهندً"ن ٌديٛنؼيرلدحن  دىنتعشدهٌٗ،ن ذرعّددنل

ذعهتحنؼيانقـ رانؼدىبنتع رٙدحن"إٌدٕلانٌٍاٌدٍّا"نـدهضنًدًنفراٌرردان  نافٍّدانل ٍد فان دلنتْـدرت نتعنٍد نٍل،ن

 تـراننفرعانًًنتعؽيانما نٌ ش ه،ن عئلنتذّضيدنمرنتِٚهتفن  ىنتعيدرلنتضّدرنتعرعهتدحنتعٍٍاٌدٍّحنًدًنؼيثدحنؼيدان

ٌثابنتعضّرنٌ ّرنلؽرنتـرًٕاخنٌٍاٌٍّحنٌ يًنًٍرانمّرنٚهفنللنتِٚهتفن ٌثابنتْـضداقنتعره ٌيا،نًاّ نذيٍٍان 

ن  ىنـٕنه.ن

 ى ىد بالمّىة إلى الى ىد بالفعلالذيومشاطيّت: هي ال -4

عيكنفّاخنتعكٌنيهتٍّٚحنغهٌثحن لنقٌانفانغٍهن ٍٔ حنًًنشياًر ان"ًاعكٌنيهتٍّٚحنمنانفضرنرانتَ ،نمافدنغاةثدحن

ذنالان لنف امنتعيٍانًًنتعصياًحنتعشهتٍّحنتٌْٕلٍّحنتٍٕغهنتعصٕز،ن تشثانجن ـهىنعانذيلنؼا٘هجنًًنؼيدرنذضيٍدهن

ًدًنتَقتبنتعٍد طافٍّح.نغٍدهن ّ نهدمتنتعغٍداب،نتداِلً،نٔن  ناءنتٌْدٕمنلدلنلري ّندٍلن ًيرداءن ًٌٕدضحن لد عّضٍلن

ٌش ًنتٌدرؽاعحنإليافٍّدحنذاٌٍٍدران ذثٍئرردانتعٍدرمنًدًنتعصياًدحنتعشهتٍّدحنتٌْدٕلٍّح.نإّ ن ًدقنذضيٍدهن ٌدًٕ انمدا نٌرؽدّكقن

"،ن لعدتنتنشطٍاخنلهؼ حنذانٌفٍّحنؼٙانٌّحنلشٍّ ح،نمافددنتعكٌنيهتٍّٚدحنًٍردانلدلنلعدالن"لدانٔنٌيثدرنتعرضيٍدهنًٍده

  ىنتعشيًنللنتعنهؼ حنتعرانٌفٍّحنتعرًنفشٍّرانتعرًنذعشرنتعكٌنيهتٍّٚحن  ىنن ينتعنضّيهنًٍه."
26
 عيكنما نلعدتنن

ٌثثانًًنتعٕكتمنتعياةانتٍلنًيدهنٌؽدهْن  دىنلهظشٍّاذدهنتعرهتشٍّدحن آـدهنلضاهٍندهنؼكٌصدح،ن هدرنٌدّهنتِولدحنتعردًن

نحنذ تنتعنضاهٍانتعرهتشٍّحن  ىن ن٘دٍّحن تقشٍّدح،نًفٍداننتععرداقنتٔطكمنترانتٌْٕمنتعٍٍاًٌ،نؼٍلن نتقن ذثا هنذهظ

ددهنترددانتشددٗنو ندداءن"تٌْددٕمن ّّ ٔدداننلٍددرثشكتنًددًن ددّرنتـددرٕلنلددرتوٌلنتعيددّرج،ن تعفًٕددحنتعٍاقٌددحنتعرددًنت

تعٍٍاًٌ"
27
لان اقنعردانلدلن ظدرقنًدًن دّرنتؼرنداعٍلنٔنشاعدسنعرندا:ننةاٌدًن  نفٍداتً،ن  ٘دؽىنِدشانن"ذطثٍدقنن

ٍَهَن ٍْئوا،ن  ٌدطرنجنتٔقرٕداقنتٌْدٕلًنذ دّرنتعّهٌشح"نم د َِ نَؼرَّدىنإَِلتنَظداَء ُنعَدْانٌَِعدْك ُن ثُهُنتع َّْندآُ نَلداءو ٍَ تٍبنتِيٍَِشٍحنٌَْؽ

                                                           
26
،نتٍده خ،نلهمدىنقنتٌداخنتعرؼدكجن1،نٚالتضةاهخ -العةىدة إلةى األخةالق –صةشا  الذضةاساث –لضايا في الفكش الوعاصةش  العىلوةت لؽنكن اتكنتععاتهي،نن-

 79،نْن1997تعشهتٍح،ن

27
ًدحنتعٍاقٌدحنًدًنإؼدكىنتٔظرنا داخنتعمينذه ّينتعؽيرلحنتِ عىنع  رٙدحن ؼ ضاةردا،ن قدكن عيدىنـطثردهنتعردًنذؽدّكزنًٍردان دلنتعفٕن  ٍ ان"ؼناقينتععثاعً"ن-

تعهتِدكجنتعٍاقٌدحنإ ننعؽ حننتّافٍحنًًنق نجنؼٙانٌّحنظكٌكجنإ نِاءن نًدًنتعفًٕدحنٌانإـرتفًن فرانتَ ن لامنعؽ حنذانٌفٍّح،ن لامتعؽىتٍّحنتنكٌ حنٌرٌحنتيرعه:ن

 ...."  ي ٍّحنتعؽاما،ن فرانذؽنر نهمتنتعّشةنإ نِاءن نرهنع فكله،نإٌّاماقّكمنع انشيرهنعًٍنع ؽيانعيلن  طافانشينِاءن ،نلٍ  عٍّحنمثٍهجن لال ان تعّشة



 

   

لعهقنِشاننٌهًب،ن ٔن شهنعهنًًنلٍىتفٍّاخنتِف نحنتعرًننًشدننتٌحنتٌْٕمن تععراقن تعكًاعن لنقٙاٌانتِّلدح.ن

نًٌنتيرنليرٍٙاخنتعننانٌحنتعنامٍٍضٍ ٍّحن ن غنتٔفرراوٌّح.ًمهةنِشاننتٌْٕمن تيًنتعضشرنتعٍٍا

(ن ّ ن"لٕط ؽاخنتعٍٍاٌحنعرانلش ٍا ؛ن ؼكهنانلش اهانتعنشعنًنNaom Chomsky)نعيكن ّمكن"ذّرلٍيً"

تعنرشانفن  ٍه،ن تعصافًنلش اهانتعمينٌفكمن ٌكٌرعرظٍّحنتِقرى،نـمنتعكٌنيهتٍّٚحنلصٕ،نلش اهانتِرهتكنتعّشةنًًن

ِ  فه.ن عيلن  كن ٌكٌرعرظٍحنتِقرى،نذش ًنتعكٌنيهتٍّٚحنف الانذرّفمنًٍهنٔضرجننظالنتِ ندالنتعيدهتنتخ،نإقتنجن

 ٌّاهكن الحنتع اينلعتنتكلن  نٌّانمرتنمنانِهغن" تعرهنعٍثنا ".نلٍنرغنع شالحنتاعرٕكٌقن  ىنقهتنتخنلدلن

ـّ رتنهان ًٙرنل را،ن تا نٌنٍ رتنتراٌٍكهانعرمتنتعطدهفنلدّهج،ن ع طدهفنتَ ـدهنلدّهجن ـدهى،ن عيدلن  دٍران ٔنٌردك

ددرا،نلصددرنتعٍٍاٌددحنتعشالددح." ّٕ ًٍنددانٔنٌف
28
 تعكٌنيهتٍّٚددحنًددًنذٕددّرننتِؼددىتبن"تعنراٌدد نح"نغ ٍنددحنِذثددا رانن

تاعن أةنتْقتنٌحنقتـرنق تعٍةنتعك عحن تعرشرٌٙاخنتعناقٌدحن  دىنؼٍدابنلّده عنتعشكتعدحنتٔظرنا ٍّدح،ن عدمعتن

عرظًنفضٍهنتعمينقامن  ٍهنلّه  رانتعٍٍاًٌ،نتؼرياننتٌْندا نٌش دًنتؼريدانتنع فٍدهتخنًرًنذرّثبنتعن طقنتٌْكٌر

تعشياةكٌحنٌ رطن  هنتؼرياننع ٍ طحنتعٍٍاٌٍّحن تعغ اةانتٔقرٕاقٌّح،ن هًنللنتٌِثابنتعرًنظش ددنمصٍدهتونلدلن الدحن

ياعةن  ىنتعن أةنتعٍٍاٌٍّحنتعنرنتع اينٌهتظشر نٔرنجنتٌْٕمنتعٍٍاًٌ،نللنلرفٍّرنتعٙؽٍّحنتع ىٌهنإعىن تقب

 تعنياٌةنتعناقٌّح.نًيا نذؽّرعرانًًنتعنرفٍّرنتععنشًنللنٚرننتعرظرقنتاعيّرجنإعىنٚرننتعرظرقنتاعضشدرنمندلنـدّهن

للنتعٍناءنعرررينتهنتعشالحنللنتعنصاعٍّحنإعىنتعٕرنجنتعنامٍٍضٍ ٍّح؛نًررنتعكٌنيهتٍّٚحنهًنفرٍعدحنٚثٍشٍّدحنعرطدّرنتخن

نك لنتعشهتٍّحن منهًنتٌرعاتحنعنٕاعػنـانظٍّح؟ذانٌفٍّحنِركذرانتع

 الذيومشاطيّت الىافذة:  -5

عشثددنق نتونمثٍدهتنًدًنقٍدامنتعصدرنتخننإ نتعنررثّبنع ٍٍاٌحنتعفانظٍّدحنع رٌٔداخنتعنرؽدكجنتِلهٌيٍّدحنٌٕؼد ن فّردا

رانذؽطٍان ّ لنؼ يدحنتعشهتٍّح،ن عي هن ّرنق نتونـضٍانٔنذ رهنًٍهنتّيرنلثاِهن  ىنٌطػنتِؼكتز؛نًيكنتك خنت ضٍ

للنؼ ياخنٌ ٍ حنتعؽامانتعشهتًنتعيرينتعمينٔنٌنيلنعّشرتهن  نذيره ،ن عيكنما نتـرٍاننتعى ٍانتعشهتقًنتيّرنلان

ٌؽن هنللننلىٌّحنؼهبنتعف ٍطنتِ عىنتعرًنقًشدنمصٍدهتنلدلنتعشدهبن تعنٍد نٍلنإعدىنتعرشداٚفنلشدهنـأدحنتشدكن

،ن عانٌيلنلدلنتعٕدكًحنتـرٍداننٌدرمن ٍدكنتِ٘دؽىنعشدهٖنلّدركنذرظٍرهن٘هتاخنلثاِهجنإعىنتعيٍا نتعٕرٍرفً

"تعٙؽٍّحنتعمتاةؽٍّح"نللن ظرنذطرٍهنتِفضًنللننظًنتعدى ٍانتِ ؼدكنتعدمينٔنٌيرده،ن إٌيدا نتعشدهبنتعنٍد نٍلن

  ىن قبنتعدرهانتٌِدطرنينتعدمين اِدرتنًٍدهنٚدرٌٕونـداةضٍلنلدلنتطدُنتعدى ٍا،ن ذ دتنتعٕدكلحنتِ عدىنع در ًن

لانتعى ناءنظش ددنتعنرفٍّدرنتعشهتدًنتٌْدٕلًنٌشدٍُنذؽدرٔنغٍّدهنلدلنذٕدّرنتذهنع ؽدامانتعشهتدًنتعنضرر نتيانٌى
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 55،نْن1998،نلٕه،نقتننتعّه ق،ن1)ذشهٌةن اقلنتعنش ا(،نٚن،هارا يشيذ العن صامفشرمنذّرلٍيً،نن-



 

   

 تٍّلن عى نتعفانظًنإوتءنلانٌثكٌهنللنقرجنـانظٍّح،ن لي ّدنتعرؽدرٔخنتعيثدهىنتعردًنِدركهانتعشداعان دلنٚهٌدقن

تعٍاتيحنمافدنذهٌانٔدرننشرنجنتعٕرنجن تٔذّٕالنللنمٍهنمّرن ِيالنتؼرياننتعفثهن تعٕرنج،نلعتن ّ نتعؽيةن

تعع ا نًًنتع ّهتخنتعهةٍٍحنعّفثاء،ن ذٙدبنٔدرنجنليّكٌدحنع دى ٍانًدًن   دىنتعٕدضؽاخنتِ عدىنع عهتةدك،ن مدّرن

تعرؽاعٍددرنتعٍٍاٌددٍّحن تَنتءنتعٕددؽضٍّحنذٕددّةنًددًن تقينتِْدداقجنتنددآشهنتعددى ٍانتعشهتددًنتعفددانق،ن عيددّلن ٌدداةرن

تعٕدرنجنتدكلن ؼدكذران ذؽطٍندانعن طدقنتعده ينتعرتؼدك،نًاًٍدكخننتٔذٕالنتعؽكٌصحنتٌرطا دن  نذف قنذشدّكقتنًدً

ٔرنجنتعع ا نتعرًنذهٌنرانتع ّهتخنتعهةٍٍحن ثهنًٙدػنتعضٍداقنتعنداعًن تفررامداخنؼيدرقنتْفٍدا ،نذ دتنتعررندحن

تعرًنٌياقنٔنٌف رنل رانٌعّرننةاًٌن  نل يًنًًنتعشداعانتعشهتدًن تٌْدٕلً،ن تدك خنتعٕدرنجنذرردا ىن ذردرتنىن

هٌيرا،ن قكنتفري دنللنٚرننتٔؼرياننإعىنٚرننذؽّهنخنًٍهنلدلنمدّرنتعيٍدرق،ن ذ ّر ددنتعؽيداةقنتْـثانٌّدحن ذضيكنت

تشكن  نمافدنشاترح،ن قكنعشثدنتعثهتلطنتعٍٍاٌٍّحنع رٌٔداخنتعنرّؽدكجنتِلهٌيٍّدحنق نتونؼاٌدنانًدًنذده ٌطنذي رعرظٍدان

فرياقتخنٔل دحنإعدىنمدّرنتعدك لنتعردًنمافددنذضدهٖنتعنش رلاخن ًهٖنؼّهٌّحنتْتؽانن  ىنتعّثيح،ن مافدنذرّظهنت

نقاتحن  ىنتِفرهفد،ن مافدنذّدّعبن  دىنتـردهتقنمدرنتعؽدرتظىنتِل ٍّدحنتعردًنذٙدشرانتِف ندحنلدلنـدٕلنـطدحن

،ن    دنتعرماعحنتِلهٌيٍّحنع ر نٍحنتعك عٍّحن1990لريال حنذّّعبن  ىنمٍهنمرنتِٚرتقنتعنش رلاذٍّحن"ًضًنقٌٍنثهن

تعكٌنيهتٍّٚح،ن لمهخنتعرماعحن ّ نتعركفنللن نتءنذ تنتعنثاقنجنهرنذهمٍىنـثهجن لرانتخن لرتنقنذكٍِلنلثاقنجن

تعرماعحنذهمٍىتنٌاًهتون  دىنتعنٍدا كجن  دىنذشىٌدىن ذهٌدٍؿنتعكٌنيهتٍّٚدح."
29
 قدالنتعدهةًٍن"تدرَ"ن  دكنغدى  نن

ده.نعيدكن:نفعرنبنه انتعٍرمنًًنًردهجنؼاٌدنحنلدلنذدانٌؿن لّن2003ِثاٚ/ًثهتٌهنن26ع شهتقن"ًًن ّٙ ر دان تعشداعانتعنرؽ

مرددةنتَـدده  نظددىءتنلددلنهددمتنتعرددانٌؿن ٌددرفنفيرددةنتيٍّرددهنتافضٍدد ا.ن قددكن ٘ددبنتددرَنًددًنلعددتنتعفطددابن ظ ددكجن

تٌرص اةٍّحنعانذرٙنلنقليهٚحنتعشهتقنًؽٍة،نتدرن ٌٙداونإظدهتءنذؽدّرٔخنظمنٌّدحنًدًنتعيصٍدهنلدلنٌٍاٌداخنتعّدهقن

ٌدهتةٍ ًنتعض ٍددطٍ ً،ن ذشىٌددىنتعرّشكقٌددحنًددًنتيٍّددحن نظدداءنتعشدداعانتِ ٌدٛ،نتنددانًددًنلعددتنذؽيٍددقنذيددّكمنًددًنتع ددىتعنتْ

.تعشهتً"
30
 ما نلعتنتشكنتفرٍداننتٔذؽداقنتعٍدرًٍٍرًنلندانٌيّدفن ّ نتعردكفنلدلن نتءنهدم نتعفطدرجنهدرنلؽا عدحنن

ًددهٖنتعرٍن ددحنتعٍٍاٌددٍّحنع نشٍدديهنتع ٍثهتعددًنلددلن ظددرنإٌعدداقنق تءنفردداةًنٌؽنددًنتعن دداٚقنتعرددًنمافدددنلرتددرءجن

ٍّحنللنتٔنذكتقنإعىن ٘شرانتعيكٌان ؼناٌحنتاقًنتعن داٚقنلدلنـطدهنتْٔداتحنتعنؽرندر،ن تدمعتنًنّده عنتاعٍّر 

نتعكٌنيهتٍّٚحنهرنقٙاءن  ىنإليافاخنتعهّقجنتعٍّر ٍّحنتعرًنذرّكقنتعنٕاعػنتِلهٌيٍّحنتّيرنلثاِه.

هتدًن تٌْدٕلًنتشدىلن عي ّ انٔنٌنيلن  نفرؽدّكزن دلنذؽيٍدقنتعكٌنيهتٍّٚدحن ؼيدرقنتْفٍدا نًدًنتعدرٚلنتعش

تعنضررمن لنٌٍاقنتعرطّرنتخنتعرانٌفٍّحن ؼاظاخنتعّشربنتعشهتٍّح،نًاعؽّهٌّحنلشطىن٘ه نينعث داءنتعؽٙدانتخ،ن

                                                           
29
،نٌٍاٌاخنتعرٌٔاخنتعنرّؽكجنتِلهٌيٍّحنذعا نتعكٌنيهتٍّٚحن ؼيرقنتْفٍا نًًنتعشداعانتعشهتدً،ن٘دنلنمردابنظندا ً:نآًداقنتْٔدٕغنليال:ن فكن ن عثٍهٌرر ن-

 119-117،نْنْن2011،نلٕه،نلهمىنتعياههجنعكنتٌاخنؼيرقنتْفٍا ،ن1تعٍٍاًٌنًًنتعشاعانتعشهتً،نٚ

30
،نتعٍدشرقٌح،نليرثدحن1)ذهظندحنلعدابنتْلدام(،نٚن،كلت الذكةن واإلداسة فةي المةشى الذةادل والعشةشييبٌاء الذولت الٌظام العةالوي وهشةًهتفًٍٍنًرمرٌالا،نن-

 169،نْن2007تعشثٍيا ،ن



 

   

 عيّلنتعرتقبنتعشهتًن تٌْٕلًنٌؽراضنإعىنإٕٔؼاخنهٍي ٍّحنعًٍنؼ ّرانتعٍدؽهّينًدًنلعدّهقنٔد اقٌقنعٕفرفدابن

ّ نؼيدةنتٌٔدرشنانن تعرثشٍّدحنتٔقرٕداقٌّحنقدكن عّدكخنلّدامرنقدكنٔن قٌاذٍهنقكنذثيىنلعّهقنؼثدهن  دىن نق،نلعدتن 

ذٍرطٍبنتعكٌنيهتٍّٚحنؼ ّرا،ن" ٌٍثقنت ر نتعكٌنيهتٍّٚحنإ كتقنٚرٌرنعانذشهفنتِف نحنتِ عٍغانمٍّحنلصٍٕنعده.ن ٔن

ٌٍّاذرانذغٍّهتن شرنٌّا.ن عيلنٌيضًنٌثٍرنٔفيٕبنتِ عٍغانمٍّحنتٍلن ٍّّحن ٘ؽاهانإعىنقٌنيهتٍّٚح،نلرنانذغٍّهخنل 

ؼك زنتفيٕبنعررؽّرلنتعكٌنيهتٍّٚحنإعىن  عٍغانمٍّحنًًنعؽ حنتٔفيٕب.نًاعكٌنيهتٍّٚحن عٍكجن ن ٍّاخنذؽّرلنٚرٌ حن

درنعر٘دبن ق تخن ّٔ تِلك.ن قكنتظراوخنظنٍبن ِيالنتعكٌنيهتٍّٚحنتعرًن هًرانتعشاعانمّرنهم نتعشن ٍداخنقثدرن  نٌرر

ل.ن ٔنذدد ّقينتعصددرنجنإعددىنـ ددقنتعكٌنيهتٍّٚددحنـ يددانلضاظئددا،ن عي ّرددانذدد ّقينإعددىنتعؽيددانذؽدددننقاتددحنظنٍددبنتعنددرتٚ ٍ

تٌرثكتلنف امن  عٍغانمًنتآـه."
31
 عمعت،نًنٍاننذؽيٍقنتعكٌنيهتٍّٚحنًًنتعدك لنتعشهتٍّدحنتعردًن اِددنتفرضا٘داخنن

ٌنيدلنتعؽدكٌسن دلننِشثٍّحن ٚاؼدنتؽّيامنلٍرثّكٌلنٔنذىتلنٚرٌ حن ِاقّحن ذرتظهنٔدشاتانقتـ ٍّدحن ـانظٍّدح،نًردر

تعكٌنيهتٍّٚددحن تعؽّهٌّددحنًددًن ددّرنتعرثشٍّددح؟ن هددرنٌددرير نتْنتقجنتعّددشثٍّحن قددرىنلددلنتعرٍن ددحنتِلهٌيٍّددحنًددًنذرظٍددهن

ٌٍاٌدداخنتعددك ل؟ن هددرنذٕددٍهنتعيٙدداٌانتعنٕددٍهٌّحنتعرددًن ّنقدددنتعشددهبنتعنٍدد نٍلن تؼددكجنلددلن  عرٌّدداخنتِف نددحن

نتعكٌنيهتٍّٚح؟ن

 : صذام الذيومشاطيّت واإلسهاب -6

(:ن"ٌيددّرٖن٘ددشفنتعؽيددان تْقتنجنلثددك نتعٍددٍاقجنFrancis Fukuyama)نٌيددرلن"ًهتفٍددًٍنًرمرٌالددا"

تعٍدثةنًدًنلعدتننتعرٚ ٍّحنتعمينقامن  ٍهنتع  امنتعشاعنًنتععكٌكنًًنتعضرهجنتعردًن  يثددنتذضاقٍّدحن" ٌدرضاعٍا".ن ٌهظدب

إعىن ّ نتعنّامرنتعيصٍهجنتعرًنذرعّكهانتعك لنتعٙشٍضحنع ضٍران ع دك لنتِـدهىنذىٌدكنتّديرنمثٍدهنتؼرندالن  نذٍدشىن

رنًدًنِد  فران٘دكنلّدٍئررانعؽدّرنذ دتنتعنّديٕخنتداعيّرج." ـّ قرىن ـهىنًًنتع  امنتعك عًنإعدىنتعردك
32
 ٌثدك نلدلنن

انق لنتعهتٍددبنتعشهتددًن ّ ننٌدداغنتعكٌنيهتٍّٚددحنذعددهينتنددانٔنلٕلددػنتِ ٘دداعنتعٍٍاٌددٍّحنتعنٙددطهتحنتعرددًنذشٍّددر

ٌّررًنتعّشة؛نًيكنٔاننتْنهابنهاظٍانٌضرقنمرنتعردرتظًنتِـدهى،نًاٌدرثشكنتعرضيٍدهنًدًنتعيٙداٌانتْق ٍنٍّدح،ن

ترنٚرتهانتع ٍدٍا نًدًنتعنرفٍّدرنتعّدشثًن تعفطدابنتعٍٍاٌدًنعّف ندحنتعياةندح؛نًيدكنتقرٕدهنلعررقهدان  دىنؼضد ن

تعددكتـ ًن ؼناٌددحن ؼددكذرانتعرٚ ٍّددحنتعرددًنقددكنذؽردداضنظرددرقنؼض رددانًددًنتشددٗنتعددك لنإعددىنلٍددا كتخننتٌددريهتنها

ددهتخنتٔقرٕدداقٌّحنإعددىنذشصّددهنلٍددانتخنتعر نٍددحنتددكلنذطّرنهددانتشددكنذرقّددفنتٌٔددرصنانتخن ِّ ـانظٍّددح،ن ذّددٍهنتعن 

ؽدّرٔخنتقرٕدداقٌّحن تعنّدانٌبن ذشطّدرنتعٍددٍاؼحنًدًنتشددٗنتعدك ل،ن هددًن إ نمافددن  ٘دا اون دداتهج،نًداّ نآًدداقنذ

 نٍيحن هٍي ٍّحنٔنذ رغنًًنتًِقنًًن رنذشرٌرنتعدك لن  دىنتٔقردهتٖن تعنٍدا كتخنتعفانظٍّدح،ن  عدىنتعؽيدامن

                                                           
31
 219،نْن1984،نتٍه خ،نقتننتعش انع نٌٍٕل،ن2،ن)ذهظنحنؼٍلنٔشة(،نٚتكىيي الذولتن تهخنم.نلامٍضه،نن-

32
 170ًهتفًٍٍنًرمرٌالا،نلهظبنٌاتق،نْنن-



 

   

تععكقنللن"تعنراٌ نٍل"نتعضاقكٌلنع فثهجنتعٍٍاٌٍّحن لنذيكٌانذّٕرنتخنشرنٌّحنًًنتعنعالنتٔقرٕاقينقكنذرّظهنق لن

لنفٍدقنشدرنينًدًنتٔقرٕداق،ن ّلدانًدًنتعنعدالنتٔظرندا ً،نًداّ نٌديرٚنتعهتٍبنتعشهتًنفؽرنلهؼ حنظكٌكجنذشثّهن 

تعكمراذرنٌّحنقكنمّفن لنت ٍدحنفضٍدٍّحنذدهىنًدًنتعؽدامانٌدّهنتعرىتلردانتاعيدافر ،نًيدكنمصدهخنؼدأخنـدهقنتعيدافر ن

 ذف ّدنمصٍهنللنتعطاقاخنتعشال حن لنن غنتٔفٙثاٚن تعشنرن تعٙدنٍهنتعنر دًنًدًن دّرنذدٕومنتعشندرنًدًنلهدلن

ٍهنللنتعشهبنتعنٍد نٍلنلدلنتعضئداخنتعّدشثٍّحنتاعهقاتدحن تعفدرفنلدلنتعشيداب،ن ٔدانخنتعنطاعدةنتعّدشثٍّحنًدرقنمص

ٚاقحنتعنٍىتفٍّاخنتعٙشٍضحن تعن رانجنتٍثةنذرقّفنتععثاٌحن تٌٔرصنان،ن تفشيًنلعتنٌد ثاون  دىنتعٍد انتٔظرندا ًن

ًًنذّٕرنتذرانتعٍاةكجنؼرلنتعك عحن لٍ  عٍّحن  ٌثابنتعرشاٌُ،نًثهوخنؼاظحنتعّشربنتعشهتٍّحنإعىنذغٍٍهنهٍي ًن

تعنرتٚلنًًنتعؽٍاجنتعشالح؛نًرًنًًنؼاظحنإعىنشرنجنًيهٌّحنعنيا لحنتعررتمرن  ي ٍّحنتعٕلثأجنتعرًنذهتمندنٚرتلن

ؼيثحنتٌٔرشنانن تعؽيانتعضهقي.نًررنٌنيلنتشكنلعتن  نف شدلنتعكٌنيهتٍّٚدحنمندانًشدرنتشدٗنتْغهٌدقن"لّندلنن  تن

تعّاةلنع كهناءنـهتبنمرنف امنلّه ع."ًًنتعؽيان
33
 هرنٌؽدّقنع دان  نفدررّيانلدلنتعكٌنيهتٍّٚدحنمندانًشدرنماذدةنن

تعن راجنتعٍرفافًن نٌطرًافً؟ن هرنٌير نتعّشةنقكن ٌاءنتـرٍانن"تعنراٌ نٍل"نؼّيالانًًنذرفًن لٕده،ن عدمعتن

ؼيرلدحنًاقدكجنع يضداءجنًدًننًيكن قبنإٕٔغنـطئهنتصدرنجنشافٍدحنًدًنلٕدهن تؽيرلدحنمضداءتخن ٚ ٍّدحن  دىن فيداٖ

نذرفً؟

 الثىساث الٌاعوت: -7

إّ نذٍنٍحن"تعهتٍبنتعشهتً"نعرٍنٍحنِاةشحنتك خنتم نهانل دمنشدرنتخنتععنررنٌّداخنتعٍدرًٍٍرٍّحنتعن ضٕد حن دلن

ن ٌٍا،نلصرنذٍنٍحنشرنذًنظرنظٍان   مهتفٍانتصرنجنتعىهرنن تعثهذيال،نً نالتنذشرنكنتعرٍنٍحنفضٍرانعرٔفنق لن

نشهتًن "شرنجنتعٍاٌنٍل"؟تعهتٍبنتع

عيكنفّاخنهم نتعرٍنٍاخنًًنإٚاننظكلنـضًنتدٍلنشدرنتخنذيدبنقتـدرنتعن  رلدحنتع ٍثهتعٍّدحنقت ٍدحنإعدىنتعؽّهٌّدحن

 تعكٌنيهتٍّٚح،ن شرنتخنته عٍرانٌّحننّ ضنعرانتعضيدهنتعّدٍر ًن٘دّكنتٌٔدرغٕلنتعه ٌدناعًن هٍن دحنتعثرنظرتوٌّدح؛ن

رنٌّحنل  نحنًًنتعردانٌؿنتعؽدكٌس.ن عدانٌيدلنعررٌدشرانتعشداعنًنلصٍدرنل دمن"ًيكن ًهوخنشرنجن مررتهن   انؼهمحنش

تعضررؼاخنتٌْٕلٍّحنًًنتعيه نتِّ لنللنذانٌفرا،نً انذيكنذنًٙنشٕشر ن  ن نتشر نٌ حنتشكن ٔدرلنعٍ دٍلنإعدىن

امنتعشّدهجنلؽطّحنً   كتنًًنته ذهغهتق،نؼرىن ظكخنش سنتعثّهٌّحنٌشٍّر نًًن ّرن ف نحنذ ثصقنلثاِهجنللن"تٌِّن

تعرًنهىخنتعشاعا"ن تع نٛنتعر  ٍنًنتع ٍ ٍ ً،ن هرنتعؽىبنتعٍّر ً.ن ؼكتنلش نرانؼدك نتٔذؽداقنتعٍدرًٍٍرًنًدًن

لرظحنشافٍحنللنتعصرنتخنتفثصيدنللنتعنهؼ حنتعصافٍحنللنتعؽهبنتعشاعنٍّحنتعطرٌ ح."
34
ًاعهتٍبنتعشهتًنذٍنٍحنذْيِمُفنن

                                                           
33
 7،نْن2005،نلٕه،نتعرٍاجنتعنٕهٌحنتعشالحنع يراب،ن1،ن)ذهظنحنتٍّهنتعٍثا ً(،نٚالذيومشاطيّت والذولت في العالن العشبيلٍرّر،ننذٍرلصًن-

34
 119،نْن2011ن،نتٍه خ،نلهمىنقنتٌاخنتعرؼكجنتعشهتٍح،1،ن)ذهظنحنًاٌىنٔثا (،نٚعصش التطشفاثإٌهٌتنهرتىتا ّم،نن-



 

   

ِرنتع ِٚ نتع ٍثهتعًنَ  َىنتْعثَا ٍّر ًنًَرْكَلُغهُنًَداَِلتنهُدَرنَوتِهدٌق،ننتٍدبنفدا انٌ ٍدؿنـهٌدفنغٙدة،ن شدرنجنِدشثٍّحنتِاْعَؽقِّ

ددرٍء،نًدداعفرفنلددلن  نٌهذددّكنتعصدداةه  نَ  َددىن َْقتَدداِنِهانتعّددٍر ٍّحنِلددْلنتَْشددِكنَلددانذَثَددٍََّلنعَرُددُانهُددكَن ٌُ دد وانتَْشددَكن ٍْ ىنذثَددكَّعَدنُؼ

ددرَْثِكعُرَ نتعَّدِمينهُددَرن َْقفَدى ٍْ ٍْددٌه،نإلنٌنيدلن  نذددُ  لنذ دتنتٔفرضا٘دداخنإعدىن  ددفنشددرنيننتعكٌنيهتٍّٚدحنَ ٌ ـَ تِاعَّددِمينهُدَرن

ٌطاعددةنتاعشكتعددحنتٔظرنا ٍّددحن  ددىنؼٍددابنلٕدداعػنتعثرنظرتوٌّددحن ٘ددكنتعرٍن ددحنتعك عٍّددح،نًددٕنتددكٌرن ددلنتفضددٕخن

تعنٍانتخنفؽرنتعنؽّهلاخنتعّدٍر ٍّحنتعردًن ٘دشدنف هٌّداخنع ش دفنتعصدرنينٌدرىنتعؽدكٌسن دلنشدرنجن"فا ندح"ن

ذٍرنّكنللنتعيالرينتعٍٍاًٌنع رٌٔاخنتعنرؽكجنتعنضرر نتيدّرنلدانهدرنفدا ا،ن تدمعتنًاعرٍدنٍحننٌدانًَداقنتعصدرنتخن

 ؼك قها،نإفّرانشرنجنٔنذرّعهنفؽرنذغٍٍهنهٍي ًنقكنٌؽامًنتعصرنجنتعثرعٍّضٍّح،ن عي ّهن فنرلضن"عٍثهتعدً"نٌصدرننق  ن

نتاعث ٍحنتعشنٍيحنع ررّظهنتعه ٌناعًنتعرًنذ ًّ ٙدنلنتلردكتقنتعؽّهٌّدحنًدًنفٍدفررانتِلهٌيٍّدحن عٍٍددنتعصدرنجنًدًن  نٌن

فٍفررانتعٍرًٍٍرٍّحنتعيكٌنح،ن عمعتنًاعرٍنٍحنتؼررتءنع صرنجنقتـرنتعن  رلحنتعه ٌناعٍّح،ن عدئلنن ىن  دًنؼدهبن ّ ن

للنًٙرنذ تنتعصرنتخن فّرانعانذشرنكنـٍاننتعش فنًٍاننًًننمابنتعنٍّكٌلنت شرلررا
35

ذعشدرنن،نًداّ نذ دتنتع شرلدح

"تعصددرنتخ"نإ نٔددؽدنذٍددنٍررانذ ددّرنذؽدددنتعٙددثٛنغٍددهنقات ددحنعٕفضددٕخن ددلن هددكتفنتٌْددرهتذٍعٍّحنتِلهٌيٍّددحن

تعكت نحنعٕفريالنتعكٌنيهتًٚنًًنتعرٚلنتعشهتً،ن عيلن ًقنتعنكىنتعنٍنرغنته؛نًداعصرنتخنتع ا ندحنهدًنمداعش فن

غهتًن  دىنتعدرؽيانًٍردا،ن تع شرلدحنإ٘دضاءنِده ٍّحنتع ا ا،نذٍرنّكنٔضررانللنقكنجنتعرٌٔاخنتعنرّؽكجن تعنشٍيهنتع

ق عٍّحن  ىنذ تنتعرؽّرٔخنتعٍٍاٌٍّح،ن هنانٌّرهما نًًنمرفرنانآعٍرٍلنفاظشرٍلنع رٍن حنٌعشدٕ نذ دتنتعدك لنذاتشدحن

عّفنددرلضنتعٍٍاٌددًنتِلهٌيددًنًددًنتٍدددنتعطا ددحنتٔقرٕدداقينغٍددهنل هّ ددح،نعريددر نًهٌٍددحنٌددر حنًددًنٌددكنتعيددرىن

 كجنماعٕددٍلن  نتعيددرىنتعٍٍاٌددٍّحنتعؽاعنددحنتاٌددرشاقجنتعنعددكنتعٍددرًٍٍرًنًددًنن ٌددٍا؛نًاعرٌٔدداخنتٔقرٕدداقٌّحنتعٕددا

تعنرّؽكجنتيّرنإنشرانتعكٌنيهتًٚنذ ّرنتعن رانتعرؼٍكن تعنرعّكنتعرتؼكنع صرنجن لضاهٍنران ليأكها،نًرًن ِثهنت رؼحن

ذفدهضن دلنؼدك قنتٌِدٍعحنتعردًن ٘دشرانً ٍّّحنٔنٌغٍةن  رانتععنالن ٌؽهنتعٕرنجنعرثرهنظنررنها،ن عي ّردانٔن

نِهًٚنتعشاعانتعهقٍةنتعكتةانع نّركنتعكٌنيهتًٚنًًنتعك لنتعشهتٍّح.

 عش هنٌرظكنتنذثاٚنٌدٍنٍاةًنتدٍلنتعرٍدنٍحن تعنٍدنى؛نًاعٍاٌدنٍلنًدًنذدرفًنهدرنلدانٌيدّكمنع ٍداةػن  دكنقـرعدهن

عنّدد  منًددًنتعددمتمهجنتع ٍثهتعٍّددحنتعنطددانتخ،ن عرفددهنتِتددٍٗنتع أددبنذشثٍددهن ددلنٌدد نٍّحنذٍددرثشكنتع ددر نتِؼنددهنت

ٔنذثاٚهنتاعٍّر ٍّح،ن هرنللنتعشاقتخنتعرًنذشثّهن لنتٔؼرضال،ن عدمعتنًردرنٌدهذثٛنتر٘دشٍّاخنلؽدّكقجنذشثّدهن دلن

ؼٍلنتعن رهن نًشحنتعم ق،ن هرننتةطنًًنلرٌانتعٍٕفنتعنهذثٛنتضٕدرنتعهتؼدحن تعنرشدح،نًاّلدانتعصدرنجنًدا نقن
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ٍقنعًن  دىنتِؼدكتزن تعنعهٌداخ،نذؽدّكشدن دلنشدرنتخنلكفٍدحنذيرقهدانتعيدرىنتععكٌدكجنلدلنتِظٍدالنتعّداتحنتعردًنذّدرغرنٌيرلن  ًنؼهب:ن" فان ًًن ّ لنذش ن-

نٌبن تٔفررامداخنتاعيّرجنتع ا نحن تعضاةيحنع شٕهنتعهقنًن تعرتقبنتًٔرهتً٘ن تعىل ًنتَفدً،نتدرنهدمتنلدانلهثددنإعٍده،نقثدرنلعدتنًدًن٘درءنتْـضاقداخنًدًنتعنّدا

ٔخنخ،نللنظافةنتعمٌلننًشرتنِشانتخنشرنٌّح،نقرلٍّحن  نٌٍانٌّحن  نإٌٕلٍّح:نتعؽاظحنإعىنشدرنتخنظكٌدكجنفا ندحنٌضٍدكنتعضدا  ر نًٍردانلدلنتعرؽدرّنع ؽيرقن تعؽهٌا

بنفاِده  ،ن،نتٍده خ،نتعدكتننتعشهتٍدحنع يردا2  ًنؼهب،نشرنتخنتعيرجنتع ا نحنللنتعن  رلدحنإعدىنتعّدثيح،نٚنتعرًن ذىنتران ٕهنتعشرعنحن تعٕرنجن تعّثيح."
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ًنفرٍعحنهه بننةًٍ،ن  ّلدانتٔفرضا٘داخنتعّدشثٍّحنًافّردانتؽدسن دلنذؽيٍدقنتعّدغرنللن  نذير نذؽّرٔونٌٍاٌٍّانٌاذ

ع شاٚ ٍلن تعيهتلحنع نرتٚ ٍل،ن عيّلنتعره بن لن ٔفنتٔفرضا٘حنتعّشثٍّحنترٍنٍاخنلدلنلشعدانتعشندرن تعندال،ن

نٕط ػنٌؽندرنقٔعدحنإفّنانٌفضًنـرًاونللنإؼٍاءنتعمتمهجنتعثه عٍرانٌّحنًًنشرنذرانّ٘كنتٌٔرغٕلنتعثرنظرتوي؛نًاع

تعكٌنيهتٍّٚحنتعٍ نٍّحنتعن ٍعنحنلبنتعشي ٍّحنتعٍٍاؼٍّح،ن تعرًنذيّكن  دىنليداينتعٍداةػ،ن ٔنغهتتدحن  نذ ثصدقنتعرٍدنٍحن

للنًهفٍا،نتٍ نانتعصرنتخنتعؽيٍيٍّحنذغٍٍهنظمنين ِالرنًًنتعن  رلحنتٔقرٕاقٌّحنتعنصي حنتاعرثشٍّح،ن ذؽّرلنظمنين

شرنجنًًنتعن  رلحنتعصياًٍّح.ن لعتنلدانٔنذٍدرطٍبنذؽيٍيدهنتعكٌنيهتٍّٚدحنتعنشدّكجن  دىنليداينًًنتعث ٍحنتٔظرنا ٍّح،ن 

نتعنّانٌبنتِلهٌيٍّح.

 الذيومشاطيّت وبؤس الوىاطي العشبي: -8

ًًنتعفه ضنللنتعنعاعًنتع فثرٌّحنتعٙدٍّيحن تْفٕداخن (Pierre Bordieuإّ نتذّثاعنل رطن"تٍٍهنترنقٌر"ن)

رنا ٍّحن  دىن عٍد حنتعشداٚ ٍلن تعضيدهتءن تعنرّنّدٍلإعىنٔرخنتعؽيٍيحنتٔظ
36
ٌضٙدًنإعدىنتعيدرل،نإّ نتعكٌنيهتٍّٚدحنن

ٔانخنًًن  ًن الحنتع اينذهًانًيهٌان عشثحنٌٍاٌٍّحنٔنٚاةرنللن نتةرانًًن تقبنتٌرضؽ دنًٍهنتعثطاعحن تعضيهن

حنذ درطنـطاتداخنتّهتقدحن  دىن عٍد حن غاتدن  هنتعشكتعحنتٔظرنا ٍّح؛نًاعنطاعةنتعّشثٍّحنهنرلرانلاقٌحن تعكٌنيهتٍّٚن

تعٍٍاٌٍٍّلنٔنذ ذًن م ران  ىن نٖنتعرتقبنذ نٍحن تٌرصنانتو،نؼرّىنٔانخنلٕكننق قن ٌثةن ى فن لنتعشنرن

تعٍٍاًٌ،نًيكنٌئانتعررفٍٍّر نلدصٕنلّداهكجنتعفًٕداخنتعٍرلٍّدحنًدًنتعنع دًنتعراٌٍٍدًن ًدًنتعثدهتلطنتعر ضىٌرفٍّدح،ن

ٌدًنفداظبنٌدكًبن ع دحنتعر نٍدح،ن ٌع دةنتٌٔدرصنانتخ،ن ٌدرًّهنلدرتٚلنتعّدغر،ن ٔان تنٌررقر نإعدىنـطدابنٌٍا

 ٌفضّفنلدلنلرظدحنغدٕءنتٌِدشاننتعردًنتمرٍدؽدنتٌِدرتقنتشدكنتٔفرضا٘داخنتعّدشثٍح.ن عدمعت،نًاعكٌنيهتٍّٚدحنًدًن

نذّٕرننتعشاٚ ٍلن تعضيهتءنٔنلش ىنعرانإ نعانذؽيّقنتعّغرن تعطشامنعيرنًا.

ددًنتعددر ًنتعشهتددًن  ددىن ي ٍّددحنتعهت ددًن تعه ٍّددح؛نًدداعهت ًن"٘دده نينعرعنٍددبنقطٍددبنلرضددّهق،ننعيددك ٌّ ذا

 ؼٙددرن نؼٙددرننقتةددان لٍددرنّهن تظددة،نِّ نلعددّهقنغٍاتددهنعؽ ددحن تؼددكجنٌعشددرنتعيطٍددبنٌرضددّهقنلددّهجنشافٍددح."
37
ن

تعضش ٍّدحنًدًنتعّدا ن تعكٌنيهتٍّٚحنذش ًنتعفه ضنللنإٚانن ٕقحننتعنته ٍّحنإعىنإٚداننِدشةنٌشثّدهن دلنلّدانمرهن

ٌٍّدداخنتعنعرنددبنتعنددكفًن ؼددّقنتٔفرفدداب،ن تنددان ّ نتعرؽددرٔخنتعرددًنِددركذرانق لنتعهتٍددبن تعٍٍاٌددًنلددلنـددٕلنل 

تعشهتًنتكخنٌهٌشح،نًافّرانذ ّرن اظىجن لنذغٍٍهن ي ٍّحننتٌفحنًًنتعٕ  ًنتععنشدًنعٓفٍدا نتعشهتدً،نلعدتن ّ ن

عنثاقنتخنتعضهقٌّحن٘شٍضاو،ن ذ ّرنتعٍ رتخنتعرًنقٙدررانتعّدشربنت رثاننتعك عحننت ٍحنعؽيرقنتع اينٌعشرنلعالنت
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هظندحنلؽندكنٌٕفنًٍٕرنقنتضنمرابنت ينتعشاعان"عثٍٍهنترنقٌر"نتافّهنمرابن"ٌرهبنللنتعنشهًحنتعشنٍيحن ٌيرضًنت صانها."نتٍٍهنترنقٌر،نت ينتعشداعا،ن)ذن-

 5،نْن1،نض2010،نٌرنٌا،نقتننم شا ،ن1ٔثػ(،نٚ
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 79،نْن1992،نذرفً،نٌهتينع  ّه،ن1،نٚالومذس والوذًشالزعين الضياصي في الوخيا  العشبي بيي لؽنكنتععرٌ ً،نن-



 

   

ـددانضنقتةددهجنتعنّددانمحنتعٍٍاٌددٍّحنٌددثثانظرههٌّددانًددًنإًياقهددانن غنتعنثدداقنجن تْقثددالن  ددىنتعنٍدداهنحنًددًنِدد   ن

نتعنعرنبنتعنكفً،ن هًنلٍاعحنذؽراضنإعىنٌ رتخنٚرٌ حنللنتعث اءنتعنشهًدًن تععردرقنتعضيهٌّدحن تعثدهتلطنتعٍٍاٌدٍّح

نلتخنتعه تًكنتعش نٍّحنللن ظرنذغٍٍهنذ تنتعشي ٍّحن ـ قنلضررمنؼيٍيًنع نرتٚ حنتكٌٕن لنتعيطٍب.

منددان هًدددنتعددمتخنتعشهتٍددحنتا رندداقن"تٌِدداعٍةنتٌِددطرنٌّحنًددًنلعاترددحنتعرتقددبن  نًددًنتعددهّقن  ددىنتعشعددىن

ظافثدهن ؼٍافدانًدًنلعاتردحنتعنّدي حنتداعن طقن تعرقداةب."ن تْؼثاٚ...ن  ىنؼٍابنتعشيرن  نإعى
38

،ن لدبن ّ نتعريدّكمن

تعش نًنقكن شّهنًًنتعر ًنتعشهتًنإّٔن ّ نتعضيهنتٌِطرنينقكنِركنذع ٍّاخنظكٌكجنذ رهنًدًنذٕدّرنن"تٔفرضا٘داخن

نٌحنؼدرلنتعّشثٍّح"نذؽنرنؼ رٔنٌؽهٌّحنع صاةهٌل،ن ًًنإفعاغن ؼدىتبنٌٍاٌدٍّحننٌدندنع ّدشةنذٕدّرنتخن ٌدطر

ـهتًحنتعنرتظرحن قكتٌحنتٔفرناء،نؼرىن ٔثػنتفرفابنذ دتنتِؼدىتبنًدًنذٕدّرننتشدٗن ذثا ردانليّكٌدا،ن  لٍدىن

تفرفابنغٍههانللنتِؼىتبنتعش نافٍّحننظٍانللن نرنتعٍّطا ن  لهتنٌفاعفنِهعن ،ن تٌرطاعن"تعنراٌد نر "ن

ر نتؼريانهدان ٌرهندر نتعّدشربنتعشهتٍّدحنتدافّران  نٌعش رتنتٌْٕمنًًنٔرنذهنتٌِدطرنٌّحنًيدهجنلعدّهقجنٌؽدا ع

ؼناذردا،ن عيد ّرانؼدٍلنتفري درتنلددلنٚدرننتعفطدابنتعٍدؽهّينتعنؽدّهكنع رظددكت نإعدىنتعضشدرنتعٍٍاٌدًنتعدمينذؽامنددهن

تعشيرلن شثررتن عىتن لنذهظنحنمصٍهنلدلنٌدؽهنؼياٌداذران قٕٕدرانتعثطرعٍّدحنإعدىنلّدانٌبنٌٍاٌدٍّحن تقرٕداقٌّحن

نًثاؤ تنتغٙةن  ىنغٙة.ن

ٔنذددىتلنتعددك لنتعشهتٍّددحنتاؼصددحن ددلنو ددٍانمانولدداذًنلٍددرثّكن  دداقل،نٌنددّنتعددكفٍانـٍددهتن ٌثشددكن ددلنتعيطٍددبن

تِِهتن،ن تعكٌنيهتٍّٚحنلتخنتعّرهجنتعشاعنٍح،نشربنًاـهنللنتعؽّهٌّحنقكنٌ ٍدعانلدبنلدانؼيّيردهنمصٍدهنلدلنتعّدشربن

نا ٍّدح،نًدهقتءنتعكٌنيهتٍّٚدحن  دىنتععٍدكنتعشهتدًنتعغهتٍّحنللنشرنتخنشياًٍّحن تقرٕاقٌّحن فعاغنًدًنٌٍاٌداذرانتٔظر

تععهٌػنٌ رنلعّهقنقٌيدرننٌٍاٌدًن ِدثهنتاعٍاٌدنٍلنتعنيدكمنع ٍداةػن  دكن ٔدرعهنإعدىنتعنطدان،نٔنٌٍدرطٍبنإـضداءن

تعشددرنتخنتعش نٍّددحن تٔقرٕدداقٌّحن تٔظرنا ٍّددح،نًدداعرتقبنٌؽردداضنإعددىنإٔددٕؼاخنهٍي ٍّددحنذثددك نلددلنتعنعددالنتعضيددهين

تعن  رلحنتٔقرٕاقٌّحن ذؽيٍقنتعشكتعحنتٔظرنا ٍّح،ن عمعتنًيدكنذيدر نتعكٌنيهتٍّٚدحنلعدّهقنتدابن ٔرٔنإعىنذطرٌهن

ٌكًبنتعنعرنشاخنإعىنلىٌكنللنتعٕهت اخن تٔفيٍالاخنتعكتـ ٍدح،نلص ندانٌنيدلن  نٌٕدٍهنآعٍّدحنعنهتظشداخن نٍيدحن

فرضا٘دداخنتعّددشثٍّح"ن شنانهددانعّف نددحنتعنشهًٍّددحن تٔقرٕدداقٌّحن تٔظرنا ٍّددح،ن تعرتقددبن ؼددك نٌيّددفنلٍددانن"تٔ

تَظ ح،نًش ىنقكنن هرنتعشىمنذاذًنتعشىتةا،ن عيلنٌثك نللنـٕلنتٌريهتءنتعنشطٍاخنتعنر٘در ٍّحن  نتعكٌنيهتٍّٚدحن

 ؼكهانذ ّرنتَ ن اظىجن لنذؽيٍقنذ تنتعرغٍّهتخنتعرٍي ٍّدح؛نًردًنلعدّهقنؼ يدحنقتـدرنٌ ٍد حنلدلنتعرؽدّرٔخنتعردًن

لش اهانتعّالر.نلعتن فّرانذش ًنًًن تٍٛنلشافٍردان"تعنيدكنجن  دىنتعشندرنق  نتعفٙدرعنٌنيلن  نذؽيّقنتعؽّهٌّحنًًن
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.ِّين٘غٛنـانظًن   ًنق  نتعرقرعنذؽدنذاشٍهنقرىن ظ ثٍّح"
39
ًردرنذٍدرطٍبنق لنتعهتٍدبنتعشهتدًن  نذرؽدّهننن

نتاعكٌنيهتٍّٚحنللنإمهتهاخنتعرٍن حنتعفانظٍّح؟

 

انًاظداخنتعنؽ ّ دٍلنتعٍٍاٌدٍٍّل،ن ؼينددن  دىنتع فثدحنتدا نٌيرفدرتن  دىنذ تنتٔفرضا٘اخنتعشهتٍّحنٔننٌدةنًٍرد

هنًًنتعٍ انتعصدرنينتندانظداقخنتدهنقدهتةؽرانتعردًن ـّ هالُنتعرؽّرلنتعكٌنيهتًٚ،نترنعش ّران ثّه تنللنلرقشرانتعنرا

هجنمثرلددحن"لٍ انًددا"ن ٔنذٍددرثقنتعرتقددبنذرقّشددا،ن  ٌيددلنتشٙددران فّرددان تقشددر نذؽدددن هددانتع فثدد ـّ حنتعرددًنذدداذًنلرددا

نذٕدرنخنفضٍددرانقاةددكجنع همددةنًددالتنهدًنًددًنآـددهنتعهمدداب،ن ع ريضٍددهن دلنلفثردداننتؼدددنذش ّددان"تعصددرنج"ن ذٙددّفا

ٔرنذران ذٍدّنٍرانتعصدرنجنتعنعٍدكج،ن هدًنتعرتقضدحنل ثردهجن لدامنلدانعدانذررقّدبنؼك شده،ن ٔداننتعؽدكٌسن دلنتعنعدكن

ؼصدان دلنلٕدط ؽاخن ليداًٌٍنف هٌّدحنعرٔدفنتعصرنينـطاتان مثهنللنتعرتقب،نًشاقنتعنصيّفنإعىنتهظهنتعشاظًنتا

تعصرنتخنتعشهتٍّح،ن عيّلنتعرتقبنتيّرنذ اقٙاذهنمّفن ّ نتع فثحنٔنذىتلن  ىن هنرانتعيكٌان  فّرانؼّرعدنتعصرنجنإعدىن

لعالنٔـرثاننقكنذران  ىنذٙدفٍانتعرؽدّرٔخنتعٍٍاٌدٍّحن ظش ردانل ؽندحن ٌدطرنٌّح،ن   ّددنًدًنؼاظدحنإعدىنن غن

ع كنتعرٍّدانتخنتعٍد ضٍّحنتعردًنٌنيدلنع رتقدبن ؼدك ن  نٌؽدثٛنلّدانٌشرا،ن ٌيّدفنوٌدفنذٕدّرنتذرا،نفيكٌّحنٔنذيرضًنت

 إفّنانتهٌانلٍانتخنٌٍاٌٍّحن ذّٕرنتخنتقرٕاقٌّحنقاقنجن  دىن  نذؽدّرلنتٔفرضا٘داخنتعّدشثٍّحنإعدىنشدرنجنؼيٍيٍّدحن

عنضهٚدح،نعٍ دىلنإعدىنتعّدشةنًٍدكنكنًاعنٍ  عٍّحنل ياجن  ىن اذقنتعنصيّدفنمدًنٌيضّدهن دلنلفثدهنتعيدكٌان فهظٍدٍّرهنت

ؼاظاذهن ٌشثّهن لنٔرذهن ٌضرُّنًدًنٌدعّٕذهنتعضيهٌّدحن دلنؼ درلن ن ٍّدحنعنّدام ه،نلعدتن  نتعصدرنجنتعؽيٍيٍّدحنذثدك ن

شياًٍّحن  نٍّحنعرضٍٗن  ىنتعنعأخنتٔقرٕاقٌّح،ن    انلانذطندػنإعٍدهنتعّدشربنتعشهتٍّدحنهدرنإٌعداقنآعٍّداخنذعشدرن

تنًًنتعنشالٕخنتٔقرٕاقٌّحن تعنثاقٔخنتعرعانٌّدح،ن ؼرندانعدلنذيدر نتعؽ درلنتعشٕقاخنلبنتعك لنتعي رٌّحن مصهنذياً و

تعرقرفن  ىن رثداخنتعكٌنيهتٍّٚدحنتعٍٍاٌدٍّح،ن إفّنداننًًنتذّثاعنتعفٍانتخنتِٔرعٍّحنتعن ل حنتافغٕقنتعررٌّحن ٔنًً

 ٌّح،نِفّرنانلضراغنعؽّرنمّرنتعنّامرنتٔظرنا ٍّح.ًًنتؼرمتءنتعرعانبنتٌٍَرٌّحن ذؽيٍقنتعصرنذٍلنتعش نٍّحن تٔقرٕاق

ن
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