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مشروع احلياة عند ادلراهقني اجلاحنني
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خدجية مقدم

**

تعؿربمدرادةمعشروعمايقاةميفمصرتةماٌراػؼةمعلأظةمػاعة،مو ذظكمٌامتؽؿلقهم
ػذهماٌرحؾةمعنمأػؿقةميفمحقاةماظػردمباسؿؾارػامعرحؾةماظؾـاءماظذاتيمو االخؿقاراتم
اٌلؿؼؾؾقة .متؤثر ماٌراػؼة مسؾىمعلارمحقاةماظػردمحؿىمأنمسؾؿاءماظــػسمعـلمإرؼكم
دون م 1Erikssonمسوػاممبرحؾةماألزعات،مالدقؿام"أزعةماهلوؼة"،محقثمؼـشغلم
اظػرد مبؿقدؼد م"عن مػو" موعن م"دقؽون" مأي ماظػرد مأعام معلأظة م"عا مؼرؼد" مو عنم
«دقؽون" مو معاذا" مدقػعل" .مصفي مصرتة ماغؿؼال م متدررمي مدمو ماظـضج ماظؾدغيم
واىـليمواظعؼؾيممو اظـػلي،متػصلمبنيمعرحؾةماظطػوظةمو عرحؾةماظرذد.مو متـّلم
االغؿؼالمعنماظؿؾعقةمإشمماالدؿؼاللماظذاتيماظؿدررمي ،موػيمأؼضامصرتةماغؿؼالمعنم
دورماظطػلمو االتؽالمسؾىماحملقط مإشمماالسؿؿادمسؾىماظـػسمو تؼؿصماألدوارماظيتم
تؼربهمعنماظرذدمو االدؿؼالظقةمبوصػفا معطؾؾا مأدادقا معنمعطاظبمػذه ماظػرتةمعنم
اظعؿر مو االظؿػات مإشم ماظذات مسؾى مأغفا مخمؿؾػة مسؿا مدؾؼفا معن ماٌراحل .متؿؿقّزم
بؿقوالتمو تغرياتمعؿـوسة،متؼؾبمرأدامسؾىمسؼبماظؿوازنماظداخؾيمظألصرادم
و تؤديمإشممإسادةمبـاءماألغا،مو متـحمأداظقبمجدؼدةمظؾؿواجدميفمايقاة.م م
* رداظة مدطؿوراه ،معشروع مايقاة مسـد ماٌراػؼني ماىادمني ،درادة ممبرطزي مإسادة ماظرتبقة مبـني مو بـاتم
بوػران" مإسدادمعؼدممخدرمةمهتمإذرافماألدؿاذةمذرؼفمحؾوعة.مجاععة موػرانمععفدمسؾمماظـػسمو سؾومم
اظرتبقةمضلممسؾمماظؿػسماظعقادي ،أصرؼلم.2102
**مخمؿصةميفمسؾمماظـػس،معرطزماظؾقثميفماالغـروبوظوجقاماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقة،موػران،م،80111ماىزائر.
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.

83

خدجية مقدم

إنماٌراػؼة ميفماسؿؼادماظؽـريمممنمتـاوظوػامباظدرادة موضػة،مأول معوسدمميـقهم
اجملؿؿعمظؾؿراػقمظقعطقهمصرصةمحؿىمؼؿؿؽنمعنماخؿقارمررؼقمذكصيمأومػوؼةمأوم
عفـة.مصفيمإذنمعرحؾةمدؼـاعقؽقةمظؾـاءماهلوؼة،متؿؿقزمبؿػاسلمجدظيمبنيماهلوؼةم
اظشكصقةمو اهلوؼةماالجؿؿاسقةماظيتمتؿشؽّلميفمجمؿؾفامباظؿػاسلمععماآلخرؼن .م
و اٌراػؼةممبعـاػاماظلقؽوظوجيمصرتةمحامسةميفمحقاةماظػرد مؼرتتبمسؾقفامعام
دوف مؼؽون مػذا ماألخري معلؿؼؾال متؾعا مظؿؽوؼـه ماىلؿي ماظوزقػي ماظذي ممل مؼعؿدم
سؾقهمعنمضؾل ،مػذا مإشممجاغبماظؿؽقفمععمػذهماظؿغريات م موتؽققفمسالضاتهمععم
األضرانمواظراذدؼنمضؿنماظـلقماالجؿؿاسيماظذيمؼـؿؿيمإظقهموعن مثممبـاءماهلوؼة.م
صاغؿؼال ماٌراػق معن معرحؾة ماظطػل ماظصغري مبػضل ماظؿغريات ماىلدؼة مإشم معرحؾةم
اٌراػقماظـاضجمسؾىمطلماٌلؿوؼاتماظػلقوظوجقة،ماالجؿؿاسقة،ماظذػـقةموماظـػلقةم
ؼػرض مسؾقه مإسادة ماظـظر ميف مععاؼريه مواػؿؿاعاته مواخؿقاراته .موتؿزاؼد مأػؿقةم
اظعالضات ماالجؿؿاسقة مصقصؾح مأطـر محرصا مسؾى ماظؼؾول ماالجؿؿاسي ماظذي مؼؿقدّدم
بػضؾهمعػفوعهمسنمذاتهموتؼدؼرهمهلا.مصفومؼؿعؾّممأنمؼرىمغػلهمعنمخاللمغظرةم
اآلخرمإظقه مأثـاء ممماردةمأدوارهماالجؿؿاسقة.موؼعؿربمودؼدماظؿفربةماظزعـقةمأحدم
أػم ماظؿقوالت ماظيت مرمب مسؾى ماٌراػق مأن مؼعقشفا :مصؿن ماظطـػوظة مإشم ماٌراػؼةم
ؼؿشـؽل ماظػضاء ماظزعين .موتـضج مايقاة ماىـلقة مظؾؿراػق .موؼـغؿس ماٌراػـق ميفم
سالضات مخارج ماألدـرة موؼلؿـؿر معشروع محقاة م(عدردي ،مسائؾي ،متؽوؼين مأوم
عفين)مؼوصؾهمإشمماالدؿؼالظقةموتؽوؼنمذاتمعؿػردةمسنماآلخر.متؿؾدّلمغظرةماٌراػقم
إشممجلدهمو إشممعؽاغؿهميفماألدرةمو إشمماظعاملماًارجيمو بـاءمسؾىمطلمػذامرمبم
سؾىماٌراػقمتعؾؽةمغػلهمو جفودهمٌواجفةماظؿقوالتماظيتمتؤديمإشممتغقرياتميفم
اظـظام ماالضؿصادي ماظدؼـاعقؽي مو اٌوضوسي مظؾققاة ماظـػلقة .مإغّه مو ألػؿقة موذدّةم
ػذهماظؿغقّراتمؼرىماظؽـريمممنماػؿؿوامبدرادةماٌرحؾةمو هوّالتفامأغّهمالمؼصح،م
إرجاعماًروجمو االغؿؼالمعنماظطػوظةمإشمماٌراػؼةمجمرد م"أزعةمعراػؼة" مبلمػيم
صريورةمالمبدماٌرورمبفا،مو بأنّمػذاماًروجمػوماظذيمؼربػنمو ؼؾقّنمظـامسؾىمأغّهم
ظقسمػـاكمسؿرمبقوظوجيمزمددماالغؿؼالمعنماظطػوظةمإشمماٌراػؼة.م م
صصريورةماظؿؽوؼنمػذهمتعينمأنماهلوؼةمظقلتمجمردماعؿدادمظؾؿاضيمبلماغػؿاحم
سؾىماٌلؿؼؾلمو إعؽاغقةمإثؾاتماظشكصقةمعنمخاللماظؿؿلكمبػؽرة مو باظـفاح مأوم
عن مخالل ماظرشؾة ميف مهؼقق ماظذات مو االدؿؼرار مو تؿصف مباظدؼـاعقؽقة مو تأتيم
غؿقـفة ماظؿؾادل ماظذي مزمدث ميف مبـى ماظشكصقة .مو غػفم معن مػذا ،مأن ماظشعورم
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اظذاتي مباهلوؼةمزمؿل معقزةماظؿوجهمدموماٌلؿؼؾل،مو ؼؿعؾق ماألعر مبؿؿـلماظذاتم
علؼطةمدموماظغدمو ؼلؿحمبإسطاءمععـىميقاةماظشكصمو ظؾعاملماحملقطمبه.م
و ػؽذامندم Erikson, E.م ؼؤطدمدوعامسؾىمأنّم اٌشروعمؼؼرتنمباظشعورمباالغاممم
و باإلحلاس باظـؼةمومباإلرادةمايرةمو اًقالموماظـشاطماظػعال .م
و ؼلؿحممنوماظطػلمومتطوره مباالدؿؼاللماظؿدررميمسنماظصورماظواظدؼةمدونمأنم
ؼؾغقفامبوصػفامعرجعقاتمععرصقةمو ماجؿؿاسقةمو مسارػقةمو مؼشفعمصقهماظرشؾةمإشمم
اظؿطؾع مو ماظؿػؿح ممبا مؼوصره مظه ماحملقط ماظعائؾي مو ماٌدردي معن مإعؽاغات مضرورؼةم
ظذظك مممامؼلاسدهمسؾىمتؽوؼنماظشعور مباظذاتمو مععرصؿفا مو متـؿومسـدهماظؼدرةمسؾىم
اظؿؿققزمبنيمأغاهمو ماآلخرمو مميـقه ماظؼابؾقةمظقؿقؽمميفماظزعن مو عواجفة معلؤوظقةم
بـاءماٌلؿؼؾل .م
إن ماٌراػؼة معرحؾة ماغؿؼال مظقلت مباٌلؿؼؾة مو مال مباٌـػصؾة مسن مباضي معراحلم
اظـؿو ماظشاعل محقث متؿأثر ممبا مدؾؼفا مو ترتك مآثرػا مسؾى معا مؼؾقفا معن مصرتات.م
صاالغؿؼال ماظؽؾري مظؾؿراػق معن مدور ماظطاسة مو ماًضوع مإشم متؽوؼن ماإلحلاسم
باٌلؤوظقة مؼلاسده مسؾى متؽوؼن مذكص مغاضـج مظه محؼوق ،مو سؾقه مواجـؾات،م
ؼعرف معا مؼرؼد مو مإشم معا مؼطؿح مو مإشم مأؼن مػو مذاػب؟ مو معاذا مؼرؼد مأن مؼػعل؟
صصريورةماظؿؽوؼنماظشكصيمتضعماظػردمأعاممحؿؿقةماظؾقثماٌلؿؿرمسنماظودائطم
ٌواجفةماٌشاطلماظيتمتعرتضه.م م
و هلذا متؽوّن مسؿؾقة ماظدسم مو ماٌراصؼة مأعورا مأدادقة مظؾؾـاء ماظـػلي مو ماظشعورم
باىـدوى مو خؾق مروح ماٌـاصـلة مو اٌـابـرة مسؾى ماظشيء مو ادؿقلان ماظصورةم
اظذاتـقة مو عن ممثة متؼدؼر ماظذات مو االسرتاف مبفا مبوصػفا مادرتاتقفقة مضرورؼةم
إلعؽاغقةمإد ؼاطماظذاتمدموماخؿقاراتمحرةموعلؤو ظة،مممامؼـؿيماظشعورمباظـؼةم
و مؼلاسد مسؾى ماظؿػؿح مسؾى ماظغري مو اظؿواصل مو اطؿلاب مخربات متلاسد مسؾىم
االدؿؼالظقة .مو ؼؼرتن معوضوع ماظؾقث مسن ماظذات ميف مصرتة ماٌراػؼة مبؼدرة ماٌراػقم
سؾى مهدؼد موضعقؿه ماالجؿؿاسقة ميف ماظودط ماظذي مؼعقش مصقه مو ؼؿػاسل مععه معنم
خاللمردممعشروعمحقاةمؼوجهمررؼؼهمدمومعلؿؼؾلمعرتؼب.ممم م
صـقنمغؿلاءلمػـا :مإنمطاغتمػذهمدريوراتماٌراػقميفماياالتماظعادؼة،مصؿام
عصري ماٌراػق مأو ماٌراػِؼة ماظؾذؼن مؼعقشان ممبراطز مإلسادة ماظرتبقة ،مو ماظذؼن مؼـظرم
إظقفؿاماجملؿؿعمغظرةمدؾؾقةمو مػؿاميفمضطقعةمععماجملؿؿع ،محرعا ميفمدنمعؾؽرةم
عنماألدرةمطكؾقةماجؿؿاسقةمأوشم مضرورؼةمظؾؿـشؽةماالجؿؿاسقة .مو مترطا ماٌدردةميفم
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دنّ معؾؽّرة مطؿؤدلة ماجؿؿاسقة مو تربوؼة مػاعة متلاػم مبػعاظقة ميف ماظؿـشؽةم
االجؿؿاسقة مٌا متوصره مظؾطػل معن ممناذج مأخالضقة مو اجؿؿاسقة مو سالئؼقة مضرورؼةم
ظعؿؾقةماظؿؽقّفمععمٌواضفماٌكؿؾػة متلاسده م سؾىماظؼقاممباألدوارماٌـورةمإظقه،م
و عن مثم مبـاء معشروع محقاة .مصػي مزلّ مطل مػذه ماحملددات ،مؼؿؿقور معوضوعم
درادؿـاماظذيمؼعاجلمإذؽاظقةمعشروعمايقاةمسـدماٌراػؼنيمصؿقاغامطاغوامأممصؿقات،م
اٌوجودؼنممبرطزيماظطػوظةماىادمةممبدؼـةموػران.موممبامأغّهمظؽلمدرادةمعقداغقةم
أدلا مو معـاػفا متؼوم مسؾقفا ،ماخرتغا ميف ماظدرادة ماياظقـة ماٌـفج ماالجؿؿاسيم
اإلطؾقـقؽي ،مذظك مألنّ مدرادة ماظظواػر ماالجؿؿاسقة مباسؿؾارػا معواضقع معؿػردةم
واجؿؿاسقةمختصماألصرادمأثـاءمتػاسؾفمميفمصضاءاتماجؿؿاسقةمحبؿةمؼؿطؾبماسؿؿادم
ودائلمتأخذمبعنيماالسؿؾارميفماظوضت مغػله ممشوظقةماظؽائنماظؾشري .مصاظشكصقةم
حمصؾةمسؿؾقاتموؿعمبنيمسواعلمغػلقةمداخؾقةمو سواعلماجؿؿاسقةمخارجقة.م
طؿاماسؿؿدغامسؾىمررؼؼةمدرادةماياظةمظؾؿقؼقمعنمصـدقماظػرضقات،محقثمتفؿمم
ػذهماظطرؼؼةمبؿوضقحمأوضاعماظؿأزمماٌكؿؾػةموعامختؾػهمعنماغعؽاداتمخطريةمسؾىم
جواغب مايقاة ماظـػلقة ،ماظلؾوطقة مواالجؿؿاسقة ،مذظك مألغفا متـطؾق معن محاالتم
عؾؿودة موواضعقة .مو تؾـّقـا م ررؼؼة مهؾقل ماٌضؿون ميف معؼاربة ماٌعطقات ماحملصلم
سؾقفامبػضلماظودائلماٌلؿعؿؾةمطاحملادثةماظعقادؼةماٌوجفةمودؾممطوبرممسقثم
و ػذا مٌا ممتـقه مظـا مػذه ماألدوات معن متشػري ماٌعطقات ماظؽاعـة مو اظظاػرة ماظيتم
ضدّعفاماٌػقوصون.م م
تـاوظـاميفماظػصلماألولمعنمػذهماظرداظةماٌـففقةمو األدواتماٌلؿعؿؾةمظؾؿقؼقم
عنماظػرضقات،مععمذرحمو تػلريموموصفماًطواتماظيتممتمبفامإسدادماظدرادةم
و ادؿغالل معقداغفاموايدؼثمسنماٌرطزؼن ماظؾذؼنممتتمبفؿاماظدرادةماٌقداغقة:م
عرطز مإسادة ماظرتبقة مبـني مو بـات ممبدؼـة موػران .مو ميف ماظػصل ماظـاغي مو ماظـاظثم
واظرابعمعنماىاغبماظـظري متطرّضـا مٌصطؾحماٌشروع،ماٌراػؼةمومبـاءماهلوؼة مثمم
االدمراف،ماظصورةماظذاتقةمتؼدؼرػامو عشروعمايقاة.مأعاميفماىاغبماظؿطؾقؼي،م
صؿـاوظـا مصصال مظعرض مغؿائج ماظدرادة ماياظقة معن مغؿائج مدظقل ماٌؼابؾة مودؾّم مطوبرم
مسقت .م و مصصال مآخرمظؿؼققم مصرضقات ماظدرادةميفمضوءماظـؿائج ماظـفائقة.مأعاميفم
اظػصل ماألخري مصعرضـا مخالصة مأسطقـا مصقفا مغظرة موجقزة مسن ماظـؿائج ماحملصّلم
سؾقفؿا .م
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تفدف مدرادؿـا مٌوضوع معشروع مايقاة مسـد ماٌراػق مو اٌراػؼة ماىادمة مإشممم
ععرص ةمعامإذامطانمػؤالءمؼـوونماظؿكؾصمعنماظوضعقةماظيتمؼوجدونمصقفامسنمررؼقم
إناز معشروع ،مطقػؿا مطاغت مرؾقعة مو غوسقة مػذا ماٌشروع مأي معشروع معدردي،م
عشروعمسائؾيمأومعفينمأومعشروعمحقاة.مأي مغفدفمإشممصفمماألبعادماظدؼـاعقؽقةم
اظيتمتؿكذػاماظرشؾةميفمواوزماظؿفؿقشمو عدىمععؼوظقةمو واضعقةماٌشارؼعماظيتم
ؼؿؾـوغفا .مو عا مػو ماٌعـى ماظذي مؼعطقه مػؤالء مهلذه ماظرشؾة؟ مأي ماألذؽال ماظيتم
ؼؿكذػا معػفوم ماٌشروع؟ مو مععرصة معا مػي ماظلؾل مواظودائل ،ماظيت مؼؿوضعونم
االدؿعاغة مبفا مظؾكروج معن ماألوضاع ماٌزرؼة ماظيت مؼعقشوغفا؟ مػذه ماظدرادة م-طؿام
دؾقموأنمأذرغا -مملمتـطؾقمعن ماظعدم،مو مملمتؽنموظقدةماظصدصةمصفيميفمحمؿواػام
اعؿدادامظدرادؿـاماظلابؼةميفماٌاجلؿريماظيتمتـاوظـامصقفامعوضوعماٌراػؼةماىادمةم
و األبعادماظدؼـاعقؽقةمو االجؿؿاسقةمو اظـػلقةماظيتمعقزتمذكصقةماٌراػقماىاغحم
صؿفال مدرادؿـا مػذه ممل مؼلؿح مظـا مبؿـاول مبعض ماىواغب ماهلاعة ماظيت مطاغتمتشؽلمحمورماػؿؿاعـامممامجعؾـامغلؿغلماظػرصةمظـؿـاوهلاميفمػذهماظدرادة.-مطؿام
جاءتمػذهماظدرادةمظؿأطقد وربؿـاماظعؿؾقةميفمعقدانماظطػوظةمو اٌراػؼةماىادمةم
مبؽؿبمايؿاؼةماالجؿؿاسقةمظوالؼةموػران مباسؿؾارغا مأخصائقةمغػلاغقةمو علؤوظةم
صقؿا مبعد مٌدة متػوق ماالثين مسشر مدـة .مصاٌشاطل ماظيت مواجفؿـا مو دمن مذموضم
عفؿة مإسادة متوجقه مو إدعاج ماٌراػؼني ماٌـقرصني مو حماوظة مصفؿفم مو مادؿقعابم
عشاطؾفم،مو األدؾابماظيتمأدتمبفممإشمماالدمرافمو صفممتارسمفمماظشكصي،م
عشاطل معـفا معا مؼرتؾط مبـؼائص معادؼة مطـدرة ماٌؤدلات ماًاصة ميف مادؿؼؾالم
اٌراػؼني مو األرػالميفمخطرمععـوي،مضدمماظؼواغنيمو اٌوادماظؼاغوغقةماظيتمتلقّرم
ذؤون ماظطػوظة ماىادمة .مأضف مإشم مذاظك مرشؾؿـا ميف ماٌلاػؿة مو تؼدؼم ماظطرقم
اٌـادؾةميفمعواجفةمػذهماآلصةماالجؿؿاسقة،مطؾفامأعورمدصعؿـامإشمماظؾقثميفمػذام
اٌوضوع مدون مشريه .مزؼادة مسؾى مطل مػذا مدعقـا مايـقث مظرد ماالسؿؾار مهلؤالءم
اٌغؾوغني ماجؿؿاسقا ماظذؼن مضؾؿا ماػؿؿت مبشؤوغفم ماألحباث مواظدرادات مو ال مدقؿام
عوضوعمرشؾؿفممو غقؿفمميفماظعودةماالجؿؿاسقةمعنمخاللمعشروعمحقاةميفمحدودم
ععؾوعاتـا  .م
ومغذ ّطر مبإذؽاظقةماظدرادة مإذمأردغامعنمخاللمدرادةمعشروعمايقاةميفمعرحؾةم
اٌراػؼة متوضقح مأن ماالخؿقارات متؿم ميف مػذه ماٌرحؾة ماالغؿؼاظقة معن ماظطػوظة مدموم
اظرذد محقثمؼعؿلماظػرد مسؾىمتأطقدمذاتهمو مإسطائفامععـى مبوصػفامصردؼةمعلؿؼؾةمم
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هلامعؾادئفامو علؤوظةمسنمعامتػعؾهمومعامتؼوظهميفممماردةمايقاةمعنمأجلمهؼققم
اخؿقاراتمذكصقةمو عؽاغةماجؿؿاسقةمومتعؾّرمسنموسيماٌراػقمباٌلؿؼؾل.مصؿلأظةم
اٌشروعمػـامترتؾطمبأزعةماٌراػؼةمو بؼدرةماٌراػقمسؾىمإدؼاطمذاتهمدموماٌلؿؼؾلمم
بؽلمحرؼةمععماألخذمبعنيماالسؿؾارماإلرارماٌؽاغيماظذيمؼرتسرعمضؿـهمو اظدميوعةم
اظزعـقةمو االخؿقاراتماٌلؿؼؾؾقة موأؼضاممناذج ماظؿطابق مو اظظروف مو اإلعؽاغقاتم
اظضرورؼة مظؾـؿو معن مأجل متلفقل ماظذات ميف ماٌلؿؼؾل مذظك مألن مبـاء ماٌشروع مظهم
سالضةمبؿأدقسماظذاتمو بؾـاءماهلوؼة.م م
و اغطالضامعنمعؼؿضقاتمصريورةمتؽوؼنماٌشـروعمو اظيتمهددػاماألعورماظـػلقةم
و تػرتضمطػاءاتمععرصقةمو اظداصعقة،مؼعؿؿدماظػردمسؾىماظؿصورمايؼقؼيمظؾؿلؿؼؾلم
و مختطقط مععامل ماظطرؼق ماظيت مؼلؾؽفا مظؾـاء مذكصقؿه متؾؾورت مإذؽاظقة ماظدرادةم
اياظقةماظيتمتؾقثميفمعشروعمايقاةمسـدماٌراػقمو اٌراػِؼةماىادمة ماٌوجودؼنمم
مبراطز مظؾطػوظة ماىادمة مو اظيت ماغطؾؼت معن مصؽرة مأن مػؤالء مال مؼؿطؾعون مإشمم
اٌلؿؼؾل مو ظقلت مهلم ماظؼدرة مسؾى ماظؿكطقط مظه مٌا مرماذبفم معن مأوضاع مغػلقةم
واجؿؿاسقةمو ماغػعاظقةمصعؾة ،مبلؾبمحاظةماىـوحماظيتمؼؿكؾطونمصقفا:مصفمميفم
اغػصال مسن ماألدرة ،ماٌدردة مو اجملؿؿع ،ماألعر ماظذي مدصعفم مإشم ماغؿفاج مررؼقم
اظعـف مو اظؿفؿقش مو اظؿؿرد مسؾى ماظؼاغون مو سؾى ماٌعاؼري موضقم ماحملقط ماظذيم
ؼعقشونمصقه .مطلمػذامعنماٌػرتض مأغهمؼؤثّرمسؾىمغظرتفمماظذاتقة،مو ؼليءمإشمم
اظوسيماظذاتي مو إشمماٌؽاغةماظيتمؼؿؿقّزمبفامػؤالءمبنيماجملؿؿع،مومسملمباألدوارم
اٌـلوبةمإظقفم.مومؼضاسفموجودمػؤالءم مبراطزمإلسادةماظرتبقةمذعورػممباإلػؿالم
و اإلحلاس مباظدوغقة مو اظلؾؾقة مو ماظـؾذ .مو حؿى مؼؿؿؽن ماٌراػق ميف ماياالتم
اظعادؼةمعنمبـاءمذاته مصفوميفمحاجةمعادةمإشممودـطماجؿؿاسيمعلؿؼر،مضادرمسؾىم
توصريمطلماإلعؽاغقاتماظضرورؼة،مظؿؿؽقـ ه م عنماظـؿوماظلؾقمم وم تأطقدماظذاتم
و ممتـقل ماألدوار ماٌـلوبة مإظقه ،مو عن مثم ماظؿكطقط مظؾؿلؿؼؾل مو ػذا مظقس مذأنم
اظعقـة ماٌدرودة .مصاإلحلاس مبؼقؿـة ماظذات مأو متؼدؼرػا مو اياجة مإشم ماالسرتافم
أدادفاماآلخر،مأيماظؿغذؼةماظرجعقة،موماظـظرةماظيتمؼوجففامظـاماآلخرمو األحؽامم
اظيتمؼصدرػاميفمحؼـا،مطلمػذامعنمذأغهمأنمزمػزغامأوماظعؽس،مإذمأنماإلحلاسم
باالسرتاف ماالجؿؿاسي مو بؿأطقد ماخؿالصـا مؼؿم مسن مررؼق ماالسرتاف ماظذاتيم
بشكصـا،مبػرداغقؿـامو االضؿـاعماظدائممبأغـامعؼؾوظونماجؿؿاسقاموحمؾوبونمعنمررفم
اآلخرمباسؿؾارهمحمدّداتمػاعةمظؾؿؽوؼنماظشكصي:معاػيمغظرةمػؤالءمألغػلـفمموعام
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ػيماظصورةماظيتمتشؽؾتمظدؼفممسـفا؟ مو م عامػيمسالضةماىـوحمبؿؼدؼرماظذاتم
و مبشروعمايقاةمسـدماٌراػقمواٌراػِؼة؟مصعـدعامغؿلاءلمسنماىـوحمو تؼدؼرماظذاتم
و عشروعمايقاة ،مصإغـامدماولمتوضقحماظعالضةماظػعؾقةماظيتمميؽنمأنمتربطمػذهم
اٌؿـغرياتماظـالث م باسؿؾارػامرػاغً ا موجودؼً ا مو مذكصقً ا م أدادقاً م ظؾؾوغماظـضجم
و م اظدخولميفمايقاة.مإذمتضعمػذهماظعـاصرماظـالث ةم "اىـوح،متؼدؼرماظذاتم
و عشروع مايقاة" ،مػؤالء ماٌراػؼني مأعام مإذؽاظقة مإسادة ماظـظر ميف مإدارة مو متـظقمم
اظؿفارب ماٌاضقة ماٌعاذة ماظيت متشؽل مضاسدة مػاعة مظالخؿقارات ماٌلؿؼؾؾقةم
اٌفـقةموماظؿعؾقؿقةموماظعائؾقةموماالخؿقاراتماظشكصقةمبصػةمساعة.م م
عاػيمعشارؼعمػؤالءموعامػيماآلظقاتماظـػلقةمواالجؿؿاسقةماظيتمؼلؿعؿؾوغفام
ظؿكؾقص ماظذات ممما مػي مسؾقه؟ مدماول معن مخالل مررحـا مػذا مصفم موحصرم
االدرتاتقفقات ماظيت متُؿؽّن مػؤالء معن مبـاء ماظذات مواظوصول مإشم مهدؼد ماهلوؼةم
اظشكصقة مو معن مثم ماظؿطؾع مإشم ماٌلؿؼؾل .مو مػـا مند مسـاصر مطـرية مرمب مأنم
غأخذػامبعنيماالسؿؾار،معـفامعامؼرتؾطمبؿفربةماٌراػقماًاصة،مو معـفامعامؼؿعؾقم
باظؿقوالتماظيتمعقزتمجمؿؿعـامعؤخرامو معـفامعامؼؿعؾقمبؿؽوؼنماظذاتميفمصرتةم
اٌراػؼة م مباميفمذظكماٌؼوعاتماظعارػقةمو م االجؿؿاسقةمو م االدؿـؿاراتماظـػلقة،م
و م اٌؿاردات م اظيتمتلؿحمظؾؿراػقمبؿؽوؼنمػوؼؿهماظشكصقةمو م االجؿؿاسقة  .م
و مهصقل ماظؼدرات ماظيت متلاسد مسؾى ماالخؿقارات ماٌلؿؼؾؾقة .مذظك مألن معشروعم
ايقاةمؼرتؽزمسؾىمادؿفوابماظذاتمسنماػؿؿاعاتفاماياظقةمومعامؼرؼد ،ماظشكصم
صعؾه موعا مؼرؼد مأن مؼؽون .مصإذا مأخذغا مبعني ماالسؿؾار مسقـة مدرادؿـا ماٌودوعةم
باالدمراف مو ماغطالضا معن مصؽرة مأن ماظعالضة مبني ماظؿفارب ماظلابؼة مو ماظـظرة مإشمم
اظذاتمػيمأعرمبدؼفي،مسـدعامغؽونمأعاممعراػؼنيمومعراػؼاتميفمصعوبـةمسؾىمطلم
اٌلؿوؼات مو ميف مزـل معا مغػرتضه محول مارتؾاط ماالدمـراف م مو ماظؿفؿقش مو متؼدؼرم
اظذاتمصإغّـامغؿلاءل:مطقفموصؾوامإشم ماالدمراف؟محقث مالمميؽــا ممصفممععـىم
عشروعمايقاةمسـدمػؤالءمعامملمتؽنمظدؼـامصؽرةمسنماألوداطماالجؿؿاسقةماظيتمذؾّوام
بفا مو ماظصريورة ماالجؿؿاسقة ماظيت معروا مبفا معن مجفة مواآلظقات ماظيت مادؿعؿؾفام
احملقط مو ماظعائؾة مظـؼل ماظؼقم مو م اٌعاؼري ماألخالضقة مإشم مػؤالء مو م طقف م متم
إدعا جفم .م إنمدرادةمعلاراتمػؤالءمو هؾقؾفامضدمتلاسدغامسؾىمإدراكمعامإذام
طانمهلؤالءماظرشؾةموماظـقةميفماظؿكؾصمعنمػذهماظظروفماظلؾؾقةمومطقفمؼؿصورونم
إسادةمبـاءمومهدؼد ماظذاتمعلؿؼؾال مو طقفمسمططون مظؾؿلؿؼؾلمععماألخذمبعنيم
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االسؿؾارماظـظرةمإشمماظذاتمومغظرةماظعائؾةموماجملؿؿعمإظقفم،مومسالضاتفمممبؤدلاتم
اظؿـشؽة ماالجؿؿاسقة مطؿراطز مإسادة ماظرتبقة ،مو مػذا ماألعر ماظذي مؼلاسدغا مسؾىم
صفممومإدراكمعدىمعلاػؿةمػذهماٌؤدلاتميفمدصعمػؤالءمدموماألعـاممومدمومإسادةم
ترعقمماظصورةماظذاتقةمو ادؿعادةماٌؽاغةماالجؿؿاسقة مو إصالحماظروابطماالجؿؿاسقةم
عن مخالل متؽػل مبـّاء مؼرتؽز مسؾى مبرغاعج مغاجـع مو عدروس .مأي ماظؾـقث ميفم
االدرتاتقفقات ماظيتمتـؿفففامعؤدلاتمإسادةم اظرتبقةمو اظودائلماظيتمتوصرػام
ٌلاسدة مػؤالء ماٌراػؼني مسؾى مواوز مصشؾفم مو ادؿعادة معؽاغؿفم ماالجؿؿاسقةم
واسؿؾار ماظذات .متأخذ ماظدرادة ماياظقة مبعني ماالسؿؾار ماظؾعد ماظـوسي مإذ متفؿمم
مبشروع مايقاة مسـد ماىـلني .مو مسؾقه مصإغـا مغؿلاءل مصقؿا مإذا مطاغت معشارؼعم
اٌراػؼنيماٌـقرصنيمػيمغػلفامسـدماٌراػِؼاتماٌـقرصات؟مػلمتلؿعؿلماٌراػِؼاتم
اٌـقرصات ماالدرتاتقفقات مغػلفا ماظيت مؼلؿعؿؾفا ماٌراػؼون ماٌـقرصون مالدؿعادةم
عؽاغؿفنماالجؿؿاسقةمو م ادؿعادةماالسؿؾارمحبؽمماظػروضاتماظػردؼةمبنيماىـلنيم
ومحبؽمماخؿالفماألدوارماظيتمؼلـدػاماجملؿؿعمظؽلمواحدمعـفؿا؟مومسـدعامغؿـاولم
عشروعمايقاةمسـدماىـلنيمو معدىماظؿلاويميفمإعؽاغقةماظؿطؾع مإشمماٌلؿؼؾلم
و معدى موجود مرشؾة ميف مادؿعادة ماٌؽاغة ماالجؿؿاسقة مو تصققح ماظصورة ماظذاتقة،م
صإغـامغرؼدمأنمغػفممو مدمؾلمعامإذامطاغتماظظروفماظيتمداضتماظػؿىمو ماظػؿاة مإشمم
ساملماالدمرافمػيمغػلفامسـدماىـلنيمو عامإذامطاغتماالدرتاتقفقاتماٌلؿعؿؾةم
إلسادةمبـاءماظذاتمواحدةمآخذؼنمبعنيماالسؿؾارماظؿقوالتمو اظؿغرياتماالجؿؿاسقةم
اظيتمررأتمسؾىمأدوارماىـلنيمو عؽاغؿفؿا .م
غؿائجماظدرادةم:م م
غؿائجمدؾّمماظؽوبر-مسقث:مؼؿّضحمعنماظـؿائجماًاصةمباٌػقوصنيماظذطورمأوماإلغاث مضعف معرودػم مصقؿا مسمص متؼدؼر ماظذات ممبكؿؾف معلؿوؼاته ماظعاعة مأوم
اظعائؾقةمأوماالجؿؿاسقةمأوماٌدردقةمععمتػاوتمدالمبنيماظذطورمو اإلغاثمخاصةم
سؾى معلؿوى متؼدؼر ماظذات ماالجؿؿاسي مو اظعائؾي مإذ مغلفّل مضعػا معؾقوزا مصقؿام
سمصمػذهماألبعادمسـدماإلغاث،ماألعرماظذيمؼؤطدمعامتوصّؾـامإظقهمعنمغؿائجمسنم
ررؼقمهؾقلمعضؿونماًطابمومعامأصرزتهماظؿفربةماظعؿؾقةميفماٌقدان مصقؿامسمصمم
اظؿعاعل ماالجؿؿاسي ماٌكؿؾف معع مجـوح ماٌرأة مو مجـوح ماظرجل ميف ماجملؿؿعم
اىزائري.مصالماظعائؾةمومالماجملؿؿعمؼؿلاعحمععماٌرأةمومؼلؿحمهلامباظعودةمإذامعام
ػي مختطّت مسؿؾة ماٌـزل .مصاجملؿؿع مو مإن مطان مؼؼصي ماظرجل ميف محاظة مارتؽابم
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اًطأ مو ماٌروق مسؾى مأسراصه مبدرجة مصفو مؼؼصي ماٌرأة مبشؽل معضاسف .مأعا مبعدم
تؼدؼرماظذاتماٌدرديمصاظـؿائجماإلحصائقةمتدلمسؾىمتؼدؼرمسال مسـدماإلغاثمعـهم
سـدماظذطورمإذ مثؾتمعنماظـؿائجماحملصّلمسؾقفامعنمهؾقلمدظقلماٌؼابؾةمأنّمسقّـةم
اإلغاثماظؾواتيمتـاوظؿفنماظدرادةمطؾّفنمزاوظنمتعؾقؿامومتػوّضنموموصؾنمإشمماٌدردة.م
طانمباإلعؽانمظومملمؼواجفنمتؾكماٌلاراتماظصعؾةمو ماألحداثماظيتمباشؿتمػذهم
اٌلاراتمأنمؼؽون مهلنمعصريمتعؾقؿيمخمؿؾفمعؼارغةمبعقّـةماظذطورمو ماظؼؾّةمعـفنم
ملمؼصؾنمإشمماٌلؿوىماٌؿودّطموماغلقنبميفمعرحؾةمعؾؽّرةمعنماظعؿر.مصاظـؿائجماظيتم
أصرزػاماٌؼقاسمتعؾّرمسؿوعامسؾىمأنّماٌؾقوثاتموماٌؾقوثنيمؼعاغونمعنمثؼلماظصورةم
اظلؾؾقة ماظيت مطوّغوػا مسن ماظذات مو مسن ماجملؿؿع ممبكؿؾف معؤدّلاته ماظعؿوعقةم
اًاصة مباظؿـشؽة ماالجؿؿاسقة مو ماظرتبوؼة ،موإن مطان مذظك مبشؽل معؿػاوت مو مإنم
طاغت مػـاك ماخؿالصات مغوسقة مؼػلّرػا ماخؿالف ماظـؿاذج ماظرتبوؼة ماٌؼرتحة مسؾىم
اىـلني مو م اظيت متؼوم مسؾى ماظؿلاعحمأطـر معع ماظذطر معـهمعع ماظػؿاة مو ماظؿشدّدم
ععفا مو مايؽم مسؾقفا ميف محاظة مأي مإخػاق ماألعر ماظذي مؼػلّر ماخؿالف مبنيم
االدرتاتقفقاتماظذاتقةماٌلؿعؿؾةمعنمررفماٌراػؼاتمو ماٌراػؼنيمعنمأجلمإسادةم
بـاءماظشكصقة م باخؿالفماألدوارمو م اٌلؤوظقاتماظيتمؼلـدػاماجملؿؿع مظؾرجلم
و ماٌرأة مسؾى محدّ ماالخؿالف ميف ماجملؿؿع ماظواحد معفؿا مبؾغت مدرجة ماظؿغقريم
اياصؾةمبه.مصفؤالءمؼؼعونمهتمورأةمإخػاضفمميفمبـاءماظذاتميفممماردةماألدوارم
االجؿؿاسقةماظيتمأدـدػامإظقفمماجملؿؿعمومصشلميفماظػوزممبؽاغةمععؿربةمبنيمأصرادم
اجملؿؿعماظذيمؼعقشونمضؿـه موماظيتمظو مادؿطاسواماظؿقرّكمداخؾفامظؽانمعنمذأنم
طلمػذامأنمؼلاسدػممسؾىمتأدقسمعػفوممصققحمسنماظذاتمومسنماآلخرمو اظؿػاسلم
اظلؾقممداخلماجملؿؿع.مطانمعن مغؿائجمطلمػذا،ماظؾفوءمإشمماالدمرافمو عضاؼؼةم
اآلخر م -ودقؾةً م وإن مطاغت مذاذة مؼرصضفا ماجملؿؿع -م ظالحؿؿاء معن معشاسرم
اظدوغقةمو سدمماالسؿؾارموادرتاتقفقة موإنمطاغتمشريمعؿواصؼةمظؾؿواصلمو اظدخولم
يفمسالضةمععماآلخر.مو تؿػقمػدهماظـؿائجماحملصّلمسؾقفامعنماخؿؾارماظؽوبرممسقثم
ععمتؾكماظيتمادؿؼقـاػامعنمهؾقلمعضؿونمدظقلماٌؼابؾة.م م
 مغؿائجمدظقلماٌؼابؾة :مغؿـاولمباظشرحموماظؿقؾقل،معامأصرزهمدظقلماٌؼابؾةمعنمحدؼثمسنماظذاتمومسنماٌلارماظشكصيمظؾقاالتماٌدرودةممعؼلّؿنيمػذهماظـؿائجم
إشممثالثمجمؿوساتم:جمؿوسةماٌراػؼنيمو اٌراػِؼاتماظذؼنمهلم ماظرشؾةمو اظـقةم
اظػعؾقةميفمواوزمػذهماٌلاراتماظصعؾ ةمسنمررؼقمإدؼاطماظذاتمدمومعشروع.م
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و اجملؿوسةماظـاغقةماظيتممسّقـاػام"يفمأزعةمعشروع" مومجمؿوسةمثاظـةمتعاغيمعنم
تدبدبمومسدممواضعقةميفمإدؼاطماظذات ،مإذمؼؿّضحمعنمخاللماظـؿائجماظيتمتوصؾـام
إظقفا ميف مػذه ماظدرادة مأنّ ماٌلار ماظصعب ماظذي مدؾؽه مػؤالء مارتؾط مإشم محد معا،م
بظروف ماظعالضات ماألدرؼة ماٌؿأزعة مواظعالضات معع مباضي ماٌؤدلات ماالجؿؿاسقةم
اٌـقؾة.ممصؿشاطلمػؤالءمبدأتمععماآلخرماٌكؿؾفمو إذؽاظقةماظؿعاؼشمععهمباٌعاؼريم
اظيت مصرضفا مسؾقفم .مو ؼؾدو متأثري ماحملددات ماألدرؼة ماظلؾؾقة مو صشل ماظؿفربةم
اٌدردقةمو شريػا،م-طعالضةمػؤالءمباٌؤدلاتماالجؿؿاسقةماألخرى -مواضقامسؾىم
عػفوم ماظذات مو اظصورة ماظلؾؾقة ماظيت مأدلفا مػؤالء مسن مذواتفم مو مسن ماآلخرؼنم
واضقةمخاللمعلارمحقاةمحمػوفمباٌشاطلمواظصراساتميفمعرحؾةماغؿؼالمشاظؾامعام
تؿؿقزمبإذؽاظقةمتأطقدماظذاتمو اٌعارضة،مضادتمػؤالءماٌؾقوثني مو ماٌؾقوثاتمإشمم
سدم مضؾول ماهلوؼة ماظلؾؾقة .مطؿا مأنّ ماظغؾق مسؾقفم ممبراطز مإلسادة ماظرتبقة مسؿّقم
ذعورػممباظلؾؾقةموسدمماىدوىماظذاتقةم وأدىمإشممدوءمتؼدؼرماظذاتماجؿؿاسقام
و اظؿؿاديميفماظلؾوطاتماٌؿؿردةمبوصػفامرعوزًا متواصؾوامبفامععماظعاملماًارجيم
تعوؼضامسنمصشؾفمميفماظؿقاورمععهمبصورةمسادؼة،مو متعؾريا مسنمسدمماظرضامسنم
اظذاتمباظـلؾةمظؾؽـريمعـفم.مو ؼعرتف ماظؾعضمعـفممبشرسقةمردّ ماظػعلمػذهمضدم
أدرةمصررتميفمتوصريماٌطاظبماظضرورؼةمظـؿوّه،موضدماٌدردةماظيتمملمتػؾحمبرأؼفمم
يفمتلطريمبراعجموعوادمترشؾّفمميفماالدؿؿرارمبفا،مأي مضدماجملؿؿعماظذيمػؿّشفمم
وأضصاػم .مو بقّـت ماظدرادة ميف مػذا ماٌضؿون مثالثة مأمناط مداخل ماظعقـة مغػلفام
غؼدّعفامباخؿصار:مم
اجملؿوسةماألوشم،مجمؿوسةماٌراػِؼاتمو اٌراػؼنيماظيتمأزفرتمغقةمصعؾقةميفم
واوز ماظصورة ماظلؾؾقة مو إسادة مبـاء ماظذات مو إن مطان ماظعدد ماإلصماظي مهلذهم
اجملؿوسة مصغري مباظـلؾة مظؾؿفؿوسة ماظيت مؼؿلم مععظؿفا ممبا مأمسقـاه م"أزعةم
عشروع"،مإعامبػضلمادؿغاللمصرصةماظؿؽوؼنماٌفينماظذيماضرتحؿهمسؾقفممعؤدلةم
إسادةماظرتبقةمأومتلوؼةماظعالضةمععماألدرةمأومبػضلمصرصةمو جودػممو ألولمعرةم
وجفامظوجهمععمذواتفممبعدمرحؾةماظؿشرد،ممماممسحمهلممبإدراكماظؼقؿةمايؼقؼقةم
ظذاتفممو االدؿؿاعمألغػلفم مو باظؿاظيمادؿؾصرواماٌلاراتماظيتمعروامبفامو سؾّروام
بعدمذظكمسنمرشؾةمصعؾقةميفمتصققحمصورتفمماظشكصقةمعنمخاللمعشروعمعفين.م
صاظشيءماظذيمغؼوظهمسـدعامغعرضمعـلمػذهماٌظاػرماظيتمعقّزتمطلمجمؿوسةمسؾىم
حدى،مأنماٌقلمإشمماظلواءمأومسدمماظؿؽقفمأوماالدؿؼرارمسؾىمصورةمذاتقةمعامظقسم
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صريورةمحؿؿقةمأيمظقسماطؿلابامضدمؼالزمماظػردمعدىماظعؿر .مصاظشكصمضدمزمؿلم
بذورمناحهمعـلمعامزمؿلمسواعلمدعارػاميفمذاتهمأومصقؿامتفقؽهماظظروفموؼؿفهم
إظقفا مبػعلمضوىمضدمتؽونمداخؾقةمأومخارجقة .مو تؾؼى ماظعربةميف ماظؽقػقةماظيتم
غصلم بفامإشمماظوسيمبؽلمذظك مو اٌروغةمو اظؼابؾقةماظيتمتؿصفمبفاماظشكصقةم
ظؾؿغقريمو اظؿقول.
و اجملؿوسةماظـاغقةمعنماٌراػؼاتمو اٌراػؼني ماظذؼنمو صػـاػمممبنمظقسمهلمم
غقةمصعؾقةميفمإسادةمبـاءماظذاتمو تصققحماظصورةماظذاتقةمو ضؾـامبأغفمميفم"أزعةم
عشروع"مو ؼشؽؾو نمأشؾؾقةمأصرادماظعقـةماٌدرودة.مصفممالمؼرؼدونمأنمؼؽوغوامإالمعام
أرادوا مأن مؼؽوغوا ميف مزل متؾك ماٌلارات ماظصعؾة مو اظوسرة ،معع مسدم ماظرشؾة ميفم
اظؿغقري .مصاٌؾادرات ماظؿؽوؼـقة ماٌؿػرضة ماظيت ماضرتحفا ماٌرطز ممل متغقّر معوضػفم معنم
اظذاتمأومعنماآلخر،مو ملمتعاجلماىرحماظـرجليماظذيمؼؤرقموجودػم ،محقثم
تؤطدماٌعؾوعاتماظيت مصمعـاػامسنماظؿارؼخماظشكصيمهلؤالء معدى ماظصعوبةماظيتم
رمدوغفاميفماظؿكؾصمعنمػذاماظطرؼقماٌـقرفماظذيماوفوامدموهميفمشقابماظدسممم
دواءماألدريمأوماٌدرديمأوماالجؿؿاسيماظلقادي.م م
أعام اجملؿوسةماظـاظـةمعنماٌراػؼاتمو اٌراػؼنيما ظذؼنماتصػوامبعدمماظواضعقةم
و اٌعؼوظقة ميف مإدؼاط ماظذات ،مو سددػم مأضل معن ماجملؿوسؿني ،مؼؽاد مؼـقصر ميفم
ثالثةمأصرادمعنمسقـةماظدرادةم(عراػِؼةموعراػؼني).مؼؿؿقزمو جودػممبعدممادؿؼرارم
االخؿقاراتماٌلؿؼؾؾقةمصفمميفمطلمعرةمؼعربونمسنمرشؾةميفماًالصمخمؿؾػةمسنم
األوشممو عؿؾاؼـةمععمإعؽاغقاتفمماظـػلقةمو االجؿؿاسقةمو اٌادؼة.مصفؤالءمو إنمطاغوام
ؼعربون مسؾىمػذهماياظةمعنماالغشطارمو اظؿؿزقمواظؿأزم مو سدمماظرشؾةميفمصعلمأيم
ذيءمأوماظرتددمو سدمماظؿأطدمممامؼرؼدوغهمصعالمو شؿوضماٌلؿؼؾلمطؿامػومايالم
باظـلؾة مظؾؿفؿوسة ماظـاظـة ،مصذظك مألغفم ممل مرمدوا مأغػلفم مال ميف متؾك ماظـؿاذجم
اظرتبوؼةماٌؼرتحةمعنماألدرةمو الميفمتؾكماظيتمتعرضفاماٌؤدلاتماظؾدؼؾة.مصؽأغفمم
زمؿؿون معن معشاسر ماإلخػاق مو اظػشل موسدم ماالسؿؾار معن مخالل مػذه ماظرشؾةم
اظالواسققةميفمسدممواوزمػذهماهلوؼاتم"اٌـقرصة" ،مإذمؼؿكذون ماالدؿؿرارمسـؾىم
اظؿؿردمومواػلماجملؿؿعممنوذجمحقاةمزمؼؼونمبػضؾهمتوازغفمماظشكصيمو اظذاتي .م
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اخلالصة

تطرح ماظدرادة ماياظقة مو غؿائففا مإذؽاظقة مغدرة ماالػؿؿام ماظعؾؿي ماألطادمييم
مبـل مػذه ماٌواضقع .مصفـاك مدرادات مضؾقؾة ميف محدود مععؾوعاتـا متـاوظت معوضوعم
عشروعمايقاة مالمدقؿامسـدمػذهماظشرزمةماٌفؿّشةمعنماٌراػؼنيمو ادرتاتقفقاتم
إسادةمبـاءماظذاتمو اهلوؼةماظشكصقةمو اظػروقماىـلقةميفمعواجفةمأزعاتماظذاتم
و صراساتماهلوؼة.مو اػؿؿاعـامباٌراػؼةم باسؿؾارػامصؽة م سؿرؼةمصعّاظةمو صاسؾةم
و عرحؾةماغؿؼاظقةمعنمعـزظةماظطػلمإشممعـزظةماظراذدمو باإلرارماالجؿؿاسيماظـؼايفم
اظذيمتؽوّغتمصقهمتؾكماظذاتقاتماظيتمتـاوظؿفمماظدرادة مدسوةمحؼقؼقةمظؾلقاداتم
االجؿؿاسقةمو اجملؿؿعماٌدغيمإشمماالظؿػاتمإشممػذهماظػؽةماهلاعةمعنماجملؿؿعم
و تلفقؾفا مضؿن ماػؿؿاعاتفم ماظعؿؾقة مو صرخة معدوؼة مظؿفدؼد ماٌواضقع ماظعؾؿقةم
اظيتمتؿـاولمػذهماظػؽةمباىزائرمو واوزماًطاباتماظ ـؿوذجقةماظدوشؿاتقة
و توجقه ماظؾقث ماظعؾؿي مدمو معواضقع متؿعؾق مباظذاتقة مو اٌراػق ،مباظؿقوالتم
االجؿؿاسقةمو دورػاميفماظرػاغاتماظيتمؼعوّلمسؾقفاماٌراػقميفمتأدقلهماظشكصي.م
صـقنمومإنمطانماحؿؽاطـاممبقاطمماألحداثمعنمخاللموربؿـاماظعؿؾقةمو مماردؿـام
ٌفؿة ماظودقط ماظؼضائي مو احملؾّػة مظدى محماطم ماألحداث مضد مدفّل مسؾقـا مدخولم
عقدانماظدرادةماظؿطؾقؼقةمبدونمسراضقلمبريوضرارقةمإالّمأنّماظػراغماظـظريمملمؼلفلم
سؾقـامعفؿةمإنازمػذهماظدرادة مو طانمأحد ماألدؾابماظيتمصعّؾتمغوسامعامػذام
اظعؿل .مو سؾقه مصإنّ ماظدرادة ماياظقة مضد متؽون معلاػؿة مسؾؿقة مؼلؿػقد معـفام
اظداردونمو اظؼائؿونمبظروفمػذهماظشرزمةمظؾوسيمبفامو حلنمتوجقففام
و اظؿصرف مععفا .مطؿا مغلفل مإدفاعات مغؿائج مػذه ماظدّرادة ميف مطوغفا مضدّعتم
عؼقاس متؼدؼر ماظذات مظؽوبر ممسقث ميف مذؽؾه ماٌدردي مبعد معا ممتّ متؽققػه مسؾىم
اجملؿؿع ماىزائري معن مررف ماألدؿاذ مصراحي مصقصل ماظذي مذؽل ماظلؾم معوضوعم
درادؿهميفماظدطؿوراه،م رمبامضدمؼؿلـىم ادؿكداعهمعنمضؾلم شريغامعنماظؾاحـنيم
و اظدّاردنيمو االدؿعاغةمبهميفمدراداتفم .م
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 بريوتم، مرؾعة مثاغقة، مترصمة مداعي مأدػم، مػاؼدشر مو ماظلؤال مسن ماظزعان،)2112( مصراغلواز م،دادؿور
 م.م،. اٌؤدّلةماىاععقةمظؾدراداتموماظـشرموماظؿوزؼع،ايؿرا
 مترصمة مو متعؾقق مو متؼدؼم مسؾد ماظعاظيم، ماظؾقث مسن ماظذات مدرادة مغػلقة مهؾقؾقة،)0448( م. معاي،روظو
م م.ماٌؤدلةماظعربقةمظؾدراداتمومظؾـشر،مبريوت،اىلؿاغي
مدارمطقوانمظؾطؾاسةموماظـشرم، م دعشق،م م عػفومماظذاتمبنيماظطػوظةموماٌراػؼة، )2112(م.  ماظشقخ،دسد
 م.وماظؿوزؼع
مدارم،مسؿان،مدقؽوظوجقةماظػروقماظػردؼةموماالجؿؿاسقةميفمايقاةماظـػلقة،)0441(م.سودة،محمؿد،اظرمياوي
 م.اظشروقمظؾـشرموماظؿوزؼع
م م.معؽؿؾةماظـفضةماٌصرؼة،مظؼاػرة،)مدقؽوظوجقةمصـعماظؼرار0442(م.مسؾدماظؽرؼم،مجمدي،محؾقب
مدارمععدم،ترصمة م شلانمغصر، ماظؾقثمسنماظذا تمدرادةميفمماظشكصقةممو موسيماظذات م.إؼغورن مطون
.مبدونمتارؼخ،مدورؼا،مدعشق،ظؾـشرموماظؿوزؼع
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