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بغداد ـ مشخي جرب  
 

الديكن ذباىل العنف الذي يشهده الواقع العراقي،والذي كانت لو ااثر كبًنة على صبيع مستوايت احلياة االجتماعية 
والسياسية واالقتصادية،واذا كان العنف قد اكل يف طريق الكثًن من الضحااي من البشر فانو،اخر السياسية 

ىا،ودمر البنية االقتصادية،وحرم اجملتمع من ثرواتو ومواردىا،فضال عن ااثره على النسيج االجتماعي وتطور
العراقي،اذ ادت عمليات العنف ادلتبادل بٌن ادلكوانت العراقية،اذل تفتيت حلمة النسيج الوطين،وعمقت اذلوة بٌن 

. الشركاء يف الوطن
سبابو اقتصادية بسبب احلرمان من ادلشاركة االقتصادية وىيمنة ويرى بعض الباحثٌن ان العنف ديكن ان تكون ا

طرف على موارد ومقدرات اجملتمع من دون طرف اخر،او قد تكون اسبابو سياسية،وىذا أييت من خالل ىيمنة فئة 
او كتلة او مكون على احلياة السياسية وهتميش واقصاء االخرين،وينظر البعض اذل ان للعنف جذرا ثقافيا يغذي 

ىذا العنف،من خالل اعتقاد رلموعة دينية او طائفية اهنا ادلالكة الوحيدة للحقيقة واحلق واالخرين على ابطل والبد 
من افنائهم واستئصاذلم،وىذا مايسمى بفكر التطرف وىو اشد انواع العنف،وىو ماربمل فكره اجملاميع االرىابية 

. اليت تكفر كل ماال يتفق معها ويسعى مسعاىا
دد من ادلفكرين االجتماعيٌن واالنثروبولوجيٌن إذل حصر العنف يف إطار األفعال الفيزيقية اليت تؤدي إذل دييل ع

أضرار مادية يف األشخاص أو ادلمتلكات، يستوي يف ذلك ادلفكرون االجتماعيون الذين يعتربون العنف خاصية من 
االجتماعيون الذين يعتربون العنف خاصية ثقافية  خصائص النوع اإلنساين متأصلة يف طبيعتو البيولوجية وادلفكرون

أما مفهوم العنف فإنو أكثر اتساعًا، ويتطابق مع تعريف رديون آرون للعنف . تشجعو بعض الثقافات وتقاومو أخرى
ة كل فعل ديثل تدخاًل خطًناً يف حرية اآلخر وحرمانو من التفكًن والرأي والتقرير، وربويل اآلخر إذل وسيل" ابعتباره 

لذلك فإن مفهوم العنف الذي نعتمده ىنا يشمل العنف . أو أداة لتحقيق أىدافو دون أن يعاملو كعضو حر وكفء
ادلادي والعنف الرمزي، ألن اجملتمعات ادلعاصرة ال سيما األكثر تطوراً دل تعد تعرتف حبق األفراد يف شلارسة العنف 

ي بكل أشكالو ابتداء بضرب األبناء وانتهاء ابحلرب، ادلادي، فقد حظرت على األفراد استخدام العنف ادلاد
اخل، لذلك فقد أصبحت صبيع أشكال العنف …وحصرت حق استخدامو على الدولة فقط، كالسجن واإلعدام

ادلادي اليت ديارسها األفراد واجلماعات االجتماعية أفعااًل زلحََرمة قانونيًا، مع ذلك فإن بعض األفراد يف كل اجملتمعات 
وا ديارسون أفعااًل عنيفة ماداًي، غًن أن العنف األكثر انتشاراً يف اجملتمعات ادلعاصرة ىو العنف الرمزي، فالعنف مازال

الرمزي يف معظم احلاالت يكتسب شرعية اجتماعية، فإذا كان العنف ادلادي ديثل شكاًل من أشكال التمرد على 
 مقابل ذلك فإن العنف الرمزي ديثل شكاًل من أشكال منظومة القيم االجتماعية ويصنف ضمن أعمال اجلردية، يف



وىو يعين ,.االمتثال دلنظومة القيم االجتماعية والثقافة السائدة، وتنظمو ادلعايًن واألعراف واالذباىات السلوكية
ذل ضلو ويربز ىذا ادلعىن ع. الضغط أو القسر أو التأثًن الذي سبارسو الدولة على األفراد واجلماعات ابلتواطؤ معهم

جلي ٍّ يف التعليم الذي ديارسو النظام ادلدرسي لناحية االعتقاد ببديهيات النظام السياسي، أو لناحية إدخال عالقة 
ومن اجل تسليط الضوء على العنف ومفهومو واسبابو .السلطة إذل النفوس كعالقة طبيعية من وجهة نظر ادلهيمنٌن

. صٌن يف الشان االجتماعي والنفسي ودوافعو كانت لنا ىذه القاءات مع بعض ادلتخص
مفهوم العنف 

العنف ىو كل تصرف يؤدي إذل إحلاق األذى ابآلخرين، وقد يكون األذى جسدايً أو نفسياً ىذا مايراه الباحث 
فالسخرية واالستهزاء من الفرد، فرض اآلراء ابلقوة، إمساع الكلمات البذيئة صبيعها : الذي اضاف(سلمان كباشي)

و مفهوم العنف يعين كل فعل ديارس من طرف صباعة أو فرد ضد أفراد آخرين عن . ة لنفس الظاىرةأشكال سلتلف
( عبد هللا السلمان )فيما يرى الباحث. طريق التعنيف قواًل أو فعاًل وىو فعل عنيف جيسد القوة ادلادية أو ادلعنوية

ين دبفهوم العنف ىنا هتمد اإلضرار ابدلرأة أو أن من معاين العنف شلارسة القوة اجلسدية بغرض اإلضرار ابلغًن وتع
الطفل، وقد يكون شكل ىذا الضرر ماداي من خالل شلارسة القوة اجلسدية ابلضرب أو معنواي من خالل تعمد 

وىو سلوك أو فعل يتسم ابلعدوانية يصدر عن طرف .اإلىانة ادلعنوية للمرأة والطفل ابلسباب أو التجريح أو اإلىانة
أو صباعة أو طبقة اجتماعية أو دولة هبدف استغالل وإخضاع طرف آخر يف إطار عالقة قوة غًن  قد يكون فرداً 

متكافئة اقتصاداي وسياسياً شلا يتسبب يف إحداث أضرار مادية أو معنوية أو نفسية لفرد أو صباعة أو طبقة اجتماعية 
. أو دولة أخرى

الدارسون يف رلال العلوم االجتماعية ثالث صور أساسية يرى (غيداء التميمي)تقول الباحثة والناشطة النسائية
: للعنف 

الذي تعرب عنو شلارسات بعض احلكومات خروجا عن الدساتًن وادلواثيق والشرعية اليت , العنف ادلؤسسي : أوذلا 
. ادلقاومة ادلسلحة والصراعات احلزبية : واثنيها . ارتضتها لنفسها 

جم عن التفاوت يف توزيع الدخول والثروات وفرص احلياة أو ىو نتيجة التقسيم العنف اذليكلي الذي ين: واثلثهما 
. الطبقي داخل كل رلتمع 

التهجًن القسري احد 
أشكال العنف 

مليون  1.9تقول ادلفوضية العليا لشؤون الالجئٌن التابعة لالمم ادلتحدة يف جنيف،ان التهجًن القسري مشل ضلو 
 50قرابة مليوين عراقي فروا اذل اخلارج،ووفقا لتقديرات ادلفوضية فان ما يقرب من  انزح داخل العراق ابالضافة اذل

مليون  1.2ألف شخص يهربون من العراق شهراي واستقبلت سورية واالردن غالبية الالجئٌن العراقٌن حيث يعيش 
. ألف يف االردن 700الجئ عراقي يف سورية وما يقرب من 



أن منطقة الشرق االوسط مقبلة على أزمة انسانية جديدة ما دل تتخذ القوى وحذرت منظمة العفو الدولية من 
الغربية اجراءات عاجلة دلساعدة أربعة ماليٌن عراقي تشردوا بسبب احلرب وتفجر التوتر الطائفي بٌن االغلبية 

اذل  2006فرباير شباط الشيعية واالقلية العربية السنية اليت كانت ذلا اذليمنة بعد تفجًن مزار شيعي يف سامراء يف 
. جانب أنشطة اجلماعات ادلسلحة االمر الذي حدا ابلكثًنيٌن للنزوح عن دايرىم

آخر إحصائية لوزارة ادلهجرين وادلهاجرين العراقية تشًن إذل زايدة ملحوظة يف أعداد العوائل النازحة قسرًا، وذكر 
ئلة يف سلتلف زلافظات العراق،موزعة بٌن زلافظة عا( 26858)مصدر سلول يف الوزارة أن أعداد ىذه العوائل بلغ 

عائلة،  1831عائلة، زلافظة ميسان  2290عائلة، زلافظة واسط 1585عائلة، زلافظة ادلثىن 4642بغداد 
 700عائلة، زلافظة اببل  3120عائلة، زلافظة كربالء  1040عائلة، زلافظة البصرة  1668زلافظة ذي قار 

عائلة، زلافظة دايذل  900عائلة، زلافظة االنبار 2710عائلة زلافظة النجف  650عائلة، زلافظة القادسية 
. عائلة 713عائلةـ زلافظة نينوى  274عائلةـ زلافظة كركوك  2500عائلة زلافظة صالح الدين  2240

اجلذر الثقايف للعنف 
ا كان الفرق بٌن اإلنسان فالثقافة ىي حلظة مابعد الطبيعية وىي الطريقة يف معرفة األشياء ويف إدراكها، فاذ

الن . واحليوان، ان احليوان دائما ربركو دوافع فطرية غريزية فان اإلنسان على األغلب ربركو دوافع مكتسبة
اإلنسان ديتلك عقال مبدعا استطاع ان يغادر حقل األفعال الغريزية خالف غًنه من الكائنات فامتلك القدرة على 

لغريزي من خالل أتثًن ماترتكو الثقافة عليو من آاثر، والثقافة ىي جوانب احلياة السلوك اجملاوز وادلفارق للفعل ا
اإلنسانية اليت يكتسبها اإلنسان ابلتعلم ال ابلوراثة وادلعايًن كأحد مكوانت الثقافة فهي القواعد اليت تعكس او 

يتصرف على وفقو أفراد ثقافة ما ذبسد القيم يف ثقافة ما، وتعمل القيم وادلعايًن سوية على تشكيل األسلوب الذي 
. إزاء ماحييط هبم

فلو مسعنا شخصٌن يتحداثن عن حقوق ادلرأة مثال، احدمها من بيئة زلافظة واآلخر من بيئة متحررة فنحن نعرف 
مسبقا موقف كل منهما قبل ان ينطق أبية كلمة ألننا نعرف ثقافتو وإطاره ادلرجعي الذي حيدد كل مواقفو واذباىاتو 

، وقد دير الفرد دبوقف خالل وجوده يف اجملتمع (التوقع)او ( التوقعات)ه وىدا ما يسمى يف علم االجتماع وسلوك
يدعوه للمسايرة او ادلوافقة مع اجملتمع الذي يعيش فيو ويتفاعل معو، فلكي يتوافق مع رلتمعو امنا ديتص منو الكثًن 

السائدة فيو ومنها اذباىات بطاقة التعصب ضد بعض فئات  من ادلعتقدات واالذباىات والقيم وادلعايًن االجتماعية
مثل بطاقة الدخول االجتماعي اليت تساعد الفرد على ( ردل)اجملتمع فيكون التعصب يف ىده احلالة كما يقول 

التجاوب مع مايف رلتمعو من قيم ومعتقدات واذباىات ومن ىنا فان عامل التقليد واحملاكاة كما يرى عادل االجتماع 
قوانٌن )يف كتابو ( اترد)من العوامل ادلهمة اليت تؤثر يف السلوك البشري حيث يقول ( جربائيل اترد)لفرنسي ا

ان عامل التقليد يساعد األفراد واجلماعات على بلورة ونشر العادة الدارجة يف اجملتمع حيث يعد التقليد ( التقليد
أن رلمل سلوك ( لنت)من فرد او صباعة اذل صباعة أخرى ويرى دبثابة العدوى االجتماعية اليت تنتقل انتقاال سريعا 



الفرد يتكون من ثالثة عناصر ىي سلوك غريزي يف الفرد، وسلوك ىو حصيلة خربتو، وسلوك تعلمو من أفراد 
آخرين ، وذىب الكثًنون اذل ان السلوك اإلنساين مدين دبعظمو إذل اثلث ىذه العناصر 

(. سلمان كباشي)ير من االاثر يف سلوك اإلنسان ىذا مايقولو الباحث ان العامل الثقايف كان لو الكث
، ىدا يعين ان ماوراء العنف (ل الفؤوسفان العنف يبدأ يف الرؤوس قب( سكنر)وكما يقول عادل النفس : ويضيف

ثقافة تؤسس لو وربركو وتوجهو، الن الثقافة ىي ادلرجعية األوذل للسلوك وادلواقف االجتماعية والسياسية، وىي 
. اإلطار ادلرجعي الذي يؤطر سلوك الفرد واجلماعة 

لة وادلغذية لعملية أتطًن سلوك الفرد ان الثقافة ىي احلاضنة لكل األنساق الفاع(: عبد هللا السلمان)ويرى الباحث 
واجلماعة ابعتبارىا تشتمل على الدين واللغة والعادات والتقاليد وادلؤسسات االجتماعية وادلفاىيم وكما يقول 

تتميز صبيع اجملتمعات بصفات مشرتكة، منها ان شبة بنية من العالقات االجتماعية تنتظم أعضاءىا ( أنتوين غدنز)
وجهات ثقافية فريدة ومتميزة، فالديكن ان توجد رلتمعات دون ثقافة، او توجد ثقافة دون رلتمع، وتنظمهم وفقا لت

. والثقافة ىي اليت ربولنا اذل بشر وترتقي بنا اذل ادلستوى اإلنساين 
بة ان العنف مرافق للكراىية والرغبة وإرادة االنتقام والتدمًن، ويتأتى العنف من خالل بوا(غيداء التميمي)وترى 

التطرف يف ادلواقف واعتقاد الفرد او اجلماعة أبهنا ادلالكة الوحيدة للحقيقة وابلتارل إلغاء مالدى اآلخرين من حقائق 
وادلتطرف يعيش حالة من الوحدة والعزلة القاتلة واإلحساس . فيصبح التطرف قطيعة مع اآلخر، قطع اجلسور معو

قد دلنطقة ادلناورة، رباصره دوغمائية دل تدع لو أي منفذ للنجاة او ابحلصار من قبل اآلخرين فهو لديو حل واحد، فا
فان التطرف ىو رلاوزة حد االعتدال حيث يعرف . اخلالص شلا ىو فيو، فهو يف خندقو ليس لديو اال خيار واحد

الطرف  االعتدال أبنو لزوم الوسط بٌن طرفٌن متناقضٌن والفضيلة كلها يف االعتدال، وادلتطرف حيصر الصواب يف
: الذي اختاره، وابلتارل يهمل الباقي ويقصيو، وديارس عدواان على األشياء و تعسفا يف األحكام، واضافت التميمي

والتطرف موقف ذايت يلغي العادل، وخيتزلو بنظرة سحرية، يصدر عن االعتقاد يف امتالك احلقيقة، كل احلقيقة، يضع 
ل خطرا كبًنا الن اإلنسان الذي يعتقد انو ديتلك احلقيقة ادلطلقة ىو ادلخالفٌن صبيعا خارج احلقيقة، وىذا ما يشك

إنسان شديد اخلطر ألنو يرفض احلوار مع اآلخرين والأيخذ بنظر االعتبار حقائقهم وعقائدىم وابلتارل حريتهم على 
(. ان يف داخل كل ايديولوجي ارىايب ينتظر من يوقظو)ويؤكد كباشي . ضوء الشك حبقيقتو ىو

بعض السياسيٌن اعترب العنف السياسي الدواء الناجع لتوحيد رؤية اجملتمع وتوجهاتو، ( غيداء التميمي)الباحثة تقول 
إال أنو دل يكن كذلك، فاذا صلح العنف السياسي أحياان يف حل ادلشاكل االجتماعية والسياسية ادلطروحة وذلك 

ائي اذ الديكنو ابلنتيجة آال أن يزيد يف حدة الظروف ابلنظر إذل فعاليتة الفورية فهذا ال يعين أنو صلح بشكل نو
السياسية واألوضاع االجتماعية العامة وال يلبث مفعولو الذي يعترب غالبا وبشكل خاطئ كنجاح سياسي قد ربقق، 
يسقط قناعة ويكشف عن وجهو احلقيقي، وجو سلدر سريع الزوال حيتوي بذور تفجر النظام السياسي واالجتماعي 

فالعنف يدعو العنف ادلضاد أن العنف السياسي ىو اآللية الوحيدة اليت : ويضيف كباشي...فرصة شلكنة يف اقرب
بل قد سبارس بعض احلركات السياسية وخصوصا الدينية منها ىذة . ذبيد استخدامها النظم االستبدادية والشمولية



ىجها ىو الصحيح وما عداه ابطل وزائف ، ما اآللية ضد من ال يتفق معها يف برانرلها السياسي ألهنا تعتقد أن من
الن اإلنسان الذي يعتقد أنو ديتلك احلقيقة ادلطلقة ىو إنسان )يشكل خطرا كبًنا على احلياة السياسية للمجتمع 

شديد اخلطر ألنة يرفض احلوار مع اآلخرين وال أيخذ بعٌن االعتبار حقائقهم وعقائدىم وابلتارل حرايهتم على ضوء 
علينا أن نقسم العنف السياسي إذل عنف تستخدمة الدولة ضد : ويقول عبد هللا السلمان( قتو ىوالشك حبقي

اجملتمع أو يستخدمة اجملتمع كرد فعل على عنف الدولة أو كآلية لتحقيق مطالب معينة حٌن تفتقد قنوات احلوار مع 
مع شلثال حبركاتة السياسية ومنظماتو االجتماعية الدولة وىنا نتناول النوع الثاين من العنف السياسي الذي ديارسة اجملت

 2003نيسان /9ضد الدولة وحدودان يف التناول ىو العراق بعد 
اسباب العنف 

أدى إذل ما أمساه احد ( 2003/نيسان /9)االهنيار السريع للدولة يف ( كباشي)ومن اسباب العنف كما يرى 
 اعادة تنشيط التوترات والقيم والنماذج الكربى الساكنة اليت الباحثٌن قلب الرتبة بعد بوار طويل والذي يؤدي إذل

حيث خرجت صبيع العفاريت ( 176مستقبل اجملتمع ادلدين ص )كان يستند اليها االجتماع ادلدين التارخيي 
فكانت صبيع أشكال العنف السياسي . والثعابٌن اليت كان خينقها قمقم االستبداد وقمع السلطة وأجهزهتا

ألن السلطة والقوة كانت بيد الدولة فحٌن اهنارت اهنار معها كل شي فلم تكن ىناك . ي وفقدان األمنواالجتماع
مثال مؤسسات رلتمع مدين ديكن أن تقوم مقام الدولة حال سقوطها، وىكذا أصبح اجملتمع يف مهب الريح تتقاذفو 

كما يولد األطفال اخلدج ال تدري ماذا أمواج العنف والقمع واالستبداد من قبل مؤسسات اجتماعية ولدت بسرعة 
ان شيوع ثقافة االستبداد والعنف ووحدانية الفكر : ويضيف كباشي. تريد وماذا تفعل تتحرك وفق مصاحل ضيقة

وعسكرة اجملتمع اليت ...( ابلروح ابلدم. )والقائد ادللهم. والرأي اليت زرعها ومناىا النظام السابق كاحلزب الواحد
ـ سياسة التغييب والتهميش السياسي واالقتصادي اليت مارسها . سبع وقودا إلدامة حروبو ومغامراتواتبعها جلعل ادلج

النظام السابق وخص هبا بعض ادلناطق فكانت لو آاثر كبًنة ما لبثت أن انفجرت بعد زوالة ووجود فسحة من 
حلروب واالعتقاالت واإلعدامات واليت أعمال العنف الواسعة اليت مارسها النظام السابق كا. احلرية والدديقراطية

كشفت بعد سقوطو على شكل مقابر صباعية دل يشهد ذلا التاريخ مثيال ما اثر يف بنية اجملتمع حيث افرز آالف 
االرامل وااليتام الذين حرموا من آابئهم فلم ينشأوا تنشئة اجتماعية سوية حيث مورس ضدىم نوع من الفرز 

ى اجملتمع فكانت شلارستهم للعنف وخصوصا السياسي زلاولة منهم لتحقيق االندماج االجتماعي فاصبحوا عبئا عل
كان الكثًن من أعمال العنف رد فعل أو ىي عنف مضاد دلا كان ديارس من عنف من قبل قوات . االجتماعي

اسية االحتالل واليت فشلت يف ربقيق الكثًن من وعودىا إضافة إذل ضبابية وعدم وضوح صورة العالقة السي
من السكان القادرين على العمل %( 40)انتشار البطالة اليت شكلت أكثر من .واالقتصادية بينها وبٌن احلكومة

عبد هللا )ويشكل الشباب منهم النسبة الكبًنة وخصوصا ادلتعلمٌن من خرجيي الكليات وادلعاىدىذا اكده 
اليت تعتمد على التيار الكهرابئي الذي بقي غائبا  إضافة إذل توقف الكثًن من األعمال: الذي اردف قائال( السلمان

فضال عن حل اجليش .ما عطل الكثًن من ادلشاريع الكبًنة والصغًنة ومن شبة بطالة الكثًن من األيدي العاملة



بعثي من وظائفهم ما زاد من مشكلة البطالة ( ألف 30)واألمن وادلخابرات واألمن اخلاص إضافة إذل طرد أكثر من 
عدد ىوالء إذل أكثر من مليون شخص ىوالء كلهم تضرروا من سقوط النظام فكان البد ذلم من أن  حيث يصل

وترى الباحثة التميمي، ان التخلف الكبًن يف ميداين .ديار سوا العنف للدفاع عن حقوقهم وامتيازاهتم اليت فقدوىا
ذ ادلدارس االبتدائية بل بعضهم دل يسجلوا يف الرتبية والتعليم كما وكيفا، ففي اجلانب الكمي تسرب الكثًن من تالمي

األول االبتدائي أصال لرتدي الظروف االقتصادية وعدم قدرةعوائلهم على الصرف عليهم أو حاجتهم اليهم يف 
متطلبات احلياة الصعبة وأحياان انعدام معيل للعائلة فيصبح ىذا الطفل ىو معيلها الوحيد بعد فقدان والدىم يف 

ة النظام ما حرم الكثًن من األطفال من ادلدارس فأصبحوا االن شباب يشكلون عبئا على اجملتمع احلرب أو اعدم
ويقعون فرائس لدعاة العنف، إضافة إذل زبلف مناىج التعليم يف اجلانب الكيفي، الن النظام التعليمي اجليد يسعى 

جية واخلطب البليغة اليت زباطب القلب قبل إذل تكوين ادلواطن ذي التفكًن النقدي الذي ال ينقاد بسهولة للددياغو
فيما يؤكد . أن زباطب العقل ويتسم مثل ىذا ادلواطن دبيلة ضلو احلوار واحرتام الرأي األخر واالبتعاد عن العنف

غالبا ما تتجة احلركات ادلنتجة للعنف ضلو الشباب الن خصائص السلوك السياسي لدى الشباب : كباشي على ان
السيكولوجية والفيسيولوجية دلرحلة الشباب ابعتبارىا مرحلة ربول بيولوجي واجتماعي ونفسي يتأثر ابخلصائص 

وفكري ترتك آاثرىا يف تصوراتو ومواقفو السياسية، فيتسم يف الغالب ابخليالية وادلثالية ورفض الواقع والسعي اذل 
دما التكون ىناك مسؤولية اجتماعية التجديد ومن شبة يصبح اكثر اندفاع واستعدادا دلمارسة العنف وخباصة عن

تشكل قيودا اوضوابط على حركة التمرد وعادة ما ديثل الشباب العمود الفقري للحركات اليت سبارس العنف الن 
انتشار وسائل االعالم : واضاف. ىزة الفرتة تتمثل فيها روح القلق و التوتر وحبث عن اذلوية وسعي لتأكيد الذات

اليت دخلت احلياة العراقية بعد سقوط النظام سهل للمواطن االتصال ابلعادل اخلارجي ( نرتنتالستاليت واال)احلديثة
سامهت . واإلطالع على التطورات اليت حدثت فيو وادلستوى ادلعاشي للناس ىناك، وما يعرض من بضائع وخدمات

ى إذل ازدايد إحساسو وبشكل كبًن يف زايدة تطلعو وطموحو وخلق لديو مطالب وحاجات يريد إشباعها ما أد
. ابحلرمان وعجز احلكومة احلالية ومؤسساهتا عن االستجابة لتطلعاتو وإشباع حاجاتو مع تردي الوضع االقتصادي

السلوك )جعل ادلواطن يستدرج إذل عمليات احتجاج سلمية ما لبثت أن ربولت إذل أعمال عنف ربت أتثًن 
لألفراد ( اجلمعي
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