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ماظذيم مظؾؿفؿؿع ماظشاعؾة ماظرتطقؾة مدرادة مسن ممبعزل متؿقؼق مال ماجؿؿاسقة مأيمترطقؾة مدرادة إن
مأنماظؾقثميفماخلصوصقاتماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقةمهلذهماظرتطقؾةمالم مدونمتـؿؿيمإظقه،مطؿا ؼؿممأؼضا

مععرصةمسـاصرهماظؾـقوؼةماظصغرىمادلؽوغةمهلا.
مباجملؿؿعم مسالضاتفا ميف موادللؿوى ماظدرجة موعؿػاوتة معؿـوسة مو مسدؼدة ماالجؿؿاسقة ماظرتطقؾات إن

م ماظرتطقؾاتماظيتميفماسؿؼادغا مػذه متعؿربمعنمأػم تشؽلمعـؾعمم-سؾىماألضلم-طؽل،مشريمأنماظعائؾة
ذظكمظطابعفامادلؿقزمبشرؼا،مثؼاصقا،م ةماظعؿاظقة...(،موـادلؤدلم–ردةمظؽـريمعنمػذهماظرتطقؾاتم)ادلدا

مو ماألدادي مظدورػا مو مبقوظوجقا... مإنم اجؿؿاسقا، ماجتاػه. متغقري مو ماجملؿؿع احللاسميفمحترؼك
وماظـواةمادلـؿفةمظؾؿفؿؿعمومظؽقاغهماظروحيمماخلؾقةماظؼاسدؼةاظعائؾةمبؽلمعامحتؿؾهمعنمدالالتمخمؿؾػةمػيم

مادلادي.مو
ماظػضاءم مضؿن محرطقؿفا متػرزه معا مضوء مسؾى مباظعائؾة مأضف مأن ماظدرادة مػذه ميف دأحاول

ماظؿؼاظقدماحملؾقةمعاضقامومحاضرا. اظـؼايفمظؾعاداتمو االجؿؿاسيمو
ظؼدماخرتتمػذهماظوضػةمومػذاماإلرارمادلعريفمعنمأجلماإلجابةمسنماظلؤالماظؿاظي:مطقفمػيمحالم

مؿفامبعاداتفاموتؼاظقدػامادلوروثة؟سالضماظقومميفاظعائؾةمبنيماألعسموم
إنماإلجابةمسنمػذاماظلؤالمضدمختؿؾفمعنمباحثمإديمآخرموذظكموصقمادلـفجمادلكؿارموموصقماهلدفم

مومعؼصدؼةماظلؤالموطذامرؾقعةماظؾقثميفمحدمذاته.
مباظعاداتمو مسالضؿفا ماظعائؾةمو مرطزتمسؾىمعوضوع ماظوضوفمسؾىمرؾقعةم ظؼد موذظكمضصد اظؿؼاظقد

مث مبنيمزعينمادلاضيموماحلاضراظعائؾة مواجؿؿاسقا مذأناظعربقةم-األدرة-ألنماظعائؾةمم،ؼاصقا م،مذأغفا
ماظعربي ماظعضوؼةممتّرم،اجملؿؿع مسؾىمترطقؾؿه مأظؼتمبظؾفا مباظغة ؼؾلمبضعمصم.بؿغرياتمذاتمأػؿقة

مسؾىمادلؾـىماألدريماظؿؼؾقديودـواتم مضروؼامحماصظا حقثمم-يفماظوضتماظذيمطانمجمؿؿعـامجمؿؿعا
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م مأدؿاذ متؾؿلان مباحثمموجباععة ماعشارك ماظؾقثميف مومغـروبوظوجقةألمبرطز 32000وػران(CRASC)اظـؼاصقةماإلجؿؿاسقة

ماجلزائر.
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ماالجؿؿاسقةطاغ مو ماحلقاتقة ماظؼضاؼا مطل محوهلا ماظيتمتدور ماظـواة ماظلـواتمم-تماألدرة ميف ممير غراه
م ماالجؿؿاسقةمباألخرية مواظؾـقة ماألدرؼة ماظػردؼة ماظؾـقة معـل مدرؼعميفمجماالتموغواحيمخمؿؾػة ؿطور

رةماظواحدة،معامأدىمإديمتػؿتمومإضعافماظعالضاتموماظروابطمبنيمأبـاءماألد واالضؿصادؼةموماظلقادقة،
 ؿوازنمداخلماألدرةموخارجفااظػذامبدورهمأدىمإديمإخاللممو

1

. 

ظؼدمخؾقمػذاماظؿغقريمسؾىمعلؿوىمادللارماالجؿؿاسيموماظـؼايفمظؾعائؾةمسدةمإذؽاظقات،مظعلمأػؿفا:م
ماظزعنم معن مادلوروثة متؼاظقدػا مو مبعاداتفا متعقشمحاضرػا مذاتماظـؿطماحملؾيمأن مظؾعائؾة طقفمميؽن

مادلاضي؟
دمتػطنمسؾؿاءماألغرتوبوظوجقا،مومسؾؿاءماظـػسموطذامسؾؿاءماالجؿؿاعمإديمذظكماظرباطماظروحيماظذيمظؼ

ؼعودمإظقهمماظذيماظزعنمواظذيمضدمؼشؽلمادلكؾأماظدائممؼربطمحرطقةماظعائؾةمبعاداتفامومتؼاظقدػامسؾىمعّر
ؼؿهماظـؼاصقةمواالجؿؿاسقةماظػردمسـدمطلمأزعةمأومطؾوةمظقفدمصقهماألعنموماالرؿؽـانمرياؼةمظذاتهمومهلو

م مػفوعات مو مسـقػة مػزات مإدي ماألحقان معن مطـري ميف ماظعاداتمعدعرةادلعرضة مصضاءات مطاغت مصؼد .
واظؿؼاظقدمادلادؼةمعـفاموشريمادلادؼةمسـواغامومعؾفأمتلرتمصقهمذكصقةماظعائؾة،مطؿامطاغتمرعزامظؾعائؾةم

أعاممادلؿارداتماجلدؼدةموخاصةمعـفامتؾكمميفمخضممادلعاركماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقةماظيتمختوضفامؼوعقا
ماظيتمؼلودػامومؼلريػامعؾدأماظؿضادمواظؿـاضضمواظؿدعري.

ماجؿؿاسقام مو مثؼاصقا معرذقة ماحملؾقة ماظعائؾة مصإن ماظؿػؿح، مادلواصالتمو مو ماالتصال مساعل صؾػعل
مظؾؿعاعلمععممنطنيمجدؼدؼنمظؾؿؿارداتماظـؼاصقةموماالجؿؿاسقةماجلدؼدة:

ضدمالمتؤثرمدؾؾامسؾىماظؽقانمم،دمجدؼدةمحتؿلمبنيمرقاتفامعؾدأماالغدعاجموادللاؼرةساداتمومتؼاظقم-
ماظعائؾيماحملؾي.

ماظؿضادموماظؿغقريماظؼوي،مضدمتؤثرمدؾؾامسؾىمم- ساداتمومتؼاظقدمجدؼدةمحتؿلمبنيمرقاتفامعؾدأ
مدالعةماظؽقانماظعائؾيماحملؾي.

تؼاظقدمممبؼدارمعامتـؿفهمعنمساداتمومػوعائؾةمضدماسؿربمسؾؿاءماظػوظؽورمأنمعؼقاسمحضارةمومػوؼةماظمو
معنمجفة مبفا معنمجفةمأخرىم،خاصة متوظقهمعنماػؿؿامموحماصظةمسؾىمساداتفامم،و ػيممبؼدارمعا

وتؼاظقدػاماألصؾقةموماظؾصقؼةمبؽقاغفاماظروحيموادلاديموعصدرمػوؼؿفاماظـؼاصقةمواحلضارؼةمسربمعراحلم
مطؿفؿؿعمصغري ماظعائؾة ماظطوؼل،مألن مإديممتارخيفا ماجتاػاتمدؾوطفم مو ميفمتػؽريػم خيضعمأصرادػا

احلضارةمػيمذيقعممجمؿوسةمعنماظؿـظقؿاتمادلؽؿلؾةمومادلعروصةمبادمماظـراتماإلجؿؿاسيمأوماظـؼاصةمو
عرادصاتمعدظولمواحدمؼشؿلمعامؼوجهماحلقاةماإلغلاغقةمعنمجواغبمعادؼةمومشريمعادؼة،معنمساداتم

إنمػذهماظؼوةماالجؿؿاسقةميفمطلمجمؿؿعمختؿؾفمسنمشريهمعنمم.وتؼاظقدموضقممومظغةمومغظمماجؿؿاسقة
مو ماألصراد مميقزمطلمجمؿؿعموؼؤثرميفمحقاة مودؾوطفمممػياجملؿؿعاتممبا مواجتاػاتفم حتقطمتػؽريػم

 بإرارمساممؼؿقرطونميفمحمقطهمومبوحقه
2
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م ،عـظؿةماظؿقرؼرماظػؾلطقـقةم،6معم،اظؾقادرجمؾةمم،اظـؼايفمظؾطػلماظػؾلطقينبويمومضراءةميفماظواضعماظرتم،(2992) .عرسيمعرؼمم،بومريقدةأم
 .209 .ص
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 10 .صبريوت،مادلطؾعةماألػؾقةمظؾـشرموماظؿوزؼع،مم،عؼدعاتمظدرادةماجملؿؿعماظعربيم،(2985).مػشامم،ذرابيم
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ادلاضيممرموػوماظؾقثميفمواضعماظعائؾةمبنيماحلاضطؿامحددغاهمدابؼا،مم،إنماهلدفمعنمػذهماظدرادة
أومبؾغةمأخرى،مػلمم،ادلعروصةمتارخياموممماردة وماظؿؼاظقدماظعائؾقةماحملؾقةمو سؾىمضوءمواضعماظعادات

ماظعائؾةماحملؾقةمتعقشمحاضرػاممباضقفا؟مطقف؟مومدلاذا؟
ظقسمادلفممػـامأنمغلردمطلماظعاداتموماظؿؼاظقدماظعائؾقةماحملؾقةمألغفامسدؼدةمومعؿـوسة،متؿعدىم

مو ماظؼولر راضاتـا مؼلعـا مال موظؽن ماألوراق، مػذه ماحلقاةممإالماضات مجواغب مطل معلت أغفا
مظؾاس ومرضص وشـاءم وماظػؽرؼةمعنمذعر االضؿصادؼةموماظلقادقةمو اظـؼاصقةمو االجؿؿاسقةمو

م و م ورؾخ أسراف...مصفيمممارداتمأغؿففاممومحرف ودمتم وزخرصةم وصنمموحػالتم وأسقاد
م مظرشؾاته ادلعاذة،مصظؾتمحقةمحبقاته،متؿقركمحبرطاتهمسؾىمعدىمتارخيهماظوجدانماظشعيبمتؾؾقة

اظلقاديموماالضؿصاديماحملؾي،مبؽلمعاممتؿازمبهمومعامحتؿؾهمبنيمرقاتفام واالجؿؿاسيم اظـؼايفمو
مو مأصاظة مو مسراضة مومعن مإؼاػام واضعقة مؼؾؾلفا مأن ماظيتمأراد ماظوزقػة متؿعدى مصفي ذياسقة،
ومإبرازمعامصقفاممفاميفمعـادؾاتماظػرجةموماظؿلؾقةذطرػاموماحلدؼثمسـاظؾعضمحنيمحصروام
صؾلػةمذعؾقةمومتدابريم ك،مإغفامترتجمممنطمتػؽريموـاظغرائيب.مصفيمشريمذظمعنمرابعماظعفائيبمو

مو مسؾىم عادؼة محماصظة ماحملؾقة ماظعائؾة مزؾت مظؼد معؿطؾؾاتماحلقاة. مجمابفة مأجل معن ععـوؼة
ومعامضدمؼلفلمعنمحنيمإديمآخرمعنمم.وادةمومالماغؼطاعتعقشفامبدونمػ تؼاظقدػا،محتقاػاموساداتفاموم

ساداتموتؼاظقدمجدؼدةميفماظػضاءماحملؾي،مصإنمأشؾؾهمملمؼؼؿقممػذاماظػضاءمبصؿت،مصؼدمصاحبمػذام
تػؿتم أنمتدعرماظعائؾةمومتاظدخولمومػذاماالضؿقاممصراساتمغػلقةموماجؿؿاسقةمومثؼاصقةمسـقػةمطاد

ضدم اإلؼدؼوظوجقة،مواالغؼلاعاتماظػؽرؼةموماظـؼاصقةمومحؿىم اوةمواظعد سـاصرػامإديمدرجةماظؿطاحنمو
ساداتمباظقة،مالمغؿجمسنمػذاماظؿداخلمزفورمظدىماظعائؾةماحملؾقةمساداتمومتؼاظقدمالمػيمتؼاظقدمو

مو متؼاظقد مػي مال مؼؿؿلكماظـاسمبؼلمم و مواردة، مأو مذاردة ماظـاسميفمطل مسؾقفا ساداتمؼعؿؿد
مو  حيورونمبعضفاماآلخر ى،مؼـلكونمغلكاموؼؿكؾونمسنمأضلاممأخر عـفا

3

ظعلمعامميقزماظعائؾةم.م
احملؾقةمأغفامسائؾةميفمعرحؾةماالغؿؼالمعنماظـؿطماظؿؼؾقديمأيماخلاضعمظؼواسدمومظعالضاتمثؼاصقةم

دؾوطامعنماظـاحقةم اجؿؿاسقةمتؼؾقدؼةمإديممنطمسائؾيمجدؼدمؼرؼدمظـػسماحلداثةموماظعصرغةمصؽرامومو
مصقةماالضؿصادؼة.االجؿؿاسقةموماظـؼا

ماظـؼؾةماظعائؾقةمعنممنطم ملمتؽنمبرؼؽةمأومجماغقة،مصؼدمأصابتم آخرمملمتؽنمدادلةموإديمإنمػذه
مطقاغفا مسؿق ميف ماظداخؾقةم وماظذاتماظعائؾقة محقثمزظزظتمبـقؿفا ماظـؼايف، مو ماالجؿؿاسي يفمجلدػا

مبذظكميفمطـريمعنماألحقانمصراساتمسـقػةمبنيماظػردم معـؿفة مووصؿتمسـاصرػا ماظعائؾة اجملؿؿعم و
االجؿؿاسقةميفم األعرماظذيمأدىميفمطـريمعنمادلواضفمومادلواضعمإديمبروزمزاػرةماالزدواجقةماظـؼاصقةمو

تؼاظقدمحمؾقةم اغشؼاقمبنيمساداتمو بعضمادلؿارداتمظدىماظعائؾةماظواحدةماظيتمأصابفاممتزقمو
مامأومادللؿوردةمبؾغةمأػلماالضؿصاد.ةمأومجدؼدةمدواءمادللؿقدثةمعـفامحمؾقؾتؼاظقدمدخق ساداتمو و

مإديم ماظواحدة ماظعائؾة ماظيتمضلؿتمطقان ماالزدواجقة مػذه متؽؿشفمبوضوح ماظقوعقة مادلؿاردات إن
محقثمأنمطلمطقانمؼعؿلمسؾىمإبرازممنطهمادلػضلمعؿلرتاموراءمذعاراتمخمؿؾػة:مطقاغاتمخمؿؾػة،

                                                                                                                                                                 
3

 5 .ص،طؾعةمجروسمبرسررابؾس،مظؾـان،معم،اظؿؼاظقدموماظعاداتماظشعؾقةماظؾؾـاغقة،مصردرؼكم،ععؿوق
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االغؿؿاء،موميفماسؿؼادهمالمؼؿقؼقمطلمذظكمإالم صاظؽقانماألول،مؼدسيماألصاظةموماظرتاثموماهلوؼةمو
مماردؿفاممماردةمحؼقؼقةمحلبمعؿطؾؾاتم باظؿؿلكماظؼويمباظعاداتموماظؿؼاظقدماألصؾقةموماحملؾقةمو

األسرافمػيمحاالتمععـوؼةمذاتمسالضةمروحقةمسؿقؼةماجلذورم األحداثمألنماظعاداتموماظؿؼاظقدمو
ماالجؿ بـػلقاتماظـاسمو مو ماظـؼاصقة مأداظقبمضقؿفم ميف معـعؽلة مو ميفمضؿائرػم مداطـة مصفي ؿاسقة.

دؾوطفمم
4

ديمادلاضيمومظقلتمزائرامإصاظعاداتموماظؿؼاظقدمػيمحؽؿةماظشعبمومباظؿاظيمظقلتمإذارةمم. 
متـؿؿيمإديمجمؿؿعماظذيمتؿػاسلمععهمو معنمبقؽةمأخرى:مإغفا ؼػقدمعـفا،مومإديماظؾقظةماظيتم واصدا

ظقلتم ومعنموزائػفاماظؽـرية،مإغفامظقلتمحؾؼةمعنمدؼطمادلؿاع،إغلاغقةم حتؼقمبفاموزقػةمحقوؼةمو
مسائؼامعنمسوائقماظؿؼد

5

. 

اظؿؼاظقدممأعاماظؽقانماظـاغي،مصإغهمؼدسيماظعصرغةموماحلداثةمواظؿفدؼد،ميفماسؿؼادهمأنمػذهماظعاداتمو
فمحاجزامتؼ باظقةموضدمية،مومملمتعدمتؾيبمعؿطؾؾاتماظعصرماجلدؼد،مطؿامأغفامتعرضلمغشاطماظػرد،مو

مطلمعؾادرات ممهأعام ممنمأصقظإلغطالقمدمو مؼرىميفماظـؿطماجلدؼد ماظؽقان مػذا مإن معغاؼر. وذجهمجدؼد
باظؿاظيمؼعؿلمجاػدامعنمأجلمتؾـقهمومادرتادهموماظعؿلمسؾىمتطؾقؼهموممماردؿهمسؾىمأرضمماإلجيابيمو

ماإل مو ماظػؽرؼة مرؤؼؿه ميف مؼعؿرب مطؿا ماحملؾي. ماؼاظواضع ماحلدؼثمسن مأن ماظؿؼاظقدمدؼوظوجقة ظعاداتمو
م.األصؾقةمحدؼثمعاضوي،متراثي،مدؾػوىمعؿقفر

ومعفؿامؼؽنمعنمأعر،مصؾؼدمزؾتماظعائؾةماظؿؾؿلاغقةمتعقشموممتارسمطـريمعنمساداتفامومتؼاظقدػام
ماظعائؾي،مبلم ماظؿؼدم معنمسوائق مسائق مأبدا مصقفا مملمتر مو ميفمادلاضي، موساذؿفا معاردؿفا مطؿا حاضرا

مظؾؿؿلكموظإلغؿؿاء.اسؿربتفامرعزامظألصاظةمو
مادلؼاممظذطرمطلماظعاداتموماظؿؼاظقدماظعائؾقةماظيتمزؾتمحقةمومماردةميفماظوضتم ضدمالمؼؿلعمػـا

ؼاداتمضدمتصلمبفامأحقاغامإديمدرجةماظؿؼدؼس،مـاسؿ احلاضرموعامؼصاحؾفامعنمممارداتمومرؼوسمو
اظذيمادؿؿرم دماظعائؾقةمواظؿؼاظق شريمأغـامدوفمدماولماظوضوفمسؾىمعظفرمعنمعظاػرمػذهماظعاداتمو

مادلرتؾطةم ماالحؿػاظقة معظفر مػو مو محقوؼة. مو مضوة ماظذيمزادػا ماظوضتماحلاضر محؿى ماظؼدؼم معـذ حقا
م محقثمأن مباألسقاد مصفيمعن ماالحؿػاظقة، مظؾظاػرة ماظشدؼد محؾفا مو معقؾفا ماظؿؾؿلاغقة ماظعائؾة رؾائع

مو ماالجؿؿاسقة مو ماظدؼـقة ماألسقاد مبؽل مخاصة مبطرؼؼة محتاظعائ حتؿػل مهلا محتضر مو ضريامؾقة
مععـوؼا،مبلمتعؿلمجاػدةمسؾىمخؾقمومإبداعمأسقادمأخرىمجدؼدةمومحمؾقة.معادؼامو

صؾاظرشممعنمادلشاطلموماظصعوباتماالضؿصادؼةمومادلاظقةموماالجؿؿاسقة،مومباظرشممعنماضؿقامممناذجم
مةماالحؿػالمبفا.تؤطدمسؾىمضرور تصرمو احؿػاظقةمجدؼدة،صإنماظعائؾةماظؿؾؿلاغقةمتؼدممأسقادػامو

مو ماألسقاد مظلفل مدرؼعة مغظرة محيسممبعـىم إن مؼرتكمادلرء ماظؿؾؿلاغقة االحؿػاالتماحملؾقة
اجؿؿاسقةمظؽلم ععـىماالحؿػاظقةميفماظذاطرةماظشعؾقةماظيتمحتؿػظمجبغراصقةمزعاغقةمومثؼاصقةمو اظعقدمو
ادلوظدم،مى:مطقوممساذوراءإديمسقدماألضقىمثممباضيماألسقادماألخر،ظؽلمحػؾة:مصؿنمسقدماظػطر سقدمو
،مرأسماظلـةمادلقالدؼة،مسقدمادلقالد،ماظزواج،ماخلطوبة،ماخلؿانمأوماظطفارة،ماظوالدة،ؾوعاظّل،ماظـؾوي

خؿمماظوظدم،ماظـفاحميفماالعؿقاغاتم،اظذػابمإديماحلجمأوماظعودةمعـه،ماظـاؼرم،رأسماظلـةماهلفرؼة
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م.إخلأسقادمخاصةمباألوظقاء..،مديماظدارماجلدؼدةاظؿـؼلمإ اظدخولمو،مصومماألرػالمألولمعرة،مظؾؼرآن
مغؽفةم م"ظؾعقد مأن محقث ماحملؾقة ماالجؿؿاسقة مظؾققاة ماظـابؿة ماظؼقم معن مباألسقاد ماالحؿػال ؼعؿرب

ماظـاسمإديماظؿوضفمسنماظعؿلمو مؼدسو مبأسؿالمشريمجمدؼةمسؾىماظصعقدمادلادي،ماظعقدم خاصة اظؼقام
المباظعالضاتماالجؿؿاسقةمخارجمإرارماظعالضاتماالضؿصادؼة،مؼدصعماظـاسمإديماظؿؿؿعمباحلقاةموماالحؿػ

ماظؿؿلكم مبضرورة ماظـاسمسػوؼا مؼشعر مإغلاغقة محاجة ماظعقد مبفا ماظيتمؼؿؿؿع مادلعـوؼة ظذظكمصاظشقـة
بفا
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ثؼاصقةمضرورؼةميفمحقاةم غػلقةمو إنمزاػرةماالحؿػالمباألسقادمومختؾقدػا،متعدمحمطةماجؿؿاسقةمو
ماظدؼينماظعؼائدي،مألنمأشؾبمػذهماألسقادمرؾعتماظعائؾةماظؿؾؿلاغقةم ماغؿؿاءػا اظيتمتعؾنمعنمخالهلا

ماظعائؾةمغػلفامبطابعمدؼينمعؼدس.
إنمحماصظةماظعائؾةماظؿؾؿلاغقةمسؾىماظظاػرةماالحؿػاظقةمباألسقادمعاضقاموحاضراموماإلصرارمسؾقفامعرتؾطةميفم

ؼصاحبمػذهمادلؿاردةمعنمأسؿالمخريؼةماجؿؿاسقةمأبعادػاماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقةممبرجعقةمدؼـقةمومذظكمدلام
ماظؿؿادكماالجؿؿاسيمعنمجفة،مومعنمجفةمأخرىمصرصةم ماظؿؼاربمو مو مظؾؼاء ذياسقة،مصاالحؿػاظقةمصرصة

مإلثؾاتماظذاتماجلؿاسقةمومإثؾاتماهلوؼةماظـؼاصقة.
إلحصائيمظؽلماألسقادمإنمحدؼــامسنماظعائؾةموماظظاػرةماالحؿػاظقةمباظعقد،مؼؿعدىميفمحؼقؼةماألعرماجلردما

مؼصاحبمطلمسقدمعنمحتضرياتمعادؼةمو معا أيمطلمسقدمختصصمظهمم،ععـوؼةمطاظطؾخماخلاص و
مباإلضاصةمإديم،أرؾاقمخاصة،مومطذاماظؾؾاسماظؿؼؾقديمحقثمأغهمظؽلمعـادؾةمظؾاسمخاصمبفامعأطوالتمو
معـادؾةماظطؼوسمو مترؼدمأم.ادلعؿؼداتمذاتماظصؾةمبؽلمسقدمو نمتؾقثميفمذظكماظلرمإنمعؼصدؼةمحدؼــا
تؤطدمسؾىمػذهماالحؿػاظقةمومػذاماظؿعؾقمبفامسؾىمعرم اظـؼايفموماالجؿؿاسيماظذيمخؾىماظعائؾةمتصرمو اظروحيمو
مو اظلـنيمو ماظصعوباتمادلادؼة مرشم مو صؿودػا رشممدخولمممارداتماحؿػاظقةمجدؼدةميفم ادلاظقةمعنمجفة
م معؽقػثؼاصؿفا. ماحؿػاظقؿفا ممتارس ماظعائؾة مزؾت معنمظؼد محيؿؾه معا مبؽل محباضرػا معاضقفا ة

مو ماجؿؿاسقة مو عرآةمتـعؽسمصقفام ثؼاصقةمومغػلقة،مألنماظعقدمؼصؾحمعـادؾةماجؿؿاسقةمومدالالتمدؼـقة
احملؿػؾنيمباظعقدمؼؿؾؾورمحولمضضاؼاممظؽنمػّم رؿوحاتمومأعاغيماجملؿؿع،مؼؾؼىماإلسؿؾارماظدؼينمضائؿا،مو

امؼصؾحمظؽلمسقدمععـىماجؿؿاسقامممقزا...مومطأنمباألسقادمتأتيمظقسمحولمضضاؼامروحاغقة.مػـ اجؿؿاسقةمو
تأطل،مجتؿعمصغارػامبؽؾارػاميفم ظؿشدمأواصرمػذهمادلؤدلةم)اظعائؾة(،مصػيماظعقدمجتؿؿعماظعائؾة،متشربمو

م.7عنماجلؿاسةماومظؾعقدمطذظكمععانماجؿؿاسقةمتضاعـ إرارمبروتوطولمععنيمعنماظزؼارات،
ومػومأنماظعائؾةماحملؾقةمضدمتعرضتمظؿطوراتمماإلدفامماغامأنمغؼوظهميفمػذومخالصةماظؼول،مإنمعامأرد

ماجؿؿاسقةمومثؼاصقةموماضؿصادؼةمسؿقؼةمأطلؾؿفامساداتمومتؼاظقدمجدؼدةمععماظزعنماجلدؼدموماظطرحماظلقادي
مػذهماظؿغرياتمزؾتمساجزةميفمأنماالضؿصاديماجلدؼد،مشريمأنمػذهماظؿطوراتمو اظـؼايفمو االجؿؿاسيمومو

ؿـؾةميفمبعضماظعاداتموماظؿؼاظقدماظؾصقؼةمظؾذاتماحملؾقة،محقثمزؾتمؿتصقبمبعدمعظاػرماظـؼاصةماحملؾقةمومادل
بفامإديمماظعؼائديماألعرماظذيمأدىماظعائؾةمحمؿػظةمومحماصظةمسؾقفامععؿربةمإؼاػامجزءمعنمطقاغفاماظروحيمو

محؿىمسؼائدؼا.مومومثؼاصقاعرصوضماجؿؿاسقاممتؼدؼلفامواسؿؾارمسدمماالحؿػاءمبفامأعرمديءمو
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