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ﻋــﺪي اﻟﺒﺸﻴـــﺮ
باﺖث ﺸﻎ الﺼاﻇﻌن الﺳام والﺳﻂﻌم السﻐاﺠﻐﺋ
بﺔاﻄﺳــﺋ ابــﻆ زﻊــر ﺾﻂﻐــﺋ الﺳﻂــﻌم الﺼاﻇﻌﻇﻐــﺋ
واﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ واﻗجﺎماﺲﻐﺋ أﺾادﻏر

ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻔﺘﺎﺣﻴﺔ:

ﻣﻠﺨﺺ ﺗﻨﻔﻴﺬي:

ﺗﻘﺪﻳﻢ:

تﺎﺔه ﻊﺜه الﺛراﺠﺋ إلى دراﺠﺋ المﺤاﺲر السﻐاﺠﻐﺋ
ﺸﻎ ﻄﻘﺲﺈ ﺾرة الﺼﺛم بالمﺶرب ،ﺲﺊر اﺸﺎراض أن
جمﻋﻌر ﺾرة الﺼﺛم جﺞء ﻄﻆ المﺔﺎمع ﻏﺎفاﺲﻀ ﻄع
خطاب السﻂطﺋ وﺸﺳﻂﻋا ،ﺲﺊر ا�لﻐات المﺎاﺖﺋ له
اﻇطﻘﺻاً ﻄﻆ المﻂﺳﺈ ،إذ تسﺳى تﻂك الﺔماﻊﻐر إلى
ﻄﺗاﺾاة وﻇﺼﻀ ﻄﺚﺎﻂﺷ المﺤاﺲر السﻐاﺠﻐﺋ
المﻈﺎﺤرة ﺸﻎ الفﺪاء الﺳمﻌﻄﻎ ،بإبﺛاع ﺬرق
جﺛﻏﺛة لﻂﺎﻈفﻐﺟ ﺲﻆ ﻇفسﻋا ،ظاﻊرة جاءت ﺸﻎ
ﺠﻐاق ﻏﺂﺾﺛ ﺲﻌدة المﺤاﺲر ﺸﻎ ﻄﺔمﻌﺲﺋ ﻄﻆ
المﺔاﻗت ،ﻄﻈﻋا الفﻆ والﻋﻈﺛﺠﺋ ،وارتﺊاط ذلك
بمرﺖﻂﺋ ﻄا بﺳﺛ الﺗﺛاﺐﺋ.
ﺸﺼﺛ ﺲادت السﻐﺿﻌلﻌجﻐا السﻐاﺠﻐﺋ ﺸﻎ ﻄﻘﺲﺈ
ﺾرة الﺼﺛم ﻄﻈﺜ بﺛاﻏﺋ الربﻐع الﺳربﻎ ،وﺻﺛ برزت
وأغان وﻗﺸﺎات ،تﺎﺔاوب ﻄع
ﺲﻂى ﺣﺿﻀ ﺣﺳارات
ٍ
المﺔﺎمع ﻄﻆ جﻋﺋ ،وتﺳﺊر ﺲﻆ الﻌﺲﻎ السﻐاﺠﻎ ﻄﻆ
جﻋﺋ ﺐاﻇﻐﺋ ،وتﺧرخ ضﺛ ﺸﺤﻀ ﻄﺂﺠسات
الﻌﺠاﺬﺋ ،وضﺳﺷ الﺎمﺑﻐﻀ ﺸﻎ الﺎأﺬﻐر ﻄﻆ جﻋﺋ
ﺐالﺑﺋ ،إضاﺸﺋ إلى ﺾﻌﻇﻋا ﺠﺳﺌ إلى خﻂﺺ ﺸﺪاء
ﺲمﻌﻄﻎ غﻐر ﻄﺪﺊﻌط وغﻐر ﻄﺼﻐﺛ.
والمﺑﻐر لﻘﻇﺎﺊاه ﻊﻌ تﺳﺛد ﻊﺜه السﻐﺿﻌلﻌجﻐا
السﻐاﺠﻐﺋ ﺸﻎ ﻄﻘﺲﺈ ﺾرة الﺼﺛم المﺶربﻐﺋ بﻐﻆ
الﺎﺳﺊﻐر ﺲﻆ ا�ﺖســـــاس بـ "الﺗـــﺿرة") ، (١إلـــى
ا�ﺖساس بالمﺰﻂﻌﻄﻐﺋ والﺗرﻄان واﻗغﺎراب
السﻐاﺠﻎ.

المﺤاﺲر السﻐاﺠﻐﺋ ،ﻄﻘﺲﺈ ﺾرة الﺼﺛم ،اﻗلﺎراس،
الﺤﺊــــاب ،اﻗﺖﺎﺔـــــاج ،اﻗغﺎـــــراب السﻐاﺠــــﻎ،
المﺰﻂﻌﻄﻐﺋ.

تﺎﻌخى ﻊﺜه الﺛراﺠﺋ تفﺿﻐك ﻄﺔمﻌع الرﻄﻌز
وا�ﺣارات والﺗرﺾات السﻐاﺠﻐﺋ الﺎﻎ ﻏﺼﺛﻄﻋا
الﺔمﻋﻌر داخﻀ المﻘﺲﺈ ،باﺲﺎﺊارﻊا رﺠائﻀ إلى
السﻂطﺋ ،تﺳﺊر ﺲﻆ ﻄﺔمﻌﺲﺋ ﻄﻆ المطالﺈ ،وبﻋﺜا
تفﺎرض ﻊﺜه الﻌرﺻﺋ ﻄﺊﺛئﻐاً أن المﻂﺳﺈ أﺦﺊح
ﺸﺪاء لﻂﺎﺳﺊﻐر ﺲﻆ ﻄﺤاﺲر جماﺲﻐﺋ ذات ﺬﺊﻐﺳﺋ
ﺠﻐاﺠﻐﺋ ،تﺧﺗح ﺸﺿرة أﺦﺊﺗﺌ غالﺊﺋ ﺲﻆ جماﻊﻐر
ﺾرة الﺼﺛم ﻄفادﻊا أﻇﻋا تﺗمﻀ ﺐﺼاﺸﺋ ﺠﻐاﺠﻐﺋ غﻐر
ﻄﺊالﻐﺋ ) (culture paroissialeﻗ تﺿﺎرث بأﻄﻌر
السﻐاﺠﺋ وتﺛبﻐر الﺤأن الﺳام ،ذلك أن المﻘﺲﺈ
ﻄﺤﺗﻌﻇﺋ بمﺔمﻌﺲﺋ ﻄﻆ اﻗﻇفﺳاﻗت والمﺤاﺲر
اﻇﺎﺼﻂﺌ بفﺳﻀ السﻐاﺻات اﻗجﺎماﺲﻐﺋ المﺚﺎﻂفﺋ إلى
ﻄﺤاﺲر ﺠﻐاﺠﻐﺋ ،أﻄا المﺼاربﺋ المﺳﺎمﺛة ﺸﻎ ﻊﺜه
الﻌرﺻﺋ ﺸﻋﻎ ﻄﺼاربﺋ ﺠﻐﺿﻌ-ﺠﻐاﺠﻐﺋ ،تﺼﻌم ﺲﻂى
دراﺠﺋ ووﺦﺷ ﺖالﺋ ﻄﺛرجات ﻄﻘﺲﺈ ﺾرة الﺼﺛم
بالمﺶرب ﻄا بﻐﻆ  ٢٠١٦و ،٢٠٢٢بﺧفﺋ غﻐر
ﻄﻈﺎﺰمﺋ ﺸﻎ اﺠﺎﻐراد الﻈماذج ﺖسﺈ ﺖاجﺋ
الﺎﺗﻂﻐﻀ إلى ذلك.
ﺸالﺛارﺠﻌن لﻃ ﻏﻋﺎمﻌا بالمﺤاﺲر السﻐاﺠﻐﺋ إﻗ ﺸﻎ
ا�وﻇﺋ اﻓخﻐرة ،لﺿﻆ ﻄﺂﺣراته وإرﻊاﺦاته اﻓولى
تﺳﻌد إلى المﺂتمر الﺜي ﺲﺼﺛته الﺔمﺳﻐﺋ الفرﻇسﻐﺋ
لﻂﺳﻂﻌم السﻐاﺠﻐﺋ ﺠﻈﺋ  ٢٠١٧ﺖﻌل المﻌضﻌع،
ولﺳﻀ ﻊﺜا ﻏرجع إلى ﻊﻐمﻈﺋ الﺊرادﻏﺶﻃ المﺂﺠسﻎ،
والﻈﺰرﻏﺋ الﺳﺼﻘﻇﻐﺋ ﺸﻎ تﺗﻂﻐﻀ ﻄا ﻊﻌ ﺠﻐاﺠﻎ).(٢
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إﻇه ﻄﻌضﻌع تﺧﺳﺈ دراﺠﺎه بالﻈﺰر إلى
الﺎﺳﺼﻐﺛات المﻈﻋﺔﻐﺋ المﺎمﺑﻂﺋ ﺸﻎ جمع المﺳطﻐات
المﻐﺛاﻇﻐﺋ ﻄﻆ جﻋﺋ ،وﻄساءلﺋ ا�لﻐات المﻈﻋﺔﻐﺋ؛
ﺣفاﺸﻐﺎﻋـــا وﻄﺧــــﺛاﺻﻐﺎﻋا) ، (٣ذلك أن المﺤاﺲــــر
والﺳﻌاﺬﺷ غالﺊاً ﻄا تﺿﻌن ﻄﺚفﻐﺋ وغﻐر
ﻄسمﻌﺲﺋ) ,(٤ﺐﻃ إن ﻄﻌضﻌع المﺤاﺲر السﻐاﺠﻐﺋ
ﺸﻎ ﻄﻘﺲﺈ ﺾرة الﺼﺛم ﻏرتﺊط بمﺔمﻌﺲﺋ ﻄﻆ
الﺗﺼﻌل الﺳﻂمﻐﺋ؛ ﻄﻈﻋا ﺲﻂﻃ الﻈفﺟ السﻐاﺠﻎ الﺜي
ﻏﺤﺎﺶﻀ ﺲﻂى ﻇفسﻐﺋ الﺔماﻊﻐر تﺗﺛﻏﺛًا ،ﺸﻋﻌ ﺲﻂﻃ
ﺖﺛﻏث ظﻋر ﺸﻎ الﻌﻗﻏات المﺎﺗﺛة اﻓﻄرﻏﺿﻐﺋ ،وﺻﺛ
أتى ﺸﻎ ﺠﻐاق تﺛاخﻀ وتﻘﺻح الﺳﻂﻌم اﻗجﺎماﺲﻐﺋ،
اﺲﺎﺊارًا إلى ﺾﻌن ذلك الﺎﺛاخﻀ ضرورة ﺲﻂمﻐﺋ ،ﺾﻀ
ﻊﺜا ﻄﻆ أجﻀ ﺾﺤﺷ ﺖﺼﻐﺼﺋ الﺰﻌاﻊر اﻗجﺎماﺲﻐﺋ
وتﺗﻂﻐﻂﻋا ودراﺠﺋ الﺎفاﺲﻀ بﻐﻆ السﻐاﺠﺋ وﺲﻂﻃ
الﻈفﺟ ،وﻏﻌجه دراﺠاته ﺸﻎ ﻄسﺎﻌﻏﻐﻆ :اﻓول
أﺲﻂى ،ﻏﺛرس ﺸﻐه الطﺊﺼﺋ الﺗاﺾمﺋ باﺲﺎﺊارﻊا
ﻇﺚﺊﺋ ﺦاﺖﺊﺋ ﺻرار وﺦاﻇﺳﺎه أﻏﺪاً ،والﺑاﻇﻎ ﺻاﺲﺛي
ﻏﺛرس ﺸﻐه الﺔماﻊﻐر ،ﺠﻌاء ﻄﻆ ﺖﻐث ﺠﻂﻌﺾﻋا
اﻗﻇﺎﺚابﻎ ،أو باﺲﺎﺊارﻊا تﺤﺿﻀ ﻄا ﻏسمى الرأي
الﺳام.
وﺻﺛ تﺳﺛدت ﻄسﺎﻌﻏات تﺗﻂﻐﻀ ﻊﺜا الﺳﻂﻃ الﺊﺿر،
بﺛءًا ﻄﻆ الﻈﺰام الﺛولﻎ ﺸالفرد ﺐﻃ الﺛولﺋ،
واﻇﺳﺿﺟ ذلك ﺲﻂى ﻄﻌاضﻐﺳه ،بﺗﻐث ﺣمﻀ
دراﺠﺋ الﺤﺚﺧﻐﺋ السﻐاﺠﻐﺋ ،والسﻂﻌك اﻗﻇﺎﺚابﻎ،
والمﺳﺎﺼﺛات السﻐاﺠﻐﺋ ،لﻐأتﻎ ضمﻈه ﻄﻌضﻌع
ﺲﻂﻃ ﻇفﺟ الﺔماﻊﻐر).(٥
والﻌاﺻع أن ﺲﻂماء الﻈفﺟ ،بمﻆ ﺸﻐﻋﻃ ﺸروﻏﺛ،
ﻄﺎفﺼﻌن ﺲﻂى أن الفرد ﻄا إن ﻏﻈﺚرط ﺸﻎ جمﻋﻌر
ﻄﺗﺛد ،ﺖﺎى ﻏﺎﺚﺜ ﺠمات خاﺦﺋ لﻃ تﺿﻆ ﻄﻌجﻌدة
ﺸﻐه ﺠابﺼاً ،وﺖﺎى إن ﺾان بﺳﺪﻋا ﻄﻌجﻌد ،ﺸإﻇه
لﻃ ﻏﺿﻆ لﻐﺎﺔرأ ﺲﻂى الﺊﻌح بﻋا أو الﺎﺳﺊﻐر ﺲﻈﻋا
بمﺑﻀ ﻊﺜه الﺧراﺖﺋ وتﻂك الﺼﻌة).(٦
لﺜلك تﻃ الﺎطرق أوﻗً :إلى ﻄاﻊﻐﺋ السﻐﺿﻌلﻌجﻐا
السﻐاﺠﻐﺋ وﺠﻐاﺻات بروزﻊا ﺸﻎ المﺔال
السﻐاﺠﻎ)أوﻗً( ،ﺐﻃ ﺐاﻇﻐاً :الﺳمﻀ ﺲﻂى دراﺠﺋ

المﺤاﺲر السﻐاﺠﻐﺋ ﺸﻎ ﻄﻘﺲﺈ ﺾرة الﺼﺛم
بالمﺶرب)ﺐاﻇﻐاً(.

ً
أوﻻ :اﻟﻤﺸـــــــﺎﻋﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴــــﺔ:
ﻣﺎﻫﻴﺘﻬـــــــﺎ وﺑﺮزوﻫـــــــﺎ ﻓــﻲ
اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
تأتﻎ المﺤاﺲر واﻓﺖاﺠﻐﺟ ﺸﻎ تﺼابﻀ تام ﻄع
المﻈطﺺ والﺎفﺿﻐر ،ﺸﺿﻀ واﺖﺛ ﻄﻈﻋا ﻏﻈﺊع ﺲﻂى
الﺎﻌالﻎ ﻄﻆ الﺼﻂﺈ والﺳﺼﻀ ،ﻊﺜا ﺖسﺈ اﻗﺸﺎراض
الﺼﺛﻏﻃ الﺜي ﻏرى أن الﺳﺼﻀ ﻄسﺎﺼﻀ ﺲﻆ المﺤاﺲر
واﻗﻇفﺳاﻗت الﺎﻎ ترتﺊط بالﻌجﺛان ،ﺲﺿﺟ
المﺳرﺸﺋ الﺎﻎ تﺎمﻌضع ﺸﻎ الﺼﺤرة ،وﺻﺛ ﺻﺛم
أﺸﻘﺬﻌن تﺳارضاً بﻐﻆ الﺳﻌاﺬﺷ والﺳﺼﻀ ،وﻊﻌ
تﺳارض ﺬﻌرته المﺛرﺠﺋ الرواﺻﻐﺋ ،أﻄا أرﺠطﻌ
والفﻂسفﺋ السﻐاﺠﻐﺋ المﺳاﺦرة ﺸﺼﺛ رأﻏا أن ﻊﻈاك
تﺿاﻄﻘً بﻐﻆ الﺳﻌاﺬﺷ ﺾﺼﻌة داﺸﺳﺋ والﺳﺼﻀ ﺾأداة
غﻈﻐﺋ ﻄﺳرﺸﻐاً ).(٧
إن المﺤاﺲر ﺖالﺋ ﺣﺳﻌرﻏﺋ تﺳﺊر ﺲﻆ ﻇﻌع ﻄﻆ
الﺎﺼﻐﻐمات والﺎﺼﺛﻏرات ،تﺎﺿﻌن ﻄﻆ ﻄﺔمﻌﺲﺋ ﻄﻆ
المﻐﻌﻗت والﺗﻌاﺸﺞ واﻓﻄﺞجﺋ ،وترتﺊط بالرغﺊات
وﻄﺊﺛأ الﻂﺜة ،بﻋﺜا تﺧﺊح المﺤاﺲر ﺣأﻇاً ﻄرتﺊطاً
بالﺗﻐاة الﺚاﺦﺋ لﻔﺸراد ،ﺻﻌة ﻄﺎسﻂطﺋ ﻄﺊﻋمﺋ،
تﺼﻌض الﺼﺛرة ﺲﻂى الﺎفﺿﻐر ،ﺻﻌة ﻄﺛﻄرة
وغاﻄﺪﺋ ،تﺎﺤﺿﻀ ﻄﺊﺿرًا ﺸﻎ ﺖﻐاة اﻓﺸراد ،وتﺰﻀ
ﻄﺛﺸﻌﻇﺋ ﺲﻂى ﺲمﺺ ﺠﺗﻐﺺ ،والمﺤاﺲر السﻐاﺠﻐﺋ
اﺠﺎﺑﻈاء ﻄﻆ المﺤاﺲر بﺤﺿﻀ ﺲام ،ﺸﻋﻎ
لﻐسﺌ
ً
اﻓخرى تﺎﺳﺛد بﻐﻆ ﻄﺤاﺲر ﺠﻂﺊﻐﺋ ﻏمﺑﻂﻋا الﺗﺞن
والﺼﻂﺺ والﺶﺪﺈ والﺚﻌف والﺎﻌتر ،واﻏﺔابﻐﺋ ﻏمﺑﻂﻋا
الفرح والسﺳادة واﻓﻄﻀ والﺧﺛاﺻﺋ والﺑﺼﺋ).(٨
ﻊﺜا ﻄﻆ جﻋﺋ ،ﻄﻆ جﻋﺋ ﺐاﻇﻐﺋ ﺸﻎ تﺧﻈﻐﺷ ﻄاﺾﺟ
ﺸﻐﺊر ﻓﺠﺟ "المﺤروﺲﻐﺋ" ،ﻏﺔﺳﻀ المﺤروﺲﻐﺋ
الﺿارﻏﺞﻄﻐﺋ تﺗﻐﻀ ﺲﻂى ﻄﺤاﺲر المﺗﺿﻌﻄﻐﻆ ،ﺸﻎ
ﻄﺼابﻀ الﺤرﺲﻐﺋ الﺼاﻇﻌﻇﻐﺋ الﺎﻎ تﺗﻐﻀ ﺲﻂى
الﺳﺼﻘﻇﻐﺋ ،ﻄﺤروﺲﻐﺋ تﺼﻌم ﺲﻂى الممﻐﺞات
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الﺤﺚﺧﻐﺋ الﻈادرة لﻂﺼائﺛ ،ﺸﻋﻌ ﻄﻂ ِﻋﻃ لﻂﺔماﻊﻐر،
بﺗﻐث ﻏﺔﺳﻂﻋا تﺚﺪع إلﻐه دون أﺠﺟ ﺻاﻇﻌﻇﻐﺋ أو
تﺼﻂﻐﺛﻏﺋ ،بﻋﺜا ﻏمﺎﻂك الﺼادة الﺿارﻏﺞﻄﻐﻌن ﺻﺛرة
السﻐطرة ﺲﻂى المﺤاﺲر السﻐاﺠﻐﺋ واﻗﺠﺎﺼطابات،
لﺿﻆ ﻄﺑﻂما تﻈﺗسر ﻊﺜه المﺤاﺲر ،ﻏﻈﺗسر أﻏﺪاً
ﺦﺳﻌد ﻊﺂﻗء الﺼادة الﺿارﻏﺞﻄﻐﻐﻆ ،ذلك أن
الﺳﻌاﺬﺷ ﻄﻈﺎﻌجات ،لﻋا ﻄﺳاﻏﻐر ﻄﻌجﻋﺋ وﻄراﺻﺊﺋ
ﻄﻆ ﺬرف الﺼادة ،أولﺆك الﺜﻏﻆ ﻏﻌزﺲﻌن وﻏﻈﺎﺔﻌن
وﻏﺪﺊطﻌن تﻂك الﺳﻌاﺬﺷ).(٩
أﻄا ﺲﻆ المﺤاﺲر السﻐاﺠﻐﺋ ﺸﺼﺛ ارتﺊط اﻗﻊﺎمام
بﻋا بمﺔمﻌﺲﺋ ﻄﻆ الﺳﻌاﻄﻀ ،أﻊمﻋا بروز الﺤﺳﺊﻌﻏﺋ
ﺾﺗرﺾﺋ ﺠﻐاﺠﻐﺋ ،ﺐﻃ ﻄرﺖﻂﺋ ﻄا بﺳﺛ الﺗﺛاﺐﺋ ،وﻄا
ﺦاﺖﺈ الﺞﻄﻆ المﺳاﺦر ﻄﻆ تﺗﻌﻗت؛ تمﺑﻂﺌ ﺸﻎ
ﻄﻌت ا�ﻏﺛﻏﻌلﻌجﻐا ،وأزﻄﺋ السﻐاﺠﻎ ،وﺦﺳﻌد
الﺎﺿﻈﻌﺻـــــراط ،وبـــــــروز الفرداﻇﻐـــﺋ وﻄﺔﺎمع
اﻗﺠﺎﻋﻘك). (١٠
ﺠﻐاق ﺲام ﻄﺗﺿﻌم بمرﺖﻂﺋ ﻄا بﺳﺛ الﺗﺛاﺐﺋ ،ﻄرﺖﻂﺋ
اتسمﺌ بالﻈّسﺊﻐﺋ ،والﺎﺤﺿﻐك ﺸﻎ ﺾﻀ ﺣﻎء،
تﺔاوزت أﺠﺟ المﺳﻐارﻏﺋ والﺳﺼﻘﻇﻐﺋ ،تﻂك الﺎﻎ
بﺤرت بﻋا الﺗﺛاﺐﺋ بﺼﻐاﻄﻋا ﺲﻂى الﺳﺼﻘﻇﻐﺋ
والﺎﻈﺰﻐﻃ والسﻂمﻐﺋ واﻗلﺎﺞام بالﺼاﻇﻌن ،ﺠﻐاق
ﺲام بﻘ تﻈﺰﻐﻃ ﻄﺗﺿﻃ ،وﻗ أﻏﺛﻏﻌلﻌجﻐا،
وبمسﺎﻌى اجﺎماﺲﻎ تﺼﻀ ﺸﻐه الﻌﺖﺛة ،وتﺎﺼﻂص
ﺸﻐه درجﺋ ا�تﺼان ،إﻇه ﺬابع أﺾﺑر ﻊﺞلﻐﺋ
وﺸﻌضﻌﻏﺋ) .(١١ﻄع ﻊﺜه المرﺖﻂﺋ ﺲرﺸﺌ المﺂﺠسات
السﻐاﺠﻐﺋ الﺎﺼﻂﻐﺛﻏﺋ؛ ﻄﻆ أﺖﺞاب ،وتﺼالﻐﺛ تارﻏﺚﻐﺋ،
أزﻄﺋ ﻄﺤروﺲﻐﺋ ﺸﻎ ﺲﺛم ﻄﺼﺊﻌلﻐﺎﻋا ﻄﻆ ﺬرف
الﺔماﻊﻐر ،لﻐﺗﻀ ﻄﺗﻂﻋا رؤﺠاء المﺼاوﻗت
والمﻌظفﻐﻆ الساﻄﻐﻆ ،ﻊﺿﺜا تأﺠسﺌ ﻄرﺖﻂﺋ ﻄا
الﻘﻄﻈطﺼﻎ ،ﻏﺰﻋر ذلك ﺸﻎ
بﺳﺛ الﺗﺛاﺐﺋ ﺲﻂى ّ
الﻋﻈﺛﺠﺋ المﺳمارﻏﺋ والفﻆ ،بﺗﻐث أﺦﺊح الﺚﻐال
ﻊﻌ ﻄﻈﺊع أﺲماله ﺾﻂﻋا ،ﻏﺚﻂﻌ تماﻄاً ﻄﻆ أﻏﺋ
ﻇمﻌذجﻐﺋ).(١٢
تﺶﻐرات أرخﺌ بﺰﻘلﻋا ﺲﻂى ﻇفسﻐﺋ المﺔﺎمﺳات
جﺳﻂﺌ ﻄﻆ الﺎﺗﻂﻐﻀ الﻈفسﻎ ﻏﺶﻐر جﻂﺛته ﺲﺊر
برادﻏﺶمات جﺛﻏﺛة ﻄﻆ ﺻﺊﻐﻀ اﻗﺻﺎﺧاد الﻈفسﻎ

ﻏمﻐﺞ ا�ﻇسان المﺳاﺦر بﺤﺶﺷ ﻊمﺔﻎ ،ﻏﺔﺳﻀ ﻄﻆ
رﺸع الﺗﺛود وإلﺶاء ﺣﻎء اﺠمه المسﺎﺗﻐﻀ أﺠمى
ِﻐمِه ،وتﺼﺛﻏﺟ المﺎﺳﺋ والرغﺊﺋ بﻘ ﺖﺛود
ﺻَ
)(١٣
ﻄﺤﺛودة بسﻐاﺠﺋ اﺻﺎﺧادﻏﺋ .
ﻄﻆ ﻇاﺖﻐﺋ أخرى ،ﺠاﻊمﺌ الﺳﻌلمﺋ ﺸﻎ تﺞاﻏﺛ
أﻊمﻐﺋ الﺳﻌاﺬﺷ ،ﺸﺊالمﻌازاة ﻄع الﺎﺛﺸﺺ الﺗر
لﻔﺸﺿار والسﻂع والرأﺠمال ،ﺐمﺋ تﺛﺸﺺ ﺖر
لﻂﺳﻌاﺬﺷ ،إﻏﺔابﻐﺋ ﺾاﻇﺌ أو ﺠﻂﺊﻐﺋ؛ ﺾالﺿراﻊﻐﺋ
بﻐﻆ اﻓﻄﻃ والمﺔمﻌﺲات الﺳرﺻﻐﺋ واﻓدﻏان ،لﺿﻆ
أﺾﺑرﻊا ﻊﻎ ﺲﻌاﺬﺷ ﺲﺛم ا�ﺖساس باﻓﻄان
المرتﺊط بمسﺎﺼﺊﻀ اﻓﺸراد ،وا�ﺖساس بﺳﺛم
الﺑﺼﺋ المرتﺊطﺋ بالﻋﻌﻏﺋ؛ اذ أﺦﺊح ﺠﺂال :ﻄﻆ
طرح ﻄﻆ ﺬرف المﺔمﻌﺲات
ﻇﺗﻆ؟ ﺠﺂاﻗً ُﻏ َ
اﻗجﺎماﺲﻐﺋ الﺎﻎ أﺦﺊﺗﺌ تﺗﺟ بﻈﻌع ﻄﻆ الﺎﻌتر
وﺲﺛم اﻗﺠﺎﺼرار).(١٤
أﻄا السﻐاق الﺚاص ﺸﻐﺎمﻐﺞ بأزﻄﺋ الﺛﻏمﺼراﺬﻐﺋ
الﺎمﺑﻐﻂﻐﺋ ،وﺸﺼﺛان الﺑﺼﺋ ﺸﻎ المﺂﺠسات ،والﺳﺞوف
ﺲﻆ المﺤارﺾﺋ السﻐاﺠﻐﺋ ،وﺲﺛم ﺸﺳالﻐﺋ وﻇﺔاﺲﺋ
السﻐاﺠات الﺳمﻌﻄﻐﺋ باﺲﺎﺊارﻊا ﺻﺛرات تﻌزﻏﺳﻐﺋ
لﻂﺛولﺋ ،وتراجع ﺻﻌة السﻐاﺠﻎ ﺸﻎ ﻄﺼابﻀ زﻏادة
ﺻﻌة الفاﺲﻂﻐﻆ ا�خرﻏﻆ ﻄﻆ ﻄﺔﺎمع ﻄﺛﻇﻎ وﺻطاع
خاص) ،(١٥اﻓﻄر الﺜي أدى إلى بروز الﺤﺳﺊﻌﻏﺋ
ﺾردة ﺸﺳﻀ ﺐﺼاﺸﻐﺋ وﺠﻐاﺠﻐﺋ ضﺛ الﺳﺛﻏﺛ ﻄﻆ
المﺚاوف ،وضﺛ اﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ إﺲادة تﻌزﻏع السﻂطﺋ
بﻐﻆ المﺔمﻌﺲات الﺎﺼﻂﻐﺛﻏﺋ والﺔﺛﻏﺛة ،ﺖرﺾﺋ تﺊﻈﺌ
خطاباً بسﻐطاً ﺠطﺗﻐاً ﻄﺊاﺣرًا وﺠﻋﻀ الفﻋﻃ،
ﻏسﺎﻋﺛف الﺳاﻄﺋ دون الﺚاﺦﺋ.
ﺣﺳﺊﻌﻏﺋ اﻇﺎﺳﺤﺌ ﻄﺳﻋا ﻄﺔمﻌﺲﺋ ﻄﻆ المﺤاﺲر،
ﺾالﺤﺳﻌر باﻗغﺎراب ﺲﻆ السﻐاﺠﻎ ،وبﺳﺛم
المﺤارﺾﺋ ﺸﻎ الﺗﺿﻃ ،وﺲﺛم تﺳﺊﻐر الﺗﺿام ﺲﻆ
ﻊﻌﻏﺋ الﻈاس ،والﺚﻌف جراء ﻄسﺎﻌى المﺳﻐﺤﺋ
الﺼائمﺋ ،والﺚﻌف ﻄﻆ ﻇمط الﺗﻐاة ،والﺚﻌف ﻄﻆ
الﻋﺔرة والمﻋاجرﻏﻆ الﺜﻏﻆ ﻏﺎﻃ تﺧﻌﻏرﻊﻃ بأﻇﻋﻃ
ﻄﺧﺛر المﺎاﺲﺈ اﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ ،ﻏﺎﻃ الﺧرف ﺲﻈﻋﻃ

05

ﻄﻆ ﻄﻐﺞاﻇﻐﺋ الﺛولﺋ ﺲﻂى ﺖساب داﺸﺳﻎ الﺪرائﺈ،
ﺾما ﻏﺎﻃ تﺧﻌﻏرﻊﻃ ﻄﺧﺛرًا لﺎﻋﺛﻏﺛ الﻋﻌﻏﺋ ،لﺎﺰﻋر
بﺜلك ﺻﻌى دﻏماغﻌجﻐﺋ تطرح ﺖﻂﻌﻗً ﺠﻋﻂ ًﺋ
وﺣﺳﺊﻌﻏ ًﺋ ضاﺻﺌ ﻄﻆ بطء إجـراءات اﻓﻇﺰمﺋ
الﺛﻏمﺼراﺬﻐﺋ ،ﺻﻌى تﺚاﺬﺈ الﺶرائﺞ ضﺛ ا�خر
المﺚﺎﻂﺷ ،ﻗ ﺠﻐما المﻋاجرﻏﻆ .ﻊﺿﺜا ﺠﺳﺌ ﻊﺜه
الﺛﻏماغﻌجﻐا الﺤﺳﺊﻌﻏﺋ تﺳالﺒ بﺊراﺲﺋ ﻄﺤاﺲر الﺼﻂﺺ
والﺔﺞع والﺶﺪﺈ ،وتﺗﻌلﻋا جمﻐﺳاً إلى غﺪﺈ
ﺠﻐاﺠﻎ).(١٦
وﻏﻘﺖﺮ ﺲﻌدة المﺤاﺲر بﺤﺿﻀ ﻄﻂفﺌ ﺸﻎ الﺗﻐاة
الﺛﻏﻈﻐﺋ لﻔﺸراد الﺎﻎ أﺦﺊح ﻏﺿسﻌﻊا الﺚﻌف
والفرح والﺗﺞن ،ﺐﻃ الﺗرﺾات اﻗجﺎماﺲﻐﺋ المﺳاﺦرة
الﺎﻎ تﺗرﺾﻋا ﻄﺤاﺲر الﺚﻌف ﻄﻆ المسﺎﺼﺊﻀ وخﻘل
الﺞﻄﻆ الراﻊﻆ اﻇطﻘﺻاً ﻄﻆ ﺖمﻘت ا�ﺣﻋار
والﺎسﻌﻏﺺ الﺿﺊرى تأﺠﻐساً ﺲﻂى ﺸﺿرة أن
ﻄﺧﺛر لﻂفرح
ﻄﻈﺎﻌجات الﺤرﺾات الﺿﺊرى
ٌ
ودواء لﻂﺗﺞن والﺿآبﺋ ،وﻏﺞداد ﺖﺪﻌرﻊا
والسﺳادة
ٌ
ﺸﻎ المﺔال السمﺳﻎ الﺊﺧري خﺧﻌﺦاً الﺊراﻄﺒ
الﺎرﺸﻐﻋﻐﺋ واﻓﺸﻘم وﻇﺤرات إخﺊارﻏﺋ ،لﺎﺊﺼى
الرﻏاضﺋ ﺾﻈﺤاط ﺲﺪﻂﻎ تراﺸﺼه ﻄﺤاﺲر
جﻐاﺣﺋ).(١٧
إن أﻊمﻐﺋ دراﺠﺋ المﺤاﺲر السﻐاﺠﻐﺋ ترجع إلى
اﺲﺎﺊارات ﻄﺎﺳﺛدة ،ﻄﻈﻋا أن المﺤاﺲر تﺤﺿﻀ بﻈﻐﺋ
تﺿﻌﻏﻈﻐﺋ لﻂفرد ،وﻄا الﺗﻐاة اﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ
واﻗجﺎماﺲﻐﺋ والسﻐاﺠﻐﺋ إﻗ اﻄﺎﺛاد لﻋا ،ﺾﺜلك
ترجع إلى ﺾﻌﻇﻋا تﺊﻈﻎ اﻇﺎﺼادات ﻄﻌجﻋﺋ إلى
ﻇﺰرﻏﺋ اﻗخﺎﻐار الﺳﺼﻘﻇﻎ) (١٨الﺎﻎ تﺊرز أﻊمﻐﺋ
الﺳﺼﻀ ﺲﻈﺛ الفاﺲﻀ ﺸﻎ ﺦﻈاﺲﺋ الﺼرار الﺳمﻌﻄﻎ،
وتﻋمﺢ المﺤاﺲر السﻐاﺠﻐﺋ ،ﺸﻎ ﺖﻐﻆ ﻏﺑﺊﺌ واﺻع
الممارﺠﺋ ﺲﺿﺟ ذلك .ﻄﻆ جﻋﺋ أخرى ﺸالﺳﻌاﺬﺷ
السﻐاﺠﻐﺋ ترتﺊط بﺚطابات ﺬﺊﺼات اجﺎماﺲﻐﺋ
ﻄﺗﺛدة تﺿﻌن ﻄسﺎﻋﺛﺸﺋ ﻄﻆ ﺬرف ﻊﺜه
الﺛراﺠﺋ).(١٩
وترتﺊط الﺳﻌاﺬﺷ السﻐاﺠﻐﺋ بالرﻄﺞﻏﺋ السﻐاﺠﻐﺋ،
َولﻌن اﻓﺖﺛاث
ذلك أن الﺳﺛﻏﺛ ﻄﻆ اﻓﺸراد ُﻏﺂ ِّ
السﻐاﺠﻐﺋ ،وﻏﺳﺊرون ﺲﻆ ﺲﻌاﺬفﻋﻃ ﺲﺊر الرﻄﻌز
السﻐاﺠﻐﺋ ،خﺧﻌﺦاً ﺸﻎ اﻓﻇﺰمﺋ السﻂطﻌﻏﺋ الﺎﻎ

تﺚﻈﺺ الﺎﺳﺊﻐرات الﺧرﻏﺗﺋ ،ﺸﻐﺎﺔه المﻌاﺬﻆ إلى
تﻂك الﺎﺳﺊﻐرات المﺪمرة ،ﺾإﺣارة ﺲﻂى الﺗﺪﻌر
وإﺐﺊات وجﻌد الﺜات ،زد ﺲﻂى ذلك أن الﺎﺳﺊﺆﺋ
السﻐاﺠﻐﺋ تسمح باﺠﺎﺛﺲاء ﻄﺔمﻌﺲﺋ ﻄﻆ
الﺳﻌاﺬﺷ السﻂﺊﻐﺋ وا�ﻏﺔابﻐﺋ ﻄﻆ أجﻀ دﺲﻃ أو
تﺼﻌﻏﺨ السﻐاﺠات الﺗﺿﻌﻄﻐﺋ ،لﺎﺧﺊح بﺜلك آلﻐﺋ
ﺸﺳالﺋ لﻂﺎﺳﺊﺆﺋ ،إﻄا ﻄﻆ أجﻀ ﺠﻐاﺠات أو ﺻﺪاﻏا
تﻋﻃ ﺸﺆﺋ اجﺎماﺲﻐﺋ ﻄﺳﻐﻈﺋ ،وذلك بﺿسﺈ تﺳاﺬﺷ
أﺾﺊر ﻇسﺊﺋ ﻄﻆ المﻈاﺦرﻏﻆ ،وتﺿﻌﻏﻆ ﺖﺤﻌد تﻈﺼﻀ
الﺳﺛوى الﺳاﺬفﻐﺋ بسرﺲﺋ ﺾﺊﻐرة.
لﺎﺊرز المﺤاﺲر السﻐاﺠﻐﺋ ﺸﻎ ﻄﺔمﻌﺲﺋ ﻄﻆ
الﺼﺪاﻏا ،ﻄﻈﻋا الﻋﻌﻏﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ الﺎﻎ تﺎﺗﺛد ﺲﺊر
ﻄﺤاﺲر جمﺳﻐﺋ ،والفﺧﻀ بﻐﻆ المﺧﻂﺗﺋ الﺤﺚﺧﻐﺋ
والمﺧﻂﺗﺋ الﺳاﻄﺋ الﺎﻎ ﻏﺗﺛدﻊا الﺪمﻐر الﺔمﺳﻎ،
وتﺗﺛﻏﺛ الفرق بﻐﻆ المﺔال الﺳام والﺚاص،
وﻄسألﺋ الﺼﻐﻃ الﺎﻎ تﺳﺛ تفﺪﻐﻘت جماﺲﻐﺋ،
وﻄسألﺋ الﺛﻏمﺼراﺬﻐﺋ الﺎﻎ تفﺧﻀ ﺸﻎ الﺧراﺲات،
والﺎﻎ ﻏﺎﺗﻌل ﺲﺊرﻊا الﺳﺛو إلى خﺧﻃ وﻄﻈاﺸﺟ،
وﺸﻎ اﻗخﺎﻐارات السﻐاﺠﻐﺋ لﻔﺸراد ﻄﻆ خﻘل
اﻗﺠﺎﺗﺼاﺻات اﻗﻇﺎﺚابﻐﺋ لﺎﺤﺿﻀ اﻗﻇﺎﺚابات ﺸﻎ
الﺗﺼﻐﺼﺋ ﺸرﺦﺋ لﺛﺲﻃ ﺖﺞب أو اﻗﻇﺎﺼام ﻄﻈه وﻄﻆ
ﻄرﺣح الﺊﻂﺛة أﻏﺪاً ،ﻊﻈا اﻓﺸراد ﻏرجﺳﻌن إلى
ﺲﻌاﺬفﻋﻃ اﺠﺎﺔابﺋ لﻂﺔروح الﻈفسﻐﺋ الﺳمﻐﺼﺋ
المﺎﺔﺜرة.

06

ﺛﺎﻧﻴــ ًﺎ :ﻧﺤــــــﻮ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴـــــﺎ
ﺳﻴﺎﺳﻴـــــﺔ ﺗﺘﺠـــــﺎوب ﻣــــــﻊ
إﺷﻜﺎﻻت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
إن اﺖﺎﺪان الﺛولﺋ لﻔلﺳاب الرﻏاضﻐﺋ ﻏﻋﺛف إلى
خﺛﻄﺋ أغراضﻋا ،وﻄﻈﻋا ﻄﻈح الﺤرﺲﻐﺋ لﻂﻈﺰام
السﻐاﺠﻎ ،وتﺳمﻐﺺ الﻌﻗء الﻌﺬﻈﻎ ،وتﺔﺜﻏر
السﻂﻌك السﻐاﺠﻎ المﺗاﺸﺮ ،إضاﺸﺋ إلى ﺾﻌﻇﻋا
أداة لﻂﺎﺧرﻏﺷ السﻐاﺠﻎ) .(٢٠ﺖﻐث تﺳﺛ وﺠﻐطاً
ﻇاﺲماً لﺎمرﻏر ﻄﺔمﻌﺲﺋ ﻄﻆ الرﺠائﻀ السﻐاﺠﻐﺋ
لﻂﺗﺿﻌﻄات اتﺔاه الﺔماﻊﻐر ﻄﻆ أجﻀ ﻄﺼﺊﻌلﻐﺋ أﺾﺊر
بﺗﺿمﻋا وخﺪﻌع أﺾﺑر واﺠﺎﺼرار واﺠﺎمرارﻏﺋ
لﻔﻇساق السﻐاﺠﻐﺋ الﺗاﺾمﺋ ،ﻏﺼع ﻊﺜا ﺲﺊر الﺛﺲﻃ
المادي والرﻄﺞي المﺎﻌاﺦﻀ لﻔﻇﺤطﺋ الرﻏاضﻐﺋ،
والﺗﺪﻌر الرﻄﺞي لﻂﺞﺲماء السﻐاﺠﻐﻐﻆ ﻄﻆ أجﻀ
إﺲطاء اﻇطﻘق المﺊارﻏات ،وﺸﻎ ﺖفﻘت اﻗﺸﺎﺎاح،
ﺐﻃ ﺸﻎ تﺼﺛﻏﻃ الﺔﻌائﺞ لﻂفائﺞﻏﻆ وتﻋﻈﺆﺋ الفرق
والمﻈﺎﺚﺊات إﺐر ﺸﻌزﻊا بالﺊطﻌﻗت والمﺊارﻏات،
واﺠﺎﺼﺊالﻋا بﺳﺛ ﺸﻌزﻊا ﺸﻎ ﺖفﻀ بﻋﻐﺒ تﺼام ﺸﻐﻋا
ﺬﺼﻌس تﻂﺎﺗﻃ ﺸﻐﻋا ﻄﺤاﺲر الﺗاﺾمﻐﻆ
والمﺗﺿﻌﻄﻐﻆ.
ﻊﺜا ﻄﻆ جﻋﺋ ،ﻄﻆ جﻋﺋ ﺐاﻇﻐﺋ تﺳﺎﺊر اﻓلﺎراس
ﻄﺔمﻌﺲات تﺤﺔﻐﺳﻐﺋ تساﻇﺛ اﻓﻇﺛﻏﺋ الﺎﻎ تﻈﺎمﻎ
إلﻐﻋا ،بﺗﺈ ووﺸاء وتﺪﺗﻐﺋ وﺣﺶﺷ أﺾﺊر ﻄﻆ
المﺤﺔع الﺳادي ،وبالﺎالﻎ تﺧﺛر ﺲﻈﻋا ﻄﺔمﻌﺲﺋ
ﻄﻆ المﻌاﺻﺷ؛ ﻄﻈﻋا السﻐاﺠﻐﺋ والرﻏاضﻐﺋ ،ﻇﺎﻐﺔﺋ
غﻐرة ﻊﺜه الفﺧائﻀ ﺲﻂى أﻇﺛﻏﺎﻋا ،وﺾﺜا إﺖساﺠﻋا
بمسﺂولﻐﺋ الﺛﺸاع ﺲﻆ ﺸرﻏﺼﻋا ﺸﻎ وجه ﺾﻀ ﻄﻆ
تﺳﺎﺊره ﻏسﺳى إلى ﺲرﺻﻂﺋ ﻄساره).(٢١
اذ ﻏﺧﻀ ﺲﺛد ﻄﻈﺚرﺬﻎ ﻊﺜه المﺔمﻌﺲات
المﺤﺔﺳﺋ إلى ﻄﻂﻐﻌن ﻄﻈﺚرط ،أغﻂﺊﻋﻃ ﺣﺊاب،
تساﻊﻃ وﺠائﻀ الﺎﻌاﺦﻀ اﻗجﺎماﺲﻎ ﺸﻎ تﺤﺊﻐك
الﺳﻘﺻات بﻐﻈﻋﻃ ،ﺸﺆﺋ تﺗﺎﻀ َﺖ ِّﻐﺞًا ﺾﺊﻐرًا ﺸﻎ ﻊرم
اﻓﺲمار بالمﺶرب بﻈسﺊﺋ تﺧﻀ إلى  ٤٦,٣٢ﺸﻎ
المﺆﺋ) ،(٢٢وﻓن الﺤﺊاب ﻏﺗﻐﻀ أﻏﺪاً ﺲﻂى ﺸﺆﺋ
اجﺎماﺲﻐﺋ وﻄرﺖﻂﺋ ﺲمرﻏﺋ تﺎمﻐﺞ بالفﻌران الﺳاﺬفﻎ

والﻈفسﻎ ،با�ﻄال والطمﻌﺖات ،ﺸﺼﺛ أﺦﺊﺗﺌ
ﻊﺜه الفﺆﺋ تﺚﺎار الفﺳﻀ اﻗﺖﺎﺔاجﻎ ﺾﺚﻐار بﺛﻏﻀ
ﺲﻆ المﺤارﺾﺋ السﻐاﺠﻐﺋ ،وذلك بﺗﺿﻃ ﺲﺛم الﺑﺼﺋ
ﺸﻎ ﺸﺳﻀ السﻂطﺋ ،وﺲﺛم ﺸﺳالﻐﺋ ﻄﺔمﻌع
السﻐاﺠات وا�جراءات والﺊراﻄﺒ الﺳمﻌﻄﻐﺋ
الﺎﺗفﻐﺞﻏﺋ �دﻄاج الﺤﺊاب ،وﺾﺜا ﺲﺛم ﺸﺳالﻐﺋ
وﻇﺔاﺲﺋ ﻄﺚﺎﻂﺷ السﻐاﺠات الﺳمﻌﻄﻐﺋ اﻗجﺎماﺲﻐﺋ
الﺎﻎ تسﺎﻋﺛف الﺤﺊاب المﺶربﻎ؛ ﻄﻆ تﺤﺶﻐﻀ
وﺦﺗﺋ وتﺳﻂﻐﻃ).(٢٣
خﻂﺺ إﺖساﺠاً لﺛى
إن ﺲﺛم ﺸاﺲﻂﻐﺋ السﻐاﺠات تﻂك َ
الﺤﺊاب بﺳﺛم ﺸﺳالﻐﺎﻋﻃ أﻏﺪاً ،لﺜا ﺠاد بﻐﻈﻋﻃ
اﻗﺲﺎﺼاد بﺳﺛم إﻄﺿاﻇﻐﺋ الﺎﺶﻐﻐر اﻗجﺎماﺲﻎ
والسﻐاﺠﻎ ،وﻊﻌ ﻄا أدى إلى ضﺳﺷ اﻗﻇﺚراط ﺸﻎ
والسﻐاﺠﻐﺋ
اﻗجﺎماﺲﻐﺋ
الﺎﻈمﻐﺋ
ﺻﺪاﻏا
واﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ لﻂﺊﻘد.
تﺗﻌﻗً ﺾﺊﻐرًا اﻇطﻘﺻاً
لﺼﺛ ﺲرف اﻓلﺎراس المﺶربﻎ ُّ
ﻄﻆ ﺠﻈﺋ  ٢٠١٦الﺎﻎ بﺧمﺌ ﺲﻂى ﻄﻈع ﻊﺜه
المﺔمﻌﺲات الرﻏاضﻐﺋ ﻄﻆ ولﻌج ﻄﻘﺲﺈ ﺾرة
الﺼﺛم ،لﺿﻆ ﺸﻎ ﺠﻈﺋ  ٢٠١٨ﺲاد اﻓلﺎراس بﻌﺲﻎ
أن الﺤﺳارات
جﺛﻏﺛ ،إذ أﺦﺊح أﺾﺑر تﻈﺰﻐماً ،ذلك ّ
أﺦﺊﺗﺌ ﻄﺿﺎﻌبﺋ وﻄﺶﻈاة ،وﻓﻇﻋا ﺾﻂﻋا ُتمﻈَح ﻄﻆ
الﺊﻐﺆﺋ الﺑﺼاﺸﻐﺋ والمﺳﻐﺤﻐﺋ لﻂﺔمﻋﻌر ،ﺸإﻇﻋا ﺖمﻂﺌ
ﻄطالﺈ اجﺎماﺲﻐﺋ وﺠﻐاﺠﻐﺋ ،وبﺜلك ارتفع
ﻄﻈسﻌب اﻗﺖﺎﺔاج لﺛﻏﻋا) ،(٢٤تسﺎﺚﺛم تﻂك
الﺤﺳارات ﺾﻌﺠﻐﻂﺋ ﺬﺊﻐﺳﻐﺋ لﻂﺎروﻏح ﺲﻆ الﺼمع
السﻐاﺠﻎ الﺜي ﻏﺳﻐﺤه المﺔﺎمع المﺶربﻎ.
لﺼﺛ بﺛأ ألﺎراس المﺶرب بمﺳارضﺋ واﻇﺎﺼاد الﺼاﻇﻌن
 ٠٩-٠٩الﺜي جاء لمﺗاربﺋ ﺣﺶﺈ المﻘﺲﺈ،
واﺲﺎمﺛ ﺸﻎ ذلك ﺲﻂى اﻓغاﻇﻎ الﺎﻎ تمﺔﺛ الﺗرﻏﺋ،
وتﺛﺲﻌ إلى الﺎمرد ﺲﻂى السﻂطﺋ ،واﻇﺎﺼاد
الﺳسﺿرﻏﺋ
الﺚﺛﻄﺋ
ﺻاﻇﻌن
وﻄﺳارضﺋ
)ﻄاغﻈمﺤﻐﻌش لﻂﺳسﺿر( ،وﺾﺜا رﺸﺨ ﺖﻀ
اﻓلﺎراس ﻄﻆ ﺬرف وزارة الﺛاخﻂﻐﺋ ،وﻄا راﺸﺼه ﻄﻆ
ﻄﺤاﺲر الﺗﺼﺛ والﺿره تﺔاه رجال الﺤرﺬﺋ ،وﺲﺛم
الﺑﺼﺋ ﺸﻎ السﻂطﺋ ،لﺎﻈﺎﺼﻀ اﻓلﺎراس إلى
اﻗﻇﺎﺼادات ذات الطﺊﻐﺳﺋ السﻐاﺠﻐﺋ ،وذلك باﻇﺎﺼاد
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السﻐاﺠﺋ الرﻏاضﻐﺋ واﻓوضاع اﻗجﺎماﺲﻐﺋ ،وﻄﻆ
ﺐﻃ اﻇﺎﺼاد ﺠﻐاﺠات السﻂطﺋ).(٢٥
وبﻋﺜا اﻇﺎﺼﻂﺌ ﻄﻆ ﻇﻋﺒ ﺠﻐاﺠﺋ ﻄﺼاوﻄﺋ السﻂطﺋ
إلى ﻇﻋﺒ ﺠﻐاﺠﺋ الﻋﺔﻌم ﺲﻂﻐﻋا ،وﺻﺛ ﺠاﺲﺛﻊا
ﺲﻂى ذلك ﺾﻌﻇﻋا تﺎمﻐﺞ باﻗﺠﺎﺼﻘلﻐﺋ الﺎﻈﺰﻐمﻐﺋ
والمالﻐﺋ ﺲﻆ باﺻﻎ الﺎﻈﺰﻐمات اﻗجﺎماﺲﻐﺋ
والسﻐاﺠﻐﺋ ،اﻓﻄر الﺜي جﺳﻀ ﺻراراتﻋا تﺎسﻃ
باﻗﺠﺎﺼﻘلﻐﺋ.
والﺔﺛﻏر با�ﺣارة أن اﻇﺎﺼادات ﻊﺜه المﺔمﻌﺲات
ﺾﻂﻋا ﻄﻌجﻋﺋ إلى المﺂﺠسات السﻐاﺠﻐﺋ دون
المﺂﺠسﺋ المﻂﺿﻐﺋ) ،(٢٦وﻏرى الﺊﺳﺨ أﻇه تﺿﺎﻐك
ﺠﻐاﺠﻎ ﻏمﻈع السﻂطﺋ ﻄﻆ خﻈﺛﺻﺋ اﻓلﺎراس ﺸﻎ
تﻌجﻋات ﺠﻐاﺠﻐﺋ تسمح لﻂسﻂطﺋ بﻈسفﻋا ،إﻇﻋا
بﻋﺜا الﺎﺿﺎﻐك تﺤﺿﻀ ﻄﻈاﺲﺋ ﺠﻐاﺠﻐﺋ لﺧﺈ جام
غﺪﺊﻋا ﺲﻂى الﺗﺿﻌﻄﺋ والﺊرلمان ،ﺸفﻎ اﻇﺎﺼاد
واضح لﻂﺊرلماﻇﻐﻐﻆ المﺶاربﺋ رﺸع ﺸﺧﻐﻀ "غرﻏﻆ
بﻌﻏﺞ" رﺠالﺋ ﺾﺎﺊﺌ ﺲﻂﻐﻋا ﺲﺊارة "ﺸالﺼﺊﺋ الﺎﺿرﺾﻐر،
ﺸالمﺼرر الﺊﺶرﻏر" أي داخﻀ ﺻﺊﺋ الﺊرلمان ﻏﺪﺗك
الﺊرلماﻇﻐﻌن وﺸﻎ المﺼررات الﺛراﺠﻐﺋ تﺪﺳﻌن
"الﺊﺶرﻏر") ،(٢٧وذلك ﺸﻎ المﺊاراة الﺎﻎ جمﺳﺌ الرجاء
الرﻏاضﻎ بفرﻏﺺ الﻈادي الﺼﻈﻐطري برﺠﻃ ﺐمﻆ
ﻇﻋائﻎ ﺾأس الﺳرش لمﻌﺠﻃ  .٢٠١٨أﻄا ﺸﻐما
ﻏﺎﺳﻂﺺ باﻇﺎﺼاد الﺗﺿﻌﻄﺋ ﺸﺼﺛ ظﻋرت أغﻈﻐﺋ
"الﺗﺿﻌﻄﺋ ﻄﻈﺗﺊﻌﻊاش ﻇﺤﺳﻂﻌﻊا وﻄﺳﻂﺊالﻈاش"
بمﺳﻈى ﻗ ﻇﺗﺈ الﺗﺿﻌﻄﺋ ﻇﺗرق ﺾﻀ ﺣﻎ وبﺛون
ﻄﺊاﻗة ،ﺐﻃ ظﻋرت أغﻈﻐﺋ "رجاوي غﻌاﻇﻎ" ،وﻄﻆ
بﻐﻆ ﻄا جاءت به ﻄﺼطع" ،ﻄﺶاﻇا ﻄسمﻌﻄﺋ تﺿره
الﺗﺿﻌﻄﺋ" أي ﺠاﺲﺋ ﻄسمﻌﻄﺋ )ﺸﻎ إﺣارة الى
الساﺲﺋ ا�ضاﺸﻐﺋ الﺎﻎ زادتﻋا الﺗﺿﻌﻄﺋ( تﺿره ﺸﻎ
الﺗﺿﻌﻄﺋ.
إذ تﺳﺊر ﻊﺜه اﻓغاﻇﻎ والمرددات داخﻀ ﻄﻘﺲﺈ
ﺾرة الﺼﺛم ﺲﻆ ﺠﻐﺿﻌلﻌجﻐا وﻄﺤاﺲر ﺲﺛم الرضى
الﺿﺊﻐر ﺲﻆ ﻄﺚﺎﻂﺷ السﻐاﺠات الﺎﻎ تﺛبرﻊا،
ﺸالﺗﺿﻌﻄات غﻐر ﺻادرة ﺲﻂى إﺣﺊاع المادﻏﺋ
والﻈفسﻐﺋ لﻔﺸراد ﻄما ﻏﺔﺳﻂﻋﻃ ﺻادرﻏﻆ ﺲﻂى أي
ﺣﻎء ﺻﺛ ﻏﻌﺦﻀ ﻄا ﻏﺤﺳرون به).(٢٨

وتسمح الطﺊﻐﺳﺋ الﻋﻈﺛﺠﻐﺋ لمﻂﺳﺈ ﺾرة الﺼﺛم
باﺲﺎﺊاره
ﺸﺪاء ﺲمﻌﻄﻐاً) ،(٢٩أن ﻏﺎﻈاظر جمﻋﻌرا
ً
َ
الفرﻏﺼﻐﻆ ،ﺲﻂى ﺣﺿﻀ اغﻌري تطرح ﺸﻐه أﻄﻌر
)(٣٠
الﺳاﻄﺋ لﻂﻈﺼاش ،بﺎﺊادل ا�راء والﺗﺔﺒ  ،ﺸﻐﺛخﻀ
َ
الفرﻏﺼﻐﻆ ﺸﻎ ﻄﻈاﺸسﺋ ﺠﻐﺿﻌلﻌجﻐﺋ
ﻄﺤﺔﺳﻌا
أي الﺔمﻋﻌرﻏﻆ ﺻادر ﺲﻂى المساﻊمﺋ ﺸﻎ
ﻄفادﻊاّ :
ﺸﻌز ﺸرﻏﺼه ﻄﻆ خﻘل أﺠﻂﻌب الﺎﺤﺔﻐع ،ﺸﺎﺰﻋر
بﺜلك أﺣﺿال تﻈﺰﻐﻃ الﺔمﻋﻌر ،وﺬرﻏﺼﺋ تردﻏﺛ
الﺤﺳارات ،وﺾﻐفﻐﺋ رﺸع أﺲﻘم الفرﻏﺺ والﺎﻂﻌﻏح
بﻋا.
لﻐمﺑﻀ المﻂﺳﺈ ﻄﺿاﻇاً جﺛﻏﺛًا لﺳﻂﻃ السﻐاﺠﺋ،
ﺸﺪاء ﺲمﻌﻄﻐاً خالﻐاً ﻄﻆ ﺾاﺸﺋ أﺣﺿال
وﻏﺧﺊح
ً
الﺎراتﺊﻐﺋ؛ ﺸاﻓﺸراد ﻏﺼفﻌن ﺸﻌق أرضﻐﺋ ﻄﺤﺎرﺾﺋ
وﻏﻂﺊسﻌن أﺻﻈﺳﺋ ﻄﺑالﻐﺋ ،ﻏﺎﺚﻂﺧﻌن ﻄﻆ تمﺑﻘتﻋﻃ
وخﻂفﻐاتﻋﻃ الﺛﻏﻈﻐﺋ والﺑﺼاﺸﻐﺋ والسﻐاﺠﻐﺋ
وﻏﺧﺊﺗﻌن ﺦﻌتاً واﺖﺛًا ووﺲﻐاً واﺖﺛًا ،تﺜوب
الﺜوات ﺸﻎ بﻈﻐﺋ ﻗ ﻄادﻏﺋ رﻄﺞﻏﺋ ﺸﻐﺊﺛأ الﺎفاوض
ﺖﻌل الﺗاجﻐات الﺳاﻄﺋ).(٣١
تﺎﺗﻌل ﻄﻘﺲﺈ ﺾرة الﺼﺛم المﺶربﻐﺋ إلى ﻄﻈﺧات
أغان وأﻇاﺣﻐﺛ لﻃ تﺳﺛ
لﻖبﺛاع الفﻈﻎ ،ﻄﻆ خﻘل
ٍ
تﺼﺎﺧر ﺲﻂى ﻄﺂازرة الفرق الرﻏاضﻐﺋ ،بﻀ باتﺌ
تﺗمﻀ رﺠائﻀ ﺠﻐاﺠﻐﺋ إلى الﺛاخﻀ والﺚارج،
بﺗﻐث ﻏﺎﻃ اﻗﻇﺎﺼال ﻄﻆ ﻗﺲﺊﻐﻆ إلى أﺸراد ﺖاﻄﻂﻐﻆ
ﺲﻌاﺬﺷ وﻄﺤاﺲر ،تمﺑﻀ ضمﻐر اﻓﻄﺋ أﺐﻈاء ﺸرﺖﺎﻋﻃ
بﺎسﺔﻐﻀ ﻊﺛف ،والﺿﺤﺷ ﺲﻆ ﺻمﺧان داخﻂﻐﺋ
تﺗمﻀ ﺣﺳارات ﺠﻐاﺠﻐﺋ ﺾا�ﺠﻘم أو الﺼﺪﻐﺋ
الﺼسام،
الفﻂسطﻐﻈﻐﺋ أو الﺧﺗراء المﺶربﻐﺋ أو
ّ
تﺎﺚﻂﻂﻋا ﺖرﺾات وإﻏماءات ترﻄﺞ إلى ﻄا ﻊﻌ
ﺠﻐاﺠﻎ ،ﺸﻎ لﺶﺋ تﺳﺊر ﺲﻆ ﻄﺤاﺲر تطفﻌ ﺸﺼط ﺸﻎ
لﺗﺰﺋ اﻗﻇﺎﺤاء ،ﻊﺿﺜا تﺧﺊح الﺤﺳارات ﺸﻎ ﻊاته
المرﺖﻂﺋ ذات ﺬﺊﻐﺳﺋ ﺠﻐمﻐائﻐﺋ وﻊﻌﻏاتﻐﺋ).(٣٢
وﻏﺰﻋر ﻄﻂﺳﺈ ﺾرة الﺼﺛم بﻌﺦفه ﻄﺿاﻇاً لﺎﺧرﻏﺷ
اﻗﻇفﺳاﻗت المﺿﺊﻌتﺋ ،ﺖﻐث ﻏسمح بﺿﻀ ﺣﻎء
داخﻀ ﻊﺜا الﻋﻐﺿﻀ المﻋﻐﺈ ،إﻇه ﺸﺪاء ﻄﺚﺎﻂﺷ ﺲﻆ
خارجه ،إذ تﻈطﻂﺺ بﺛاخﻂه أﺦﻌات المﺎفرجﻐﻆ بﺿﻀ
اﻓﻇاﺣﻐﺛ المﺎﺳﻂﺼﺋ بمﻌضﻌﺲات ﻄﺚﺎﻂفﺋ ،ﻄﺑﻀ
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الﺎﻈﺛﻏﺛ بالﻈﺰام السﻐاﺠﻎ ،وﺣﺚﺧﻐاته،
وباﻇﺗراﺸات المﺔﺎمع وباﻗﺲﺎﺛاءات ﺲﻂى الﺤﺳﻌب
المسﻂمﺋ ...إﻇﻋا ظاﻊرة اجﺎماﺲﻐﺋ ،وﺣﺿﻀ ﻄﻆ
أﺣﺿال الﺎﺳﺊﻐر السﻐاﺠﻎ ﻄﺎطﻌر بﺤﺿﻀ ﻄﻂفﺌ
لﻘﻇﺎﺊاه لﺛى ﻄﻈاﺦري الﻈﻌادي الﺿﺊرى ،تسﺎﻌﺖﻎ
ﺻﻐادات المﺎفرجﻐﻆ ﺣﺳاراتﻋا ﻄﻆ اﻓﺖﺛاث الراﻊﻈﺋ
)الﺊﺂس اﻗجﺎماﺲﻎ ،الﺊطالﺋ ،ا�رﻊاب ،الرﺣﻌة،
الفساد ،الرغﺊﺋ ﺸﻎ الﻋﺔرة ،الﺗﺿرة" ،وﺦﻌلﻐﺋ"
اﻓغﻈﻐاء الﺔﺛد (...لﻈﺤر أﻇاﺣﻐﺛﻊﻃ الﺼادﺖﺋ
بفﺪﻀ الﺔﻌﺻﺋ المﻌﺠﻐﺼﻐﺋ المراﺸﺼﺋ لﻋﻃ.
ﺐﻃ ﻏأخﺜ الﺎﺳﺊﻐر السﻐاﺠﻎ ﺣﺿﻀ ﺖفﻀ ﺸرجﻌي،
ﻏﺳطﻎ ﻄﺳﻈى ﻓﺲﺪاء المﺔمﻌﺲﺋ ،ﺻﺛ ﻏﻈﺎﺼﻀ إلى
ﻊﻌﻏﺋ ﺠﻐاﺠﻐﺋ وﻇﺪالﻐﺋ .وترجع تﻂك الﺎﺳﺊﻐرات
السﻐاﺠﻐﺋ الﺎﻎ تﺊرز ﺸﻎ المﻂﺳﺈ إلى ﺐﻘﺐﺋ
تﺧﻈﻐفات ﻄﻆ ال ّﺎَسﻐﻐﺟ ﻊﻎ):(٣٣
أوﻗً :تسﻐﻐﺟ أﻏﺛﻏﻌلﻌجﻎ ﻏﻌﺖﻎ باﻗﻇﺎماء إلى
جماﺲﺋ أو جمﺳﻐﺋ أو ﻄﺔمﻌﺲﺋ ﺠﻐاﺠﻐﺋ ﻄﺳﻐﻈﺋ.
ﺐاﻇﻐاً :تسﻐﻐﺟ ﻊﻌﻏاتﻎ ﻏﻌﺖﻎ باﻇﺎماء ﻊﻌﻏاتﻎ
ﻄﺳﻐﻆ.
ﺐالﺑاً :تسﻐﻐﺟ ﻇﻌﺲﻎ أو ﺬﺊﺼﻎ ﻄﻆ أجﻀ إدخال
ﻄﺤﺿﻀ ﺲمﻌﻄﻎ إلى أجﻈﺛة الفاﺲﻀ الﺳمﻌﻄﻎ.
ﺸﺪاء ﻄفﺎﻌﺖاً ،ﻏﺔﺎمع ﺸﻐه اﻓﺸراد
ﻏﺤﺿﻀ المﻂﺳﺈ
ً
لﺧﻌغ رأي ﺲام ،وﻏﺎﺗﻌلﻌن بفﺪﻂه وﺲﺊره إلى
ﻄﻌاﺬﻈﻐﻆ ،تﺔمﺳﻋﻃ آراء وﺻﻐﻃ وغاﻏات واﺖﺛة ،ﻄع
أن الﺎﺊادل اﻗﻇفﺳالﻎ لﻌجﻋات
اﻓخﺜ بﺳﻐﻆ اﻗﺲﺎﺊار ّ
الﻈﺰر ﺖﻌل ﻄسائﻀ تﺚص المﺧالح الﺳاﻄﺋ ﻊﻌ
الﺜي ﻏﺎﻐح ﺸرز الرأي الﺳام ،الﺜي ﻊﻌ باﻓﺠاس
وﺠﻐﻂﺋ المﻌاﺬﻈﻐﻆ ﺸﻎ الﺪﺶط ﺲﻂى الﺛولﺋ).(٣٤
أن الﺤاب المﻈاﺦر
وﻏﺊﺛو ﺲﻂى ﻄﺼاﺲﺛ المﺛرجات ّ
لﻂﻈادي ﺻﺛ وجﺛ ﺸﺳﻘً ﺣﺚﺧﻐﺎه المﺎمﻐﺞة ،واﺾﺎﺤﺷ
جمﻋﻌر الﺤﺊاب أوﻗً ،ﺾما ﺲﺑر ﺐاﻇﻐاً ﺲﻂى تﺳﺊﻐر
ﺾﻘﻄﻎ ،وﺲﻂى ﻊﻌﻏﺎه ﻄﻆ خﻘل اﻇﺪماﻄه لـ
"ﺸرﻏﺼه الﺿﺊﻐر" لﺿرة الﺼﺛم .وﻏرخص المﻂﺳﺈ
بأجﻌائه الﻋائﺔﺋ إﻄﺿاﻇﻐﺋ ﻇسﺒ الﺳﻘﺻات
اﻗجﺎماﺲﻐﺋ الﺔﺛﻏﺛة ،بﻌاﺠطﺋ اﻓداء الممﺿﻆ
ﺸﺪاء لﻂﺎﺳﺊﺆﺋ
لﺳمﻂﻐﺋ الﺤﺊﺿات الﺼائمﺋ ،لﻐﺧﺊح
ً
)(٣٥
وﺾﻐاﻇاً رﻄﺞﻏاً ﻏﺳﺊر ﺲﻆ بﻈاء اجﺎماﺲﻎ .

الﻘﺲﻈﺷ ﻄﻆ
أن ﻊﻈاك ﻇﺞوﺲاً إلى ﺐﺼاﺸﺋ ّ
ﻘﺖﺮ ّ
و ُﻏ َ
خﻘل تﺳﺊﻐرات داخﻀ ﻄﻘﺲﺈ ﺾرة الﺼﺛم ﻊﻌ
اﺠﺎﺳارة لﺑﺼاﺸﺋ ﻄﻌجﻌدة ﺸﻎ الفﺪاء الﺳمﻌﻄﻎ
الﺿﻂﻎ ،ﺸﻎ ﺾﻈﻋه ﻊﻌ اﺠﺎﺗﺪار لمﺚﺎﻂﺷ
الﺛﻏﻈاﻄﻐات المﺳرﺸﻐﺋ والﻌجﺛاﻇﻐﺋ والﺳﺼﻂﻐﺋ
والﻈفسﻐﺋ الﺎﻎ تﺼﻌم بﺪﺊط السﻂﻌك السﻂمﻎ
لﻂﺔمﻌع أﺐﻈاء ﺸﺎرة اﻓزﻄات أي ﺸﻎ ﺲﺞ اﻗﺖﺎﺔاجات
والﺧراع والمﺼاوﻄﺋ واﻗﻇفﺳال .ﺠﻂمﻐﺋ ﺾﺎﺿﺎﻐك
ﺸﻎ الﺧراع ﻄع السﻂطﺋ ترجع الى ﺲﺛم الﺎﺿاﺸﺂ
ﺸﻎ الﺼﺛرة والﺼﻌة ،ﻄﻆ أجﻀ ﺾسﺈ تأﻏﻐﺛ وتﺳاﺬﺷ
وتﺪاﻄﻆ ا�خرﻏﻆ ووضع الﺚﺧﻃ ﺸﻎ وضﺳﻐﺋ غﻐر
ﻄﺎﻌازﻇﺋ).(٣٦
لﺎﺎﺤﺿﻀ ﺐﻘﺐﺋ ﻄﺤاﺲر ﺠﻐاﺠﻐﺋ أﺠاﺠﻐﺋ تﺔﺎمع
بﺤﺿﻀ ﻄرﺾﺈ ،وﺾﻀ ﺣﺳﻌر ﻏﺂدي إلى ا�خر،
ﻄﺤاﺲر ﺠﻐاﺠﻐﺋ ﺠﻂﺊﻐﺋ تﺿمﻆ ﺸﻎ الﺶﺪﺈ
والمﺰﻂﻌﻄﻐﺋ والﺗﺿرة والﺗرﻄان الﻈسﺊﻎ واﻗغﺎراب
السﻐاﺠﻎ؛ ﻄﺤاﺲر ﺠﻐاﺠﻐﺋ تﺊرز بﺤﺿﻀ جﻂﻎ ﺸﻎ
ﻄﺔمﻌع اﻓغاﻇﻎ والﺤﺳارات الﺎﻎ ﻏﺗمﻂﻋا ﻄﺤﺔﺳﻌ
الفرق الرﻏاضﻐﺋ بالمﻘﺲﺈ.
والﺤﺳﻌر بالمﺰﻂﻌﻄﻐﺋ ﻏﺊرز اﻇطﻘﺻاً ﻄﻆ أغﻈﻐﺋ "ﺸﻎ
بﻘدي ظﻂمﻌﻇﻎ") (٣٧والمﺰﻂﻌﻄﻐﺋ ﺖالﺋ ﻇفسﻐﺋ
ﻏﺗﺟ ﺸﻐﻋا الفرد بأﻇه ﻄﺳﺎﺛى ﺲﻂى ﺖﺼﻌﺻه
وﺖرﻏاته ،وﻏﺗﺟ ﻄﺳﻋا باﻗضطﻋاد أﻏﺪاً ،ﺸﻐﻌلﺛ
له الﺤﺳﻌر بالﺗﺿرة ،ﻏﺎرجمه ﺸﻎ ﻄﺔمﻌﺲﺋ ﻄﻆ
اﻓغاﻇﻎ والﺤﺳارات ﻄﺑﻀ" :لمﻆ ﻇﺤﺿﻎ ﺖالﻎ"،
ﺣﺳﻌر ﻏﺗﺟ ﺸﻐه الفرد باﻗﺖﺎﺼار والﺛوﻇﻐﺋ ،أو ﺻﻀ
ﺖالﺋ ﻄﻆ الﻐأس ﺾﺊﻐرة ،ﻏﺤﺳر ﺸﻐﻋا الفرد أﻇه ﻄﻋان
الﺿراﻄﺋ وغﻐر ﻄﺗﺎرم ،ﺸﻐﻋا ﻏﺤﺳر بالﺎمﻐﻐﺞ بﺤﺎى
أﺣﺿاله ،ﺲﻂى أﺠاس الﻂﻌن والﺛﻏﻆ والﺳرق والﻂﺶﺋ
والﺔﻈﺟ والمسﺎﻌى الﺎﺳﻂﻐمﻎ والﺎرابﻎ ،ﺸﻐﺔاور
بﺜلك ﻄﺧفﻌﺸﺋ ﻄﻆ المفاﻊﻐﻃ الﺼرﻏﺊﺋ ﻄﻈه
ﺾاﻗﺠﺎﺊﺛاد والفساد والرﺣﻌة والمﺗسﻌبﻐﺋ ،(٣٨)...
ﻏﺊرز ﺾﻀ ذلك ﺸﻎ ﻄﺔمﻌﺲﺋ ﻄﻆ أغاﻇﻎ الرجاء
الﺊﻐﺪاوي ﻄﺑﻀ" :ﻏا ﺖرﺾﻈا ﻏا لﺊابﻌر ﻏا ودﻏﻈا لﺊﻘد
ﻇﻌر ﺸﺊﻘدي راﻇﻎ ﻄﺗﺿﻌر" .بمﺳﻈى اﺖمﻂﻐﻈا أ ّﻏ ُﺎﻋا
السفﻐﻈﺋ إلى بﻘد اﻓﻇﻌار ﺸإﻇﻈا ﺸﻎ بﻘدﻇا
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ﻄﺗﺎﺼرﻏﻆ" ،ﻏا لﺊابﻌر ﻏا لﺊابﻌر ﻗلﻐﺊﻐرتﻎ دﻏﻈﻎ
ﻄﺳاك ﻄﻆ لماروك ﻇﺊﺛل ﺾارتﻎ ﻇروح بﺳﻐﺛ
ﺸﺿﻘﺠﺿﻌ ﻇسطالﻎ ﺸسﺿﻌتﻘﻇﺛا تما إن ﺣاء ا�
تﺗﻘلﻎ" .أي :ﻏا ﺠفﻐﻈﺋ الﺗرﻏﺋ اﺖمﻂﻐﻈا ﻄﻆ المﺶرب
لﻈﺶﻐر الﺗﻎ وﻇﺳﻐﺢ ﺖﻐاة جمﻐﻂﺋ" ،ﻏا ربﻎ ﻏا الﺳالﻎ
وﺲاﺣﺼﻐﻆ ﺸﺔﻐرﻄاﻇﻎ ﺖﺊﻐﺌ غﻐر اﻗلﻎ ﺸﺊرﻏمﻆ
ﻇسطالﻎ ﺻﻂع ﻏا لﺊابﻌر ﻄﻂﻐﺌ بﻘد ﻇﻐرو") .(٣٩أي :ﻏا
ا� ﻇﺗﺈ اﻓلمان أﺖﺊﺊﺌ المﺤﻎ ﻄع أﺦﺗاب
الﺧﺷ اﻓول اذﻊﺊﻎ أﻏﺎﻋا السفﻐﻈﺋ ﺸإﻇﻈﻎ ﻄﻂﻂﺌ
واغان تﺗمﻀ خطاب
الﺊﻘد السﻌداء .ﺣﺳارات
ٍ
تﻐﺆﻐسﻎ وﻇفسﻐﺋ المﻂﻀ والﺤﺳﻌر بالﺗﺿرة وتﻈمﻎ
ﻄﺶادرة الﺊﻘد ﺲﺊر الﻋﺔرة الﺤرﺲﻐﺋ والﺎﻈﺳﻃ
بالﺚﻐرات وتﻈفﺟ الﺗرﻏﺋ بﺊﻘد اﻓﻇﻌار.
والﺗﺛﻏث ﺲﻆ الﺗﺿرة لﻐﺟ ولﻐﺛ لﺗﺰﺋ ﺾرة الﺼﺛم،
وإﻇما ظﻋر ﺸﻎ خطاب ﻄﺔمﻌﺲﺋ ﻄﻆ الﺗرﺾات
اﻗجﺎماﺲﻐﺋ ﻄﻈﺜ  ،٢٠٠٤لﻐﺎﻃ تﻌظﻐفه بﺿﺑاﺸﺋ ﺸﻎ
ﺖرﺾﺋ  ٢٠ﺸﺊراﻏر ﺠﻈﺋ  ،٢٠١١ﻊﻈا ﺻاﻄﺌ اﻓلﺎراس
بﻈﺼﻀ الﺤﺳﻌر الﺳام ﻄﻆ الفﺪاء الﺳام الﺿﻂﻎ إلى
المﻂﺳﺈ ،تﺳﺊﻐرًا ﺲﻆ ذلك الﺎأﺐﻐر بﻐﻆ الﺿﻂﻎ
والﺔﺞئﻎ ،وتﺳﺊﻐرًا ﺲﻆ الﺎﺪاﻄﻆ ﻄع المﺔﺎمع
الﺿﻂﻎ ،ﺣﺳﻌر ﻏﺎأﺠﺟ ﺲﻂﻐه الﺳﻈﺷ بﺿﻀ أﺣﺿاله،
ﻏرتﺊط بﻂﺗﺰﺋ تﻈفﻐﺟ ﺲﻆ ظﻂﻃ اجﺎماﺲﻎ ﻏﺧرف
ﺸﻎ خطاب اﺖﺎﺔاجﻎ ،وتﻂﺚص ﻊاته اﻓﺖاﺠﻐﺟ
أغﻈﻐﺋ ألﺎراس الرجاء ﺸﻎ أﺖﺛ المﺼاﺬع ،تﺼﻌل:
"ﻄﻂﺿﻈا واﺖﺛ ﻄﺗمﺛ السادس والﺊاﺻﻎ ﺣفارة
وﺲﻂﻐﻈا ﺖﺿارة ﺾﻐﺳمروا ﺣﺿارة بفﻂﻌس الفﺼراء".
إن المﻂك ﻊﻌ ﻄﺗمﺛ السادس ،وﻏﺗﻌم ﺖﻌله
أيّ :
الفاﺠﺛون ﻏﺗﺎﺼرون باﺻﻎ أﺸراد الﺤﺳﺈ وﻏمﻂﺂون
جﻐﻌبﻋﻃ بأﻄﻌال الفﺼراء.
ﻏﺳﻐﺢ الفرد بﻈفسﻐﺋ ﺻﻂﺼﺋ ،ﺻﻂﺺ ﺲﻂى الرزق
واﻇﺳﺛام جﺜري لﻂﺤﺳﻌر باﻓﻄﻆ بﺿﻀ أﺣﺿاله ﺲﻂى
ﺬﻌل ﻏﻌﻄه ،ﻏﺎﺔه ﺸﻎ ﺾﻀ ﺸرﺦﺋ إلى اﻗﻇﺎﺼام
بأﺠالﻐﺈ خفﻐﺋ ورﻄﺞﻏﺋ تﺰﻋر ﺸﻎ المﻂﺳﺈ ﺾفﺪاء
ﻏﺗﺎﻂه الﺔمﻋﻌر بﺿﻀ ﺻﻌة ﻄما ﻏﻈﺎﺒ ازدواجﻐﺋ ﺸﻎ
الﺤﺚﺧﻐﺋ بﻐﻆ الرضﻌخ الﺰاﻊر والﺳﺛائﻐﺋ الﺚفﻐﺋ
ﺸا�ﻇسان الﺜي ﻏﺤﺳر بالﺗﺿرة ﻏﺎﺗﻐﻆ الفرﺦﺋ
لﻂﻈﻐﻀ ﻄﻆ غرﻏمه دائماً ).(٤٠

لﻐﺳﻐﺢ تﻂك الﺗالﺋ الﻈفسﻐﺋ تﺧﺷ اﻗﺠﺎﻐاء الﺜي
أن ﻄا ﻏﺗﺧﻀ
ﻏﺎﻌلﺛ لﺛى الفرد ،ﻇﺎﻐﺔﺋ إدراﺾه ّ
ﺲﻂﻐه ﻄﻆ ﻄﺼﻌﻄات المﺳﻐﺤﺋ أﺻﻀ بﺿﺑﻐر ﻄما
ﻏسﺎﺗﺼه أو ﻏﺎﻌﺻﺳه ،وﻏﺎﻌلﺛ ﻊﺜا ا�ﺖساس
بمﺼارﻇﺋ وضﺳﻐﺋ اﻓﺸراد بالمﺔﺎمﺳات اﻓخرى ،أو
ﺖﺎى بمﺔﺎمﺳه ﻇفسه ،بﺗﻐث تﺶﻐﺈ الﺳﺛالﺋ
اﻗجﺎماﺲﻐﺋ وﺲﺛالﺋ تﻌزﻏع الفرص ،ﺖالﺋ ﻄﻆ
الﺗرﻄان ،تﺰﻋر ﺸﻎ أغاﻇﻎ اﻓلﺎراس الﺎﻎ تﺎمﻈى
أن تﻋاجر إلى بﻘد الﺶربﺋ لﻂﺗﺧﻌل ﺲﻂى ﺖﻐاة
ﺾرﻏمﺋ .ولﺳﻀ خﻐر ﻄﺑال ﺲﻂى ذلك أغﻈﻐﺋ "ﺻﻂﺊﻎ
ﺖﺞﻏﻆ" ،إذ تﺎﻈاول ﺻﺪﻐﺋ الﺊطالﺋ ،والﻋﺔرة
السرﻏﺋ ،والفساد ﺸﻎ الﺛولﺋ ،وﺲﺛم المساواة ﺸﻎ
تﻌزﻏع الﺑروة ،وضﺳﺷ ﻄﻈﺰﻌﻄﺋ الﺧﺗﺋ
والﺎﺳﻂﻐﻃ).(٤١
ﻊﺿﺜا تﺧﺊح المﻘﺲﺈ ﺖﺼﻘً لﻂﺎﻈفﻐﺟ السﻐاﺠﻎ
ﺲﻆ ﺖالﺋ اﻗﺖﺎﺼان اﻗجﺎماﺲﻎ ،واﻗخﺎﻈاق
السﻐاﺠﻎ بالﺊﻂﺛ .وﺖمﻀ ﺣﺳار الﺶرﺸﺋ  ١٠١ﺾﺤﺳار
جمﻋﻌر الرجاء ﺸﻎ الﺛﻏربﻎ ،وﻊﻌ اﺠﻃ ﻄسﺎﻌﺖى
ﻄﻆ رواﻏﺋ جﻌرج اوروﻏﻀ الﺤﻋﻐرة ﺠﻈﺋ ،١٩٨٤
تﺳﺊﻐرًا ﺲﻆ أن الﺊﻘد أﺦﺊﺗﺌ ﻄﺑﻀ ﺠﺔﻆ ﺾﺊﻐر،
ﻏﺎﺳرض ﺸﻐه المﻌاﺬﻈﻌن إلى الﺼﻋر والﺼمع
والﺎﺳﺜﻏﺈ ،تماﻄاً ﻄﺑﻀ الﺶرﺸﺋ  ١٠١ﺦاﺖﺊﺋ
السمﺳﺋ السﻐﺆﺋ.
ﻄﻆ داخﻀ المﻂﺳﺈ ﻏﺳﺊر الﺔمﻋﻌر ﺲﻆ ﻄﺤاﺲر
السﺚط واﻗﺠﺎﻐاء ﻄﻆ اﻓوضاع اﻗجﺎماﺲﻐﺋ الﺎﻎ
ﻏﺳﻐﺤﻋا ،والﺎﻎ ﺲﺿسﺎﻋا ﻄﺔمﻌﺲﺋ ﻄﻆ اﻓغاﻇﻎ،
بﺛءا ﻄﻆ أغﻈﻐﺋ "ﺸﻎ بﻘدي ظﻂمﻌﻇﻎ" لﺔماﻊﻐر
ً
الرجاء الرﻏاضﻎ ،ﻄرورًا بأغﻈﻐﺋ "ﺦﻌت الﺤﺳﺈ"
لﺔمﻋﻌر الﻌداد ،وﺦﻌﻗً إلى أغﻈﻐﺋ "ﻊادي بﻘد
الﺗﺿرة" لﺔمﻋﻌر اتﺗاد ﺬﻈﺔﺋ ،ﺾﻀ تﻂك اﻓغاﻇﻎ
تﺗﻐﻀ ﺲﻂى ﻄﺔمﻌﺲﺋ ﺾاﻄﻂﺋ ﻄﻆ المﺤاﺲر المﺳﺼﺛة،
ﻄﻈﻋا المﺳاﻇاة والﺿراﻊﻐﺋ واﻓلﻃ والﺰﻂﻃ.
وﻏﺊﺼى الﺤﺳﻌر باﻗغﺎراب السﻐاﺠﻎ لﺛى الﺔمﻋﻌر
ﻄﻆ أﻊﻃ المﺤاﺲر السﻐاﺠﻐﺋ ،ﺸﻋﻌ ﺖالﺋ ﻏﺤﺳر ﺸﻐﻋا
الﺤاب بﺳﺔﺞه ﺲﻆ المﺤارﺾﺋ ﺸﻎ الﺤأن السﻐاﺠﻎ،
واﻇﺤﺶاله ﺲﻆ ﺾﻀ الﺎطﻌرات السﻐاﺠﻐﺋ ﺲﻂى
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الﺧﺳﻐﺛﻏﻆ الﺛاخﻂﻎ والﺚارجﻎ ،وﺲﻆ أﻄﻌر أخرى،
دون وﺲﻎ ودون ﺣﺳﻌر) ،(٤٢وﻏﺊرز ذلك ﺸﻎ ﻇسﺊﺋ
اﻗﻇﺚراط ﺸﻎ الﺗﻐاة السﻐاﺠﻐﺋ المﺂﺠساتﻐﺋ ،ﻄما
ﻏﺳمﺺ الﺼطﻐﺳﺋ بﻐﻆ الﺛولﺋ والمﻌاﺬﻆ ،ﻏﺊرز ذلك
ﺸﻎ ﻄﺔمﻌﺲﺋ ﻄﻆ اﻓغاﻇﻎ ﻄﻆ ﺻﺊﻐﻀ" :ﺸﻋاد لﺊﻘد
ﺲاﻏﺤﻐﻆ ﺸﺶماﻄﺋ ﺬالﺊﻐﻆ السﻘﻄﺋ" " ...ﺸﻂﻌس
لﺊﻘد ﺾاع ﺾﻂﻐﺎﻌﻊا لﻂﺊراﻇﻎ ﺲطﻐﺎﻌﻊا جﻐﻈﻐراﺠﻐﻌن
ﺻمﺳﺎﻌﻊا" " ...خﻂﻐﻈا لﺿﻃ لﺊﻐرو خﺛﻄﻌ ﻇﺎﻌﻄا
ﺲاﻏﺤﻐﻆ ﺸﺊﻘد ﻇﻐرو بﻘد الﺶمﺋ" " ...ﻄﺛرج ﻗتﻐﻈﻎ
ﺸﺊﻘد لمﻐﺞرﻏﺋ" " ...ﻄﻂﻐﻈا لﺊﻘد وﺾرﻊﻈا لﺼاﻇﻌن"،
"والﺳﻐﺤﺋ ﺸﻂماروك ﻄاﻊﻎ ﺠاوﻏﺋ"" ،أﻄﺎﻈا راﻊا
ﻄرﻏﺪﺋ"" .ﻄرضﻌﻊا بالمﺤاﺾﻀ وﺸساد الﺗﺿﻌﻄات"
" ...والﺳربﻎ ﺲاﻏﺢ ﺸﻎ الﻌﻏﻀ ﻄسﺎﺼﺊﻀ ﺾﻂه
ظﻂمات" " ...والﺊاﺻﻎ ﺣفارة وﺲﻂﻐﻈا ﺖﺿارة ﺾﻐﺳمرو
ﺣﺿارة بفﻂﻌس الفﺼراء" " ...رجاوي ﺲاﻏﺢ جﻌال
ﻗ خﺛﻄﺋ ﻗ ﻄﺤروع ﻗ ﻄال" " ...ﺸﻎ ﺣمال اﺸرﻏﺼﻐا
وضﺳﻐﺋ ﻊﻎ ﺣﻎ ﺲاﻏﺢ ﺣﻎ ﻄﺚﺊﻎ ﺣﻎ ﻄﺪﻌي
ﺣﻎ ﻄﺧﺛي ﺣﻎ ﻄسﻂك ﺣﻎ ﻄﺳﺛي تال ﺲﻈﺛ
ﺠﻐﺛي ربﻎ" .بمﺳﻈى أﻇﻈا ﻇﺳﻐﺢ ﺸﻎ ﻊاته الﺊﻘد
ﺲﻐﺤﺋ ﻄﺶمﻌﻄﺋ ﻇطﻂﺈ ﻄﻆ ا� السﻘﻄﺋ ،المال ﺸﻎ
الﺊﻘد ﺾﻂﻋا اخﺎﻂسﺎمﻌﻊا وﺻمﺳﺎﻃ ﻊﺜا الﺔﻐﻀ،
ترﺾﻈا لﺿﻃ المﺿاتﺈ اﺣﺎﺶﻂﻌا ﺸﺼط أﻇﺎﻃ ،بﻘد
ﺠﻌداء ،ﻄﻂﻂﻈا ﺸﻎ الﺊﻘد وﺾرﻊﻈا ﺻاﻇﻌﻇﻋا ،الﺳﻐﺤﺋ
ﺸﻎ المﺶرب ﻗ تساوي ﺣﻐﺆاً واﻓﻄﺋ ﻄرﻏﺪﺋ بسﺊﺈ
المﺤاﺾﻀ وﺸساد الﺗﺿﻌﻄات ،والﺳربﻎ ﻏﺳﻐﺢ ﺸﻎ
الﻌﻏﻘت ﻗ ﻄسﺎﺼﺊﻀ له ،والﺊﺼﻐﺋ ﺠارﺻﻌن
ﻏﺗﺎﺼروﻇﻈا ﻏمﻂﺂون جﻐﺊﻌﻊﻃ ﻄﻆ أﻄﻌال الفﺼراء،
ﻄﺤﺔع الرجاء ﻏﺳﻐﺢ ﻄساﺸر ﻗ ﺣﺶﻀ ﻗ ﻄﺤروع ﻗ
ﻄال ،ﺸﻎ ﺣمال اﺸرﻏﺼﻐا الﻌضﺳﻐﺋ ﻄﺞرﻏﺋ.
أن المﺤﺔﺳﻐﻆ اﻇﺎﺼﻂﻌا بﻐﻆ
ﻘﺖﺮ ّ
ﺸﻎ ﻊﺜا المﺑال ُﻏ َ
وﺦﺷ ﺐﻘث وضﺳﻐات لﻂﺔماﻊﻐر؛ ﻄﻆ المﺶرب ﺐﻃ
اﻓﻄﺋ الﺳربﻐﺋ ﺐﻃ دول ﺣمال اﺸرﻏﺼﻐا ،ﻄما ﻏﺂﺾﺛ
وﺲﻎ الﺔماﻊﻐر بالسﻐاﺻات الﺎﻎ تمر ﻄﻈﻋا الﺊﻘد،
ﺐﻃ تﻈﺊأ بﺎﻂك الﺎفاﺲﻘت ﻄع المﺗﻐط المﺗﻂﻎ
وا�ﺻﻂﻐمﻎ ،تفاﺲﻘت ﺠﻐﺿﻌلﻌجﻐﺋ تﻈﺊﺄ ﺲﻆ ﺖالﺋ
ﻄﻆ اﻗغﺎراب وأزﻄﺋ تﻌاﺦﻀ بﻐﻆ المﺂﺠسات
الﺎﺼﻂﻐﺛﻏﺋ لﻂﻌﺠاﺬﺋ والﺎأﺬﻐر والﺔماﻊﻐر.

إﻇﻋا ﺖالﺋ ﻄﻆ اﻗﻇﺳﺞال وﺲﺛم اﻗﻇﺎماء إلى الﺔماﺲﺋ
السﻐاﺠﻐﺋ والﻈﺰام السﻐاﺠﻎ ،وﻏﺳﺞى ﻊﺜا الﺤﺳﻌر
إلى إﺖساس اﻓﺸراد بﺳﺛم جﺛوى تأﺐﻐرﻊﻃ ﺲﻂى
الﻈسﺺ السﻐاﺠﻎ ،واﻇﺳﺛام الﺤﺳﻌر بالمﺳﻈى
الﺜاتﻎ ،إضاﺸﺋ إلى غﻐاب الﺳﺛالﺋ والﺤرﺲﻐﺋ،
ﺸﺎرتفع الﺳﺛواﻇﻐﺋ اتﺔاه السﻂطﺋ وآلﻐاتﻋا ﺠﻌاء
ﺾاﻇﺌ أﻏﺛﻏﻌلﻌجﻐﺋ أو ﻄادﻏﺋ) .(٤٣وﻏﺊﺛو أن اﻓﺸراد
ﻗ ﻏفﻌتﻌن أﻏﺋ ﺸرﺦﺋ ﺸﻎ الﺎﺳﺊﻐر ﺲﻆ ﻄﺤاﺲرﻊﻃ
السﻐاﺠﻐﺋ ،ﺸما ﺾان ﻄﻆ تﻂك اﻗﻇفراجات ﺠﻌى
ﻄﺊارﻏات ﺾرة الﺼﺛم.

ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺨﺘﻢ:

ﺾﺊﻐر
أﺐر ٌ
ﻏﺊﺛو أن السﻐاق الﺳام لﻂمﺶرب ﺾان له ٌ
ﺲﻂى الﻈفسﻐﺋ الﺳاﻄﺋ لﻂمﺔﺎمع المﺶربﻎ ،الﺎﻎ
تﺎمﻐﺞ بﺎﺧاﺲﺛ الﺚطاب اﻗﺖﺎﺔاجﻎ ،وﻇسﺊﺋ
الﺗرﻄان ،وﺻﺛ اﻇﺎﺼﻀ ﺾﻀ ذلك إلى جماﻊﻐر ﻄﻘﺲﺈ
ﺾرة الﺼﺛم ،ﻊﺜه المﺤاﺲر السﻐاﺠﻐﺋ ﻗ تﻈفﺧﻀ
ﺲﻆ تﻂك الﺎﻎ ﻏﺤﺳر بﻋا المﺔﺎمع ،إﻇﻋا تﺳﺊر ﺲﻆ
أزﻄﺋ ﻄﺂﺠسات الﺎمﺑﻐﻀ والﻌﺠاﺬﺋ ﺸﻎ بﻈاء
ﻄﻌاﺬﻈﺋ ﺖﺼﺋ ،ﻏﺗمﻀ ﺸﻐﻋا الفرد ﻄﺤاﺲر ﺠﻐاﺠﻐﺋ
ﻄﻂﻐﺆﺋ بﺗﺈ الﻌﺬﻆ ،واﺖﺎرام المﺂﺠسات
السﻐاﺠﻐﺋ ،واﻗﻇﺚراط ﺸﻐﻋا ،وجﺳﻂﻋا خﻐارًا أﺠاﺠﻐاً،
وتﻂﺳﺈ وﺠائﻀ الﺎﻌاﺦﻀ اﻗجﺎماﺲﻎ ﺸﻎ اﻇﺎﺼال
تﻂك المﺤاﺲر السﻐاﺠﻐﺋ بﻐﻆ الﺤﺊاب ،إﻇﻋا ﺣﺿﻀ
ﻄﻆ أﺣﺿال الﺎﺳﺊﺆﺋ الﺎﺪاﻄﻈﻐﺋ بﻐﻆ أﺸراد
ﻏﺤﺎرﺾﻌن ﺸﻎ اﻓﺸﺿار والسﻂﻌﺾات والمﺤاﺲر
السﻐاﺠﻐﺋ.
ﻊﺜه المﺤاﺲر تﺂﺐر ﺲﻂى السﻂﻌك السﻐاﺠﻎ
لﻔﺸراد ،وتﺗﺛﻏﺛًا ﺲﻂى ﻄسﺎﻌى المﺤارﺾﺋ
السﻐاﺠﻐﺋ ،بﺗﻐث ﻏفﺪﻀ اﻓﺸراد المﺤارﺾﺋ غﻐر
المﺂﺠساتﻐﺋ ،وﻏﻋمﺤﻌن ﻄا دوﻇﻋا ،ﺾﺳﺛم
اﻗﻇﺚراط ﺸﻎ اﻓﺖﺞاب السﻐاﺠﻐﺋ ،وﻄﺼاﺬﺳﺋ
أﻇﺤطﺎﻋا ،وﺲﺛم الﺎﺧﻌﻏﺌ ﺸﻎ اﻗﻇﺎﺚابات ،أو
الﺎرﺣح لﻋا ،أو تﻌلﻎ تﺛبﻐر الﺤأﻇﻐﻆ الﺳام
والﺗﺞبﻎ ،إضاﺸﺋ إلى ارتفاع ﻇسﺊﺋ الﺎﺳاﺬﻎ إلى
اﻗﺖﺎﺔاجات والﺳﻈﺷ السﻐاﺠﻎ.

اﻟﻤﺮاﺟﻊ
"تفرد ﺣﺚص أو جماﺲﺋ
"ﺖﺿرة" ﻄﻆ اﺖﺎﺿار بـ ُّ
 -١تﺎرجﻃ ﺾﻂمﺋ الﺗﺿرة ﺸﻎ ﺻاﻄﻌس المﺳاﻇﻎ ﻄفردة ُ
السﻐطرة ﺲﻂى اﻓﺠﻌاق والﺼﺪاء ﺲﻂى المﻈاﺸسﺋ" .وﺖسﺈ ﻇفﺟ الﺼاﻄﻌس ﺸﺳﺊارة َ
"ﺣ َﺳَر
بﺳمﻀ ﻄا لﺶرض َّ
ْﻃ َو ُﺠﻌ ِء الﺳ ْ
ِﺤَرةِ" .وﺸﻎ ﻄﺳﺔﻃ "الﻌﺠﻐط" ﻇﺔﺛ ﻄﺳﻈى أدق وأﺻرب إلى وﺦﺷ
ْﺗ ْﺿ ِر" تﺳﻈﻎ " َﺣ َﺳَر ِبال ُّ
ﺰﻂ ِ
ِبال َ
"ظﻂمه
"ﺖﺿََر ُه" ﺸﻎ المﺳﺔﻃ الﻌﺠﻐط ﻏﺳﻈﻎ
ﺖالﺋ "المﺼﻋﻌرﻏﻆ" ﺸﻎ ﺲالمﻈا الﺳربﻎ الﻐﻌم .ﺸالفﺳﻀ َ
َ
اﺠﺎﺊﺛ" .وﻏﻌرد "لسان الﺳرب"
"لﺒ .وبرأﻏه
ﺧه".
"ﺖﺿَِر ٌ
ﺸﻘن َﺖ ْﺿرًا" ﻏﺳﻈﻎ أﻇه َّ
َّ
وتﻈ َّﺼ َ
و"أﺠاء ُﻄﺳاﺣر َته" .و َ
َ
ﻌء
"الﺗ ْﺿر" ﻊﻌ "الﺰﻂﻃ والﺎﻈ ُّﺼ ُ
ﻇفﺟ المﺳﻈى لﻂﺿﻂمﺋ ﺾما ﻊﻎ ﺣائﺳﺋ الﻐﻌم ﺲﻈﺛﻄا ٌﻏﺚﺊرﻇا بأن َ
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