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Abstract 

Human thought is a voluntary process. Hence, if a person wants to reach results with his 

thinking then the results might be in line with religious patterns of thought, mainstream society or 

contrary to it. That is why, describing a thought or a person as an extremist is never unconditioned 

or independent of time and place. What is contrary to traditional religion or society today in a 

country might not be contrary tomorrow or in a different country. This foundational approach helps 

us immensely to understand the source of extremists thought, whether from an ideological or 

psychological perspective. The present paper will address the linguistic and philosophical meaning 

of extremist thought and the most important  reasons contributing to establishing extremist 

thought. 
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 البحث ملخص

إن التفكري اإلنساين عمةلي  إرادي ، وابلتايل سيتوصل اإلنسان إن أراد الفكر إىل نتائج رمبا تكون متوافق  مع 
جمرداً ولذلك فوصف الفكرة أو الفرد ابلتطرف ال يكون مطةلقاً و  النمط الفكري الديين واالجتماعي السائد أو خمالف  له.

عن الزمان واملكان، وما كان خمالفاً لةلموروث الديين واالجتماعي اليوم يف بةلد، رمبا ال يكون كذلك غدا أو يف بةلد آخر. 
و السيكولوجي . ولوجي  أوهذا املدخل التأسيسي يساعدان كثرياً يف فهم منشأ الفكر املتطرف، سواء من الناحي  األيدي

ويف هذا البحث سيتطرق الباحث إىل املدلول الةلغوي والفةلسفي لةلتطرف الفكري، وأهم األسباب املسامه  يف التأسيس 
وقد توصل الباحث إىل بعض النتائج، كان من أمهها ضرورة إنشاء الروابط وإدماج الفرد ذي امليول  لةلفكر املتطرف.

 املتطرف  مع اجملتمع.

 التطرف، مكافح  التطرف، الفكر اإلنساين الكلمات املفتاحية:
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 مقدمة:

الصعوب  إىل أن التطرف عمل غري شرعي، إال أنه كثريا ما  دائما ما يصعب احلديث عن التطرف، وترجع هذه

ير اها  فمن عةلى أنه تب  قضااي شرعي . وهذه الطبيع  املركب  لةلمسأل  جتعل كل تفسري لةلظاهرة قد يُفهم يكون دفاعا عن

من الناحي  األخالقي ، ومن أدانه فقد تُفهم إدانته عةلى أهنا  أيد العمل املتطرف أيد عمال غري مشروع ال جيوز أتييده

 .القضااي الشرعي  اليت يقاتل بعض املتطرفني من أجةلها موقف ضد

 . يف املدلول اللغوي الفلسفي ملصطلحات البحث1

معقدة  ةلب البشر أهنا عمةلي  تةلقائي  أبسط من أن تعّرف هي يف احلقيق  عمةلي إن عمةلي  التفكري اليت يعتقد أغ

غاي  التعقيد، حيث تتدخل فيها اإلرادة البشري  مع املعةلومات املغروزة مسبقاً، كل هذا يف قالب من القواعد العقالني  

بطها حبسب العادة اإلنساني  أن يتم ضومبا أن التفكري عمةلي  بشري ، فإنه من املستحيل  أو النفسي  أو االجتماعي .

ضبطًا واحدًا لةلجميع، بل ال بد أن ختضع لنسبي  الزمان واملكان واحلدث، وابلتايل سيعرتيها احنراف منهجي عند 

وإذا أردان حتديد مقارب  منهجي  وفةلسفي  اهذا املركب اإلضايف "التطرف الفكري"  البعض، أو ما يسمى ابلتطرف الفكري.

 الوقوف عةلى قسميه: "التطرف" و "الفكر" لغ  واصطالحاً. فال بد من

 التطرف 1.1

يعتب التطرف، شأنه شأن أي نسق فكري، ظاهرة اجتماعي   وحيث إن الظواهر االجتماعي  تتأثر إىل حد 

هرة ختضع وإذا كانت هذه الظا بعيد ابلظروف التارخيي  والسياسي  والديني   فإن التطرف هو نتاٌج أيضاً لتةلك الظروف.

لظروف الزمان واملكان والدين، فهي ابلضرورة ظاهرة نسبي   حيث إن ما يعتب تطرفًا يف جمتمع قد ال يعتب كذلك يف 

 آخر، وما يعتب تطرفاً اآلن رمبا مل يكن كذلك سابقاً.
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ليت يُعتب ا هذه النسبي  املطةلق  جتعل من الصعب جداً حتديد معىن دقيق لةلتطرف  فإن لكل جمتمع قيمه اخلاص 

اخلروج عةليها تطرفاً، لكن الناظر يف املدلول الةلغوي اهذه الكةلم  يتةلمس من خالاها بعض املظاهر العام  املشرتك  

ال ومل وجاوز حد االعتد…ففي املعجم الوسيط يُربط التطرف بعدم االعتدال،: ")تطرَّف(: أتى الطرف لةلتطرف.

تدال بال شك مسأل  نسبي   حيث إن االعتدال نفسه ليس معياراي . وعدم االع1يتوسط. والطرف منتهى كل شيء"

موضوعياً، ويقع التشاكك يف حتديد كيفيته. أما اتج العروس فيشري صاحبه إىل إشارة يف غاي  األمهي  تتعةلق بنفسي  

 .2اإلنسان املتطرف، حيث يقول: "وَرُجٌل ُمَتَطرٌِّف وُمْسَتْطرٌِّف : ال يـَثْـُبت عةلى أَْمٍر"

هذا التعريف تتعدى مسأل  نسبي  املفهوم إىل نفسي  الرجل املتطرف  حيث إنه بنفسه غري اثبت الفكر،  ففي

ومتقةلب عةلى الدوام، وهذه املالحظ  وإن كانت الدراسات مازالت قةليةل  لتؤكدها أو تنفيها، إال أهنا تكاد تكون مالحظ  

  وضحاها، س به من املتطرفني مل يصبحوا هكذا بني عشييف النماذج اليت هناك شبه اتفاق عةلى تطرفها، فعدد ال أب

 وإمنا تقةلبوا يف أمواج األفكار املتالطم  آانً بعد آن حىت وصةلوا حد التطرف وجماوزة حد االعتدال.

 ويؤكد ابن فارس عةلى هذا اجلانب النفسي غري املستقر عند اإلنسان املتطرف فيقول:

ى امرأٍة وال صاحب. وذلك القياُس  ألنَّه يطةُلب األطراف فاألطراف. واملرأة " الرَُّجل الطَّرِّف: الذي ال يثُبت عةل

ا اليت ال تثُبت عةلى رجٍل واحٍد، بل َتّطرِّف الرِّجال. وهو قوُل احلُطيئ :  املطروف ، يقولون إهنَّ

"  .3بـََغى الودَّ من مطروف  الُودِّّ طامِّحِّ

 تطرف، وهو أن املتطرف يتبىن عةلى الدوام الفكرة يف أقصىوقد أشار ابن فارس هنا إىل األصل الذي يقاس عةليه ال

أما يف الةلغ  اإلجنةليزي  فقد أعطت القواميس مصطةلح "التطرف"  طرفها، حبيث ال ميكنه امليل إىل التوسط يف األمور.

 مزيد إهبام، فنجد أن قاموس أكسفورد مثالً عرفه بـ:
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"The holding of extreme political or religious views; fanaticism". (oxford dictionaries, extremism). 

فعّرف التطرف حبمل األفكار السياسي  أو الديني  املتطرف ، ولكنه مل يوضح لنا ما هو التطرف أساسا يف األفكار الديني  

اً غري مقبول  ر أو السياسي .أما قاموس كامبدج فقد ربط مفهوم التطرف ابجملتمع، حيث عرف املتطرف مبن حيمل أفكا

 اجتماعياً:

"the fact of someone having beliefs that most people think are unreasonable and unacceptable". )

cambridge dictionary, extremism) 

عدم املوافق    بعض أفكاره أن أتخذولكن هذا التعريف موهم جداً أيضاً  فال يشرتط يف كل عدم املوافق  لةلمجتمع يف

هذه القيم  السةلبي  اليت حيمةلها مصطةلح التطرف، فقد يرفض فرد يف جمتمع ما الدميقراطي  ابلطريق  اليت متارس هبا يف 

وقد حاول بعض الباحثني وضع تعريفات اصطالحي   هذا اجملتمع مثاًل، فهل يصح أن يسمى بسبب ذلك متطرفا؟!

والقيم واملعايري واألساليب السةلوكي  العادي  والشائع  يف  "اخلروج عن القواعد الفكري هم أبنه: لةلتطرف، فعرفه بعض

ابلقطيع  يف استجابته لةلمواقف االجتماعي  اليت هتمه، واملوجودة يف  "اختاذ الفرد موقفا متشددا يتسمأو هو   .4"اجملتمع

الرفض التام، ويقع حد االعتدال يف منتصف  التام أو سةلبيا يفاليت فيها. وقد يكون التطرف إجيااب يف القبول  بيئته

 وواضح أن هذه التعريفات تسري يف نفس اجتاه ربط التطرف ابملخالف  لةلمجتمع. .5املساف  بينهما"

ويذهب الباحث أمحد بيومي إىل مسةلك آخر يف توصيف التطرف، حيث يصوره من خالل ما ينبين عةليه من 

العنف وسيةل   ول من جمرد فكر إىل سةلوك ظاهري أو عمل سياسي، يةلجأ عادة إىل استخدام"التحسةلوك، فيقول هو: 

اإلرهاب النفسي أو املادي أو الفكري ضد كل ما يقف  إىل حتقيق املبادئ اليت يؤمن هبا الفكر املتطرف، أو الةلجوء إىل

 .6املتطرف"املبادئ واألفكار اليت ينادي هبا هذا الفكر  عقب  يف طريق حتقيق تةلك

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fact
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/belief
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/think
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/unreasonable
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/unacceptable
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وإن كان "بيومي" قد أشار إىل أن التطرف عادة ما يتخذ السةلوك العنيف منهجاً له، إال أنه فاته أن يعرف لنا 

 نفس التطرف قبل أن يتحول إىل العنف. كما أنه مثل أغةلب التعريفات حصر التطرف يف اجلانب االجتماعي دون غري.

غريه طرف تعريفا يراعي كال من نسبيته، ومشوله لةلجانب االجتماعي ولوبناء عةلى ما سبق أرى أن األفضل أن نعرف الت

هو اعتقاد جمموع  من األفكار، حبيث ال ميكن التوسط بينها وبني األفكار  من اجلوانب، ولذلك ميكن تعريفه أبنه:

أو اجتماعي أو  د دييناملقابةل  اها، مما يضطر حامةلها إىل الرفض التام لكل ما خيالفها، وقد تكون هذه األفكار ذات بع

سياسي، مما يؤدي إىل تنافر بني حامةلها وبني حميطه الديين أو اجملتمعي، وعادة ما يظهر هذا التنافر يف صورة سةلوك 

 .عنيف

  الفكر   2. 1

إن عمةلي  التفكري هي أخص خصائص الكائن البشري، حيث إن اإلنسان ُعرِّف من حيث قابةليته لةلتفكري والتعقل أبنه 

وقد جاء يف معجم مقاييس الةلغ : " الفاء والكاف والراء تردُُّد الَقةْلب يف الشَّيء. يقال  "حيوان انطق"، مبعىن متعقل.

ا. ورجٌل فِّكِّري: كثري الفِّكر"  .8وعرفه اجلرجاين أبنه: " ترتيب أمور معةلوم  لةلتأدي إىل جمهول" .7تفّكَر إذا ردََّد قةلبه معتبِّ

"ترتيب أمرين معةلومني،  أقل قدر حيتاجه املفكر من املعةلومات لةلوصول إىل اجملهول هو معةلومني:وقد ذكر البيجوري أبن 

 أما عند الفيةلسوف وقد عرفه مناطق  اإلسالم أبنه حرك  النفس اإلرادي  يف املعقوالت.  9.ليتوصل منهما إىل أمر جمهول"

 .10يل وحيس"ويتخ ، ويثبت، ويريد أو ال يريد،"هو الشيء الذي يشك، ويفهم، ويدرك ديكارت فإن الفكرالفرنسي 

فهم القوة االنتقادي ، والفكر املتعايل، وهو الفعل الذي يربط الظواهر بقويت ال: وعرفه الفيةلسوف األملاين كانت أبنه

ومن جممل التعريفات واملصطةلحات السابق  لةلفكر نةلمح األمر املشرتك بينها مجيعاً، وهو أن الفكر يتبع  .11واحلس

وهذه املالحظ  ينبغي التوقف عندها كثرياً، حيث إهنا هي املدخل الرئيسي حلل  إلرادة، وأن مسةلوب اإلرادة ال يفكر.ا
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هذه الظاهرة، فمجرد تدريس وتقدمي منهج بديل لإلنسان املتطرف ال ميكن أن يكون مفيداً ما مل تتوافر اإلرادة لإلنسان 

فمىت شعر اإلنسان أبن املناهج األخرى مفروض  عةليه فرضاً لن  يديولوجيات.املتطرف يف إعادة تفكريه فيما حيمةله من أ

 تتوجه إرادته لالهتمام والتفكري هبا جدايً.

 التطرف الديين . أسباب وحلول2

إذا أردان توصيف التطرف ينبغي ابلةلحاظ األول التنبه إىل ما صرحنا به سابقا يف تعريفه، وهو أن جعةله خاصًا بدين 

فكر معني هو من ابب املغالط  وعدم املوضوعي ، أو لةلتسويق أليديولوجيات بعينها  حيث إنه قابل ألن يتبناه معني أو 

أتباع أي مجاع  أو دين، فربطه دائمًا ابلفكر الديين عموماً، واإلسالمي خصوصًا بقصد أو بغري قصد خةلل منهجي  

يس أن أي جمتمع بشري، وحىت عةلى مستوى األفراد أيضاً ل كما أن يف كونه قاباًل لةلتبين من أي فكر إشارة إىل كبري.

مبأمن من خطر التطرف. فغرور البعض وتعاليهم سواًء كانوا دوالً أو منظمات من أهنم هم رمز الوسطي ، وعةليهم تصديرها 

خ احلديث والقدمي يإىل غريهم يكذبه ببساط  كون التطرف نسبياً كما بينا، وقابل لةلتغري مع األايم شدة وضعفاً. ويف التار 

 مصاديق ملئات األفراد بدؤوا حياهتم مناضةلني عن احلقوق واحلرايت، وانتهى هبم املطاف يف زمرة الطغاة واملتطرفني.

وكذلك األمر ابلنسب  لةلكياانت السياسي   فأمريكا اليت تعتب اآلن رمزًا لةلحري  والفكر املعتدل قد نشأت عةلى أسس 

اخلروج عن القواعد وإذا ما عدان إىل تعريف التطرف أبنه: " .12قتل املاليني من ااهنود احلمرفكري  متطرف ، أابحت اهم 

فهو يف احلقيق  يعطينا توصيفاً دقيقاً لةلسةلوك  .13"والقيم واملعايري واألساليب السةلوكي  العادي  والشائع  يف اجملتمع الفكري 

الظاهري اهذه الظاهرة  فالتطرف من أسبابه عدم مراعاة القواعد الفكري  لةلمجتمع، وابلتايل فإن عالجه هو العمل عةلى 

قيمه، ل إن اإلنسان املتطرف جيد نفسه دائمًا غريبًا يف جمتمعه، غري منتمٍ  ترسيخ هذه القواعد يف نفوس أفراد اجملتمع.

وغالباً ما يواجه هذا الفشل االجتماعي إبقناع نفسه أبن اخلةلل يكمن يف اجملتمع، وأن أفراده ملَّا تتكشف اهم ما ظهرت 

 له هو من حقائق.
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 يقول هيجيل يف تعةليقه عةلى من يزعم وجود دليل ملعتقده حىت وإن كان بنيِّّ البطالن:

رمبا لن يهتم كثرياً لدرج  برهاني  هذا التعةليل، أو مدى قبول العقل له، لكن فكرة وجود التعةليل إلميانه ستبقيه مراتح  "

 .14الضمري"

فإذا وصل الفرد إىل هذه القناع  فةلن يشكِّل له اخلروج عةلى القيم الديني  واجملتمعي  أي حمظور نفسي، أو شعور سةليب، 

ورمبا يؤكد شعور عدم االنتماء الذي يعيشه الفرد املتطرف يف  إجنازاً حنو ما يراه إصالحاً لةلمجتمع.بل سريى يف تطرفه 

 %75جمتمعه الدراس  اليت أوردها الباحث األملاين هاينريش فيةلهيةلم شيفر يف كتابه صراع األصوليات، وذُكر فيها أن حنو 

ماعي مرة تهم عين  الدراس  كانوا قد تعرضوا الضطهاد أمين أو اجتمن املعتقةلني املنتمني إىل مجاعات متطرف ، والذين مشةل

، وابلتايل كان تطرفهم ردة فعل جتاه جمتمعهم. ولذلك فإن من أهم وسائل مكافح   15واحدة عةلى األقل قبل تطرفهم

ةلتطرف، لكنه ل التطرف هي السعي الدائم إلحالل هذه الفئ  يف اجملتمع. هذا األمر قدر يبدو لكثري من األنظم  نشراً 

فالفرد الذي يستسهل اخلروج عةلى قيم جمتمعه، إن أصبح مرتبطاً هبذا  رمبا يكون أجنع الوسائل يف حمارب  هذه الظاهرة.

اجملتمع من خالل جتارة مثاًل، أو وظيف  حمرتم ، أو عائةل  مرتابط  ممتدة األصول والفروع...إخل فإن هذا كةله من شأنه أن 

 اإلنسان السوي ألف حساب قبل أن خيسرها.يشكل عقبات حيسب اها 

 وأشار العالم  املاوردي إىل شيء قريب من هذا فقال:

ُه ، فـَيَـْغُفُل َعْن َقْدرِّ إ "َواخْلَائُِّف َعةَلى الشَّْيءِّ خُمَْتصُّ ااْهَمِّّ بِّهِّ ُمْنَصرُِّف اْلفِّْكرِّ َعْن َغرْيِّهِّ، فـَُهَو َيُظنُّ َأْن اَل َخْوَف َلهُ  الَّ إايَّ

َواُه َغافٌِّل"النِّّ  هِّ ُمَتَشاغٌِّل ، َوَعمَّا سِّ ََرضِّ َواُه ، َفَصاَر َكاْلَمرِّيضِّ الَّذِّي ُهَو مبِّ أْلَْمنِّ فِّيَما سِّ فاملاوردي وإن كان يسوق  .16ْعَم ِّ ابِّ

 النص السابق من ابب التعييب والتحذير لإلنسان السوي، إال أنه يصةلح كذلك عالجاً لغري السوي.
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 م أن انتهاك29/11/1979املتحدة يف  لألمم العام  لةلجمعي  التابع  الدويل لإلرهاب  اخلاص الةلجن  ذكرت وقد

االنتقام، وانتشار اجلهل من  أو والثقافي  ابلتعذيب أو السجن واالجتماعي  واالقتصادي  السياسي  اإلنسان حقوق

 . 17األسباب الرئيسي  النتشار ظاهرة اإلرهاب يف العامل

 وجد لنفسه قد أنه إىل الجتاهاهتا املتطرف  واستجابته إليها وانضمامه املتطرف  ابجلماعات الشخص ارتباط يرجع فقد

 ال حيقق هذا اجملتمع كان إذا فيه، خاص  يعيش الذي يف اجملتمع جيدها ال متميزة مكان  املتطرف  اجلماعات هذه بداخل

 ملشاعر الفشل وتعرضه ابلضغوط إحساسه النتيج  وتكون طموحاته، لتحقيق الفرص  له يتيح وال االقتصادي، األمان له

 اليت املكان  املتميزة وحتقيق والقوة ابلراح  اإلحساس متنحه اليت املتطرف  اجلماعات يف لالندماج مهيأً  جيعةله مما واإلحباط

 .18منها حرم

 التطرف الديين و احلرية . 3

ابلتايل النفس اإلرادي  يف املعقوالت"، فالفكر عمةلي  إرادي ، و  ُعرِّف الفكر عند مناطق  اإلسالم كما مر سابقاً أبنه "حرك 

عت أن هناك تطرفاً وإذا مس ب طردايً مع احلري  اليت يعيشها.مسةلوب اإلرادة ال يفكر. فقدرة اإلنسان عةلى التفكري تتناس

وقد عرف  ك املكان.يف ذلدينياً يف مكان ما، فعةليك البحث يف منسوب احلري  الفكري  يف اجلامعات واملدارس الديني  

، فجعةلوا 19، إىل الصالح يف احلال ويف املآل" ابختيارهمالعةلماء الدين أبنه : "وضع إاهي سائق لذوي العقول السةليم ، 

حري  الفرد يف اختياره لةلدين داخالً يف نفس مفهوم الدين، فمن أُكره عةلى اعتناق الدين ليس مبتدين، ويف هذا التأكيد 

 [.256اليت حكم فيها القرآن: "ال إكراه يف الدين" ]البقرة: عةلى صدق القضي 

إن عمةليات التصنيف وصناع  القوالب اجلاهزة لةلحكم اليت أصبحت مس  لشعوبنا يف هذا الزمن اهي وقود التطرف 

ري فيها إما كواإلرهاب  ذلك أهنا جتعل األفراد يتبنون ويعتقدون ويدافعون ورمبا ميوتون يف سبيل قضااي مل يتسن اهم التف
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إن املنهج القرآين كان واضحًا يف أن  لقصور يف الرتبي  والتعةليم، أو ألن التفكري فيها ليس مقبواًل يف دائرة اجلماع .

التفكري ليس له حدود أو خطوط محر، بل هو متاح يف كل قضي ، مبا يف ذلك القضي  األمسى واألعمق واألخطر: وجود 

 [.35وَن" ]الطور:أَْم ُخةلُِّقوا مِّْن َغرْيِّ َشْيٍء أَْم ُهُم اخْلَالِّقُ  لبشر إىل التفكر يف وجوده تعاىل: "قال هللا تعاىل داعيا ا هللا.

ُ َلَفَسَداَت  ودعا البشر إىل التفكر يف وحدانيته فقال: " َ ٌ إِّالَّ اَّللَّ ُفوَن" َفسُ  ۚ  َلْو َكاَن فِّيهَِّما آاهِّ ِِّ َعمَّا َيصِّ ْبَحاَن اَّللَِّّ َربِّّ اْلَعْر

ُ" ]حممد: فَاْعةَلمْ  وفوق كل هذا قال: " [.22]اإلسراء: [، فجعل اإلميان ابلتوحيد ال يتحقق إال 19أَنَُّه اَل إِّلَََٰه إِّالَّ اَّللَّ

تطرف هو توسيع دائرة احلري  يف فأول مراحل التصدي لإلرهاب وال ابلعةلم الذي هو الثمرة النهائي  لعمةلي  التفكري.

كما أن الدعوة  اجملتمعات، لتتسع مساح  التفكري عند أفراد اجملتمع، وتقل األعمال الالمنطقي  اليت يقوم هبا املتطرفون.

إىل إصالح املناهج يف كةليات الدراسات اإلسالمي  وكتب الرتبي  اإلسالمي  يف املناهج املدرسي  ال ينبغي أن تفهم عةلى 

ا حرب عةلى اإلسالم كما نسمع كثرياً كةلما طرح هذا املوضوع، بل إن احلاج  إىل التجديد يف طبيع  اخلطاب الديين أهن

وكةلما كانت املناهج تركز عةلى تربي  اجلانب النقدي عند الفرد املتعةلم، كةلما انتقل  أمر ينسجم أساساً مع صةلب الدين.

 معظم يف التعةليم ظمواملالحظ أن نُ  ، ومن دين اجلماع  إىل دين اإلنساني .من تعةلم املسائل الديني  إىل احلقائق الديني 

 مبعةلومات، الدراسي  خمتةلف املراحل طوال الطالب ذهن حشو وعةلى واحلفظ، والتكرار التةلقني عةلى العربي  تعتمد األقطار

ريد فكرايً، لعدم وجود الدافع الذي جيعةله ينقد، وابلتايل سيكون الطالب خاوايً متاماً  أو حتةليل ودون لةلعقل إعمال دون

 عةلى جداً  السهل من يصبح وبذلك نقاِ، دون املعةلم سةلط  عةليه ما متةليه كل بسهول  إعمال فكره، وابلتايل سيتقبل

 معارض ، أو نقد أو حتةليل دون حزب أو حرك  أو مجاع  متطرف  عةليه سةلط  متةليه ما كل يتقبل أن الطالب هذا مثل

 بفعل االنقياد ويسهل حتةليل، دون وتقبةله الفكر يتم تةلقني توجهها، حيث كان أايً  مجاع  أي  يف لالخنراط عرض  ويكون

 .20عمةلي  التفكري إبطال
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