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داَع ١املغ / ١ًٝداَع ١بضز بٛعضٜضٜر
 -ادتظا٥ض-

َكزَ:١
إٕ ققك عٓـ ايؾباب ال تهار حتق ٢يهجضتٗا ٚال ٜهار ميض َٜٛا إال
ْٚغُع عٔ َأعا ٠دزٜز ،٠أ ٚسارث ١عذٝب ١ؾضٜز ،٠ست ٢أفبح األَض ظاٖض٠
حتتاز إىل ايٓعض يف أعبابٗا ٚأثاصٖا ٚنٝؿ ١ٝعالدٗا ٚال خيؿ ٢عً ٢س ٟعني
بافضَ ٠عاٖض ايعٓـ اييت َألت أصدا ٤األصضٚ ،أصنإ ايزْٝاٚ ،ؽباب ايعامل،
ٚاييت مل ٜقبح أبٓاؤْا مبعظٍ عٓٗا ٚال ؽبابٓا ،ؾكز طايتِٗ نُا طايت غرلِٖ
ٚيٝػ ٖشا مبغتػضب بعز إٔ أفبح ايعامل فػرلا َتكاصبا نأْ٘ ٜعٝؿ يف َهإ
ٚاسزٚ ،بعز ايعٛمل ١اييت غظت ايعامل ٚنٓا ضتٔ املغًُني ٚأبٓا ٤ايؾضف أنجض
املتأثض ٜٔبٗا املتنضصَٗٓ ٜٔا ؾُعاٖض ايعٓـ نجرلٚ ٠متاصؼ بأؽهاٍ َتٓٛع١
َٓٗا :ايكتٌ بأْٛاع٘ ،طٜار ٠سٛارخ االختطاف ،عٓـ ايؾباب َع أباٚ ِٖ٤أَٗاتِٗ،
ايعٓـ املزصع ،ٞاعتدزاّ األعًش ١ايبٝناٚ ،٤غرلٖا َٔ املعاٖض املٓتؾضٚ ٠الؽو إٕ
هلش ٙايعاٖض ٠أعبابٗا ،عٝح أفبح ٚع ١ًٝيًزؾاع عٔ ايٓؿػ ٚايضأ ٟرٚ ٕٚع،ٞ
ؾايعٓـ ايًؿعٜ ٞعز َٔ املٛامٝع ايؾا٥ه ١يف اجملتُع ادتظا٥ضٚ ،ٟالعُٝا ٚإٕ
ارتدلاٜ ٤ؾرل ٕٚبٗشا ارتقٛل إىل إٔ اإلعا ٠٤أيًؿن ١ٝغايبا َا تؤر ٣إىل ايعٓـ
ادتغز ،ٟؾايعباصات املكؾعض ٠إىل اذتٝا ٤اييت أفبشت متاصؼ ٖ َٔ ٞأِٖ أعضاض
ايعٓـ ايًؿع ٞايش ٟأفبح ظاٖضَ ٠تؿؾ ١ٝبؾهٌ ٚامح يف أٚعاط ايؾباب ،ؾهجرلا
َا ٜعذلض ايعٓـ عب ٌٝاالتقاٍ سٝح ٜػٝب اذتٛاصٚ ،ايٛاقع املعاـ ٜهؾـ يألعـ
إٔ ايهًُات اييت ختزـ اذتٝا ٤أفبشت ظاٖضَ ٠أيٛؾ ١عٛا ٤يف األعض ٠أ ٚاملزصع١
ٚادتاَع ١أ ٚايؾاصع ،ؾًكز أَغ ٢عًٛنا َٜٝٛا مياصع٘ اإلْغإ املعافضٚ ،عٓشاٍٚ
َٔ خالٍ ٖش ٙاملزاخً ١اإلداب ١عً ٢تغاؤٍ ستٛصَ ٟؿار:ٙ
 ٌٖ ايعٓـ ايًؿع ٞاملُاصؼ ْٖ ٛاتر عٔ ايتشٛالت األعض ١ٜ؟أّ ٖٛؾطض ٠نآَ ١يف أألف ٍٛايػضٜظ١ٜ؟.
ٚيإلداب ١عًٖ ٢شا ايتغاؤٍ ٜزؾعٓا يؿشك ٚحتً ٌٝايعٓافض ايتاي:١ٝ
 عضض املؿٗ ّٛايغٛعٛٝيٛد ٞيًعٓـ ٚايعٓـ ايًؿعٚٚ ٞاقع٘ يفاجملتُع.
 عضض أعباب ٚطضم َعادت ١ايعٓـ ايًؿع ٞاملُاصؼ يف ظٌايتشٛالت اييت تطضأ عً ٢اجملتُع سايٝا.
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 .Iايعٓـ:
َ -0ؿٗ ّٛايعٓـ:
ايعٓـ بقؿ ١عاَ ١قن ١ٝندل ٣عضؾٗا اإلْغإ َٓش بز ٤ارتًك ١ٝنُا
اْ٘ إسز ٣ايك ٣ٛاييت تعٌُ عً ٢اهلزّ أنجض َٔ ايبٓا ٤يف ته ٜٔٛايؾدق١ٝ
اإلْغاْٚ ١ٝمنٖٛا  ٖٛٚ،اْؿعاٍ ٜؤر ٟبايؿضر إىل اصتهاب أؾعاٍ َؤس ١ٜيف سل سات٘
أسٝاْا ٚؾ ٢سل األخضٜني أسٝاْا أخض.٣
تاصخيٝا :اصتبط َؿٗ ّٛايعٓـ بايك ٠ٛايقارص ٠عٔ ايطبٝع ١ؾهًُ١
 Violentionاملغتُز َٔ ٠ايهًُ ١ايالتٓٚ ،١ٝتعين ايعٓـ َ ٖٞٚؾتك َٔ ١نًُ١
 VISاييت تعين ايك ٠ٛيف ؽهًٗا ايؿٝظٜك ٞاملًُٛؼٚ ،ميتز ٖزا املعٓ ٢املضتبط بأفٌ
ايهًُ ١يف ايعزٜز َٔ ايكٛاَٝػ ايًػ ،١ٜٛنُعذِ الصٚؼ ايشٜ ٟعضؾ٘ بهْ٘ٛ
خاف ١ٝيهٌ َا ٜٓتر عٓ٘ َؿع ٍٛبك ٠ٛؽزٜزَ ٠تطضؾٚٚ ١سؾ ،١ٝؾٗ ٛخاف ١ٝملا
ٖ ٛعزٚاْٚ ٞأْ٘ تعبرل عٔ أقق ٢ايؾزٚ ،٠اْ٘ جتاٚط عدل ايًؿغ ٚايغًٛى ٚبعهػ
اعتدزاّ ايك.٠ٛ
ٜٚعضؾ٘ قاْ ٕٛايعً ّٛاإلْغاْ ١ٝبأْ٘ ؾعٌ خؾٔ ؾغ ٜٗزف إىل اينػط
ٚإصغاّ األخضٜني.
سغب:

ٚراُ٥ا سغب ْؿػ املضدع ؾإٕ َؿٗ ّٛايعٓـ ٜغتعٌُ يـ33ساالت ٖٞ

 .1بٛطٚؾٝتػ  : Pauseuvitzاذتضب ٖ ٛؾعٌ َٔ األؾعاٍ اييت تٗزف
إىل إدباص ارتقِ عً ٢االَتجاٍ إلصارتٓا.
َ .2انػ ؾٝدل :ايزٚي ٖٞ ١املؤعغ ١اييت تغٝطض ٚحتتهض ايعٓـ
ايؾضع.ٞ
 .3ايْ ّٛٝتهًِ عٔ ايعٓـ مز اذتٝا ٠ايؾدق ١ٝيإلؾضار أ ٚايعٓـ راخٌ
األعضٚ ٠بني ايػضبا ،٤نُا ٜعضف ايعٓـ عً ٢اْ٘ اإلٜشا ٤بايٝز
ٚايًغإ ٚبايعكٌ أ ٚبايهًُ ٖٛٚ ١ايتقارّ َع األخضٜني.
ٚيػ ٖٛ :١ارتٛف باألَض ٚقً ١ايضؾل  ٖٛٚمز ايضؾل ٚاعٓـ ايؾ ٤ٞأٟ
أخش ٙبؾزٚ ٠ايتعٓٝـ ٖ ٛايتؿضٜؼ ٚايً.ّٛ
ؾايعٓـ ٖ ٛسيو ايغًٛى املكذلٕ باعتدزاّ ايك ٠ٛايؿٝظٜاٖٛٚ ١ٝ٥
ايؿرلٚؼ اذتاٌَ يًكغٚ ٠ٛاملاْع يًُٛر ٠ؾٗ ٛخًكا َهتغبا يف ايٓؿػ ايبؾض ١ٜؾعٓـ
ايطبٝعٚ ١عٓـ اآلبا ٖٛ ٤ايشٜ ٟػضؼ ايعٓـ يف األبٓا ٤ؾٗ ٛفٛص َٔ ٠فٛص ايكقٛص
ايشٖين ٚاْعهاؼ يًكًل ٚعزّ ايقدل ٚايتٛاطٕ ٚقً.١
اذتٚ ،١ًٝنشيو ٖ ٛنٌ تقضف ٜؤر ٟإىل إذتام األس ٣باألخضٜني ٚقز
ٜه ٕٛاألس ٣دغزٜا أْ ٚؿغٝا ؾايغدضٚ ١ٜاالعتٗظا َٔ ٤ايؿضر ٚؾضض اآلصا ٤بايك٠ٛ
ٚإزلاع ايهًُات ايبش ١٦ٜمجٝعٗا أؽهاٍ شتتًؿ ١يٓؿػ ايعاٖضٚ ،٠تؾرل املٛعٛع١
ايعًُ ١ٝإٔ َؿٗ ّٛايعٓـ ٜعين نٌ ؾعٌ مياصؼ َٔ طضف مجاع ١أ ٚؾضر َعني
مز أؾضار آخض ٜٔعٔ طضٜل ايتعٓٝـ قٛال أ ٚؾعال  ٖٛٚؾعٌ عٓٝـ جيغز ايك٠ٛ
املارٚ ١ٜاملعٓٚ ،١ٜٛؾ ٢تعضٜـ املعذِ ايؿًغؿ ٞصتز ايعٓـ ٖ ٛنًَُ ١نار ٠يًضؾل
َٚضارف يًؾزٚ ٠ايكغٚ ٠ٛايعٓٝـ ٖ ٛاملتقـ بايعٓـ ؾهٌ ؾعٌ ؽزٜز خيايـ
طبٝع ١ايؾٜٚ ٤ٞهَ ٕٛؿضٚما عً َٔ ٘ٝخاصز ؾٗ ٛمبعَٓ ٢ا ؾعٌ عٓٝـ.
جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية  -العدد - 60 :جانفـــي 4602

63

ممارسة العهف اللفظي يف أوساط الشباب  -املهظور السوسيولوجي -

ٚعضف يف عًِ االدتُاع بأْ٘ اعتدزاّ اينبط أ ٚايك ٠ٛاعتدزاَا غرل
َؾضٚع أ ٚغرل َطابل يًكاْ َٔ ٕٛؽاْ٘ ايتأثرل عً ٢إصار ٠ؾضر َا.
ْٚغتٓتر َٔ ٖش ٙايتعاصف إٕ يًعٓـ ايعزٜز َٔ األؽهاٍ ٚايقٛص ؾٗٛ
يٝػ زتضر ايتعز ٟعً ٢ادتغز بٌ اْ٘ ميهٔ إٔ ٜه ٕٛعً ٢ؽهٌ تعز ٟؽؿ ٟٛأٚ
سضن.ٞ
باإلماؾ ١إىل ٖشا ايتعضٜـ :ايعٓـ ٖ ٛتطا ٍٚعً ٢سض ١ٜاألخضٜني.
ٖٚشا ايتعضٜـ ٖ ٛاألنجض صتاساّ سٝح أْ٘ مل ٜضنظ ؾكط عً ٢ادتاْب
األخالق ٞإمنا تعز ٣سيو ٚتطضم إىل قن ١ٝاذتضٚ ١ٜايتطضم هلش ٙاألخرلٜ ٠عٓ٢
سض ١ٜاملعتكز ،ايعٝؿ ،ايتعبرل ،ايٛدٛر ...اخل.
 ايتعضٜـ اإلدضا:ٞ٥ايعٓـ ٖ ٛاعتدزاّ ايك ٠ٛاملارٚ ،١ٜايتٗزٜز املعٓٚ ٟٛسيو ققز اينػط
ٚإذتام األس ٣باآلخض.ٜٔ
ٚميهٔ تكغ ِٝايعٓـ إىل ايعٓـ ايبزْٚ ٞايعٓـ ايؾؿٗ ٞؾايعٓـ ايبزْٞ
ٖ ٛايش ٟعٝتِ بايغًٛى ايبزْ ٞايناص نايكتٌ اإلٜشا ،٤ايعٓـ ايؾؿ ٖٛ ٟٛايشٟ
ٜه ٕٛبايتٗزٜز اعتدزاّ ايعٓـ ر ٕٚاعتدزاَ٘ بايؿعٌ ،نشيو ايعٓـ ايٓؿغٞ
ٜٚؾرل إىل ايتشكرل ،االعتٗظا ،٤ايتغًٝط ،االعتبزار ،إيػا ٤ايؾدق ،١ٝإذتام األس٣
بايٓؿػ ،ال ميهٔ رصاع ١ظاٖض ٠ايعٓـ ر ٕٚاإلؽاص ٠إىل املتػرلات املتزاخًَ ١ع٘
َجٌ َا :٢ًٜ
 ايعٓـ ٚايعزٚإ:
ٜضتبط ايعٓـ بايعزٚإ اْ٘ ْؾاط جتضٜيب ٜتنُٔ عٓؿا يف سز سات٘ ٚقز
ال ٜؤر ٟايعٓـ إىل إسزاخ خغا٥ض باينضٚص ٠يهٓ٘ ٜضتبط بتعُز األس ٣أ ٚايتدضٜب
ٖٓٚاى ؾضم دٖٛض ٟبني ايعٓـ ٚايعزٚإ ؾعً ٢ايضغِ َٔ ارتًط بني املؿَٗٛني إال
اْ٘ مما الؽو ؾ ٘ٝإٕ ٖٓاى مث ١اختالف بُٗٓٝا ،ؾايعزٚإ عًٛى صمبا ٜه ٕٛظاٖضا
ٚنآَا ،ؾاألؾضار مجٝعا ميتًه ٕٛغضٜظ ٠ايعزٚإٚ ،يهٔ ايؿضم يف ايتعبرل عٔ ٖشٙ
ايػضٜظ ٠اييت ختتًـ باختالف األؾضار ٚاألعايٝب ؾايعٓـ ٖ ٛؽهٌ َٔ إؽهاٍ
ايعزٚإ ٚٚدٗإ يعًُٚ ١اسز.٠
 ايعٓـ ٚايػنب:
تٛدز عالق ١بني ايعٓـ ٚايػنب سٝح إٕ ايػنب ايظا٥ز ٜٓذِ عٓ٘ ايهجرل
َٔ اآلثاص ايغًب ١ٝخاف ١عً ٢ايتٛاؾل ايؾدقٚ ٞاألعضٚ ٟاالدتُاعٚ ٞايزصاعٞ
ٚايٛظٝؿ ٞيًؿضر سٝح ٜؤر ٟإىل سزٚخ إمضاص يًؿضر ْؿغ٘ ٚيآلخضٚ ٜٔإتالف
األؽٝاٚ ٤إؾغار ايعالقات االدتُاع ١ٝبني ايؿضر ٚغرل.ٙ
ؾإسا اعتدلْا ايػنب ميجٌ َؾهً ١بني طضؾني ٜكع عٓز اسزُٖا ايكُع
ملؾاعض ايػنب ٜٚكع ايعٓـ عٓز ايطضف األخض سٝح ٜتِ ايتعبرل عٔ َؾاعض
ايػنب يف فٛص ٠عٓـ ٚتزَرل ٚايعزٚإ يف سني ٜتٛعط ايطضؾني اينػط املعتزٍ
ملؾاعض ايػنب.
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 ايعٓـ ٚاإلٜشا:٤
ٜعز اإلٜشا ٤ؽهالّ َٔ األؽهاٍ ايغًٛن ١ٝاملبايؼ ؾ ٘ٝرتضٚز عٔ سزٚر
اينبط ملؿٗ ّٛايعزٚإ ايٛاعع ٚاييت تكن ٢بإ ٜغدض ايؿضر ٖشا ايغًٛى يألٖزاف
محٝز ٠تدلط يف ايٓؾاط ايبٓا ٤يًؿضر ٚحملاٚي ١إطاي ١ايعضٚف ٚايعٛا٥ل اييت تعٛق٘
عٔ ايٛف ٍٛإىل األَٔ ايشات ٞأ ٚغرل َٔ ٙاألَٛص ٚاألٖزاف اييت ٜطُح ايؿضر إىل
حتكٝكٗا يف إطاص املعاٜرل االدتُاع.١ٝ
َٚعاٖض ايعٓـ نجرلٚ ٠مياصؼ بأؽهاٍ َتٓٛع ،١ؾٜٗ ٛعدل عٔ ٚاقع
ثابت َٓٗا :ايكتٌ ٚاالختطاف ٚاالغتقابٚ ،اعتعُاٍ األعًش ١ايبٝنا ،٤عٓـ
ايؾباب َع أباٚ ِٖ٤أَٗاتِٗٚ ،ايعٓـ يف املزاصؼ ،ايعٓـ مز املضأ ،٠ايعٓـ ايًؿع.ٞ

 -4أْٛاع ايعٓـ:
ٖٓاى عز ٠تكغُٝات ألْٛاع ايعٓـ ْشنض َٓٗا:
 ايتكغ ِٝاأل:ٍٚ
 ايعٓـ ايضَظ:ٟٖ ٛأخطض أْٛاع ايعٓـ ٚايشٜ ٟتُجٌ ،يف عًُ ١ٝاالستكاص أ ٚايتذاٌٖ إىل
سز ايعظٍ ايش ٟمياصع٘ املضاٖل ايعٓٝـ مز مشاٜا.ٙ
 ايعٓـ املؤعغات:ٞميهٔ إٕ ضتز ٙيف أَ ٟهإ باملؤعغات املعٓ ١ٝبايهؿاي ١إىل املؤعغات
املعٓ ١ٝباذتُاَ َٔ ١ٜؤعغات ايؾضطٚ ١ايكنا .٤ايغًو ايطيبَ ،ؤعغات إعار٠
ايذلب.١ٝ
ٚبزصد ١أندل ميهٔ إٔ ْغذٌ بعض أْٛاع ايكُع املعذلف بٗا عَُٛا يف
بعض ايبًزإ ٚاييت الطايت متاصؼ يف بعض املؤعغات سات األْعُ ١ايكُعَ ١ٝجٌ
ؽعض ستًٛم متاَا ثٝاب باي ،١ٝسضَإ َٔ األنٌ ،تٗاْ ،ٕٚكك ايعٓاٚ ١ٜايذلب١ٝ
راخٌ املؤعغ ١سضَإ عاطؿ ٞيف َأٜ ٣ٚظعِ عً ٢أْٗا عا ١ً٥عً ٢ايتعزٜات
احملضَ.١
 ايتكغ ِٝايجاْ:ٞ
 ايعٓـ ايزاخً:ٞ ٖٛٚساتَ ٞجٌ تعاط ٞاملدزصات ،ادتضح أيعُز ٟيًذغِ ستاٚالت
االْتشاص ،إس ميجٌ قُ ١االعتزا ٤عً ٢ايشات.
 ايعٓـ ارتاصد:ٜٞ ٖٛٚه ٕٛضت ٛايػرل عٛا ٤بايقضاذ يف ٚد٘ َٔ ٜناٜك٘ ٚست ٢االعتزا٤
باينضب.
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 ايتكغ ِٝايجايح:
 ايعٓـ ادتُع:ٞايعٓـ ادتُع ٞأ ٚايؾعب ٖ ٛفٛص ٠خاف َٔ ١فٛص ايك ٠ٛاييت تتنُٔ
دٗٛرا تغتٗزف تعُرلا أ ٚإٜشاَٛ ٤مٛع ٜتِ إرصان٘ نُقزص ؾعًَ َٔ ٞقارص
اإلسباط ٚارتطض ،نضَظ هلا.
 ايعٓـ ايؿضر:ٟايعٓـ نعاٖض ٠متٝظ ايغًٛى اإلْغاْ ٞؾٗ ٞمتػ قبٌ نٌ ؽ ٤ٞايؿضر
ٚايؿضر املٗزر ؾُٝاصؼ تأثرل ٙادتغزٚ ٟايٓؿغ ،ٞؾايٓؿػ ايبؾض ١ٜحتٌُ يف
ثٓاٜاٖا أؽهاال يًعٓـ سات جتاْػ خؿ ،ٞؾايؾػـ بايكٚ ٠ٛاملداطضٖٚ ٠ش ٙايضغب١
يف االْتقاص ٚايغٝطضٖٚ ٠شا ايعؾل يًظع ِٝفٛص ٠يًبطٌ اييت تؾتب٘ بإٔ َٓطًل
ايعٓـ عضٜع االْزالع.

 -6أؽهاٍ ايعٓـ:
ٜٛدز ٖٓا ى  4أؽهاٍ يًعٓـ ْزصدٗا ؾُٝا :ًٜٞ
أ-ايعٓـ ايؾؿ:ٟٛ
ٖ ٛايشٜ ٟه ٕٛبايتٗزٜز باعتدزاّ ايك ٠ٛر ٕٚاعتدزاّ ايعٓـ ؾعًٝا،
ٚغايبا َا ٜغبل ايعٓـ ايبزْ ٞاذتكٝكٖ ٞشا ايتٗزٜز ٚيهٔ ال ٜؾذلط تالطَٗا يف
نٌ األسٛاٍ.
ب -ايعٓـ ايبزْ:ٞ
ٖ ٛايشٜ ٟتِ بايغًٛى ايبزْ ٞايناص ناينضب ٚايكتٌ ٚاإلٜشاٚ ٤ايتغًط
عً ٢اآلخض ٜٔإلسزاخ ْتا٥ر اقتقارْٚ ١ٜؿغٚ ١ٝعكًٚ ١ٝادتُاعٜٚ ١ٝؾذلط
يتٛاؾض ٖشا ايٓٛع َٔ ايعٓـ ٚدٛر ايٓ ١ٝإلسزاخ اينضص.
ز -ايعٓـ املؾضٚع:
ٖ ٛنٌ ْٛع َٔ أْٛاع اعتدزاّ ايك ٠ٛيتٓاطع اذتكٛم ،ايكضاصات عً ٢ايٓشٛ
ايشٜ ٟضؾع ايعًِ نطضر االستالٍ أ ٚاعتعار ٠األصضٚ ،نـ ايعًِ االدتُاع،ٞ
ٚايزؾاع املؾضٚع عٔ ايٓؿػٖٚ ،شا األعًٛب ال َٓال َٓ٘ إس ٜعز حتق ٌٝاذتكٛم
بؾهٌ نبرل عًُ.ٞ
ر -ايعٓـ غرل املؾضٚع:
ٖ ٛنٌ اعتعُاٍ يًك ٠ٛيالستؿاظ عل َظع ّٛأ ٚسل غرل َؾضٚع نُا
أْ٘ ٜعتدل ايعٓـ ايش ٟخيايـ املعاٜرل االدتُاعٚ ١ٝايكاْ ١ْٝٛعً ٢اختالف أعايٝبٗا.

 -2آثاص ايعٓـ:
 .0اآلثاص ادتغز:١ٜ
ٜذلى ايعٓـ ادتغز ٟآثاص عُٝك ١قز تؤر ٟإىل ظٗٛص تؾٖٛات أ ٚإعاقات
بايػ ١عً ٢املغت ٣ٛادتغز.ٟ
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ايعن :ٟٛايهغٛص املتعزر ٠يف شتتًـ أضتا ٤ادتغِ.

ايعقيب :األٚصاّ ايزَ ١ٜٛاييت حتزخ قضب املخ ،ايٓظٜـ ايشٜ ٟتعضض ي٘
ايزَاؽ ،ادتضٚح املغتٚ ،١ٜٛميهٔ إٔ تتعز ٣إىل َٓطك ١ايقزصٚ ،تقٝب٘ باألس.٣
 .4اآلثاص ايٓؿغ:١ٝ
عً ٢ؽدق ١ٝاينش ،١ٝايتدٛف َع إظٗاص بعض اذتاالت َٔ اهلٝذإ
ٚايتٛتض ،ايبها، ٤ايقضاذ ،طًب ايٓذزٚ ٠عزّ ايجك ١يف ايٓؿػ ٚايؾعٛص باإلسباط
ايؾعٛص بايٓكك ٚعزّ ايتٛاطٕ يف ايؾدق.١ٝ

 -5أعضاض ايعٓـ:
إٔ ايعٓـ يٝػ سهضا عً ٢طبك ١ادتُاعَ ١ٝعٜ ١ٓٝك ٍٛايعاملإ
ٚ ،Dra bouille et Manciauxإمنا ٖ ٞبهٌ بغاطَ ١كٓع ١بقٛص ٠دٝز ٠يف
األٚعاط االدتُاع ١ٝاملٝغٛص ٚ. ٠تعٗض أعضاض ايعٓـ يف ايٓكاط ايتاي:١ٝ

















ايهشب املضم.ٞ
ايٓؾٌ.
ايتظٜٝـ.
ايتدضٜب.
ايؾػب.
ارتطٛص ٠عً ٢األَٔ.
ايعزٚإ ٚايتُضر ْٚكك مبط االْؿعاالت سز ٠ايطُع ٚايتكًب.
تعاط ٞاملدزصات ٚاإلرَإ.
ايؾعٛص بايضؾض ٚاذتضَإ ْٚكك اذتب ٚتٗزٜز األَٔ ْٚكك ؾِٗ
اآلخض ٜٔبايعذظ اذتكٝك ٞأ ٚاملتد.ٌٝ
َؾاعض ايٓكك يف األعضٚ ٠املزصعَٚ ١ع ايضؾام.
ايؾعٛص باملضاصٚ ٠ايػرل ٠ضت ٛأسز ٚأنجض َٔ اإلخ ٠ٛبغبب ايتؿضق ١يف
املعاًَ.١
ايؾعٛص بايشْب ٚخقٛفا ايغًٛى ايعٓٝـ.
ْكك ايتبقض بعٛاقب ايغًٛى ْٚكك ايتعً َٔ ِٝارتدلات ايغابك.١
ْكك ايكزص ٠عً ٢اذتهِ ايغً.ِٝ
ْكك املغؤٚي ،١ٝمعـ اينُرل ،االعتٗتاص بايتعاي ِٝايزٚ ١ٜٝٓاملعاٜرل
االدتُاع ١ٝطٜار ٠ايٓؾاط املضنب ْٚكك االعتكضاص ،االْزؾاع.
ْكك مبط ايٓؿػ ٚاالجتاٖات ايزؾاعٚ ١ٝايعزٚاْْٚ ،١ٝكك ايتعإٚ
َٓٚاٚأ ٠ايغًط.١
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 -0اْعهاعات ايعٓـ عً ٢ايؿضر ٚاجملتُع:
 َٔٚأِٖ اْعهاعات ايعٓـ َا :ًٜٞ
 .1ايعٓـ ٜؾهٌ خطض عً ٢ايٛدٛر ايبؾض.ٟ
 .2ايعٓـ ٚايعزٚإ َغاؼ باذتضٜات ايؿضرٚ ١ٜادتُاع.١ٝ
 .3ايعٓـ ٜٗزف إىل اهلُذٚ ١ٝايؿٛم.٢
 .4ايعٓـ خيزّ َقاحل األقً ١ٝيف أغًب ا ألسٝإ.

 .IIايعٓـ َٔ املٓعٛص ايغٛعٛٝيٛد:ٞ
ٚقز حتزثت أربٝات ايؿهض ايغٛعٛٝيٛدٚ ٞايؿًغؿ ٞتاصخيٝا عٔ ايعٓـ
َٔ سٝح أؽهاي٘ٚ ،نٝـ تٛيز ايعٓـ يف ايتاصٜخ َٚا ٖ ٞاألرٚاص اييت يعبٗأَٚ ،
أ ٜٔانتغب َؾضٚعٝت٘ ٖٓ ٌٖٚاى عٓـ َؾضٚع أفالٚ .زتٌُ ٖش ٙاألطضٚسات
تٓغذِ َع االجتاٖات ايعاَ ١اييت ٚصرت يف املكاٍٚ .ميهٔ اإلؽاص ٠إيٗٝا ٖٓا
باختقاص ؽزٜز .ؾعًَ ٢غت ٣ٛأؽهاٍ ايعٓـ ؾكز مت تكغ ُ٘ٝإىل ايعٓـ ايبزْ،ٞ
ٚايش ٟحتزخ عٓ٘ اٜـ َٝؾ )1942( ٛبأْ٘ اينضص ٚاألمل املكقٛر ايشٜٓ ٟقب عً٢
دغِ ايهاٜٚ ٔ٥ذلى أثضا قابال يًُالسعٚ ١ايتشكل ََٓ٘ ،جٌ اينضب ٚايكتٌ
ٚايتعشٜب ٚاذتضب ٚايتذٜٛع ٚغرلٖاٜٚ ،عتدل ايعٓـ َٔ ايعٛاٖض اييت تضتبط
بذلب ١ٝاألؾضار ٚثكاؾتِٗ َجًُا تضتبط باملؤعغات اجملتُعٚ ١ٝاألْعُ ١ايغٝاع.١ٝ
ؾهُا ٖٓاى أؾضار مياصع ٕٛايعٓـ نشيو ٖٓاى أْعُ ١عٝاع ١ٝبٛيٝغ ١ٝتكِٝ
املعتكالت ٚاملعغهضات يًتعشٜب املُٓٗرٚ .قز عاعز ايتطٛص ايتكين املعافض يف تطٜٛض
ٚتٝغرل أعايٝب ؾعٌ ايعٓـ ٚدعًٗا أنجض ؾتها ،إىل داْب االعتدزاّ ايٛاعع
ٚاملٓعِ يٛعا ٌ٥اإلعالّ اييت تضٚز ملدتًـ َعاٖض اإلبارٚ ٠ايتعشٜب ٚايتدضٜب؛
ٚايؾهٌ ايجاْ َٔ ٞايعٓـ ٖ ٛايعٓـ ايضَظ ٟنُا ٜغُ ٘ٝاملؿهض ايؿضْغ ٞبٝرل
بٛصر ٖٛٚ )2332 - 1933( ٜٛأنجض ؾاعً "ٖٛٚ ،١ٝعباص ٠عٔ عٓـ يطٝـ ٚعشب،
ٚغرل ستغٛؼ ٖٛٚ ،غرل َض ٞ٥بايٓغب ١ينشاٜاِٖ أْؿغِٗ ٖٛٚ ،عٓـ مياصؼ
عدل ايطضا٥ل ٚايٛعا ٌ٥ايضَظ "١ٜنايهالّ ٚايتعًٚ ِٝايذلبٚ ١ٝايجكاؾٚ ١أعايٝب
ايتٓؾ ١٦االدتُاعٚ ١ٝأؽهاٍ ايتٛافٌ راخٌ اجملتُع ،ؾًٝشل اينضص بايػرل بطضٜك١
ال تجرل اْظعادا ،بٌ إٔ ايش ٜٔمياصؼ عًٖ ِٗٝشا ايعٓـ قز ال ٜعتدل ْ٘ٚعٓكا ٚقز
ٜغاُٖ ٕٛيف إْتاد٘ ٚتضٚجي٘ ٚنأْ٘ ستُٚ ١ٝدٛر ،١ٜإس ٜتًك ٢ايٓاؼ أؾهاصا ٚأصا٤
َٚغًُات نأْٗا سكا٥ل َطًكٚ ١ثابتٜٚ ،١كبًْٗٛا بهٌ تًكاٚ ١ٝ٥تغًٖ .ِٝشا ايٓٛع
َٔ ايتًكٜ ٞغُ ٘ٝبٛصر ٜٛبـــ "اإلقٓاع ايقاَت ٚايغض "ٟايشٜ ٟؿضض اهل١ُٓٝ
ٚايغًط.١
أَا بايٓغب ١ألعباب اييت تٓتر ايعٓـ يف ايتاصٜخ ؾٗٓاى عزر َٔ ايٓعضٜات
اييت ؾغضت سيوٚ ،يعٌ املاصنغ ١ٝأ َٔ ٍٚايتؿت يعاٖض ٠ايعٓـ يف ايتاصٜخ َٔ
َٓطًكات عٛع ٛٝاقتقار ،١ٜسٝح أنز ناصٍ َاصنػ ( )1883 - 1818إٔ
ايعٓـ يف ايتاصٜخ ْاتر عٔ ايقضاع ايطبك ٞايش ٖٛ ٟاحملضى األعاع ٞيعذً١
ايتاصٜخ مبدتًـ َضاسً٘ٚ ،ايش ٟجيغز ٙايقضاع بني طبكتني شتتًؿتنيُٖ ،ا
ايطبك ١املغتػًٚ ١ايطبك ١املغتػً ،١أَ ٚا ٜعدل عٓ٘ بًػ ١االقتقار املاصنغٞ
ايتٓاقض ايتاصخيٚ ٞاملغتُض بني ق ٣ٛاإلْتاز َٔ دٗٚ ١عالقات اإلْتاز َٔ أخض،٣
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نُا ْضاَ ٙجال يف ايضأزلاي ٖٛٚ ١ٝايقضاع اذتافٌ بني ايبٛصدٛاطَ ١ٜايهٚ ١عاٌ٥
اإلْتاز ٚبني ايدلٚيٝتاصٜٛٚ ،١ٜيز ٖشا ايقضاع شتتًـ أؽهاٍ ايعٓـ ٚاالعتالب
ٚاالعتػالٍ ايش ٟمتاصع٘ ايطبك ١املايه ١يٛعا ٌ٥اإلْتاز املار ٟعً ٢ايطبك ١ايعاًَ.١
ٚقز ٜتدش ٖشا ايقضاع طابعا ؾضرٜا ال ٜع ٘ٝايؿضر سات٘ ،نُا ٜتدش فضاع مجاعات
شتتًؿْ" ١كاباتٚ ،إٜزٜٛيٛدٝات ٚأسظاب عٝاع ."١ٝأّ ايتؿغرل اآلخض يًعٓـ ؾٗٛ
نُا ٜضا ٙاملؿهض ايؿضْغ ٞص ْٞٚدرلاص ( )1923مبا ٜغُ"٢ايضغب ١عبب ايعٓـ"
ٖٚشا ايتؿغرل ٜض ٣إٔ اإلْغإ نا ٔ٥صاغب ،تٛد٘ تؿهرلٚ ٙعًٛن٘ زتُٛعَٔ ١
ايضغباتٚ ،إ إؽباع ٖش ٙايضغبات ٜضتبط مبٛمٛعات َعٚ ١ٓٝتهار تهَٛ ٕٛسز ٠بني
ايبؾض ،مما جيعٌ ايٓاؼ ٜتٛدٗ ٕٛإىل ْؿػ املٛمٛعات بطضٜكٜ ١غُٗٝا
ستانات ،١ٝؾٝعٗض ب ِٗٓٝايتٓاؾػ ٚايتزاؾع ٜٚتش ٍٛاألَض إىل ايٓظاع ٚايقضاع ثِ
إىل سضب َؿتٛس ١تأت ٞعً ٢سضم األخنض ٚايٝابػٚ ،ال ٜتٛقـ ايعٓـ بني بين
اإلْغإ إىل األبزْ ،عضا يعز اْكنا ٤ايضغب ١املضتبط ١باملٛمٛع املتٓاطع عًَٔ ٘ٝ
دْٗٚ ،١عضا يعٗٛص عٝهٛيٛد ١ٝاالْتكاّ ادتُاع ٞاملؤدٌ َٔ ارتقِ َٔ دٗ١
ثاْ .١ٝعً ٢خالف َا جيض ٟيف ٚعط اذتٛٝاْات اييت خيُز ايقضاع بني أؾضارٖا
مبذضر ايػًبٚ ١خنٛع األمعـ يألقٜٚ .٣ٛؤنز درلإ إٔ ايعٓـ اإلْغاْ ٞعٓـ
َزَض ،ؾٜٗٓ ٛتؾض يف ادتُاع َٔ ١ؾضر إىل ؾضر ٚميهٔ إٔ ٜؤر ٟإىل قٝاّ َشابح
مجاع.١ٝ

 ٌٖ .IIIايعٓـ عًٛى ؾطض ٟأّ َهتغب؟
ٚيف ايغٝهٛيٛدٚ ١ٝايذلب ١ٝسٝح جيض ٟايبشح عٔ ادتشٚص ايؿضر١ٜ
ٚايعٛاٌَ املٗٝأ ٠يف ْؾأ ٠ايعٓـ َٚعضؾ ١أعباب٘ ايهآَٚ ،١سٝح إٔ ايؿضر عن ٛيف
ادتُاع ،١ؾإٔ َعضؾ ١ادتشٚص ايشات ١ٝيًعٓـ ٜعين باينضٚص ٠ؾِٗ ايعٓـ
ٚستضنات٘ األعاع ١ٝعً ٢ايٓطام اجملتُعٚ .ٞيف ٖشا اجملاٍ تٓتعِ ايعزٜز َٔ
ايٓعضٜات يتؿغرل َاٖ ١ٝايعٓـ عٝهٛيٛدٝا ٚتضبٜٛاٚ ،يعٌ أبضطٖا ايٓعضٜات ٚاآلصا٤
اآلت:١ٝ

 -0ايٓعض ١ٜايبٛٝيٛد( ١ٝايػضٜظ:)١ٜ
ٚٚؾكا هلش ٙايٓعض ١ٜإٔ ايغًٛى اإلْغاْٜ ٞعهػ ايطبٝع ١اإلْغاْٚ ،١ٝبإٔ
ايزاؾع يًغًٛى تٓبع َٔ ق ٠ٛغضٜظ ١ٜتٓطًل تًكاٝ٥اٚ ،قز طٛص راصٖ ٜٔٚشا املؿّٗٛ
ٚاقتؿ ٢أثض ٙايهجرل َِٗٓ ،ؾضٜٚز ٚيٛصْظ ٚغرلُٖا ممٔ صأٚا بإٔ ايعزٚإ ٜٓبع َٔ
راؾع راخًٜٚ ٞزؾع فاسب٘ يًتعز ٟعً ٢ايػرل َباؽض ٠أ ٚعً ٢األؽٝا ٤أ ٚبقٛص٠
غرل َباؽض ٠يف شتتًـ ايٓؾاطات نايضٜامٚ ١ٝاأليعاب ايتٓاؾغٚ ١ٝست ٢ايٛفٍٛ
إىل ايغًطٚ ١غرلٖا َٔ ايٛعا ٌ٥اييت تعدل عٔ ٚدٛر َجٌ ٖش ٙايطاق ١ايػضٜظ.١ٜ
بايٓغب ١يؿضٜٚز (  ) 1939 - 1856ؾكز أنز إٔ ٖٓاى غضٜظتني
َتٓاقنتني تؿغض ايغًٛى اإلْغاْ ،ٞأٚهلُا غضٜظ ٠آٜضٚؼ أ ٚغضٜظ ٠اذتٝاٚ ،٠صأ٣
بإٔ هلش ٙايػضٜظ ٠طاقتٗا ٚاييت أطًل عًٗٝا َقطًح ايًبٝزٚ ،ٚبإٔ ٖش ٙايػضٜظ٠
تتٛد٘ ضت ٛايتهاثض ٚاإلبكا ٤عً ٢اذتٝاٚ ،٠ايػضٜظ ٠األخض ٖٞ ٣غضٜظ ٠ثاْاتٛؼ ،أٚ
غضٜظ ٠املٛتٚ ،صأ ٣إٔ ٖش ٙايػضٜظ ٠هلا طاقتٗاٚ ،بإ ٖش ٙايطاق ١تتذ٘ ضت ٛايزَاص
ٚإْٗا ٤اذتٝاٚ ،٠حتكل ٖش ٙايػضٜظ ٠اهلزف األق ٣ٛيف ايٓؿػ اإلْغاْ ٖٞٚ ١ٝايضدٛع
إىل سايَ ١ا قبٌ اذتٝا ،٠إال إٔ ٖش ٙايػضٜظ ٠إسا َا أسبطت ؾإٔ يطاقتٗا إٔ تتٛد٘
ضت ٛايػرل بزال َٔ تٛدٗٗا ضت ٛايشاتٚ ،عً ٢ايضغِ َٔ املداصز ايتٓؿغ ١ٝهلشٙ
ايػضٜظ ٠نشاالت ايػنب أ ٚايٓؾاطات ايتٓاؾغ ،١ٝإال اْ٘ صأ ٣إٔ ٖش ٙاذتًٍٛ
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َؤقتٚ ١ال جتزْ ٟؿعا ،إال بايعٛر ٠إىل َا قبٌ اذتٝا ٠أ ٟاملٛتٚ ،صأ ٣إٔ ايتعإٚ
ٚايتنار بني ٖاتني ايػضٜظتني ٖ ٛايش ٟحيزخ ظٛاٖض اذتٝاٚ ٠اييت ٜنع املٛت ْٗا١ٜ
هلا.
أَا بايٓغب ١يهْٛضار يٛصْظ ( َ ٖٛٚ ،) 1989 - 1933تدقك يف ايغًٛى
اذتٛٝاْ ،ٞؾٜٗ ٛض ٣بإ ايعزٚإ اإلْغآْٜ ٞبع باألعاؼ َٔ غضٜظ ٠ايٓظاٍ ٚاييت
ٜؾاطض ؾٗٝا غرل َٔ ٙاذتٛٝاْاتٚ .قز أنز إٔ غضٜظ ٠ايعزٚإ يف اإلْغإ ٚاذتٛٝإ
ختزّ غضمني أعاعٝني :األ ٖٛ ٍٚحتؿظ ايقٓـ اذتٛٝاْ ٞعً ٢االْتؾاص ٚاهلذض٠
ٚسيو بٗزف اذتق ٍٛعً ٢أندل قزص ممهٔ َٔ َقارص احملٝطٖٚ ،شا ٜتنح َٔ
َغايو ايعٓـ اييت تبزٜٗا اذتٛٝاْات ضت ٛبعض أؾضارٖا ٚرؾعٗا يًٗذضَٔ ٠
َٓاطكٗا اييت تعٝؿ ؾٗٝا إىل َٓاطل أخض ،٣أَا ايٛظٝؿ ١ايجاْ ١ٝاييت ختزَٗا
غضٜظ ٠ايعزٚإ ؾٗ ٞمُإ بكا ٤األقٚ ٣ٛاألفًح مما ٜنُٔ إققا ٤األمعـ َٔ
ايبكاٚ ٤رٚاّ األق ٣ٛبايتهاثض .أَا ادتزٜز ٚاملجرل يف ْعضٜت٘ ٖ ٛإٔ طاق ١ايعزٚإ
قابً ١يًتذُع َع َضٚص ايظَٔ إسا مل تقضف يف سٗٓٝاٚ ،بإ ايعٓـ ٚايعزٚإ ٜٓؾا
بقٛص ٠تًكاَٚ ١ٝ٥تٛافًٚ ١بغضع ١ثابتٚ ،١بإ إطالم ايعزٚإ ٜٓذِ عٔ تؿاعٌ
عاًَني أٚهلُا َكزاص ايطاق ١ايعزٚاْ ١ٝاملتذُعٚ ،١ثاُْٗٝا تٛؾض ايعاٌَ املطًل يف
احملٝط ٚقٖ ٠ٛشا ايعاٌَٚ .صغِ االْتكارات املٛد٘ هلش ٙايٓعض َٔ ١ٜسٝح نٕٛ
أعاعٝاتٗا اعتدًقت َٔ عامل اذتٛٝإ إال إٕ بإَهإ املض ٤إٔ ًٜتُػ ايهجرل َٔ
َعاٖضٖا يف عٝاقات ايغًٛى اإلْغاْ.ٞ

ْ -4عض ١ٜايزاؾع ايعزٚاْ:ٞ
اؾذلض ايعًُآٖ ٤ا ٚدٛر راؾع يًعزٚإ بزال َٔ غضٜظ ٠يًعزٚإ ٚايؿضم
بُٗٓٝا إٔ غضٜظ ٠ايعزٚإ تؿٝز بٛدٛر طاق ١عزٚاْ ١ٝتٛيز بقٛص ٠تًكا ،١ٝ٥ؾإ
ْعض ١ٜايزاؾع ايعزٚاْ ٞتؿٝز بإٔ ايعزٚإ ٜٓؾا َٔ ساؾظ أ ٚراؾع ٚبإٔ ٖشا ايزاؾع
ٜجاص َٔ ساؾظ خاصدٚ ٞايشٜٗ ٟزف إىل إٜشا ٤أ ٚإذتام اينضص باآلخضٚ .بٓا ٤عً٢
ٖش ٙايٓعض ١ٜؾإ ايعزٚإ بقٛص ٠صٝ٥غْ ٖٛ ١ٝتٝذ ١يتعضض ايؿضر يعاٌَ
ستٝطَ ٞعني ٚايشٜ ٟجرل ساؾظا يًكٝاّ بايعزٚإَٚ .ع تبين ايعًُا ٤عاَ ١ملجٌ ٖشٙ
ايٓعض ١ٜعٔ ايزاؾع يًعٓـ إال إٔ َٛمٛع َاٖٖ ١ٝشا ايزاؾع َٚقزصَ ٙاطاٍ بزٕٚ
تؿغرل أ ٚقٝز ايبشح ،إال اْ٘ ال تٛدز ؾضقا دشص ١ٜبني ْعض ١ٜايػضا٥ظ ٚبني ْعض١ٜ
ايزاؾع ،ع ٣ٛإٔ ايزاؾع يًعزٚإ يف اذتاي ١األٚىل ٖ ٛراؾع راخًٚ ٞيف اذتاي ١ايجاْ١ٝ
ٖ ٛساؾظ خاصد .ٞأَا ايطاق ١احملضن ١يًشايتني ؾٗٚ ٞاسزٚ ٠ال بز إٔ ٜهٕٛ
أعاعٗا يف ايطبٝع ١ايبٛٝيٛد ١ٝيًؿضر  ٖٞٚايطبٝع ١اييت تٛؾض ايطاق ١ايعقب١ٝ
ايؿغٛٝيٛد ١ٝايالطَ ١يًكٝاّ بعًُ ١ٝايعٓـ عٛا ٤إٕ أثرل ٖشا ايعٓـ َٔ ايزاخٌ أٚ
بؿعٌ عاٌَ أَٛ ٚقـ َعني َٔ احملٝط ارتاصد.ٞ

 -6ايٓعض ١ٜايتشً ١ًٝٝايٓؿغٚ ١ٝايعزٚإ:
عً ٢ايضغِ َٔ إٔ ؾضٜٚز ٖ ٛصا٥ز املزصع ١ايتشً ١ًٝٝايٓؿغ ١ٝإال إٔ آصا٘٥
بقزر ايعزٚإ ناْت بٛٝيٛد ١ٝأنجض َٓٗا ْؿغ ،١ٝثِ إٔ َٛمٛع ايعزٚإ دا٤
َتأخضا يز ٣ؾضٜٚز ،مما ؾغح اجملاٍ ملٔ دا َٔ ٤بعز ٙايتٓعرل ٚايبشح يف ٖشا
املٛمٛعٜٚ .تنح َٔ أصاَ ٤ععِ ايتشًًٝني أِْٗ ٜٓعض ٕٚإىل ايعٓـ ٚايعزٚإ يٝػ
زتضر راؾع يًزَاص أ ٚيعكاب ايشات ٚإمنا نطاق ١عكً ١ٝعاَ ١سات َؾتكات عزٜز٠
ٚبأْ٘ ًٜعب رٚصا ٖاَا يف ايقضاعات ايعكًٚ ١ٝبزصد ١متاثٌ ايزاؾع ادتٓغٞ
ايعزٚاْ.ٞ
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ْ -2عض ١ٜايعٓـ نغًٛى ادتُاعَ ٞتعًِ َٚهتغب:
طبكا هلش ٙايٓعض ١ٜؾإ ايغًٛى ايعزٚاْٚ ٞايعٓـ ٖ ٛعًٛى َهتغب أثٓا٤
اذتٝا ٠االدتُاعٚ ١ٝبأْ٘ ٜعتظط ٜٚتٛافٌ بؿعٌ ٖش ٙايعٛاٌَٚ ،إٔ ايؿضر ٜتعًِ ٖشا
ايغًٛى ٜٛٓٚع ٜٚطٛص أعايٝب٘ طبكا يكٛاعز ايتعًِ ٚاييت تعتُز عً ٢عٓافض
ايتعضض ٚايتهضاص ٚايضبط ٚاإلعٓار باملهاؾأَٚ .٠ع إٔ ٖشا املٓعٛص االدتُاعٞ
ايتعًُ ٞيًعٓـ ٚايعزٚإ ال ميهٔ إٔ ٜٓؿٚ ٞدٛر طبٝع ١أعاع ١ٝمتهٔ ايؿضر َٔ
مماصع ١ايعٓـ ٚايعزٚإ ،إال اْ٘  ٜٙٛٓبإٔ ٚدٛر َجٌ ٖش ٙايطبٝع ١األعاع ١ٝال
ٜعين باينضٚص ٠املُاصع ١ايتًكا ١ٝ٥يًعٓـ ٚايعزٚإ  ٖٞٚاملُاصع ١اييت تتطًب
تٛؾض عٛاٌَ ستٝطٚ ١ادتُاعٚ ١ٝاييت جتعٌ َٔ ٖشا ايغًٛى ممهٓاٚ ،بايتاي ٞؾإٔ
ايتشهِ بٗش ٙايعٛاٌَ ٚايغٝطض ٠عًٗٝا ممهٔ إٔ ٜؤر ٟإىل اذتز َٔ ايعٓـٖٓٚ .اى
ايهجرل َٔ ايعٛاٌَ االدتُاعٚ ١ٝاحملٝطٚ ١ٝاييت تعتدل سات تأثرل نبرل يف عًُٝات
انتغاب ايغًٛى ايعزٚاْٚ ٞإثاصت٘ ٚاعتُضاصٖ َٔٚ ،ٙش ٙايعٛاٌَ ٖ :ٞساالت
اإلسباط ،ساالت ايتعضض يُٓاسز عزٚاْ ،١ٝاملهاؾأٚ ٠إعٓار ايعٓـ ،اإلثاص ٠ادتغز١ٜ
ٚاملعٓٚ ١ٜٛنشيو اإلثاص ٠ادتٓغ .١ٝأَا ايعٛاٌَ احملٝط ١ٝاييت هلا تأثرل يف عًٛى
ايؿضر ٚتغٌٗ اْتكاٍ ايعٓـ ٚايعزٚإ ؾٗ ٞنجرل ٚيعٌ أبضطٖا :االطرساّ،
ٚاينٛما ،٤تًٛخ ايب ،١٦ٝاذتضاصٚ ٠نشيو املدزصات ٚايهشٚ ٍٛايعكاقرل مبدتًـ
أْٛاعٗا.
ٚيف ٖشا اجملاٍٚ ،بعٝزا عٔ ايتؿاف ،ٌٝأؽرل إىل عالق ١ايعٓـ ٚايعزٚإ
باإلسباط ،سٝح ؾغضت ايٓعضٜات ايكزميٖ ١ش ٙايعالقَ ١ؤنز ٠إٔ ٖٓاى عالق١
ثابت ١بني اإلسباط ٚايعزٚإٚ ،إٔ ايعزٚإ ٜٓبع َٔ راؾع ٜجاص عٓزَا حتبط َغاعٞ
ايؿضر يف ايتٛد٘ يتشكٝل ٖزف َعنيٚ ،بضأٖ ٟش ٙايٓعضٜات إٔ ايزاؾع يًتعز ٟقز
ٜه ٕٛأ ٚال ٜه ٕٛس ٚأعاؼ بٛٝيٛد ٞإال إٔ اصتباط٘ باإلسباط ثابت ،مبعٓ ٢إٔ
اإلسباط ٜؤر ٟراُ٥ا إىل ايعزٚإٚ ،ايعزٚإ ٜغبل راُ٥ا اإلسباط .أَا اآلصا ٤األنجض
سزاث ١يف ٖشا اجملاٍ ؾٗ ٞاييت تؤنزإ ايعالق ١بني اإلسباط ٚايعزٚإ يٝغت ثابت١
عٝح ٜؤر ٟاإلسباط راُ٥ا إىل مماصع ١ايعٓـ ثِ إٔ ايعزٚإ ال ٜأت ٞراُ٥ا ْتٝذ١
يإلسباط ٚيٝػ نٌ ستبط عٓٝـٚ ،نشيو يٝػ نٌ عٓٝـ ستبطٚ ،إٔ ٖشا
األَض ٜتأثض بؾهٌ نبرل بارتدل ٠ايؿضرٚ ١ٜايتعًِ ٚايجكاؾٚ ١ايتزصٜب ،إال إٔ ٖٓاى
ْٛع َٔ اإلسباط املغتزٚ ِٜاملتأفٌ ممهٔ ي٘ إٔ تجرل ايعزٚإ ٚايعٓـ بزصد ١أندل
َٔ غرل ،ٙؾُجال عً ٢املغت ٣ٛايؿضر ٟؾإٔ ايذلب ١ٝايغ ١٦ٝيًؿضر َٓش ايقػض
ٚاإلُٖاٍ ٚعزّ ايضعا ١ٜبإَهاْٗا إٔ تهَ ٕٛقزصا يًعزٚإٚ ،عً ٢املغت ٣ٛاجملتُعٞ
ايعاّ ؾإٔ األطَات ط ١ًٜٛاألَز ناألطَات االقتقارٚ ١ٜاالدتُاعَٚ ١ٝا تغبب٘ َٔ
َعاْا ٠مجاعٚ ١ٝإسباط ممهٔ إٔ تؤر ٟيف ذتعات َا إىل ايعٓـ ايؾاٌَ عً٢
خًؿٝتٗا اإلسٝا ١ٝ٥املتؾابٗ ١اييت تؤر ٟإىل جتُع ايٓاؼ ٚتٓعٚ ُِٗٝبايتايٞ
اْزؾاعِٗ ضت ٛايعٓـ إلطاي ١أعباب اإلسباطٚ ،يعٌ يف سيو ٜهُٔ ايتؿغرل ايٓؿػ
اقتقار ٟذتزٚخ شتتًـ ايجٛصات يف ايتاصٜخ َٚا ٜقاسبٗا َٔ أعُاٍ ايعٓـ.

 .IVايعٓـ ايًؿعٞ
َ -0ؿٗ ّٛايعٓـ ايًؿعٚٚ ٞاقع٘ يف اجملتُع:
ٜعز ايعٓـ ايًؿع َٔ ٞاملٛامٝع ايؾا٥ه ١يف اجملتُع ادتظا٥ضٚ ،ٟالعُٝا
إٔ ارتدلاٜ ٤ؾرل ٕٚإىل ٖشا ارتقٛل إىل إٔ اإلعا ٠٤ايًؿع ١ٝغايبا َا تؤر ٟإىل
ايعٓـ ادتغزَٗٓ ٟا املعانغات ٚايعباصات املكؾعض ٠إىل اذتٝا ٤ايغب ايؾتِ٢ٖٚ ،
َٔ أِٖ أعضاض ايعٓـ ايًؿع ٞايش ٟأفبح ظاٖضَ ٠تؿؾ ١ٝبؾهٌ ٚامح يف
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أٚعاط ايؾباب ادتظا٥ض ،ٟؾهجرلا َا ٜعذلض ايعٓـ عب ٌٝاالتقاٍ ايًؿع ٞسٝح
ٜػٝب اذتٛاص ٚايٛاقع املعاـ ٜهؾـ يألعـ إٔ ايهًُات اييت ختزـ اذتٝآٜٚ ٤زٟ
هلا ادتبني أفبح ظاٖضَ ٠أيٛؾ ١عٛا ٤يف األعض ،٠املزصع ،١ادتاَع ١أ ٚايؾاصع ؾٗٛ
أفبح ٚع ١ًٝيزؾاع عٔ ايٓؿػ ٚإثبات صأ ِٜٗرٚ ٕٚعٚ ،ٞظاٖض ٠ادتُاع١ٝ
َضم ١ٝخطرل ٠أفبشت تٗزر ؽبابٓا ايٚ ّٛٝتٗزر اجملتُع نهٌ ،سٝح إٔ منط
االتقاٍ أفبح َبٓ ٢عً ٢اهلٚ ١ُٓٝايغٝطض ،٠نُا أر ٣إىل اْٗٝاص عًِ ايكِٝ
االدتُاع ١ٝادتظا٥ض ١ٜؾْٗ ٛتٝذ ١ايؾعٛص باإلسباط ٚايٓكك ٚمعـ ايجك١
بايٓؿػ َ ٖٛٚؿتاح اإلدضاّ ناْتكاّ ايؿضر َٔ ْؿغ٘ ناالْتشاص أ َٔ ٚاجملتُع
ناْتؾاص ايؾػب ٚاهلُذ ١ٝيف ايؾاصع ادتظا٥ضَ ٟجٌ :ايهتاب ١عً ٢ادتزصإ
ٚايتؾ ٜ٘ٛمبعٗض األسٝاٚ ٤ايتدضٜب نُا ٜعتدل ٚع ١ًٝخاط ١٦ذتٌ املؾانٌ عٔ
طضٜل ايغب ٚايتٗزٜز ٚايتذضٜح ٚاإلٖاْات اييت ٜغتعًُٗا األؾضار نضر يالعتباص.
ٚميهٔ ؾِٗ ظاٖض ٠ايعٓـ يف اجملتُع ادتظا٥ض ،ٟاْطالقا َٔ ايعضٚف
ايغٛع ٛٝاالقتقارٚ ١ٜايجكاؾ" ١ٝسٝح أثضت ايعؾض ١ٜايغٛرا ٤يف عًٛى األؾضار"
نُا عاِٖ يف سيو ايكقٛص ايذلبٚ ٟٛظٗٛص ايجكاؾات ايؿضع ١ٝمما أر ٣اىل بضٚط
ايقضاع يف املؤعغات ايذلب.١ٜٛ
نُا إٔ َٔ أِٖ أعباب٘ يف ايٛقت ايضأٖ ،تؿغضٖا مجً ١ايتشٛالت
ايغضٜع ١عً ٢ايقعٝز ايجكايف ،االدتُاعٚ ٞاذتناص.ٟ
ايعٓـ ايًؿع ٞنُا ٜعضؾ٘ عًِ االدتُاع بأْ٘ اعتعُاٍ عباصات شتً١
باألرب ٚاألخالم اذتُٝزٚ ٠عب ايشات ايالٖٚ ١ٝتؾرل َععِ ايزصاعات إىل إٔ
ظاٖض ٠ايعٓـ ايًؿع ٞتضدع ألعباب ادتُاعٚ ١ٝسناصٚ ١ٜثكاؾ ١ٝتتبأَ ٜٔ
زتتُع إىل أخض ٚإٔ ايٛقٛف أَاّ تؿاقِ ٚاْتؾاص ظاٖض ٠ايعٓـ ايًؿعٜ ٞتطًب إٔ
ٜبزأ عٌ ٖش ٙاملؾهًٚ ١نذاْب ٚقا ٞ٥أٚال األعض ،٠ؾٗ ٞاملضب ٞاأل ٍٚستٛص
ايضٝ٥غ ٞيف ايعًُ ١ٝايذلبٚ ،١ٜٛسيو َٔ خالٍ ايتٛع ،١ٝايتجكٝـ األعض َٔ ٟخالٍ
اإلعالّ املضٚ ٞ٥املغُٛع ٚاملكض َٔ ٤ٚخالٍ ايٓزٚات ٚايزٚصات ايتطٛص ١ٜيًتُٓ١ٝ
ايبؾض.١ٜ
نُا تبني ايعزٜز َٔ ايزصاعات ايًغاْ ١ٝإٔ ظاٖض ٠ايعٓـ ايًؿعٞ
املتُجً ١أعاعا يف ق ٍٛايهالّ ايبشٚ ٤ٟايغب ٚايؾتِ قاعِ َؾذلى بني نٌ ايًػات
اإلْغاْ ،١ٝؾكز طٛصت نٌ ايًػات ٚعًَ ٢ض ايعقٛص سكٛال يػ ١ٜٛيًهالّ ايبش٤ٟ
َجًُا طٛصت نٌ ايًػات قٛاعز َٚؿضرات يًهالّ املٗشب ٜٚتُشٛص دٌ ايهالّ غرل
املٗشب يف نٌ ايًػات مبا ؾ ٘ٝحتكرل يألخض ٚاعتالب يكزصت٘ ٚإصداع٘ يزصد١
اذتٛٝإ أ ٚست ٢ادتُار.
إٕ إؽهاي ١ٝايعٓـ ايًؿع ٞأخشت تتطٛص بعز إٔ تطٛصت أرٚات ٚأعايٝب
ايعٓـ تطٛصا تكٓٝا ٖا٥ال خاف ١بعز ايتطٛص ايتهٓٛيٛدٚ ٞثٛص ٠املعًَٛات
ٚاالتقاالت االيهذل ١ْٝٚاييت ن َٔ ْ٘ٛايعامل قض ١ٜن ١ْٝٛفػرل.٠
 َٔٚايٓاس ١ٝايغٛعٛٝيٛد ١ٝؾإٕ ايعٓـ ٚاإلصٖاب ميجالٕ عٛر ٠اإلْغإ
إىل اذتاي ١ايبزا ١ٝ٥األٚىل إس إٔ إسز ٣ارتقا٥ك األعاع ١ٝاييت متٝظ نٌ
سناص ٠عٔ غرلٖا ٖ ٞايطضٜك ١اييت تغتطٝع بٗا تٓع ِٝايغًٛى ايعزٚاْ ٞنطاق١
متضٜض ١ٜنآَٚ ١تٗشٜب ١ٝعٔ طضٜل تٛد ٘ٗٝبقٛص ٠عكالْ ١ٝصؽٝزٚ ٠نشيو
تعً ِٝأؾضارٖا نٝـ َٚتٜ ٢عٗض ٕٚعزٚاْٝتِٗ ،ؾايعٓـ ي٘ دشٚص ممتزَٔ ٠
ايتاصٜخ ٚايعارات ٚايتكايٝز ،نُا إٕ اتغاع ظاٖض ٠ايعٓـ عً ٢ايقعٝز ٜٔايعاملٞ
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ٚاحملًٚ ٢تطٛص أعايٝب٘ ٚآيٝات٘ رؾع ايهجرل َٔ عًُا ٤االدتُاع ٚاألْجضٚبٛيٛدٝني
إىل رصاعٖ ١ش ٙايعاٖض ٠االدتُاع ١ٝاملضمٚ ١ٝؾِٗ أعبابٗا ٚتٛمٝح إبعارٖا
ٚنشيو ؽضٚط تطٛصٖا ٚاْتؾاصٖا ٚعً ٢ايضغِ َٔ اختالف اآلصا ٤يف تؿغرل
أعباب ايعٓـ ٚرٚاؾع٘ ؾإ ايؿالعؿٚ ١املؿهض ٜٔاالدتُاعٝني ٜؾرل ٕٚإىل إٕ ايعٓـ
نعاٖض ٠ادتُاعَ ١ٝا ٖ ٞإال آي َٔ ١ٝآيٝات ايزؾاع عٔ ايشات مز املداطض َٔ ادٌ
ايبكا ،٤نُا ٜؾرل اغًب ايعًُا ٤إىل إٔ ٖش ٙاآلي ٖٞ ١ٝإسز ٣ايطاقات ايػضٜظ١ٜ
ايهآَ ١عٓز ايها ٔ٥اذت ٞاييت تغتٝكغ ٚتٓؾط يف ساالت رؾاعٜٚ ١ٝغت ٟٛؾٗٝا
اإلْغإ ٚاذتٛٝإ .ؾايعٓـ ايًؿعْ ٖٛ ٞاتر عٔ ايؾعٛص باإلسباط ٚايٓكك ٚمعـ
ايجك ١بايٓؿػ نُا أر ٣إىل اْٗٝاص عًِ ايكٚ ِٝأفبح منط االتقاٍ َبٓ ٢عً٢
اهلٚ ١ُٓٝايغٝطض ٠نُا ٜض ٣عًُا ٤االدتُاع إٕ تكًٝز األبٓا ٤يألٌٖ ٚخاف ١يف
َضسً ١ايطؿٛيٜ ١عظط ٖشا ايغًٛى ٚخاف ١إسا نإ األٌٖ مياصؼ اسزِٖ ٖشا
ايغًٛى ٚيف ٖشا ايقزر ايقضاع ٚعزّ اذتٛاص االجياب ٞبني األؾضار ٜعظط ٖشا
ايغًٛى عٓز األبٓاٚ ٤خاف ١يف َضسً ١املضاٖكٚ ١ايؾباب إس إٕ األبٓا ٤تتٛيز يزِٜٗ
ايضغب ١يف االعتكاليٚ ١ٝايتعبرل عٔ ايشات ٚسٌ املؾانٌ اييت تٛادِٗٗ بايطضم
اييت ٜضْٗٚا َٓاعبٚ ١إٕ ناْت طضٜك ١ايعٓـ ايًؿعٚ ٞايتذضٜح ٚايقضاذ ٚعزّ
اسذلاّ األخض متاصؼ يف األعض ٠ؾإْٗا عتُاصؼ َٔ قبٌ األبٓا ٤يف اجملتُع ،ؾايعٓـ
عًٛى عًيب يتٓؾ ١٦ادتُاع ١ٝخاطٚ .١٦نشيو ٖ ٛفٛص َٔ ٠فٛص ايكقٛص
ايشٖين سٝاٍ َٛقـٚ ،ري َٔ ٌٝرال ٌ٥ايٓؿػ ايػرل َطُٚ ١ٓ٦فٛص ٠يًدٛف َٔ
ايطضف األخض َُٗا تعزرت أؽهاٍ سيو ارتٛفٚ ،اْعهاؼ يًكًل ٚعزّ ايقدل
ٚايتٛاطٕٚ ،قً ١اذتٜٚ ،١ًٝعز َؤؽضا ينعـ ايؾدقْٚ ١ٝكك تٛاطٕ ايغًٛى نُا
إٔ عًُا ٤االدتُاع ٜض ٕٚإٕ ايعٓـ ئ ٜهٔ َٜٛا َٔ األٜاّ ؾطضٜا بٌ نإ رَٚا
خًكا َهتغبا يف ايٓؿػ ايبؾض ١ٜؾًِ ٜهٔ اإلْغإ عٓٝؿا ٚ ّٜٛالرت٘ بٌ إٕ عٓـ
ايطبٝعٚ ١عغض اذتٝاٚ ٠ايذلبٚ ١ٝعٓـ اآلبا ٖٛ ٤ايشٜ ٟػضؼ ايعٓـ يف خالٜا
ايزَاؽ ؾٗ ٞتٓؾأ ٚتتػشٚ ٣تذلب ٢يف ايٛعط االدتُاعٚ ،ٞعٓز اْتؾاصٖا ٜقبح
اجملتُع ٜعاْ َٔ ٞعٛاقبٗا أَا عً ٢املغت ٣ٛايؿضر ٟؾْٗ ٞتٝذ ١ساالت ْؿغ ١ٝسات
عالق ١باحملٝط االدتُاعٚ ،ٞبعًُ ١ٝايتٓؾ ١٦االدتُاع ١ٝاييت دعًت ايؿضر ٜغًو
عًٛنا َعارٜا يًكَٚ ِٝعاٜرل اجملتُع.
ؾعاٖض ٠ايعٓـ ايؾؿٗ ٞاصتبط ببعض املتػرلات األعض ١ٜنايتؿهو
األعضٚ ٟايتُٝٝظ بني األبٓاٚ ٤أعايٝب ايتٓؾ ١٦االدتُاع ١ٝغرل ايغٚ ١ٜٛايٛمع
ايغهين ٚاالقتقارٚ ،ٟفضاع األدٝاٍ ٚبضاَر ايعٓـ اييت تضٚح هلا ٚعا ٌ٥اإلعالّ
ْٚكك ايٛع ٞاالدتُاع.ٞ
 َٔٚاملؤنز إٔ ايؾٛاصع ادتظا٥ض ١ٜقز حتٛيت إىل َغضح يغب ٚايعٓـ
ايًؿعٚ ٞايبزْ ٞعٝح َجال ال تهار عٝاص ٠تًُػ عٝاص ٠أخض ٣ست ٢خيضز
أفشابٗا نٌ أعايٝب ايعٓـ ٚايؾتاٚ ِ٥نأْ٘ أفبح ٚع ١ًٝتعبرل عٔ ايك٠ٛ
ٚاهلٚ ١ُٓٝإثبات ايشات أ ٚبتعبرل أخض أفبح يػ ١ايتطٛص.

 -4ايعٛاٌَ املؤثض ٠يف ايعٓـ ايًؿع:ٞ
 ايذلب ١ٝاألعض:١ٜسٝح ته ٕٛيذلب ١ٝايٛايز ٜٔرٚص نبرل يف انتغاب األطؿاٍ عًٛنٝات
أباٚ ِٖ٤أَٗاتِٗ ؾإٕ ناْٛا ممٔ ٜغتدزَ ٕٛايعٓـ ايًؿع ٞيف تعاًَِٗ َع
أطؿاهلِ عًٖ ٢شا ايغًٛى ٚأفبح دظ٤ا َٔ ؽدقٝاتِٗ يف ايهدل.
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 ادت ٛاملزصع:ٞإٕ نإ ادت ٛاملزصعَٓ ٞنبطا َٔ قبٌ املزصعني ٚإراص ٠املزصع ١يف
َتابع ١عًٛنٝات ايطالب ٚاملغاصع ١ملعادت ١ايعٛاٖض ايػرل َٓاعب ١ؾٗٓاى ٜتذٓب
ايطالب ٖش ٙاملغايو ٚإٕ نإ املعًُٚ ٕٛاإلراص ٠ال تعبأ مبجٌ ٖش ٙاملتابع ١هلشٙ
ايغًٛنٝات ؾتٓتؾض ايغًٛنٝات ايًؿع ١ٝايغ ١٦ٝبني ايطالب ٚتعهػ عً٢
ؽدقٝتِٗ يف املغتكبٌ.
 اذت:ٞسٝح ٜه ٕٛاذت ٞي٘ أثض نبرل يف تًك ٞاألطؿاٍ يغًٛنٝات ايعٓـ
ايًؿع ٞبني األؾضار ٚيف األسٝا ٤ايبٚ ١ٝ٦ٝايؿكرل ٠يشا ًٜظّ اذتضل يف َتابع١
األبٓاَٚ ٤عضؾٜ َٔ ١ضاؾك ٕٛيتأثضِٖ ايهبرل يف عًٛنٝات ٚأيؿاظ األبٓا.٤

 -6أعباب ايعٓـ ايًؿع:ٞ
إٕ مماصع ١ايعٓـ ايًؿعٜ ٞضدع يعز ٠عٛاٌَ اقتقارٚ ١ٜادتُاع١ٝ
ٚعٝاعْٚ ١ٝؿغ ١ٝشتتًؿ ،١ؾٗ ٞتٓبع َٔ أثض عُٝل عٛا ٤سزخ يف املام ٞأٚ
اذتامض ْٚشنض َٓٗا َا :ًٜٞ

















ايكٗض االدتُاع َٔ ٞأِٖ َهْٛات ايعٓـ ،يٝػ يًؿضر ؾشغب بٌ يف
اجملتُع أٜنا ؾُٔ عزّ املغاٚا ٠ايؾدقٚ ١ٝايٓبش االدتُاعٚ ٞاْعزاّ
ايعزاي ١االدتُاع ١ٝيف بعض املٛاقـ اإلراصٚ ١ٜايذلبٚ ١ٜٛايكاْ ١ْٝٛنًٗا
عٓافض َٛيز ٠يًعٓـ.
عًب ١ٝتأثرل ٚعا ٌ٥اإلعالّ ناؾٚ ١اعتباصٖا أسز أِٖ ٚعا ٌ٥اْتؾاص
ايعٓـ املهتغب عٓز األطؿاٍ ٚاملضاٖكني ؽأْٗا بشيو ؽإٔ األؾالّ
ادتٓغ ١ٝاملجرل ٠يًُضاٖكني.
فعٛب ١تهٝـ بعض األؽدال َع املغتذزات االدتُاعٚ ١ٝايعضٚف
ايطاص.١٥
تعاط ٞاملدزصات ٚاملغهضات َٔ قبٌ ايظٚز قز ٜزؾع إىل مماصع ١رصدات
َٔ ايعٓـ َع ايظٚدٚ ١األبٓا.٤
تكًٝز ايقػاص يألطؿاٍ ٚستاناتِٗ بايعٓـ ايًؿع.ٞ
غٝاب ايكز ٠ٚاذتغٓ ١يف ايؾاصع ٚاألعضٚ ٠املزصع.١
معـ ايتأطرل ٚاملتابع ١يف َغت ٣ٛاملؤعغات ايذلب.١ٜٛ
معـ املضاقبْٚ ١كك ايقضاَٚ ١ايضرع عاًٝ٥ا تضبٜٛا ٚأَٓٝا.
تزٖٛص ايك ِٝاالدتُاعٚ ١ٝاْتؾاص ْظع ١ايؿض راْ.١ٝ
ايتؿهو األعضٚ ٟاْتؾاص ايعٓـ ايظٚدٚ ٞغٝاب ثكاؾ ١اذتٛاص.
نجض ٠أٚقات ايؿضاؽ ٚع ٤ٛتٓع ِٝايٛقت.
اينػٛط اي ١َٝٛٝيف ايعٌُ ٚايزصاعٚ ١مػٛط ايؾاصع نجرلا َا تؤر ٟإىل
تقضٜـ ايطاقات ٚصرت ايؿعٌ عٓز ايؿضر يف اعتعُاٍ ايعٓـ ايًؿعٞ
ٚاييت تتدش طابعا غامبا.
ؾٛم ٢االختالط يف بعض األَانٔ ٚاالستهاى بضؾام ايغ.٤ٛ
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 االمطضابات ايٓؿغٚ ١ٝعضع ١االْؿعاٍ عٓز بعض اإلؾضار ايٓاجت ١عٔ
َؾانٌ شتتًؿ.١
 رٚاؾع إظٗاص ايكٚ ٠ٛؾضض ايشات.
 ايؾعٛص بايٓكك يكً ١اإلَهاْٝات املارٚ ١ٜاالدتُاع ١ٝمما ٜؤثض ؾ ٘ٝعًبا
ؾٝبزأ باملكاصْ ١بٓؿغ٘ ٚألخضٜني باسجا عٔ طضٜل يًؿت األْعاص ٚسب
ايعٗٛص.
 معـ قٓٛات اذتٛاص بني ايؾباب ٚادتٗات املعٓ.١ٝ
 فعٛب ١اذتق ٍٛعً ٢املغهٔ املالٚ ِ٥تزٖٛص ايٛمع االقتقارٚ ٟاْتؾاص
ايبطاي.١
 ايتهدل ٚايذلؾع عٔ االعتشاص عٔ ارتطأ.
 تضادع ايٛاطع ايزٜين ؾكز ٜهٖٓ ٕٛاى مالٍ يف ؾِٗ ايؾباب يًزٚ ٜٔمعـ
اإلميإ.
إسا ناْت ٖش َٔ ٙبعض األعباب اييت ْتذت عٓٗا ظاٖض ٠ايعٓـ بني
ايؾباب ؾال ؽو إٔ َعادت ١تًو املؾهً ١ال ٜه ٕٛإال مبعادت ١تًو األعباب األْؿ١
عابكا ٚمتشٝقٗا بزق ١عٝح تٛمع نٌ َٔ األعضٚ ٠املزصعٚ ١ايؾاصع يف قؿك
االتٗاّ بايزصد ١األٚىل.

َ -2ا ٖٚ ٞعا ٌ٥ايعالز؟
ٚميهٔ اقذلاح زتُٛع َٔ ١ايٛعا ٌ٥يًشز َٔ ايعاٖضَٓٚ ٠ع اْتؾاصٖا يف
اجملتُع نُا :ًٜٞ
ايبشح يف ْؾض ثكاؾ ١تضب ١ٜٛعٓز اآلباٚ ٤املضبٝني ٚاملزصعني يف نٝؿ١ٝ
ايتعاٌَ َع ايٓؾأ ٚتٛد ِٗٗٝبعٝزا عٔ ايؾزٚ ٠ايعٓـ ٚغضؼ ايكِٝ
ايٓبٚ ١ًٝاذتضل راُ٥ا عً ٢ايعٗٛص بغًٛى طٝب ًَٚتظّ َٚتظٕٚ ،ايبعز
عٔ ايتكًٝز األعُ ٢يًُذتُعات ايػضب ١ٝاييت ال متز يزٜٓٓا ٚأخالقٓا
بقًٚ ،١ايضدٛع يًزٚ ٜٔايغٓٚ ١إٔ ٜه ٕٛايكضإ ٖ ٛطضٜكٓا ٚريٝال
َٓٗذٝا يف اذتٝا.٠
ٚمع ارتطط ايذلب ١ٜٛاملٓاعب َٔ ١قبٌ املؤعغات ايذلب ١ٜٛاملٗتُ١
بتٓؾ ١٦أدٝاٍ املغتكبٌ يه ٞتتعًِ نٝـ جتارٍ باذتغٓٚ ٢تبتعز عٔ
ايتذضٜح ٚايعٓـ ايًؿع.ٞ
ايتششٜض َٓش ايقػض يألٚالر َٔ ايغًٛنٝات ايًؿع ١ٝايغٖٚ ١٦ٝزّ
ايغهٛت عً ٘ٝعٓزَا تقزص َِٓٗ ٚإظٗاص عزّ ايضم ٞيغُاعٗا
ٚحتشٜضِٖ َٔ ايٛقٛع ؾٗٝا َض ٠أخض.٣
بٝإ إٔ األيؿاظ ايغ ١٦ٝيٝػ َٔ خًل املغًِ ٚال َٔ ايؾ ِٝاييت دا ٤بٗا
اإلعالّ.
اعتدزاّ ايقدل يف ايتعاٌَ َع املٛاقـ ايناغطٚ ١جتٓب صرٚر األؾعاٍ
ايغضٜعٚ ١غرل ايعكالْ ١ٝاييت تٓتر ايعٓـ ايًؿع.ٞ
متض ٜٔايٓؿػ عً ٢حتٌُ اينػٛط ٚاستغاب األدض هلل.
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ايًذ ٤ٛإىل االعتػؿاص يف َٛقـ ايتأطّ ٚسنض اهلل يف نٌ مٝل.
تٛثٝل ايعالق ١بني ايبٝت ٚاملزصع َٔ ١خالٍ إجيار ؽضان ١سكٝك ١ٝبني
املعًُني ٚايطالب ايشٜ ٜٔضتهب ٕٛايغًٛنٝات ارتاطٚ ١٦تعزًٜٗا.
تٜٓٛع األْؾط ١ايذلب ١ٜٛيف املزاصؼ اييت ٜغتطٝع َٔ خالهلا ايطايب
تؿضٜؼ اْؿعاالت٘ َٚؾاعض ٙايػرل ع.١ٜٛ
رع ٠ٛايٓاؼ عدل اإلعالّ يف ختط ٞايعٓـ ٚتٛد ٘ٝايغًٛنٝات ٚتكٛميٗا
ٚايعٌُ عً ٢طباعْٚ ١ؾض نتب تبني اآلثاص ايٓؿغ ١ٝيًعٓـ عً٢
األطؿاٍ ٚنٝؿ ١ٝجتٓب٘ ٚطضم ايتعاٌَ َعٗا َٚعادتتٗا.

ارتامت:١
ايهًَُ ١غؤٚيٚ ١ٝعً ٢اإلْغإ إٔ حياؾغ عً ٢يغاْٜ٘ٚ ،عٛر ٙعً٢
ايهًُ ١ايطٝب ١ايٓاؾع ،١ؾٗٚ ٞسزٖا اييت تجُض يف نٌ ٚقت خرلا عٝح ال ٜٓكطع
ْؿعٗا َُٗا نإ ايظَإ أ ٚاذتاٍ ،سٝح قاٍ اهلل تعاىل َٓبٗا إىل رٚاّ ْؿع ايهًُ١
ايطٝبَ" :١أيَِِ تَضَ نَِٝـَ مَ َضبَ ايًُّ٘ ََجَال نًََُِ ١طَِّٝبَ ١نَؾَذَض ٍ٠طَِّٝبَ ٍَ ١أفِ ًَُٗا ثَابِتْ
َٚؾَضِ ُعَٗا ؾِ ٞايغََُّاٚ ."ّ ٤الؽو إٔ اٖتُاّ اإلعالّ بآراب ايتداطب دعً٘ حيشص َٔ
ايعٓـ ايًؿعٚ ٞاألفٌ يف ٖشا ايتششٜض ٜعٛر إىل صؾض اإلعالّ يًعٓـ ظُٝع
أؽهاي٘ ٚأيٛاْ٘ ؾاهلل اْعِ عًٓٝا بٓعُ ١ايٓطل ٚايتعبرل عٔ ايضمٚ ٞايغدط ٚايبٛح
باملؾاعض ٚاألساعٝػ ؾًٓؾهض ٖش ٙايٓعُْٚ ١غدضٖا يًشل ٚتعٜٛز ايًغإ عً٢
سغٔ ايكٚ ٍٛايهًُ ١ايطٝب ١يٓػضعٗا يف أدٝاٍ ايػز.
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