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 مواقف حبث

 *مشروع احلياة عند ادلراهقني اجلاحنني

 **مقدمخدجية 

ماٌراػؼةمعلأظةمػاعة،موتعؿربمدرادةمعشروعم متؽؿلقهم ايقاةميفمصرتة ذظكمٌا
االخؿقاراتم باسؿؾارػامعرحؾةماظؾـاءماظذاتيمومػذهماٌرحؾةمعنمأػؿقةميفمحقاةماظػرد

ؿىمأنمسؾؿاءماظــػسمعـلمإرؼكمػردمحسؾىمعلارمحقاةماظماٌراػؼةمتؤثرماٌلؿؼؾؾقة.
Erikssonمدون

مسوػاممبرحؾةماألزعات،مالدقؿام"أزعةماهلوؼة"،محقثمؼـشغلم 1
مو مؼرؼد" م"عا معلأظة مأعام ماظػرد مأي م"دقؽون" موعن مػو" م"عن مبؿقدؼد عنم اظػرد

ماظؾدغيم» ماظـضج مدمو متدررمي م ماغؿؼال مصرتة مصفي مدقػعل". معاذا" مو دقؽون"
لممتـّ عرحؾةماظرذد.مو تػصلمبنيمعرحؾةماظطػوظةمواظـػلي،م واىـليمواظعؼؾيممو

ماغؿؼالمعم،االغؿؼالمعنماظؿؾعقةمإشمماالدؿؼاللماظذاتيماظؿدررمي نموػيمأؼضامصرتة
تؼؿصماألدوارماظيتم إشمماالسؿؿادمسؾىماظـػسموماالتؽالمسؾىماحملقط دورماظطػلمو

اظػرتةمعنممعنمعطاظبمػذهماأدادقماعطؾؾمابوصػفاالدؿؼالظقةم تؼربهمعنماظرذدمو
م وماظعؿر ماٌراحل. معن مدؾؼفا مسؿا مخمؿؾػة مأغفا مسؾى ماظذات تؿؿّقزماالظؿػاتمإشم

متغرياتمعؿـوسة،متؼؾبمرأدامسؾىمسؼبماظؿوازنماظداخؾيمظألصراد بؿقوالتمو
مم.متـحمأداظقبمجدؼدةمظؾؿواجدميفمايقاة تؤديمإشممإسادةمبـاءماألغا،مو و

                                                                                                              

مدطؿوراه*  ماىادمنيم،رداظة ماٌراػؼني مسـد مايقاة مو ،عشروع مبـني ماظرتبقة مإسادة ممبرطزي بـاتم درادة
سؾومم وػرانمععفدمسؾمماظـػسمومةإسدادمعؼدممخدرمةمهتمإذرافماألدؿاذةمذرؼفمحؾوعة.مجاععم"بوػران

 .2102أصرؼلم ػسماظعقادي،اظرتبقةمضلممسؾمماظؿ
 ،ماىزائر.80111،موػرانم،عرطزماظؾقثميفماالغـروبوظوجقاماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقة،ماظـػسيفمسؾمممةخمؿصم**

1 Erikson, E., psychanalyste américain, né le 15 mai 1902, et décédé le 12 mai 1994. Il est 

le premier à avoir proposé une théorisation du concept d’identité dans le champ de la 

psychologie du développement. 
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مباظدرادةتـاويفماسؿؼادماظؽـريمممنمماٌراػؼةإنم عوسدمميـقهمملوضػة،مأومظوػا
أومػوؼةمأوممةمحؿىمؼؿؿؽنمعنماخؿقارمررؼقمذكصياجملؿؿعمظؾؿراػقمظقعطقهمصرص

إذنمعرحؾةمدؼـاعقؽقةمظؾـاءماهلوؼة،متؿؿقزمبؿػاسلمجدظيمبنيماهلوؼةممصفي.معفـة
م.اظؿػاسلمععماآلخرؼنباهلوؼةماالجؿؿاسقةماظيتمتؿشّؽلميفمجمؿؾفام اظشكصقةمو

ماظػرداٌراػ و ماظلقؽوظوجيمصرتةمحامسةميفمحقاة معاممؼةممبعـاػا ؼرتتبمسؾقفا
متؾ ماألخريمعلؿؼؾال مػذا ماظوزقػيمدوفمؼؽون ماىلؿي مظؿؽوؼـه ملمؼعؿدمماظذيعا

وتؽققفمسالضاتهمععمممإشممجاغبماظؿؽقفمععمػذهماظؿغرياتمػذام،سؾقهمعنمضؾل
م.ثممبـاءماهلوؼةماألضرانمواظراذدؼنمضؿنماظـلقماالجؿؿاسيماظذيمؼـؿؿيمإظقهموعن

معرحؾةمصا مإشم ماظؿغرياتماىلدؼة مبػضل ماظصغري ماظطػل معرحؾة معن ماٌراػق غؿؼال
ماظـػلقةمة،ماالجؿؿاسقة،ماظذػـقةمواٌراػقماظـاضجمسؾىمطلماٌلؿوؼاتماظػلقوظوجق

مواخؿقاراته مواػؿؿاعاته مععاؼريه ميف ماظـظر مإسادة مسؾقه مأػؿقةمم.ؼػرض وتؿزاؼد
مؼؿقّددمصقصؾماظعالضاتماالجؿؿاسقة ماظذي ماالجؿؿاسي ماظؼؾول مسؾى محرصا مأطـر ح

مأنمؼرىمغػلهمعنمخاللمغظرةم مؼؿعّؾم مصفو بػضؾهمعػفوعهمسنمذاتهموتؼدؼرهمهلا.
عؿربمودؼدماظؿفربةماظزعـقةمأحدمؼاالجؿؿاسقة.مومماردةمأدوارهممأثـاءمإظقهاآلخرم

ماٌ مإشم ماظطـػوظة مصؿن مؼعقشفا: مأن ماٌراػق ماظؿقوالتماظيتمرمبمسؾى راػؼةمأػم
ماظزعين ماظػضاء مظؾؿراػقؼؿشـؽل ماىـلقة مايقاة موتـضج موؼـغؿسم. ميفم. اٌراػـق
ماألدـرة مخارج معشروعمسالضات مأوممحقاةموؼلؿـؿر متؽوؼين مسائؾي، )عدردي،

غظرةماٌراػقمماآلخر.متؿؾّدلوتؽوؼنمذاتمعؿػردةمسنممإشمماالدؿؼالظقةمعفين(مؼوصؾه
بـاءمسؾىمطلمػذامرمبم ظعاملماًارجيموإشمما إشممعؽاغؿهميفماألدرةمو إشممجلدهمو

جفودهمٌواجفةماظؿقوالتماظيتمتؤديمإشممتغقرياتميفم سؾىماٌراػقمتعؾؽةمغػلهمو
ماالضؿصاديماظدؼـاعقؽيمو م اظـظام مإّغهاٌوضوسيمظؾققاة موذّدةمأل وماظـػلقة. ػؿقة

صح،مهّوالتفامأّغهمالمؼ ػذهماظؿغّقراتمؼرىماظؽـريمممنماػؿؿوامبدرادةماٌرحؾةمو
بلمػيمم"أزعةمعراػؼة"ماٌراػؼةمجمرداالغؿؼالمعنماظطػوظةمإشمم إرجاعماًروجمو

همأّغؼؾّقنمظـامسؾىم بأّنمػذاماًروجمػوماظذيمؼربػنمو وم،صريورةمالمبدماٌرورمبفا
مم.ظقسمػـاكمسؿرمبقوظوجيمزمددماالغؿؼالمعنماظطػوظةمإشمماٌراػؼة

جمردماعؿدادمظؾؿاضيمبلماغػؿاحمصصريورةماظؿؽوؼنمػذهمتعينمأنماهلوؼةمظقلتم
أوممباظـفاح ومإعؽاغقةمإثؾاتماظشكصقةمعنمخاللماظؿؿلكمبػؽرة سؾىماٌلؿؼؾلمو

ماظذاتم ميفمهؼقق ماظرشؾة مخالل مو ومراالدؿؼرا وعن تأتيم تؿصفمباظدؼـاعقؽقة
م ماظشكصقة. مبـى ماظذيمزمدثميف ماظؿؾادل ماظشعورم وغؿقـفة مأن مػذا، معن غػفم
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ماظذاتيمباهلوؼةمزمؿلمع ماٌلؿؼؾل، ماظؿوجهمدمو ممؼؿعؾق وقزة بؿؿـلماظذاتماألعر
ظؾعاملماحملقطمبه.م ؼلؿحمبإسطاءمععـىميقاةماظشكصمو علؼطةمدموماظغدمو

مسؾىمأم.Erikson, Eػؽذامندم و مؼؤطدمدوعا مممغاباالاٌشروعمؼؼرتنمباظشعورمّن
م.اًقالموماظـشاطماظػعال باإلرادةمايرةمووممباظـؼة باإلحلاس و

دونمأنممباالدؿؼاللماظؿدررميمسنماظصورماظواظدؼةمهطورتمواظطػلمممنومؼلؿح و
ؼشفعمصقهماظرشؾةمإشمممسارػقةموماجؿؿاسقةمومعرجعقاتمععرصقةموبوصػفامؼؾغقفام
مماظؿطؾعمو ماظؿػؿح ماظعائؾيموؼوصرمبا ماحملقط مظه مإعؽاغاتماٌدرديمه ضرورؼةممعن
اظؼدرةمسؾىمتـؿومسـدهممومععرصؿفامباظذاتمومشعورممامؼلاسدهمسؾىمتؽوؼنماظمظذظك

معلؤوظقةمةواجفع وماظؼابؾقةمظقؿقؽمميفماظزعنمهميـقمواآلخرمماظؿؿققزمبنيمأغاهمو
م.بـاءماٌلؿؼؾل
م معرحؾةإن موماٌراػؼة مظقلتمباٌلؿؼؾة معراحلمماغؿؼال مباضي مسن مباٌـػصؾة ال

مو مدؾؼفا ممبا محقثمتؿأثر ماظشاعل مصرتات.م اظـؿو معن مؼؾقفا معا مسؾى مآثرػا ترتك
موصاال ماظطاسة مدور معن مظؾؿراػق ماظؽؾري ماإلحلاسممغؿؼال متؽوؼن مإشم اًضوع

مؼلاسد مغاضـجمهباٌلؤوظقة مذكص متؽوؼن مومسؾى محؼوق، مواجـؾات،م ظه سؾقه
مومؼعرفمعا مومؼرؼد مؼطؿح معا ممإشم مذاػبإشم مػو مؼػعلموم؟أؼن مأن مؼرؼد  ؟عاذا

ماظؿؽوؼنماظشكصيمتضعماظػردمأعاممحؿؿقةماظؾقثماٌلؿؿرمسنماظو دائطمصصريورة
مٌواجفةماٌشاطلماظيتمتعرتضه.م

ماظشعورم و مو ماظـػلي مظؾؾـاء مأدادقة مأعورا ماٌراصؼة مو ماظدسم مسؿؾقة متؽّون هلذا
مـباى ماٌـاص ودوى مروح موـخؾق موـاٌـاب لة ماظشيء مسؾى ماظصورةمادؿقلان رة
م ومقةـاظذات ماظذاتمومةمثعن م تؼدؼر ماالسرتافمبفا مضرورؼةبوصػفا مادرتاتقفقة

ظة،مممامؼـؿيماظشعورمباظـؼةمؤوؼاطماظذاتمدموماخؿقاراتمحرةموعلإلعؽاغقةمإد
مومو ماظغري مسؾى ماظؿػؿح مسؾى مو ؼلاسد مسؾىم اظؿواصل متلاسد مخربات اطؿلاب

ماظذاتم وم.االدؿؼالظقة ماظؾقثمسن معوضوع ماٌراػقمؼؼرتن مبؼدرة ماٌراػؼة يفمصرتة
موسؾىمه ماظذيمؼعقشمصقه ميفماظودط ماالجؿؿاسقة موضعقؿه م دؼد معنمؼؿػاسل ععه

م.مممخاللمردممعشروعمحقاةمؼوجهمررؼؼهمدمومعلؿؼؾلمعرتؼب
إنمطاغتمػذهمدريوراتماٌراػقميفماياالتماظعادؼة،مصؿامما:ؿلاءلمػـغصـقنم

م ماٌراػق ماٌراِػموأعصري مؼعقشانؼة ماظرتبقة،ماظؾذؼن مإلسادة مؼـظرمموممبراطز اظذؼن
مإظقف يفمدنمعؾؽرةممحرعاميفمضطقعةمععماجملؿؿع،ؿامػمواجملؿؿعمغظرةمدؾؾقةمؿا

يفماٌدردةمماترطموم.ضرورؼةمظؾؿـشؽةماالجؿؿاسقةمجؿؿاسقةمأوشماكؾقةمطعنماألدرةم
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م معؾّؽرة مؿؤدلطدّن موة ماظؿـشؽةم اجؿؿاسقة ميف مبػعاظقة متلاػم مػاعة تربوؼة
مو مأخالضقة مظؾطػلمعنممناذج متوصره مٌا مو االجؿؿاسقة مضرورؼةم اجؿؿاسقة سالئؼقة

سؾىماظؼقاممباألدوارماٌـورةمإظقه،ممهتلاسدماٌكؿؾػةفمععمٌواضفمظعؿؾقةماظؿؽّق
محقاة. و معشروع مبـاء مثم مزّلمعن معوضوعممصػي مؼؿؿقور ماحملددات، مػذه طل

درادؿـاماظذيمؼعاجلمإذؽاظقةمعشروعمايقاةمسـدماٌراػؼنيمصؿقاغامطاغوامأممصؿقات،م
ةمعقداغقةمظؽلمدرادماظطػوظةماىادمةممبدؼـةموػران.موممبامأّغهماٌوجودؼنممبرطزي

ماالجؿؿاسيمماعـاػفموماأدل ماٌـفج ماياظقـة ماظدرادة ميف ماخرتغا مسؾقفا، تؼوم
م ماالجؿؿاسقة ماظظواػر مدرادة مألّن مذظك ماإلطؾقـقؽي، معؿػردةباسؿؾارػا معواضقع

ؼؿطؾبماسؿؿادممواجؿؿاسقةمختصماألصرادمأثـاءمتػاسؾفمميفمصضاءاتماجؿؿاسقةمحبؿة
ميفماظوضت ظشكصقةمصام.مشوظقةماظؽائنماظؾشريمغػلهمودائلمتأخذمبعنيماالسؿؾار

مسواعلماجؿؿاسقةمخارجقة. حمصؾةمسؿؾقاتموؿعمبنيمسواعلمغػلقةمداخؾقةمو
طؿاماسؿؿدغامسؾىمررؼؼةمدرادةماياظةمظؾؿقؼقمعنمصـدقماظػرضقات،محقثمتفؿمم
ػذهماظطرؼؼةمبؿوضقحمأوضاعماظؿأزمماٌكؿؾػةموعامختؾػهمعنماغعؽاداتمخطريةمسؾىم

ماظـػجواغبمايقا مذظكمة مواالجؿؿاسقة، ماظلؾوطقة محاالتمأللقة، معن متـطؾق غفا
مو موواضعقة. ماٌعطقاتماحملصلممتؾـّقـا عؾؿودة معؼاربة ميف ماٌضؿون مهؾقل ررؼؼة

سؾقفامبػضلماظودائلماٌلؿعؿؾةمطاحملادثةماظعقادؼةماٌوجفةمودؾممطوبرممسقثم
متشػريماٌعطقاتماظؽاع و ماألدواتمعن مػذه مظـا ممتـقه مٌا موػذا ماظيتم ـة اظظاػرة

مم.نوضّدعفاماٌػقوص
األدواتماٌلؿعؿؾةمظؾؿقؼقم تـاوظـاميفماظػصلماألولمعنمػذهماظرداظةماٌـففقةمو

ماظدرادةتػلريموموصفماًطواتماظيتممتمبفامإسدادم عنماظػرضقات،مععمذرحمو
موايدؼثممادؿغالل و ماظدرادةممسنماٌرطزؼنعقداغفا اٌقداغقة:ماظؾذؼنممتتمبفؿا

مبـنيمومعرطز ماظرتبقة م إسادة موػران. مبـاتممبدؼـة ميف ماظـاغيموو اظـاظثمماظػصل
مثمممـاضتطّرمواظرابعمعنماىاغبماظـظري ماهلوؼة مبـاء مو ماٌراػؼة ٌصطؾحماٌشروع،

مو ماظذاتقةمتؼدؼرػا ميفماىاغبماظؿطؾقؼي،م االدمراف،ماظصورة عشروعمايقاة.مأعا
ماياظقة ماظدرادة مصصالمظعرضمغؿائج ماٌؼابؾةمصؿـاوظـا مدظقل مغؿائج مطوبرممعن ودّؾم

ميفمم.مسقت مأعا ماظـفائقة. ماظـؿائج ميفمضوء مصرضقاتماظدرادة مظؿؼققم مصصالمآخر و
م ماألخري مخالصةصاظػصل ماحملّصلممعرضـا ماظـؿائج مسن موجقزة مغظرة مصقفا أسطقـا

م .ؿاسؾقف
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مو ماٌراػق مسـد مايقاة معشروع مٌوضوع مدرادؿـا مإشممم تفدف ماىادمة اٌراػؼة
ةمعامإذامطانمػؤالءمؼـوونماظؿكؾصمعنماظوضعقةماظيتمؼوجدونمصقفامسنمررؼقمععرص

مطاغت مطقػؿا معشروع، مومإناز مػ رؾقعة معدردي،مذغوسقة مأيمعشروع ماٌشروع ا
صفمماألبعادماظدؼـاعقؽقةمغفدفمإشمممعشروعمسائؾيمأومعفينمأومعشروعمحقاة.مأي
ماظرشؾةميفمواوزماظؿفؿقشمو واضعقةماٌشارؼعماظيتم عدىمععؼوظقةمو اظيتمتؿكذػا

مو ماظيتم ؼؿؾـوغفا. ماألذؽال مأي ماظرشؾة؟ مهلذه مػؤالء مؼعطقه ماظذي ماٌعـى مػو عا
ماٌشروع معػفوم مؼؿوضعونممععرصةموم؟ؼؿكذػا ماظيت مواظودائل، ماظلؾل مػي عا

ماظيتمؼعقشوغفا ماٌزرؼة ماألوضاع معن مظؾكروج مبفا مم؟االدؿعاغة ماظدرادة طؿام-ػذه
ملمتؽنموظقدةماظصدصةمصفيميفمحمؿواػامماظعدم،مومملمتـطؾقمعنم-دؾقموأنمأذرغا

اعؿدادامظدرادؿـاماظلابؼةميفماٌاجلؿريماظيتمتـاوظـامصقفامعوضوعماٌراػؼةماىادمةم
ماظـػلقةماظيتمعقزتمذكصقةماٌراػقماىاغح االجؿؿاسقةمو األبعادماظدؼـاعقؽقةمو و
مبعضماىواغبماهلاعة- مبؿـاول مظـا مؼلؿح ممل مػذه مدرادؿـا اظيتمطاغتممصؿفال

.مطؿام-جعؾـامغلؿغلماظػرصةمظـؿـاوهلاميفمػذهماظدرادةممامتشؽلمحمورماػؿؿاعـام
اٌراػؼةماىادمةم وربؿـاماظعؿؾقةميفمعقدانماظطػوظةمو جاءتمػذهماظدرادةمظؿأطقد

وظةمؤعل أخصائقةمغػلاغقةمومباسؿؾارغاممبؽؿبمايؿاؼةماالجؿؿاسقةمظوالؼةموػران
م مٌدة مبعد ماالثتصقؿا مدـة.ػوق مومينمسشر ماظيتمواجفؿـا مذموضم صاٌشاطل دمن

مو متوجقه مإسادة ماٌراػؼنيماٌـقرصنيمو عفؿة مو إدعاج مصفؿفم ادؿقعابممحماوظة
صفممتارسمفمماظشكصي،م األدؾابماظيتمأدتمبفممإشمماالدمرافمو عشاطؾفم،مو

مادؿؼؾالم ميف ماًاصة ماٌؤدلات مطـدرة معادؼة مبـؼائص مؼرتؾط معا معـفا عشاطل
ماظؼواغنيمو مواٌراػؼني مععـوي،مضدم ماظيتمتلّقرم األرػالميفمخطر ماظؼاغوغقة اٌواد

ماىادمة. ماظطػوظة مومذؤون ماٌلاػؿة ميف مرشؾؿـا مذاظك مإشم ماظطرقم أضف تؼدؼم
مأعورمدصعؿـامإشمماظؾقثميفمػذام اٌـادؾةميفمعواجفةمػذهماآلصةماالجؿؿاسقة،مطؾفا

مػذا مطل مسؾى مزؼادة مشريه. مدون مايماٌوضوع مهلؤالءمدعقـا ماالسؿؾار مظرد ـقث
ماألحباثمواظدرادات ماػؿؿتمبشؤوغفم مضؾؿا ماظذؼن المدقؿام وماٌغؾوغنيماجؿؿاسقا

مو ماالجؿؿاسقةمعنمخاللمعشروعمحقاةميفمحدودم عوضوعمرشؾؿفم غقؿفمميفماظعودة
م .ععؾوعاتـا
عنمخاللمدرادةمعشروعمايقاةميفمعرحؾةمأردغامإذممبإذؽاظقةماظدرادةمرّطومغذ
مدمومماٌراػؼة ماظطػوظة معن ماالغؿؼاظقة ماٌرحؾة مػذه ميف ماالخؿقاراتمتؿم مأن توضقح
ممصردؼةمعلؿؼؾةبوصػفاممإسطائفامععـىمسؾىمتأطقدمذاتهموماظػردحقثمؼعؿلمماظرذد
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عامتؼوظهميفممماردةمايقاةمعنمأجلمهؼققمموموظةمسنمعامتػعؾهؤعل ومعؾادئفاهلام
يماٌراػقمباٌلؿؼؾل.مصؿلأظةمتعّؾرمسنموسمعؽاغةماجؿؿاسقةمو اخؿقاراتمذكصقةمو

ممبؼدرةماٌراػقمسؾىمإدؼاطمذاتهمدموماٌلؿؼؾل اٌشروعمػـامترتؾطمبأزعةماٌراػؼةمو
اظدميوعةم ومبؽلمحرؼةمععماألخذمبعنيماالسؿؾارماإلرارماٌؽاغيماظذيمؼرتسرعمضؿـه

مو ماظؿطابقماالخؿقاراتماٌلؿؼؾؾقة اظزعـقة ممناذج اإلعؽاغقاتم وماظظروف وموأؼضا
معنا مظؾـؿو ماٌلؿؼؾلمظضرورؼة ماظذاتميف متلفقل مظهمذمأجل ماٌشروع مبـاء ظكمألن

مبؾـاءماهلوؼة.م سالضةمبؿأدقسماظذاتمو
هددػاماألعورماظـػلقةمماظيت ومصريورةمتؽوؼنماٌشـروعاغطالضامعنمعؼؿضقاتم و
ؼعؿؿدماظػردمسؾىماظؿصورمايؼقؼيمظؾؿلؿؼؾلم،ماظداصعقة تػرتضمطػاءاتمععرصقةمو و
مذكصقؿهختطمو مظؾـاء ماظيتمؼلؾؽفا ماظطرؼق مععامل ماظدرادةممقط تؾؾورتمإذؽاظقة

اٌوجودؼنمممؼةماىادمةاٌراِػ اياظقةماظيتمتؾقثميفمعشروعمايقاةمسـدماٌراػقمو
مو ماىادمة مظؾطػوظة مإشمم مبراطز مؼؿطؾعون مال مػؤالء مأن مصؽرة معن ماغطؾؼت اظيت

مو مظه اٌلؿؼؾل ماظؿكطقط مسؾى ماظؼدرة ممظقلتمهلم مغػلقةمٌا مأوضاع معن رماذبفم
صفمميفمبلؾبمحاظةماىـوحماظيتمؼؿكؾطونمصقفا:مم،اغػعاظقةمصعؾةمواجؿؿاسقةمو

مواغػ ماٌدردة ماألدرة، مسن مررؼقمم،اجملؿؿع صال ماغؿفاج مإشم ماظذيمدصعفم األعر
مو مو اظعـف مو اظؿفؿقش ماظؼاغون مسؾى ماٌعا اظؿؿرد ماظذيمسؾى ماحملقط موضقم ؼري

معنماٌم.ؼعقشونمصقه ماظذاتقةمػرتضطلمػذا مسؾىمغظرتفم مؼؤّثر مإشمم ،موأغه ؼليء
إشمماٌؽاغةماظيتمؼؿؿّقزمبفامػؤالءمبنيماجملؿؿع،مومسملمباألدوارم وماظوسيماظذاتي

ممبراطزمإلسادةماظرتبقةمذعورػممباإلػؿالمػؤالءموجودمؼضاسفوماٌـلوبةمإظقفم.م
مومحلاساإل و مو باظدوغقة ميف وم.اظـؾذماظلؾؾقة ماٌراػق مؼؿؿؽن ماياالتمحؿى

صفوميفمحاجةمعادةمإشممودـطماجؿؿاسيمعلؿؼر،مضادرمسؾىمماظعادؼةمعنمبـاءمذاته
تأطقدماظذاتمومعنماظـؿوماظلؾقمممهتوصريمطلماإلعؽاغقاتماظضرورؼة،مظؿؿؽقـ

مومو مإظقه، ماٌـلوبة ماألدوار م متـقل ماظؿكطقط مثم موعن ظقسمذأنممػذا ظؾؿلؿؼؾل
ماٌاظ ماظذام.دةودرعقـة موصاإلحلاسمبؼقؿـة متؼدؼرػا ماالسرتافم تمأو مإشم اياجة

حؽامماأل أدادفاماآلخر،مأيماظؿغذؼةماظرجعقة،موماظـظرةماظيتمؼوجففامظـاماآلخرمو
اإلحلاسممإذمأنم،امعنمذأغهمأنمزمػزغامأوماظعؽسذاظيتمؼصدرػاميفمحؼـا،مطلمػ

ماالجؿؿاسي ماخؿالصـا ومباالسرتاف ماظذاتيممبؿأطقد ماالسرتاف مررؼق مسن ؼؿم
ظونماجؿؿاسقاموحمؾوبونمعنمررفماظدائممبأغـامعؼؾواالضؿـاعم رداغقؿـاموبػبشكصـا،م

رةمػؤالءمألغػلـفمموعامظعاػيمغمظؾؿؽوؼنماظشكصي:مةػاعمحمّدداتباسؿؾارهممخراآل
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عامػيمسالضةماىـوحمبؿؼدؼرماظذاتممومػيماظصورةماظيتمتشؽؾتمظدؼفممسـفا؟
تؼدؼرماظذاتم اءلمسنماىـوحموصعـدعامغؿلؼة؟ممبشروعمايقاةمسـدماٌراػقمواٌراِػ و
مدماولمتوضقحماظعالضةماظػعؾقةماظيتمميؽنمأنمتربطمػذهمم،عشروعمايقاة و صإغـا

مماٌؿـغرياتماظـالث ظؾؾوغماظـضجممًاأدادقماذكصًقموماوجودًؼمارػاًغباسؿؾارػا
"اىـوح،متؼدؼرماظذاتممةاظدخولميفمايقاة.مإذمتضعمػذهماظعـاصرماظـالثمو
مايقاة"، و مومعشروع ميفمإدارة ماظـظر مإسادة مإذؽاظقة ماٌراػؼنيمأعام تـظقمممػؤالء

ماٌلؿؼؾؾقةم مظالخؿقارات مػاعة مضاسدة متشؽل ماظيت ماٌعاذة ماٌاضقة اظؿفارب
مم.االخؿقاراتماظشكصقةمبصػةمساعةماظعائؾقةموماظؿعؾقؿقةموماٌفـقةمو

ماظيتمؼلؿعؿؾوغ مواالجؿؿاسقة مػيماآلظقاتماظـػلقة موعا فامعاػيمعشارؼعمػؤالء
موحصرم مصفم مػذا مررحـا مخالل معن مدماول مسؾقه؟ مػي ممما ماظذات ظؿكؾقص
ماهلوؼةم مهدؼد مإشم مواظوصول ماظذات مبـاء معن مػؤالء مُتؿّؽن ماظيت االدرتاتقفقات

موموماظشكصقة ماٌلؿؼؾل. مإشم ماظؿطؾع مثم مأنممندمػـامعن مرمب مطـرية سـاصر
عـفامعامؼؿعؾقمم،موغأخذػامبعنيماالسؿؾار،معـفامعامؼرتؾطمبؿفربةماٌراػقماًاصة

مو معؤخرا مؼؿعؾقمبؿؽوؼنماظذاتميفممباظؿقوالتماظيتمعقزتمجمؿؿعـا معا صرتةمعـفا
ماالدؿـؿاراتماظـػلقة،ماالجؿؿاسقةموممباميفمذظكماٌؼوعاتماظعارػقةموماٌراػؼة

موماٌؿارداتمو ماظشكصقة م.االجؿؿاسقةماظيتمتلؿحمظؾؿراػقمبؿؽوؼنمػوؼؿه
ممو ماظؼدراتماظيتمتلاسد مذظكمسهصقل ماالخؿقاراتماٌلؿؼؾؾقة. معشروعمألؾى ن

اظشكصمم،ايقاةمؼرتؽزمسؾىمادؿفوابماظذاتمسنماػؿؿاعاتفاماياظقةمومعامؼرؼد
مؼؽون مأن مؼرؼد موعا مم.صعؾه مذأخصإذا مدرادؿـا مسقـة ماالسؿؾار مبعني مةودوعاٌغا

مصؽرةمباالدمرافمو معن موماغطالضا مبنيماظؿفاربماظلابؼة ماظعالضة مإشمممأن اظـظرة
عراػؼاتميفمصعوبـةمسؾىمطلممتمػيمأعرمبدؼفي،مسـدعامغؽونمأعاممعراػؼنيمواظذا

موماٌلؿوؼاتمو ماالدمـرافم مارتؾاط محول مغػرتضه تؼدؼرمماظؿفؿقشموميفمزـلمعا
مغؿلاءل ماظذاتمصإّغـا مإشمم: محقثطقفموصؾوا مماالدمراف؟ مصفم م مىعـعالمميؽــا
مواداطماالجؿؿاسقةماظيتمذّؾسنماألومصؽرةملمتؽنمظدؼـاممعامػؤالءعشروعمايقاةمسـدم

مادؿعؿؾفاممومبفا ماظيت مواآلظقات مجفة معن مبفا معروا ماظيت ماالجؿؿاسقة اظصريورة
مو مماحملقط ماظؼقم مظـؼل مومواظعائؾة مػؤالء مإشم ماألخالضقة مماٌعاؼري متمطقف

هؾقؾفامضدمتلاسدغامسؾىمإدراكمعامإذام إنمدرادةمعلاراتمػؤالءمو.ممجفادعإ
طقفمؼؿصورونممومقةميفماظؿكؾصمعنمػذهماظظروفماظلؾؾقةاظـمطانمهلؤالءماظرشؾةمو
ظؾؿلؿؼؾلمععماألخذمبعنيممونطقفمسمطط وماظذاتمعلؿؼؾالمإسادةمبـاءمومهدؼد
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مبؤدلاتممسالضاتفمموماجملؿؿعمإظقفم،مغظرةماظعائؾةموماظذاتموماالسؿؾارماظـظرةمإشم
ماظرتبقة مإسادة مطؿراطز ماالجؿؿاسقة ماظؿـشؽة مذػمو، ماظذيا مسؾىمؼلاماألعر سدغا

دمومإسادةممإدراكمعدىمعلاػؿةمػذهماٌؤدلاتميفمدصعمػؤالءمدموماألعـاممومومصفم
ماظذاتقةمو ماظصورة ماٌؽاغةماالجؿؿاسقة ترعقم إصالحماظروابطماالجؿؿاسقةم ومادؿعادة

مو مغاجـع مبرغاعج مسؾى مؼرتؽز مبـّاء متؽػل مخالل ميفمم.وسعدر عن ماظؾـقث أي
اظودائلماظيتمتوصرػام اظرتبقةمواظيتمتـؿفففامعؤدلاتمإسادةمماالدرتاتقفقات

مو مصشؾفم مواوز مسؾى ماٌراػؼني مػؤالء ماالجؿؿاسقةم ٌلاسدة معؽاغؿفم ادؿعادة
ماظذات ماظـوسيم.واسؿؾار ماظؾعد ماالسؿؾار مبعني ماياظقة ماظدرادة ممتأخذ تفؿممإذ

ماىـلنيمب مسـد مايقاة مطاغموم.شروع مإذا مصقؿا مغؿلاءل مصإغـا معشارؼعمسؾقه ت
ؼاتمؼاتماٌـقرصات؟مػلمتلؿعؿلماٌراِػاٌراػؼنيماٌـقرصنيمػيمغػلفامسـدماٌراِػ

ماالدرتاتقفقات مالدؿعادةممغػلفاماٌـقرصات ماٌـقرصون ماٌراػؼون اظيتمؼلؿعؿؾفا
ادؿعادةماالسؿؾارمحبؽمماظػروضاتماظػردؼةمبنيماىـلنيممعؽاغؿفنماالجؿؿاسقةمو

سـدعامغؿـاولممومؼلـدػاماجملؿؿعمظؽلمواحدمعـفؿا؟محبؽمماخؿالفماألدوارماظيتمو
مإشمماٌلؿؼؾلمؿطؾعاظؿلاويميفمإعؽاغقةماظعدىممعشروعمايقاةمسـدماىـلنيمو

مرشؾةمو مومعدىموجود ماالجؿؿاسقة ماٌؽاغة مادؿعادة ماظذاتقة،م يف ماظصورة تصققح
إشممماظػؿاةمدمؾلمعامإذامطاغتماظظروفماظيتمداضتماظػؿىمومصإغـامغرؼدمأنمغػفممو

عامإذامطاغتماالدرتاتقفقاتماٌلؿعؿؾةم ومساملماالدمرافمػيمغػلفامسـدماىـلني
اظؿغرياتماالجؿؿاسقةم آخذؼنمبعنيماالسؿؾارماظؿقوالتمومإلسادةمبـاءماظذاتمواحدة

م .عؽاغؿفؿا اظيتمررأتمسؾىمأدوارماىـلنيمو
مم:غؿائجماظدرادةم

اصةمباٌػقوصنيماظذطورمأومؼّؿضحمعنماظـؿائجماًم:مسقث-غؿائجمدّؾمماظؽوبر-
مأوم ماظعاعة معلؿوؼاته ممبكؿؾف ماظذات مسمصمتؼدؼر مصقؿا معرودػم مضعف اإلغاث

مو ماٌدردقةمععمتػاوتمدالمبنيماظذطور اإلغاثمخاصةم اظعائؾقةمأوماالجؿؿاسقةمأو
مو ماظذاتماالجؿؿاسي متؼدؼر معلؿوى مصقؿام سؾى معؾقوزا مضعػا مغلّفل مإذ اظعائؾي

مإظقهمعنمغؿائجمسنمهماألبعادمسـدماإلغاذسمصمػ متوّصؾـا ماظذيمؼؤطدمعا ث،ماألعر
صقؿامسمصمممعامأصرزتهماظؿفربةماظعؿؾقةميفماٌقدانمومررؼقمهؾقلمعضؿونماًطاب

ماجملؿؿعم ميف ماظرجل مجـوح مو ماٌرأة مجـوح معع ماٌكؿؾف ماالجؿؿاسي اظؿعاعل
امعامذإععماٌرأةمومؼلؿحمهلامباظعودةمماجملؿؿعمؼؿلاعحالمماىزائري.مصالماظعائؾةمو

مو مصاجملؿؿع ماٌـزل. مارتؽابممػيمختّطتمسؿؾة ماظرجلميفمحاظة مؼؼصي مطان إن
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م مأسراصه مسؾى ماٌروق مو ممصفومبدرجةاًطأ مبشؽلؼؼصي مبعدمماٌرأة مأعا عضاسف.
مسا ماظذاتماٌدرديمصاظـؿائجماإلحصائقةمتدلمسؾىمتؼدؼر سـدماإلغاثمعـهمملتؼدؼر

عنمهؾقلمدظقلماٌؼابؾةمأّنمسّقـةمثؾتمعنماظـؿائجماحملّصلمسؾقفاممذاظذطورمإسـدم
اٌدردة.مماظدرادةمطّؾفنمزاوظنمتعؾقؿامومتػّوضنموموصؾنمإشممفنؿتـاوظاإلغاثماظؾواتيم

همذاظيتمباشؿتمػاألحداثممطانمباإلعؽانمظومملمؼواجفنمتؾكماٌلاراتماظصعؾةمو
نماظؼّؾةمعـفمهلنمعصريمتعؾقؿيمخمؿؾفمعؼارغةمبعّقـةماظذطورموماٌلاراتمأنمؼؽون

صاظـؿائجماظيتمغلقنبميفمعرحؾةمعؾّؽرةمعنماظعؿر.مامملمؼصؾنمإشمماٌلؿوىماٌؿوّدطمو
اٌؾقوثنيمؼعاغونمعنمثؼلماظصورةممسؾىمأّنماٌؾقوثاتمومسؿوعامأصرزػاماٌؼقاسمتعّؾر

مو ماظذات مسن مطّوغوػا ماظيت ماظعؿوعقةمماظلؾؾقة معؤّدلاته ممبكؿؾف ماجملؿؿع سن
مو ماالجؿؿاسقة مباظؿـشؽة مواماًاصة معؿػاوت مبشؽل مذظك مطان موإن إنممظرتبوؼة،

مسؾىم ماٌؼرتحة ماظرتبوؼة ماخؿالفماظـؿاذج مؼػّلرػا ماخؿالصاتمغوسقة طاغتمػـاك
موماىـلنيمو ماظػؿاة معع معـه ماظذطر معع مسؾىماظؿلاعحمأطـر اظؿشّددمماظيتمتؼوم
مو مبنيممععفا ماخؿالف مؼػّلر ماظذي ماألعر مإخػاق مأي محاظة ميف مسؾقفا ايؽم

اػؼنيمعنمأجلمإسادةماٌرماظذاتقةماٌلؿعؿؾةمعنمررفماٌراػؼاتمواالدرتاتقفقاتم
ظؾرجلمماٌلؤوظقاتماظيتمؼلـدػاماجملؿؿعمباخؿالفماألدوارمومبـاءماظشكصقة

ماظؿغقريممو مدرجة مبؾغت معفؿا ماظواحد ماجملؿؿع ميف ماالخؿالف محّد مسؾى اٌرأة
اردةماألدوارماظذاتميفممممؼعونمهتمورأةمإخػاضفمميفمبـاءؼمؤالءبه.مصفماياصؾة

مبؽاغةمععؿربةمبنيمأصرادممصشلميفماظػوزموماالجؿؿاسقةماظيتمأدـدػامإظقفمماجملؿؿع
ظؽانمعنمذأنممداخؾفاادؿطاسواماظؿقّركمموماظيتمظومضؿـهاجملؿؿعماظذيمؼعقشونم

اظؿػاسلم سنماآلخرمومطلمػذامأنمؼلاسدػممسؾىمتأدقسمعػفوممصققحمسنماظذاتمو
عضاؼؼةم غؿائجمطلمػذا،ماظؾفوءمإشمماالدمرافموماظلؾقممداخلماجملؿؿع.مطانمعن

م ماجملؿؿعمودقؾًة-اآلخر مؼرصضفا مذاذة مطاغت معشاسرمم-وإن معن ظالحؿؿاء
اظدخولم وإنمطاغتمشريمعؿواصؼةمظؾؿواصلموموادرتاتقفقةسدمماالسؿؾارم اظدوغقةمو

تؿػقمػدهماظـؿائجماحملّصلمسؾقفامعنماخؿؾارماظؽوبرممسقثم و.ميفمسالضةمععماآلخر
متؾكماظيتمادؿؼقـاػامعنمهؾقلمعضؿونمدظقلماٌؼابؾة.مععم
غؿـاولمباظشرحموماظؿقؾقل،معامأصرزهمدظقلماٌؼابؾةمعنممغؿائجمدظقلماٌؼابؾة:م-

عؼّلؿنيمػذهماظـؿائجمممحدؼثمسنماظذاتمومسنماٌلارماظشكصيمظؾقاالتماٌدرودة
ماٌراػؼنيمو مواظرممهلاظذؼنمؼاتماٌراِػ إشممثالثمجمؿوساتم:جمؿوسة اظـقةم شؾة
.مةمسنمررؼقمإدؼاطماظذاتمدمومعشروعاظػعؾقةميفمواوزمػذهماٌلاراتماظصعؾ
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م و ومجمؿوسةمثاظـةمتعاغيمعنمم"يفمأزعةمعشروع"اجملؿوسةماظـاغقةماظيتممّسقـاػا
عنمخاللماظـؿائجماظيتمتوصؾـامإذمؼّؿضحمم،اظذاتتدبدبمومسدممواضعقةميفمإدؼاطم

ماظدرادة مػذه ميف ماٌلارمإظقفا ممأّن معا،ممدؾؽهاظصعبماظذي محد مإشم مارتؾط ػؤالء
ماظعالضات مععمبظروف مواظعالضات ماٌؿأزعة ماالجؿؿاسقةمماألدرؼة ماٌؤدلات باضي

إذؽاظقةماظؿعاؼشمععهمباٌعاؼريم اٌـقؾة.ممصؿشاطلمػؤالءمبدأتمععماآلخرماٌكؿؾفمو
مو مسؾقفم. مو اظيتمصرضفا ماظلؾؾقة متأثريماحملدداتماألدرؼة ماظؿفربة ؼؾدو مصشل

واضقامسؾىمم-طعالضةمػؤالءمباٌؤدلاتماالجؿؿاسقةماألخرى-شريػا،م اٌدردقةمو
ماظذاتمو م عػفوم مذواتفم مسن مػؤالء ماظيتمأدلفا ماظلؾؾقة ماظصورة مسن اآلخرؼنمو

واضقةمخاللمعلارمحقاةمحمػوفمباٌشاطلمواظصراساتميفمعرحؾةماغؿؼالمشاظؾامعام
اٌؾقوثاتمإشمممومػؤالءماٌؾقوثنياٌعارضة،مضادتم تؿؿقزمبإذؽاظقةمتأطقدماظذاتمو

م ماهلوؼة مضؾول مسدم مأّناظلؾؾقة. ماظرتبقةمطؿا مإلسادة ممبراطز مسؾقفم مسّؿقماظغؾق
وأدىمإشممدوءمتؼدؼرماظذاتماجؿؿاسقامماظذاتقةموسدمماىدوىمذعورػممباظلؾؾقة

ماظؿؿاديميفماظلؾوطاتماٌؿؿردةم و مبفامععماظعاملماًارجيممارعوًزبوصػفا تواصؾوا
م مسادؼة،موتعوؼضا مسنمماتعؾريمسنمصشؾفمميفماظؿقاورمععهمبصورة ماظرضا سنمسدم

اظػعلمػذهمضدمماظؾعضمعـفممبشرسقةمرّدمؼعرتف اظذاتمباظـلؾةمظؾؽـريمعـفم.مو
ه،موضدماٌدردةماظيتمملمتػؾحمبرأؼفممأدرةمصررتميفمتوصريماٌطاظبماظضرورؼةمظـؿّو

ضدماجملؿؿعماظذيمػّؿشفمممييفمتلطريمبراعجموعوادمترشّؾفمميفماالدؿؿرارمبفا،مأ
ماظعقـةبّق وم.وأضصاػم مداخل مأمناط مثالثة ماٌضؿون مػذا ميف ماظدرادة مغػلفامـت

 ممغؼّدعفامباخؿصار:
ماألوشم،مجمؿوسةماٌراِػ مصعؾقةميفم ؼاتمواجملؿوسة اٌراػؼنيماظيتمأزفرتمغقة

مو ماظلؾؾقة ماظصورة مو واوز ماظذات مبـاء مهلذهم إسادة ماإلصماظي ماظعدد مطان إن
م"أزعةماجمل مأمسقـاه ممبا مععظؿفا مؼؿلم ماظيت مظؾؿفؿوسة مباظـلؾة مصغري ؿوسة

عشروع"،مإعامبػضلمادؿغاللمصرصةماظؿؽوؼنماٌفينماظذيماضرتحؿهمسؾقفممعؤدلةم
ألولمعرةم جودػممو إسادةماظرتبقةمأومتلوؼةماظعالضةمععماألدرةمأومبػضلمصرصةمو
بإدراكماظؼقؿةمايؼقؼقةموجفامظوجهمععمذواتفممبعدمرحؾةماظؿشرد،ممماممسحمهلمم

مبفامو وماالدؿؿاعمألغػلفم ظذاتفممو سّؾروام باظؿاظيمادؿؾصرواماٌلاراتماظيتمعروا
.مبعدمذظكمسنمرشؾةمصعؾقةميفمتصققحمصورتفمماظشكصقةمعنمخاللمعشروعمعفين

زتمطلمجمؿوسةمسؾىمصاظشيءماظذيمغؼوظهمسـدعامغعرضمعـلمػذهماٌظاػرماظيتمعّق
لواءمأومسدمماظؿؽقفمأوماالدؿؼرارمسؾىمصورةمذاتقةمعامظقسمأنماٌقلمإشمماظمى،حد
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صاظشكصمضدمزمؿلمم.صريورةمحؿؿقةمأيمظقسماطؿلابامضدمؼالزمماظػردمعدىماظعؿر
ؼؿفهماظظروفموبذورمناحهمعـلمعامزمؿلمسواعلمدعارػاميفمذاتهمأومصقؿامتفقؽهم

مو مخارجقة. مأو متؽونمداخؾقة مبػعلمضوىمضد ميفماظؽق إظقفا ماظيتمتؾؼىماظعربة ػقة
اظؼابؾقةماظيتمتؿصفمبفاماظشكصقةم اٌروغةمو ومبفامإشمماظوسيمبؽلمذظكغصلم

 اظؿقول. ظؾؿغقريمو
صػـاػمممبنمظقسمهلمم اظذؼنموماٌراػؼني اجملؿوسةماظـاغقةمعنماٌراػؼاتمو و

ماظذاتمو مبـاء ماظذاتقةمو غقةمصعؾقةميفمإسادة مبأغفمميفم"أزعةم تصققحماظصورة ضؾـا
نمأشؾؾقةمأصرادماظعقـةماٌدرودة.مصفممالمؼرؼدونمأنمؼؽوغوامإالمعامؼشؽؾو ومعشروع"

مو ماٌلاراتماظصعؾة متؾك مزل ميف مؼؽوغوا مأن ميفم أرادوا ماظرشؾة مسدم معع اظوسرة،
متغّقصم.اظؿغقري ممل ماٌرطز ماظيتماضرتحفا ماٌؿػرضة معنماٌؾادراتماظؿؽوؼـقة معوضػفم ر

معنماآلخر،مو حقثمم،ظذيمؼؤرقموجودػمملمتعاجلماىرحماظـرجليما اظذاتمأو
ماظؿارؼخماظشكصيمهلؤالء مسن ماٌعؾوعاتماظيتمصمعـاػا ماظيتممعدىمتؤطد اظصعوبة

ممفاميفماظؿكؾصمعنمػذاماظطرؼقماٌـقرفماظذيماوفوامدموهميفمشقابماظدسموغرمد
مدواءماألدريمأوماٌدرديمأوماالجؿؿاسيماظلقادي.م

ظذؼنماتصػوامبعدمماظواضعقةماٌراػؼنيما اجملؿوسةماظـاظـةمعنماٌراػؼاتموأعام
مو و ماظذات، ميفمإدؼاط ميفم اٌعؼوظقة مؼـقصر مؼؽاد مأضلمعنماجملؿوسؿني، سددػم

جودػممبعدممادؿؼرارم ؼةموعراػؼني(.مؼؿؿقزموثالثةمأصرادمعنمسقـةماظدرادةم)عراِػ
االخؿقاراتماٌلؿؼؾؾقةمصفمميفمطلمعرةمؼعربونمسنمرشؾةميفماًالصمخمؿؾػةمسنم

إنمطاغوام صفؤالءمو.ماٌادؼة االجؿؿاسقةمو ععمإعؽاغقاتفمماظـػلقةمومةعؿؾاؼـ األوشممو
سدمماظرشؾةميفمصعلمأيم وماظؿؿزقمواظؿأزم سؾىمػذهماياظةمعنماالغشطارمومونؼعرب

شؿوضماٌلؿؼؾلمطؿامػومايالم سدمماظؿأطدمممامؼرؼدوغهمصعالمو ذيءمأوماظرتددمو
م مصذظك ماظـاظـة، مظؾؿفؿوسة مرمدألباظـلؾة ممل ماظـؿاذجمغفم متؾك ميف مال مأغػلفم وا

صؽأغفممم.الميفمتؾكماظيتمتعرضفاماٌؤدلاتماظؾدؼؾة وماظرتبوؼةماٌؼرتحةمعنماألدرة
مو ماإلخػاق معشاسر معن ماظرشؾةم زمؿؿون مػذه مخالل معن ماالسؿؾار موسدم اظػشل

االدؿؿرارمسـؾىممونإذمؼؿكذمواسققةميفمسدممواوزمػذهماهلوؼاتم"اٌـقرصة"،ظالا
ماظذاتي. لماجملؿؿعممنوذجمحقاةمزمؼؼونمبػضؾهمتوازغفمماظشكصيموومواػماظؿؿرد
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 اخلالصة

مومتطرح ماياظقة ماألطادمييممغؿائففا اظدرادة ماظعؾؿي ماالػؿؿام مغدرة إذؽاظقة
ماٌواضقع مػذه متـاوظتمعوضوعمم.مبـل مععؾوعاتـا محدود ميف مدراداتمضؾقؾة صفـاك
ادرتاتقفقاتم اٌراػؼنيموالمدقؿامسـدمػذهماظشرزمةماٌفّؿشةمعنممعشروعمايقاة

اظػروقماىـلقةميفمعواجفةمأزعاتماظذاتم وماهلوؼةماظشكصقة إسادةمبـاءماظذاتمو
مصاسؾة سؿرؼةمصّعاظةمومباسؿؾارػامصؽةاػؿؿاعـامباٌراػؼةم و.مصراساتماهلوؼة و
باإلرارماالجؿؿاسيماظـؼايفم عرحؾةماغؿؼاظقةمعنمعـزظةماظطػلمإشممعـزظةماظراذدمو و

دسوةمحؼقؼقةمظؾلقاداتممغتمصقهمتؾكماظذاتقاتماظيتمتـاوظؿفمماظدرادةاظذيمتؽّو
اجملؿؿعماٌدغيمإشمماالظؿػاتمإشممػذهماظػؽةماهلاعةمعنماجملؿؿعم االجؿؿاسقةمو

ماظعؿؾقة و ماػؿؿاعاتفم مضؿن ماظعؾؿقةم ومتلفقؾفا ماٌواضقع مظؿفدؼد معدوؼة صرخة
 ـؿوذجقةماظدوشؿاتقةواوزماًطاباتماظ اظيتمتؿـاولمػذهماظػؽةمباىزائرمو

م و موماظؾقثتوجقه مباظذاتقة متؿعؾق معواضقع مدمو مباظؿقوالتم اظعؾؿي اٌراػق،
م.دورػاميفماظرػاغاتماظيتمؼعّولمسؾقفاماٌراػقميفمتأدقلهماظشكصي االجؿؿاسقةمو

مماردؿـام ومإنمطانماحؿؽاطـاممبقاطمماألحداثمعنمخاللموربؿـاماظعؿؾقةمومصـقن
ماظؼضائي ماظودقط ماألحداث ومٌفؿة مظدىمحماطم مماحملّؾػة مدخولمّفدضد لمسؾقـا

فلماظػراغماظـظريمملمؼلإاّلمأّنمعقدانماظدرادةماظؿطؾقؼقةمبدونمسراضقلمبريوضرارقةم
ماظدرادة مػذه معفؿةمإناز مػذامصّعؾتماألدؾابماظيتممأحدطانم ومسؾقـا معا غوسا

م مصإّن واظعؿل. ممسؾقه ماياظقة ماظدرادة مؼلؿػقضد مسؾؿقة معلاػؿة معـفامتؽون د
مو اظداردونمو ماظشرزمةمظؾوسيمبفا حلنمتوجقففام اظؼائؿونمبظروفمػذه

مععفا و ماظؿصرف مضّدعتم. مطوغفا ميف ماظّدرادة مػذه مغؿائج مإدفاعات مغلفل طؿا
ممسقث مظؽوبر ماظذات متؼدؼر مسؾىممعؼقاس متؽققػه ممّت معا مبعد ماٌدردي مذؽؾه يف

مصقصل مصراحي مررفماألدؿاذ معن ماىزائري ماظماجملؿؿع معوضوعماظذيمذؽل لؾم
شريغامعنماظؾاحـنيمعنمضؾلمادؿكداعهمرمبامضدمؼؿلـىمدرادؿهميفماظدطؿوراه،م

م.االدؿعاغةمبهميفمدراداتفم اظّداردنيمو و
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 و ادلرتمجة ادلراجع باللغة العربية

م(2112)مراغلوازصمدادؿور، ماظزعان، مسن ماظلؤال مو مأدػمػاؼدشر مداعي مترصمة مثاغقة،م،، بريوتم رؾعة

م.م،.ةماىاععقةمظؾدراداتموماظـشرموماظؿوزؼعاٌؤّدل ،ايؿرا

مايعم،وظور م(0448). مهؾقؾقة، مغػلقة ماظذاتمدرادة ماظعاظيمم،اظؾقثمسن مسؾد متؼدؼم مو متعؾقق مو ترصمة

مم.اٌؤدلةماظعربقةمظؾدراداتمومظؾـشرم،بريوتم،اىلؿاغي

اظـشرممؾطؾاسةمودارمطقوانمظدعشق،مم،عػفومماظذاتمبنيماظطػوظةموماٌراػؼةم،م(2112).مقخاظشم،دسد

م.اظؿوزؼعمو

دارمسؿان،مم،يفمايقاةماظـػلقةماالجؿؿاسقةاظػروقماظػردؼةموممدقؽوظوجقةم،(0441)مودة.سؿد،،محماظرمياوي

م.اظؿوزؼعماظشروقمظؾـشرمو

مم.ةعؽؿؾةماظـفضةماٌصرؼم،ة،مظؼاػراظؼراردقؽوظوجقةمصـعمم(0442)م.ؾدماظؽرؼمس،مديجممحؾقب،م

مواظؾقثمسنماظذام.طونمنإؼغور ماظشكصقةم شلانمغصر،مدارمععدمم،ترصمةماظذاتوسيممتمدرادةميفم

 .تارؼخمدورؼا،مبدونم،دعشقم،اظؿوزؼعظؾـشرموم
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