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 قــراءات 

اي ــسةرةا  -عنصــرا ايـاـــسوس ولوــاليلداس ايطية رالاــد بايجةــرد  ــسي  ا ر 
منشــلرات ايةر ــ  ايـر ــس يوداــلث بدار اشمــال يونشــر بايجلزيــ ا اي دـــد 

ايكجــــسب مـــــل ايا ــــز ايكداــــرا يجــــلز  عوـــــو                - 9777اشبيــــوا يلياــــل 
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شــرع عــسيز اادجةــس  اشوــجسذ ايـاسوــس عنصــر  ـــط  جس اــ   ةــ ا ايكجــسب ةــل ايلسيــن ايــ   ين
(ا يــسي  9777(ا ناـل عوـز ادجةـ  ن ـط  ماي  ا ـر 9779عوز ايظـلاةر اادجةسعاـد مدمشـ  

م ةلعـــد مـــل اي لـــسيس ايااسوـــد بايراةنـــد ايةرلد ـــد  ـــسيجالات ايـةا ـــد ايجـــس عرف ـــس با يـــ ال 
واةس بأن آثـسر لوـا ايجاـلات قـط ماـ  اية جة  اي  ا ر  اياطين بمؤواسل  ايةخجوفدا ا 

دةا  اية ـسات ايااسوـادا ااقجصـسديدا اادجةسعاـد بايل سفاـد  ياـطث ذيـا فـس إلـسر مشـرب  
ايجالل ايطية رالس اي   يرى ايةؤيف أن  غود  عوا  ن عد صلريد أب وـكنناد بل لوـادا  لنـ  

جةسعاـد ايةجنفـ ة وـلاء يز يؤوس عوو أوس صاااد بصوددا ب سن ضااد منـسبرات اي ـلى ااد
 فس اياو د أب فس ايةـسرضد 

ةكــ اا ب لوــولب دــر ء بيحــد باضــاد براقاــدا قــسه ايةؤيــف   ــرح ةــ ع اي لــاد ايةالريــد 
باشوسوــاد ايجــس يــطبر الي ــس ايكجــسب  فصــلي  ايجاـــد ايجــس عــسي  مــل  ني ــس م ةلعــد مجنلعــد 

ــدا اشزمــد بثريــد مــل ايةلضــلعست من ــس مــس يجـــرج يلضـــاد اية جةــ  عسمــد م ــد ايطية رالا ايج ر 
ايراةنــد( بمن ــس مــس يـــسي  قلــسيس ماــطدة لخــم ق سعــست ماي سمـــدا ايةؤواــدا اين س ــد( أب قــلى 

 ادجةسعاد مـاند ماإللسراتا اينخدد اين س اد( 
يؤ ط ايةؤيف فس ملاق  مجـطدة مل  جس   أن  نـسء ايطية رالاـد يـرلدي فـس دسنـس أوسوـس منـ  

ــــد بعصــــرند ــــن ي ــــلل     جا اــــ  اياطاث ــــد   اةــــد أوسوــــاد …اية جةــــ ا اا لــــرلدي ايطية رالا
ب ةةسروـــد ادجةسعاـــد  سياطاثـــد ايجـــس لـنـــس عوـــو ايةاـــجلى ايااسوـــس ااعجـــرا   ـــسإلرادة اياـــرة 
يألفــراد با ــلق ز ايةطناــد  سموــدا بايفصــط  ــال اياــو ست باوــج نل ايةؤواــست عــل  ــط لــلثار 

  يا ايجـطابل عوـو اياكـز   ري ـد وـوةاد  أمـس عطا اي لاعط بايللا ي ايجس لاظو  سإلدةس ا ب 
عوــــو ايةاــــجلى اادجةــــسعس فسياطاثــــد لـنــــس ااعجــــرا   اــــ  ايةلالنــــد بايجـسمــــط مــــ  اشفــــراد  
 ةــلالنال أاــرارا بيــاس  ااــس انجةــسءال ز اي دواــدا أب اي حرافاــدا فلــن عــل ايةاــسباة  اــن ز 

     … صر  اينظر عل لةسي ةز ايـرقسا ايطينس أب اي ناس
ا ياــطد ايةؤيــف مـنــو ايطية رالاــد ايا ا اــدا غاــر أنــ   ــطا مجشــس ةس يةصــار ايج ر ــد ةكــ 

ايطية رالاــد ايفسوــود ياــط اياــلها أب  ــسشارى لحوــس عواــ  ن عــد ايجفــسؤل اياــ ر اــلل إمكسناــست 
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لا ا  س فس ايةاج دط ايةنظلر  ادس غاسب قلاعط باضاد بضلا ي قليد لاكز عةواـد ايجةـرن 
ة رالاــد فــس مراوــد انج سياــد ةــس مــل أصـــس ايةرااــط فــس ماــارة اية جةــ  عوــو ايةةسروــد ايطي

 نال اياطاثد 
 ةــس لـدــر م ــسل  مـانــد مــل ايكجــسب عــل اينظــرة ايلسقدــد يــطى ايةؤيــفا بمــطى لةجـــ   اــس 
قــل  دـوــ  يجلقــ   ـلــس مــل ل ــلرات اشبضــس  ايجــس عرف ــس اية جةــ  اي  ا ــر   ــنل ل لرالــ  

ا ااـن لندـل  لضـلح 9767ر ايجس عدر عن ـس فـس م ـسل نشـرع فـس اينا د  مل ذيا لوا اشفكس
 ساجةــسات ل ــلر اشبضــس   اــدس ايةةسروــست اياــو ليد بللــسعف  صــله ايطية رالاــد مؤ ــطا 
 صــريا ايـدـــسرة   أن ايخ ــر ايـــ   يج ــطد اية جةـــ  ةــل لاليـــط ماــسر اانفجـــسح بايجـطديــد مـــل 

را إيــو من يــ    اــر ناــل ايفلضــو   ــلة ناــل إروــسء دعــس ز م جةــ  دية رالــس اــطين بماــج 
 بااض راب بعطه ااوج رار اية ملا بةس علامط مل ولن س ارل سن ماج دط اية جة   رمج  

بعنط لـرض  يةلقف ايةل ـف مـل هـسةرة ايـنـف فـس اية جةـ ا يشـطد ايةؤيـف عوـو ضـربرة 
  بقــطه ايجـ اه ةـ ا اش اـر   لــسيس م جةــ   لنـ  مـنـس  كــط مـس ي ـر  فـس اية جةــ  مـل أاـطاث

  ــ ا ايصــطد لاطيــطع يةــس ي وــ  عواــ   ايةل ــف ايا ا ــس ا بةــل مــل يـدــر عــل رأيــ   كــط اريــد 
باوج نياد شن  يةلط ايا ظد ضط أ  انارا  أب لشلي  ي طد ايةةسروـد ايطية رالاـد   ةـس يندحـس 

 ـلى أن يجخوو عل نظرل  اش ليدا بي و  عل مالي  اااجكسريد ايجس ل ـوـ  اينـسل  غاـر ايروـةس ي
ــد مفاــاس اية ــسل يجوــا اي ــلى يججخــ  ملاقف ــس  فسعــط ادجةــسعس نشــي  ـــط أن  ــد مـان ادجةسعا
يــؤد  دبرع اياسوــز ايةجةلــط فــس  شــف ايرةسنــست بلـريــد ايةصــسيا ايةخجوفــدا بللضــاا اينجــس   

 ايةجرلدد عل اوجرالا است مخجوف اي لى اادجةسعاد  
ـلامــط اشزمــد ايراةنــد فــس اي  ا ــر بقــط بفــس ملقــ  آ ــر ي ــطه ايةؤيــف لاوــان ولوــاليلداس ي

ايل ـسفسا -اصرةس فس ثنثد أ ـسد ر ااـاد  ايدــط ااقجصـسد ا ايدــط ايااسوـس بايدــط اادجةـسعس
ماجـرضــس أوــدسب فشــط ايج ر ــد ايجنةليــد فــس اي  ا ــر بلــلزه اشبضــس  منــ  منجصــف ايلةسنانــست 

ةــس ببهس ف ــس  فـسياــدا  ةــس فــس مـوــن ذيــا  فشــط ايةؤواــست اادجةسعاــد بع  ةــس عــل أداء دبر 
ذيا اشورة بايةطرودا أب منظلمد ايجـواز بايجكليل عةلمسا فلن عل فشط اي ةـاـست اية ناـد 
ـــد اضـــ راب با ـــجنل قصـــلى نظـــرا يـةـــ  ايجاـــلات ايجـــس وـــ طةس  بايةطناـــد ايجـــس عرفـــ  اسي

 ه مل د د ثسناد  اية جة  بلاسرع س مل د دا بايةنسبرة بااوجـةسل اشدالس ي س مل قدط اينظس
 ةــس عــرج ايةؤيــف  ـــ  اشفكــسر اشبياــد  حــرج ل ــسبز اشزمــدا لرلكــ  إيــو دسنــس ايجنةاــد 
ــسء ايطبيــد ايطية رالاــد ايـصــريد ايجــس ل جلــسا  ااقجصــسديد عوــو عةواــست لاــطين اية جةــ  ب ن
ااــس ايكسلـــسا فصــط اياـــو ست بللضــاا اياـــطبد  ــال مؤواـــست ايطبيــد بأد  ل ـــس ااـــس 

هـس فا ب ـ يا لـاــال ايـنقـست  ان ــسا بةـل مـس ياــجطعسا فـس نظــرعا إوـرا س ا ا اــس اشدبار بايل 
  …بياس ل لواس يونخس ايةل فد بايجكنلقرالاد مل أدط مرادـد دريئد يو لانال بايجشريـست
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بيشـطد ايةؤيـف عوـو اعج ـسدع أن ل ـسبز مانـد اي  ا ـر اياسياـد يكةـل فـس للوـا  ايةةسروــد 
أن يـنـس ذيـا إيحـسء اـ  اية جةـ  فـس ايـطفس  عـل  اسنـ  بمؤواـسل           ايطية رالاد بلرواخ س دبن

فس ملاد د اي ـلى اياـسعاد إيـو لا اةـ  مج سةوـد  ـط اي ـاز بايةــسيار  بيجـرابح ملقـف ايكسلـس 
 ال ايجفسؤل مرة بايجشسؤه مرة أ رىا مـج طا أن ايخي ايةنج   مل قدط اينظسه اياـسيس فـس  الـ  

ماةن  سيةخسلر فس آن    باعطا عنطمس يجـو  اشمر  سيطفس  عـل وـاسدة عل اط يألزمد باعطا ب 
ايطبيــــد ايللناــــد بوــــرعاد مؤواــــسل س مــــل  ــــنل ايــــرف  اي ــــسل  يوجــــط ط اشدندــــسا بلصــــطي  
ـــد  ـــ  اشمـــر  جلوـــا  بلروـــا  ايج ر  ـــطمس يجـو ـــطبيط اشزمـــد  بماةـــن  سيةخـــسلر عن يةاـــسبات ل

صــــد فــــس وــــ  س ايةجـوــــ   ــــسيا لخ ااقجصــــسديد ايطية رالاــــدا بضــــةسن ا ــــلخ اإلناــــسنا ب خس
باادجةسعاــد بايل سفاــد   بيـجدــر أن ايرةــسن ايا ا ــس ايــ   يندحــس ر اــ  ياصــدا ل ــسبز ايةانــد 
ايراةند أمرا مةكنـس يكةـل فـس ةـ ا اي سنـس ايـ   يشـكط عةـ  بيـس ايةشـكود  بمـ  ذيـا ف نـ  

ـد ايخاسرات ايااسوـادا ااقجصـسديدا  سينظر           إيو اشبضس  بايظرب  اياس طة ايالها بلدا
باادجةسعاـد ايجـس يجدنسةــس اينظـسها يـج ــط ايةؤيـف أن اظـلل ل ــسبز ايةانـد  اــرعد لجنـسقم يلمــس 
 ـط يـلها بيـ داد عةرةـس لـردا مـ  لفـسقز ايف ـرا ااوـجدطاد بايظوـز اادجةـسعس  بدةاـ ـس هـلاةر 

ينظـسه اوـجرالا اد يوخـربج مـل بضــاد ل ط دـ برةس            فـس لوـا ايخاـسرات ايجـس يـجدرةـس ا
 ااناطادا  انةس ةس           فس ايلاق  ايادس اير ااس فس لـةا  اشزمد بإلسيد عةرةس   

مــل ضــةل اإلوــكسياست ايةجـــطدة بايةجنلعــد ايجــس عسي  ــس ايكجــسب فــس إلــسر اي ــرح ايـــسه                 
 نــسء دية رالاــد ا ا اــدا لـــرج ايةؤيــف ب  ايفكــرة ايةالريــد ايةجةلوــد فــس لاــطين اية جةــ  ب 

يةلضــل  اإللــسرات فــس ايةؤواــست ايـةلماــد  بنجلقــف ةنــس عنــط ماــليد عوــو غسيــد اشةةاــد ةــس 
ضــــف لةلاـــط ايناـــسء ااـــن يشـــار إيـــو ماـــؤبياد ايـلامـــط ايل سفاـــد باادجةسعاـــد ايةةاـــ ة يدناـــد 

ــ   اــا رة اية جةــ ا ب ايةــؤثرة       فــس ذات ايلقــ  فــس صــاسغد ايـنقــست اشوــر  يد ايجــس لجةا
نةـــي أ ـــل  مجاـــوي  بفـــس نفـــس اياـــاسخ ياـــجـرج ايةؤيـــف م ةلعـــد مـــل اينجـــس   ايةجـو ـــد 
 جصــلرات اإللــسرات عــل أنفاــ ز بعــل ايةؤواــد باية جةــ ا ماــ ن اعج ــسدةز  ــلن ز يةلوــلن 
 قاز ايـ نناد بايفـسياد بايكفسءة    ب أن ز اةود اياطاثد فس م جة  ل واـط  بمجخوـف مجاـس ن

 عل مطى ل س   ذيا ااعج سد م  ايلاق  
ي ط اوج س  ايكسلس ب دراعد فس  د أن ير ي اشفكـسر باي لـسيس ايـلاردة فـس  جس ـ  رغـز لــطدةس 
بلنلع سا  ةس بف  فس اانج ـسل  ةربنـد  داـرة مـل مـسي ـد قلـسيس عسمـد بااسوـد يـرف ـس اية جةـ  

س ايـنــف باإلرةــسبا إيــو لــرح بمـسي ــد بيـسنا ــس ملــط اشزمــد اية جةـاــد  كــط أ ـسدةــس بهــسةرل
قلسيس ا ل ط عن س أةةاـد لـرف ـس ايةؤواـد ااقجصـسديد  سصـدا بعـسيز ايشـحط عةلمـس  مـل ذيـا 
مـسي د قلاد اينخس ايصـنسعاد ملـط اإللـسراتا باينخدـد اين س اـدا بماـليد ايةشـسر د فـس ايجاـاار  

عنـط ايجل اـط عوـو ضـربرة فـجا  ةؤور ينةلذج عصر  بدية رالـس فـس إدارة ااقجصـسد  بينج ـس 
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اية سل أمسه اإل طا  باريد ايجفكار  سينادد ي  س  اوجرالا س ةـل اي سمــد بذيـا    ــسد ايداـن 
ــد ايااسوــاد  ي ــط لـــرج ي ــ ا ايةلضــل  ايااــسس مــل  ــنل لاواــط بضـــاد  ايـوةــس عــل ايوـد

اــلات ايجــس بماــج دط عوــز اادجةــس  بايداــن ايـوةــس فــس ةــ ا ايا ــط ايةـرفــس عوــو ضــلء ايج
 يـرف س اية جة  ايجس لؤ ط بلرو  ن عد يادراياد قليد بمج رفد 

ة ع ايةاـليد يااـ  غريدـد عـل اي لـاد ايةالريـد ايةجةلوـد فـس  نـسء ايطية رالاـد ايجـس يـطعل 
إيا ــس ايكسلــس بايجــس لج وــس لاريــر ايفكــر مــل ايجدـاــد ااــن ي ــلل    ي ــط لةاــ  م ــسل ايداــن 

ز اادجةــــس  لخصاصــــسا  جدـاــــد باضــــاد بمؤ ــــطة يوجصــــلرات ايـوةــــس عةلمــــسا بفــــس م ــــسل عوــــ
باانشحسات ايةـدرة عن س مل قدط اياـو د ايااسوـاد    ةـس يؤ ـط أن يـطى ق ـس   داـر مـل أفـراد 
اينخس ايااسواد بايداربقرالاد لصلرات ووداد عل عوز اادجةـس  بايدـسالال اادجةـسعاال ايـ يل  

رات   ادس اةجةـسم ز  ةاـس ط لـط ط ضـةل عـسيز يصنفلن ضةل   ايةارضال  ب صسنـس ايجلل
 ايةاظلراتا  ولاء  سن  مةسروست أه عنقست ادجةسعاد 

 ـــط ةــ ا ايـــرج ايةخجصــر يةــس برد فــس  جــسب اشوــجسذ ايـاسوــس عنصــر مــل أفكــسر امجــسزت 
 سيةلضــلعاد ارلدسل ــس  سشاــطاث ايجــس يـاشــ س اية جةــ  بلـدارةــس عــل ايلاقــ ا باوــجنسدةس إيــو 

اد بمصسدر ملث د  يةكننس اي لل أن ل ر د ايطية رالاد فس اي  ا ر  نظر ايكسلـس را ـطة ولاةط ا
م سرنـــد  حارةـــس مـــل ايـــدند ايـر اـــد بايــــسيز ثسيلاـــد عةلمـــس بذيـــا  ـــسيرغز مةـــس يـجـــرج وـــداو س مـــل 

 صـل ست عطيد بمجنلعد ل ـط إمكسناد لاطين اية جة  ماليد ملقلفد ياط اياسعد  
ولى ايجنليـ    اةـد ايكجـسب بأةةاجـ  يةـس يـلفرع يو ـسرئ مـل مـولمـس تا  فس ايخجسه ا ياـنس

بلاواــــط ملضــــلعس دقاــــ ا بنظــــرة دريئــــد ثسقدــــد اــــلل أم ــــست اي لــــسيس ايراةنــــد فــــس اية جةــــ  
اي  ا ــر   ب  ــ ا ايصــطد نجةنــو أن يــلز  ايكجــسب فــس اي  ا ــر شنــ  ياــجا  دبن وــا أن ي ــرأ 

ب ــط ايــ يل يــلدبن لا اــ  م يــط مــل ايف ــز اــلل  بياــجـةط  ةردــ  مــل قدــط اي ــنب بايدــسالال
 اشبضس  ايجس عسوج س اي  ا را بفس اية طمد من ز أصاسب اي رار 

فــن أدــط أفلــط مــل ةــ ع ايف ــرة ايــلاردة فــس أاــط فصــلل ايكجــسب ش ــجز   ــس ةــ ا ايـــرج 
ــــل ثــــلرة فــــس ايـنقــــست  ــــد( يــــل يجا ــــ   لقــــط م اياــــري     إن اشمــــر ماية صــــلد ل ــــسبز اشزم

سروــست اادجةسعاــدا ايل سفاــد بايااسوــاد ل جوــ  اية جةــ  اقجنعــس مــل لاــ  أن ــسج ايدنــو  بايةة
بايـنقست اي طيةد ايدسيادا بر سه ايةةسروست ايةشـدلةد يـ ـط قـطيز لةاـ   ساوـجدطاد باإلقصـسءا 
لشــار دةاــ               ايــطا ط إيــو قــرب ن سيجــ  ايةاجلمــد رغــز مــس لدطيــ  اي ــلى ايةرلد ــد  ــ  

ا جنف ـس بلــطد ملاقـ ـس مـل م سبمـد عنافـدا مةـس يـنـس أن ن سيجـ  يـل لاصـط  شـكط لو ـس س  عوو
بماكسناكسا  ط لاجطعس لـدئـد  سموـد بمنظةـد ي سقـست  ـط اي ـلى اي ةلاـد يدنـسء م جةـ  بدبيـد 

 ي ةس مكسند ضةل عسيز اشيفاد ايلسيلد 
 ياوو  للـةال
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ـــل م يـــسن ثــــسيدس  لداس با ـــلخ اإلناـــسن ايةطروـــدا اشيـــطيلي -اشوـــجسذ  
منشــــلرات دار اي صــــددا اي  ا ــــر اي دـــــد اشبيــــو  -اينةــــلذج اي  ا ــــر  

 ص  925 -ا  سيوحد ايفرناادا مل ايا ز ايصحار  9776
يصطر ة ا ايكجسب اشبل مل نلع  فس اي  ا ر فس ايلق  اي   ن    فاـ  منجصـف ايـشـريد 

ـــد لـوـــاز ا ـــلخ اإلناـــ ـــد اياـــوز ايجـــس  صصـــج س اشمـــز ايةجاـــطة يجرقا -9773سن بنشـــر ث سف
  ةـ ع  UNESCOا بةس م ةد لشر  عوا س ايةنظةـد اشمةاـد يوجر اـد بايـوـله بايل سفـد 2992

ــطة م  ايخ ــلة  سنــ  لجلي ــس ينشــسم الاــن لةاــ   سنـ ــسد عــطة مــؤلةرات عسيةاــد فــس أمــس ل عطي
ع اي لـاد ا ب سن  منسودد يةنسقشست باوـد اـلل ةـ 9771ملنجريسلا فاانسا للنس(  نل وند 

باشةطا  بايرةسنست ايجس ل را س   ةس  سن  منسودد يصاسغد ايةن  اـد ايـسمـد فـس بثا ـد  ـنـلان 
  9771مسرس  99-96 مخ ي عةط مل أدط لـواز ا لخ اإلناسن بايطية رالاد  ملنجريسل 

 9774فــس نفـــس ةــ ا ايةاــــو ايـــسه قـــسه ايةـ ــط ايـر ـــس يا ــلخ اإلناـــسن ملــلنس( وـــند 
 ان يج ااز دردد إدمسج مدـسدئ ا ـلخ اإلناـسن فـس  ـرام  ايجـوـاز فـس ايدوـطان   صاسغد مشرب 

ــــد      م وــــةط ايداــــن  ــــو  92ايـر ا ــــطان ايةةلــــسة عو ــــر(ا بةــــس ايدو ــــن ز اي  ا  ــــل  ا  وــــطا م
ــطبياسن ايةجـو ــسن  ــد اير ااــاد ايةجـو ــد  ا ــلخ اإلناــسن م ايـ ــطان اي االفسقاــست بايـ ــلد ايطبيا

ــد بايل سفاــد  ــسيا لخ ايااسوــاد بايةط ــو 9744ناــد بايا ــلخ ااقجصــسديد باادجةسعا ا إضــسفد إي
(  بيللس ة ا ايكجسب  ةلس د ثةرة ايدان ايـ   قـسه  ـ  9726اإلعنن ايـسيةس يا لخ اإلناسن 

 فس اي  ا ر اشوجسذ م يسنس ثـسيدس يااسب ايةـ ط ايـر س يا لخ اإلناسن   
ايةؤيـف فـس من  ـد اي  ا ـر ايـسصـةد بغ ـو يـجةط ايكجسب إذن عوو لا ا  ماـطانس قـسه  ـ  

ماجلى اي لر ايلسنس مل ايجـواز اشوسوس  بين و  مل فكرة أوسواد لل   وكط ماـوةد مفسدةـس 
ــسل عوــو  ــد بلنشــئد اشدا أن أااــل دفــس  عــل ا ــلخ اإلناــسن فــس  وــط مــس يجةلــط فــس مــطى لر ا

لةــلنت بوــول ست ادجةسعاــد مدسد  ــس مــل  ــنل منظلمــد ايجـوــازا  لن ــس باــطةس ايكفاوــد   نجــسج 
(  بيشـــار ايةؤيـــف   ـــ ا ايصـــطد إيـــو ايـــن م ايفـــسدح 2قس ةـــد عوـــو قـــاز ايج ـــطه باياطاثـــد مص 

ــ  يجصــلرات بمةسروــست اي ائــست ايلصــاد عوــو ايةنظلمــد ايجـواةاــد فــس اي  ا ــرا ب ــ يا  ايةةا
يس ي ـ ع منظةست ا ـلخ اإلناـسنا وـلاء اياكلماـد أب غاـر اياكلماـدا ايجـس يـز لــر اةجةسمـس دـط

 ايةاليد  ط انشحو  أ لر  ةةسروست واسوليد 
يؤوس ايةؤيف  جس   عوو دراود ماطاناد عوةاد لد  فا س   ـلات بل ناـست ايةـن   ايـوةـس 
فـــس ايداـــن ايالوـــاليلدسا ااـــن قـــسه  سوـــج سء مـولمـــست ب اسنـــست ايداـــن مـــل ثنثـــد مصـــسدر 

ظــسه  شــسن ايةنظلمــد ايجـواةاــد مخجوفــد ةــس  لاواــط بثــس  س بلاواــط ايخ ــسب اشيــطيليلدس يون
بدبرةـس  أمــس ايةصـطر ايلــسنس فاجةلــط فـس لاواــط ملـةلن مطبنــد لةلو ــس ايكجـس ايةطروــاد يو ــلر 
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(ا م وـةو  ايةطبنـد  جـس اي ـراءة بدراوـد اينصـلصا 7-2ايلسنس مل ايجـوـاز اشوسوـس ماياـند 
رناــاد(  إضــسفد يــ يا  جــس ايجر اــد ايطيناــدا  جــس ايجــسري ا اي حرافاــسا دراوــد ايلوــيا  جــس ايف

ــد مــل ايةـوةــال ل ــطر ب  ــطاناس مــ  عان مــل  996مـوةــس مــن ز  229أدــرى ايةؤيــف لا ا ــس ما
 وند  39 -19مل ايناسءا لجرابح أعةسرةز  ال  992ايردسل ب

ياـــو ايكجــسب إيــو ماسبيــد اإلدس ــد عوــو م ةلعــد مــل اشوــئود اير ااــاد ملــط  ةــط يجلــةل 
د  ـــسيو لء إيـــو مف ـــله ملدـــ  ياـــسعط عوـــو للوـــاس ب ـــربز ايفــــط ايجر ـــل  اياـــلمس عنسصـــر مـانـــ

ال سةــست لر ليــد ذات عنقــد  ا ــلخ اإلناــسن  ةــط لجلــةل ايكجــس ايةطروــاد ايجــس ي ــله عوا ــس 
لاــةا  سوجالــسر ةـــ ع   des chaînes thématiques ايفـــط ايجر ــل  ونوــط مدالاـــد 

اي سيـس ايل ـسفسا اشيـطيليلدس  اإلوكسياد  بفس ة ع اياسيدا مس ةس ايصاغ ايجس لل  ةس  بمـس ةـل
اي   لاجو ة   مس ةل رأ  ايةطروال فس ملضل  ا لخ اإلناسن  ةـط يشـجر لن فـس ااعجـرا  

  لربرة لطريس ايةلضل    ري د منظةد  ب ل  ايلوس ط ايجر ليد يةكل لا ا  ذيا 
ط ب يند نــس ايةؤيــف  اــرعد إيــو أنــ  ا ي ةــا يج ــطيز لشــخام يلاقــ  ايةطروــدا ب طردــد أقــ

ل طيز عنج ين جنات ايـطيطة ايجس لـاش س ايةنظلمـد ايجـواةاـد   ةـس يندـ  اي ـسرئ إيـو أنـ  مـل 
اياـــ ادد  ةكـــسن ااعج ـــسد  ـــلن لـوـــاز ا ـــلخ اإلناـــسن باـــطع وـــالفر اـــن وـــاريس يوـطيـــط مـــل 

 ايةشكنت ايجس يـسنا س اية جة  فس ة ا اية سل  
ـةـطا ب ـرغز ايجنداــ  إيـو مخـسلر لدنـس نظــرة  ـرغز اياـ ر باياا ـد ايوـ يل يجاــز   ةـس ةـ ا اي

ا ج اياد بوسذدد  الل قلاد ا لخ اإلناسنا يـج ط ايةؤيف أن لنسبل ماـليد ايةنظلمـد ايجر ليـد 
مل  نل مؤوريل ر اااال ي  ا ايا ط ةةس  ايةسدة ايجر ليـد مـل د ـدا بايفـسعولن ايجر ليـلن مـل 

يجـواةاـد ايجـس يجفـ  اي ةاـ  عوـو أن آثسرةـس د د ثسنادا ياةا  ج طيز لصلر من  ـس عـل اشزمـد ا
لج ـــسبز ةـــ ا اإللـــسر يجحـــ   اشزمـــد ايـسمـــد ايجـــس يـاشـــ س اية جةـــ  منـــ  مـــطة  اـــدس   لحـــ يج س 

 (  4يوجنسقلست ايةلدلدة فس ايا وال ايل سفس باشيطيليلدس    م ص 
ــد اــلل   ــد يوشــرعاد ايطبيا ا ــلخ  ـــط لصــطير قصــار يــ  ر فا ــس ايةؤيــف  سيةاــارة ايجسريخا

اإلناسنا يشار إيـو ملقـف اي  ا ـر  سعجدسرةـس مـل ايدوـطان ايةةلـسة عوـو لوـا ايةلاثاـ  بايـ ـلد 
منــ  اإلعــنن ايـــسيةس يا ــلخ اإلناــسن إيــو االفسقاــد ايطبياــد اــلل ا ــلخ اي فــط ب ــ يا لوــا 
ايخسصــد  ةنسةلــد ايجةااــ  ضــط ايةــرأةا ملاــرا عــطدا مــل ايجاــسؤات اــلل ايـنقــد  ــال ا ــلخ 

ن بايةنظلمد ايجـواةاد فـس اي  ا ـر   ةـس يندـ  فـس م طمـد قصـارة ةـس اش ـرى إيـو اشةةاـد اإلناس
اي صــلى ايجــس لكجاــا س عةواــد لـوــاز ا ــلخ اإلناــسن مشــارا إيــو ايةاــسعس ايالالــد ايجــس  ــ يج س 
اشمز ايةجاطة مل أدط لشـ ا  ايدوـطان اشعلـسء فا ـس يجدنـس ملقـف إي ـس س مـل ةـ ع ايةاـليدا 

ينشــر ث سفــد ا ــلخ  2992-9773يةصــسدقد عوــو فكــرة لخصــام عشــريد  سموــد بصــلا إيــو ا
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اإلناــسن باياــوز  بير ــ  ايةؤيــف عوــو اارلدــسم ايةلدــلد فــس ةــ ا اإللــسر  ــال مف ــلمال أصــداس 
 مفسلاا ن سيد اي رن ةةس ا لخ اإلناسن بايطية رالاد 

ف ـــلمس يجكـــلن ايكجـــسب مـــل  ةاـــد فصـــللا يجلـــةل ايفصـــط اشبل منسقشـــد يو سنـــس اية 
ــسنس فاخصصــ  ايةؤيــف  ــس  اــلل ملضــل  ا ــلخ اإلناــسن  أمــس ايفصــط ايل ب ــ يا عرضــس لسريخا
ي ــراءة فــس  ـــ  ايلثــس   ايروــةاد ايخسصــد  سيةنظلمــد ايجر ليــد فــس اي  ا ــرا ب سيــ ات اشمــر رقــز 

ايةاـطد يفجـرة بأةـطا  ايجـوـاز اي سعـط  ايـ   يندحـس  9754أفريـط  94ايةؤرخ فـس  54-13
نظلمـــد ايجر ليـــد   ةـــس يج ـــرخ نفـــس ايفصـــط إيـــو ملضـــل  دية رالاـــد ايجـوـــاز  بفـــس أن لـــلفرع اية

ــراز  ــس ايةؤيــف لاوــان يةلــةلن مطبنــد مــل ايكجــس ايةطروــاد ماــسبا إ  ايفصــط ايلسيــن ي ــطه ين
لري ـد لنـسبل ةـ ع ايكجـس يةلضـل  ا ـلخ اإلناـسن بلـ د ـس  ـنل ايةرااـط ايجـواةاـد ايةخجوفـد 

د ايجسوــد أوسوـس  فـس نفـس اياـاسخا ي ـله  ـ  راز مـطى ايجـلثار ايـ   مل اياند ايرا ــد إيـو اياـن
ـــطات ايااسوـــادا اشيطيليلداـــد بايطيناـــد عوـــو لري ـــد ايجـسمـــط مـــ   لةسروـــ  م ةلعـــد مـــل ايجاطي

 ملضل  ا لخ اإلناسن فس ايةنظلمد ايجـواةاد   
  مــ  يخصـم ايةؤيــف ايفصــط ايرا ـ  يـــرج بلاواــط نجـس   ايجا اــ  ايةاــطانس ايـ   قــسه  ــ 

 عاند مل ايةطروالا مدرزا  صفد  سصد نجا جال عوو دسنس  دار مل اشةةاد ةةس  
ايطردد ايـسياد مل ااةجةسه باانشحسل   لاد ا لخ اإلناسن ايجس بدـطةس ايدساـن يـطى  

ــد ايةلضــل  بلف ــز مخجوــف اي لــسيس  ايةطروــالا بةــس لــنز عــل ماــجلى عــسل مــل ايــلعس  لةةا
اـــ  فسدـــلت ايدساـــن بفسقـــ   ـــط ايجلقــــست ايجـــس  سنـــ  يطيـــ  قدـــط باشوــئود ايجـــس لرا ـــس ايجا 

ايدطايــد فــس ايداــنا  خسصــد إذا مــس أ ــ نس فــس ايااــدسن ايلضــ  ايةجــلزه ايــ   يـاشــ  اية جةــ  
 ( 999ايةجاز  طردد قصلى مل اينمـاسريد عوو اط لـدارع مص 

يطى ايدساـنا ةـس اينجا د ايلسناد ايةلارة يننجدسعا رغز  لن س إاطى فرضاست اان نخ   
لوــا ايجــس أ ــرزت أةةاــد عــسموس اياــل باي ــنس بللثارةةــس عوــو لصــلرات ايةطروــال  خصــلص 
ـــلعس  ا ـــلخ  ـــال ااةجةـــسه باي ـــد   ـــسم قلي ـــد ارلد ـــسو عنق ـــس   أن ةن ـــن لشـــار اينج ايةلضـــل   اا
اإلناـــسن بعسمـــط اياـــلا إذ  وةـــس ل ـــطه وـــل ايةـناـــال  وةـــس  دـــر اةجةـــسم ز بزاد بعـــا ز  لةةاـــد 

   ةـــس أن لـــلثار عسمـــط اي ــنس  ـــطا باضـــاسا ااـــن أن ايناــسء أ ـــطيل اةجةسمـــس مج ايـــطا ايةلضــل 
بااسوــاد مرةفـــد   لـــاد ا ـــلخ اإلناـــسن ب ةاــليد ايطية رالاـــد عةلمـــس  بيفاـــر ايدساـــن ةـــ ع 
اين عــد  سيلضـــاد ايخسصــد ايجــس للدــط فا ــس ايناــسء  سعجدــسرةل فــس ملقــ  يــلاد ل فاــ  وــجو أنــلا  

وف أوكسل اياا رة بايظوـز اادجةـسعاالا فـس م جةـ  يـرزح لاـ  ث ـط ايجةاا  بيـسنال مل مخج
ايج سياــط بايـــسدات باشعــرا  اي طيةــد ايجــس ل وــط مــل قاةــد ايةــرأة بمكسنج ــسا بلاــي مــل أةةاــد 
دبرةسا با لـجر  ولى  سي واط مةس ل له  ـ ا  ـط أن ـس لـجدرةـس فـس  لاـر مـل اشااـسن  س نـس قسصـرا 

 بلـسمو س عوو ة ا اشوسس 
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أمــس ايفصــط ايخــسمس باش اــر فاجـــرج فاــ  ايةؤيــف إيــو قلــاد وــ سياد أثــسرت دــطا  داــرا  
بأوــسي   لاــرا مــل ايادــر فــس ايةنسقشــست بايةاــسدنتا بةــس ثنس اــد ايخصلصــاد بايـسيةاــد فــس 
ملضل  ا لخ اإلناسن  بينسقش فس ةـ ا اإللـسر ثـنث ماـس ط ةـس  أباا ايجنـسق   ـال اينظريـد 

د لـسمـــط ايةطروـــد اي  ا ريـــد مــ  ملضـــل  ا ـــلخ اإلناـــسن  ثسناـــسا ايجةـــلنت بايج داــ  فـــس لري ـــ
اياس طة  شلن ملضل  ا لخ اإلناـسنا ممف ـله ايـسيةاـدا ماس ةـد ثنس اـد اي ـنس(  ثسيلـسا عـرج 

عنسصر ااوجرالا اد ايخسصد  جـواز ا لخ اإلناسن م اشةطا ا اية لاتا اإلدـراءات ايـةواـد            
 ( أب ايج دا اد

ا  ــط فــس اين سيــد مــل ايجنليــ    ــ ا ايكجــسبا بةــل اشبل مــل نلعــ  عوــو اــط عوةنــسا ايــ    
يجنــسبل ملــط ةــ ا ايةلضــل  ايــ   أصــداا  كــط اية ــسياسا يشــكط ملضــل  اياــسعد بذيــا يـــطة 
أوــدسب من ــس  أةةاــد ايةلضــل   اــط ذالــ  براةناجــ  بااسوــاج ا ثــز اعجةــسد ايةؤيــف عوــو دراوــد 

س ايداـن ايـوةـس ايالوـاليلدس وـلاء فـس دةـ  ايةـولمـست بايداسنـست أب عوةاد لدـ  فا ـس أوـ
فس مـسي ج س بلاواو س   ةس أن  ي طه  سعج سدنس نةلذدس ي جـطى  ـ  فـس ااوـجـةسل ايـ  س يوةـن   
ــــ   ياــــا ر عوــــو ايداــــلث بايطراوــــست  ــــطبغةس س ايةن  ــــل  اي دبن ايلقــــل  فــــس ايجصــــلر اي

سمـست  بأ اـرا  اي ـطرة ايكداـرة ايجـس أ ـطاةس ايةؤيـف فـس ايالواليلداد ايجس ل رى اياله فس اي 
ايجـسمـــط مـــ  ملضـــل  عوـــو دردـــد مـــل ايجـ اـــط بن ساـــ  فـــس لداـــاي  لاـــر مـــل اي لـــسيس ايشـــس كد 
بايجـسمط مـ ـس  ااـر ي ـو ـس فـس مجنـسبل اي ـسرئ ايداـايا بايافـسل فـس ذات ايلقـ  عوـو اياـط 

م  ايةفـسةاز باشفكـسر اينظريـد ايخسصـد  سيا ـط اشدنو مل ايطقد ايـوةاد ايجس ياجطعا س ايجـسمط 
 ب ةلضل  ايطراود  

نلمــط فــس اش اــر أن لو ــو ملــط ةــ ع ايداــلث م يــطا مــل ايجشــ ا  يكلن ــس ل ــطه ينــس صــلرة  
ـــطيليلداست  ـــد عـــل ايلاقـــ ا بلخوصـــنس مـــل اشبةـــسه بايصـــلرة ايةشـــلةد ايجـــس لروـــة س اشي ا ا ا

ل مــس يـاــ  ف ــز اية جةــ ا بي وــم  ــط يـ ــط  ةخجوــف صــاح س بمصــسدرةس عــل ذيــا ايلاقــ ا بةــ
ـــسدئ  اظـــلل اي اـــسه  ـــسيجحاارات ايلـــربريد يجاـــطين اية جةـــ  بدم رلجـــ  مـــل  ـــنل لروـــا  مد
ايشــرعد اإلناـــسناد بايةلـــط ايـواـــس ايجـــس لؤ ـــط  رامــد اإلناـــسن باريجـــ  با ـــ  فـــس ايااـــسة ايكريةـــد 

صاد م ةس  ـسن يلن ـس أب مصـطرةس  سعجدسرةس ا لقس لداـاد بعسيةاد ا ل دط ايةاسبمد  سوز ايخصل 
 اي   …ث سفادا دينادا عرقادا واسواد 

 ايـاسوس عنصر                                                                                                   
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 اـربتا  -اية جةــ  بايـنــف  -للياف م ةلعد مل ايدسالال ايفرناـاال 
  9771اي سمـاد يوطراوست باينشرا اي دـد ايلسيلدا منشلرات ايةؤواد 

 مل وواود  اقجصسد بإناسناد  
اية جةــــ  بايـنــــف  جــــسب ن وــــ  إيــــو ايـر اــــد اشب إياــــسس زاــــنب  عــــل وواــــود  اقجصــــسد 
بإناسناد  بةل مل للياف م ةلعـد مـل ايدـسالال ايفرناـاال مجــطد  اا جصسصـست ينجةـلن إيـو 

(ا يكــل  ــط ةــ ع 9771جـسب قــطيز ناــداس شنـ  فــس لدـجــ  ايلسيلـد مفريـ   اقجصــسد بإناــسناد   ايك
ايةــطة اي مناــد يــز لــن م وــائس مــل أةةاجــ    ــسينظر إيــو راةناــد ايةلضــل  ايــ   يدــطب أنــ  أاـــط 
ايظــلاةر اية جةـاــد اش لــر اوــج  س س ينةجةــسه بايجــس قوةــس ن ــط ملــان ي ــس فــس دردــد  ايجصــسق س 

سرةس عوــو ماــجلى ايةـةــلرة رغــز لدــسيل مظسةرةــس بلحاــر  سشاــطاث بمــطى لكرارةــس ب ــ يا انجشــ
 اطل س مل ا دد إيو أ رى بمل م جة  إيو آ ر  

 وـؤال اان ـنخ 
( بياــسبل 5ين وـ  ايكجــسب مــل لاــسؤل ر ااــس عوــو غسيـد اشةةاــد ي ــرح فــس اية طمــد مص 

ايناـل  ايةؤيفلن اإلدس د عوا  فس ودـد فصلل لشكط مجل ايكجسب  وؤال اان نخ مصسغ عوـو
ايجـسيس  ةـط يةكـل اعجدـسر ايـنـف اـسدث لـسرئ عوـو ماـسر ل ـلر اإلناـسنادا أه أنـ  يشـكط وـةد 
مةا ة يدناد ايكس ل ايدشر   إذا  سن اافجـراج اشبل يشـار إيـو أن ايـنـف ا يــطب أن يكـلن رد 
فـــط أاةــ  يلادــ   ــ  اإلناــسن لنسقلــست ايااــسة اادجةسعاــد بايلــحلم ايةةسروــد عواــ  مــل قدــط 

يةؤواــست اادجةسعاــد ايجــس لاــسبل  سوــجةرار فــرج من   ــس بع نناج ــس ايخسصــد عوــو اشفــراد ا
ــجخوم مــل ةــ ع ايظــسةرة يد ــو أمــرا مشــربعس وــلاء  فـــط زبال  باي ةسعــست  فــ ن اشمــط فــس اي
علامط ايجللر بإن سء ايلـحلم باي اـلد ايةةسروـد عوـو اينـسس إمـس مـل  ـنل ايلصـلل إيـو لا اـ  

جلافـــ  بااناـــ سه  ـــال اإلناـــسن بماا ـــ  نجا ـــد يـةواـــد ايج ـــلر اإلي ـــس س دردـــد أعوـــو مـــل اي
بايةاــجةر ايــ   لــلفرع ايةـرفــد ايجــس يا   ــس اإلناــسن اــلل نفاــ  بماا ــ   أب أن ثــلرة عسرمــد 
وــجكنس أوــكسل ايظوــز باي  ــر باياــا رة ايجــس لةاــ  اية جةـــست ايدشــريد اي س ةــد اسموــد مـ ــس 

مس مـ  نفاـ  بمـ  اية جةـ  ايـ   يــاش فاـ   بةـ ع ايفرضـاد إناسنس مـل نـل  دطيـط أ لـر اناـ س
ايجس  سن   نظر مؤيفس ايكجسب أاـط اااجةـسات ايةن  اـد  ـسينظر إيـو ايفجـرة ايجـس صـاح  فا ـس 
أفكسر ة ا ايكجسب من سيد اياجانست ب طايد ايادـانست(ا لدطب اياله  ــط ايجاـلات ايـةا ـد ايجـس 

ست اوةــس غاـــر قس ــط يوجا اـــ ا أبماـــليد لل سبيــد  ـــسرج ن ـــسخ عرف ــس ايــــسيز منــ  ن سيـــد ايلةسنانـــ
 ايةةكل 
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أمــس اافجــراج ايلــسنس ايــ   يجلــةن  وـــؤال اان ــنخ فاـجدــر هــسةرة ايـنــف  ةلس ــد ايخسصـــاد    
ايةج ــ رة فــس  نــسء ايشخصــاد وــلاء أمكننــس اعجدــسرع أاــط رباوــس  اشصــلل اياالاناــد يو ــنس 

ط أقلى ايةالل بايحرا   يـطى اإلناـسن  ـسيرغز مـل إوـ سم  ايدشر  أه ا   ف ن  م  ذيا يد و أا
 شــكط قــل  فــس ايجاــلات ايـةا ــد ايجــس عرفج ــس اية جةـــست اإلناــسناد عوــو مــر ايـصــلر  فــس 
ةــ ع اياسيــد يصــدا ايـنــف هــسةرة لاجـصــس عوــو ايةـسي ــد بيكــلن ااوجئصــسل اين ــس س ي ــس أمــرا 

اــجز عوــو اإلناــسناد ايـــاش مـــ  ماجاــوةد بيج  wishful thinkingمــل قداــط ايجفكاــر ايرغدــس 
يألمــر ايلاقـــ  ملوةـــس يجـــال عوـــو وـــخم مصــسب  ةـــرج مـــ مل أن يجاةــط آامـــ  بيصـــدر عوـــو 

 مصس   
 ؟ مـس ةـل ايــنف

 ـط اوجـراج عطد مل ايجــسريف ايةجطابيـد اـلل ايـنـف من ـس لوـا ايجـس لر ـ  عوـو اي سنـس 
نف ايةـنل  أب ايرم  ا ي جـرح  اـسر فاـل أاـط ايةسد  بمن س ايجس للو  إلسر ايةف له ياشةط ايـ

مــؤيفس ايكجــسب ايجـريــف ايجــسيس ايــ   ياــسبل أن ي ةــ  فاــ  ايخصــس م اشوسوــاد يوظــسةرة    
ايـنــف ضــحي داــط  أب مـنــل ا ذب لــس   فــرد  أب دةسعساين يــ  اإلناــسن  سإلناــسنا  سي ــطر 

 جصــلر يونةــل اإلناــسنس ايــ   يجاةوــ  عوــو أنــ  ماــسس  ةةسروــد اــ  أقــر  لنــ  اــ  أوسوــسا أب 
(  بيشــار ايةؤيــف أن ةــ ا ايجـريــف يلــ  فــس 927-926ايةةكــل فــس فجــرة مـانــد   مص ص 

ايةرلدد ايلسناد مسديد ايفـط ايـناف يار    سصـد عوـو ا ا ـد أن ايـنـف ةـل قدـط  ـط وـسء عنقـد 
 سإلناـــسنا بمـــل ثـــز فـــ ن ايـنـــف ةـــل  ـــط مـــس مـــل وـــلن  أن يةـــس  اـــ  مـــل ايا ـــلخ اشوسوـــاد 

ناسنا أ   ط مس ياي مل  رامد اإلناـسن  يكـل ةنسيـا اوـجلنسءات عوـو غسيـد اشةةاـد لندحـس يإل
اإلوسرة إيا س لجةلط فس هلاةر ايجةرد ايفلضل  بايـنف ايللر  ايجس يو ل إيا  اإلناـسن يةلاد ـد 
ايظوزا اي  ر بااوجدطادا بةل ملضل  يز يحفو  ايكجسبا  ط أوـسر إياـ  باةـجز  ةـسي جـ  ب  ـرح 

 ( 952-932ي لسيس ايةخجوفد ايةرلد د    مص ص ا
 ال ايـنف باي از اإلناـسناد يـاس ي ـس مـل يشار ايةؤيفلن فس م طمد ايكجسب إيو أن اية سرند 

غسيــد وـــلى ايجنطيـــط  ـــسيـنف بإدانجـــ   شـــكط صـــسره  سعجدـــسرع وـــول س ي ـــط  إيـــو لـــطمار اي سنـــس 
اإلناـسنس با ين ـل مــل علاقدـ  ايل اةــد ةـ ع وــلاء مـل يةسروــ  أبمـل يةــسرس ضـطع  شن ايـنــف 

يفجـرج أن ـس ن عـد ذات دـ بر  يةلط انجصسر ايحري ة ايشريرة عوـو ايـ ـط باياكةـدا ةـ ع اش اـرة
راوخد فس اإلناسن  بم  ذيا يند نس ايةؤيفلن إيـو أن اي لـاد مـ ـطة أ لـر مةـس قـط نجصـلر منـ  
ايلةود اشبيو  اان أن ايـنف يةلط أاط اياـةست اش لـر ثدسلـس فـس ايفــط اإلناـسنس مةـس ي ــط 

ــسه  ج ــ   سوــز اي داـــد اإلناــسناد ايخاــرة قدــط اي ا ــ  بإدانج ــ  ايجنطيــط   اواــط عةاــ  شوــكسي  بدايج
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بف ــز أوـــدس   ايةجنلعــد أمـــرا ا مـنــو يـــ  ب ــطبن فس ـــطة فــس ن سيـــد اشمــر  ةـــ ا ايةلقــف ايةجـــلنس 
باياـــ را ي ــــلل  ايةؤيفـــلنا وــــاكلن أ لـــر باقـاــــد فـــس ف ــــز وـــاربرة لشــــكط اي ـــاز اإلناــــسناد 

أفلـط ايةلاقـف بايةخسلر ايجس لجــرج ي ـسا  ةـس أنـ  ياـةا  جلداـ  ايةاـؤبيال ايااسوـاال إيـو 
ايجــس يندحــس الخسذةــس يةلاد ــد ةــ ع ايظــسةرة ايجــس لاجـصــس عوــو ايةـسي ــد اين س اــد باي  ريــدا 

 بيصـس اياا رة عوا س  صلرة م و د ب سمود 
ي يا يرى أصاسب ايكجسب أن ايجـسمط م  هسةرة ايـنف لج وس ايـجخوم لةسمـس مـل اينظـرة 

ي دواـــست اشيطيليلداـــد شن ـــس ا لاـــج ا  أن ل ـــله ايلثلقاـــدا با م ـــسل ينعجدـــسرات ايـ س طيـــدا با
م سه ايجاواط ايـطقا  بايفاـم ايـةاـ  فـس ماسبيـد اإلدس ـد عوـو اياـؤال اي ـلةر  ايـ   يـؤرخ 
ايدسالال فـس ايـوـله اإلناـسناد منـ  أمـط  ـاـط  ةـط ايـنـف اـطث لـسرئ عوـو ايةاـسر ايدشـر  أه 

 أن   سصاد مجلصود فس  ناد اإلناسن 
عس باشودسب يـرى ايةؤيفـلن ضـربرة اعجةـسد أوـولب  اـايا باضـا بدقاـ  يكط ة ع ايطبا 

فس آن يةـسي د ايظسةرة ملضـل  ةـ ا ايكجـسبا اشوـولب ين وـ  مـل ايداـاي إيـو ايةـ ـطا بمـل 
ــ يا ي جــرح ايكجــسب اان ــنخ مةــس يـاشــ   ــو اية ــرد  ي ايخــسص إيــو ايـــسها بمــل ايةوةــلس إي

عنقـد مدسوـرة  ظـسةرة ايـنـفا ثـز دبن أفكـسر ماـد دا اينسس فس ااسل ز ايالماد مل أاـطاث ي ـس 
دةـــ  ايةـ اـــست ايصـــرفد يةظـــسةر ايـنـــف فـــس اية جةــــست ايةـسصـــرة  ةـــس ةـــس فـــس ذال ـــسا ثـــز 
ــدا بفــس   ــلة اا ــد لاــواي  ــ  ايج نا بضـــ س فــس إلسرةــس اادجةــسعس ايــ   لةاــ ع بلاــا ر عوا

وـله اإلناـسناد ايجـس لو ـس  ـط اشضلاء ايكسوفد عواـ  مـل  ـنل إ لـسع  يجـلبينت  ــ  مـل ايـ
 بااطة من س نلرةس مل اي ابيد ايجس لخجم   س 

 ملقف ايــوله اإلناـسناد 
ناجـرج فس مس يوس ملقف م ةلعـد مـل ايـوـله اإلناـسناد ايجـس اـسبل ايدـساللن ايةخجصـلن 
فا ــس ف ــز هــسةرة ايـنــف بلاواــط داال ــس بفاــم أوــدس  س ايـةا ــد  بقــط اقجصــر مؤيفــل ايكجــسب 

و ايجــــرج يةلقـــف  ـــط مـــل عوـــز ايـــنفس ايااـــل  باادجةـــسعسا بعوـــز اادجةـــس ا بعوـــز عوـــ
 ااقجصسد 
 :  ملقف عوز اينفس9

يرى عوةسء اينفس أن ةنسو ع دجال ر اااجال لةنـسن لا اـ  ف ـز وـواز يظـسةرة ايـنـف ةةـس  
يـلامـــط أبا  ااعج ـــسد  لاـــطة بثدـــست اي داــــد اإلناـــسناد بةـــل عسمـــط يةنـــ  اانجدـــسع إيـــو دبر ا

ايةلضلعاد اادجةسعادا ااقجصسديدا ايااسواد بايل سفاد فس لشكاط هـسةرة ايـنـف  ثسناـس  اينظـرة 
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ايةـس اد يألبيو بايةجةلود فس لر ا  ااةجةسه عوو أبضس  بهرب  ايـنفا بةل مس يؤد   ـطبرع 
يـد ايظـرب  إيو من ي  ا ي ط   لرة عل اشبل يةلو  ااعج سد  لن ايـجخوم مـل ايـنـف رةـل   زا

 أب اشبضس  ايةجاددد فا  
بيؤ ط عوةسء اينفس م س ط ة يل ايةلقفال ايةج ـرفال عوـو ضـربرة لدنـس ملقـف لـليافس يدـرز 
لــــطا ط ايـنقــــست ايلس جــــد  ــــال ايــــ الس م اي داـــــد بايحريــــ ة اإلناــــسناد( بايةلضــــلعس ماشبضــــس  

 ــــال مــــس ياــــةو بايظــــرب  ايجــــس لشــــكط ماا ــــس  صــــدس يدــــربز ايـنــــف(ا بةــــس عنقــــد ل ةــــ  
 ااجةسياست ايـنف  مل د دا بأبضس  ايـنف مـل د ـد أ ـرى   ااجةسياـد ايـنـف  مف ـله نظـر  

 agressivitéيدا   عوةسء اينفس بايداليلداس مل  نل ر     ةف له إدرا س ةل  ايـطباناد  

ــرة فــس ايلاقــ  مف ــله   بةــسا فــس نظــرةزا يفظــد أ لــر ااــسدا مــل يفظــد ايـنــف م شن ةــ ع اش ا
 واسوس بولواليلدس  سشوسس ذب واند أ نقاد قليد( 

بلـر  ايـطباناد  لن س ملاقف باوـجـطادات لـؤثر فـس لكـليل ايـرأ  بلشـكاط أنةـسم اياـولو 
ــد فــس أعةــسخ ايــنفس ايدشــريد ا لدــرز إا بةــس مجوداــد فــس وــكط رأ  أب  اإلناــسنس  بةــس دفان

و ا ا ــد أن ايـطباناــد يااــ  وــرا وــولو يل ــ  وــكن عنافــس  بمــ  ذيــا يندــ  عوةــسء ايــنفس إيــ
م و سا  ط أن س لسقد االيد عوو وكط لـللر يةكـل اوـجحني  بللدا ـ  وـلاء فـس اال ـسع اياـودس 
أب اإلي س س  ااس اشبضس  بايظرب   برغز أن عوز نفس اي فـط يشـار إيـو بدـلد انـطفسعست 

جـس لل ـ  وـكط غريـ ة ايد ـسء عطباناد  ةلس د ايجـدار ايةشجرو عل ايةالل اي طامد عنـط اإلناـسن اي
بايـــطفس  عـــل ايـــنفسا إا أن ايةناظـــد ايـوةاـــد ايجـــس بفرل ـــس عوـــله أ ـــرى ملـــط عوـــز اادجةـــس  
ـــــد مرلد ـــــد أوسوـــــس  سينظـــــسه اادجةـــــسعس بمؤواـــــسل   ـــــال أن مظـــــسةر ايـطبانا ـــــس لد باشنلرب ليلدا

 (  sociabilitéب اي ةـند  socialisationممؤواست ايجر اد بايجنشئد اادجةسعاد 
   ملقف عوز اادجةس  2

لدــطب هــسةرة ايـنــف  سيناــدد يـوــز اادجةــس  ماجـصــاد أ لــر عوــو ايجاطيــط بايجـريــف  ذيــا 
شن عسيز اادجةس  عوو  ن  عسيز اينفس ا ياجنط إيـو فكـرة قدواـد عـل بدـلد لداــد إناـسناد 

 شـريد مجةسثوـد   ـط ملاطةا أ  مـ سة ماـد س  ـسرج ايااـسة اادجةسعاـدا أب اي ـلل  لدـلد غريـ ة 
أن  يناظ فس أ اسث  ا جن  اية جةــست بايل سفـست بلدسين ـس لدسينـس وـطيطا فـس  ــ  اشااـسنا 
يطردــد أن مــس يـجدــر عنفــس فــس م جةــ  أب ث سفــد مــس قــط ا يـجدــر  ــ يا إلنقــس فــس م جةــ  آ ــر  

إوـنماد مــل مااـظ مـلن ايجــسرج فـس بد ــست اينظـر  شـلن أضـااد ايـاـط  ــال ايةنجةـال يل سفـد 
د دا بغار ايةاوةال فس أبرب س ب خسصد م ةلعست ايطفس  عل اياالان مل د ـد ثسناـد  ااـظ  
 ـ يا لـــسرج ايةلاقــف  شـسن ايدناــد اي ريــد يوااـسة اادجةسعاــد فــس ايدوـطان ايصــنسعادا باي ــس   
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يوااــسة فــس اية جةـــست غاــر ايصــنسعادا ااــن لدــطب اشبيــو  communautaire اي ةـــس 
 نظر اي سدمال مل ايلوي ايلسنس بايـكس صااا(  عنفس فس

ذيـــا مــــس ي ـــــط عوةــــسء اادجةــــس  يجاــــطثلن عــــل ناــــداد ايـنــــف ايةــــرلدي  نظــــسه ايةـــــسيار 
اادجةسعاد   ةـنو أن نظسه اي از اي   يجدنـسع اية جةـ  ةـل ايةاـطد يةـس ةـل عناـف  يكـل نظـسه 

ا مـل اينسااـد اينظريـدا إيـو عـطد اي از اادجةسعاد عوو ا جنف  مل م جةـ  خ ـر يةكـل ا ج ايـ 
مل ايةر دست أب ايـنسصر اشوسواد  ايةشجر د  ال اية جةـست ايدشريد ةس  اياسدـد ينوـج رارا 
ايجةسوا ايطا وسا ايجلاصط بااوجةرار  بعوو أوـسس اشةـطا  ايجـس يرمـس اية جةـ  يجا ا  ـس 

  أفـرادع بينشـئ ز عوـو ث سفـد بايلوس ط ايجس يداا اوجخطام س يدولغ لوا اشةـطا  ير ـس اية جةـ
  سصد    يجاطد ضةن س مس يـجدر عنفس بمس ا يـجدر   يا 

 سيناــدد يـوةــسء اادجةــس  يدــطب ايـنــف هــسةرة ذات لداـــد م دبدــد  عنــف يةسروــ  اية جةــ  
يجةلط  سصد فس اإل راع باإلي اه ايةةسروال عوو اشفراد ياةو ز عوو اامجلـسل يو ـاز بايةــسيار 

د اياس طة بايةاا رة  فس اية س ـطا يةـسرس اشفـراد عنفـس مـل  ـنل رفلـ ز اانصـاس  اادجةسعا
ي يا اإل راع اادجةسعس بيج اط فـس ايخـربج عـل اي لاعـط باإل ـنل  سيةــسيار با جـراخ دا ـرة 

 ايةاظلرات  
( اشةـطا  اية جةـاـد بايلوـس ط -يدرز ايجخ اي ايةلايس ايـنقـد  ـال قدـلل مأ( أب رفـ  م

اد يجا ا  س مل قدط اشفراد بنلعاد اياولو ايـ   يـن ز عـل ذيـا بإمكسناـد اعجدـسرع وـول س ايةدس
 (61عنافس أه ا  مص 

 
 نةلذج لخ ا س ياطد وولو ايـنف

 
 أةطا                     بوس ط                نل  اياولو
 أ                           أ               نة سا امجلسيس

 ل طيطا عنف أااسنس                -                     أ      
 أ                ل لوس                           -
 ةربباانـ ال                -                           -
 لةرداعنف                -                           -

ورعد ايجحارات ايجس لجــرج ي ـس مايج ناـست فـس ل ـلر  إن إاطى ما ات اية جةـست اياطيلد ةس
ماجةرا مصسدر اياو د لجحارا ب  يا ايردسل ايـ يل يجليـلن اياكـز(   ةـس ياـطث ايجحاـر أيلـس 
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فــس اشنظةــد اادجةسعاــدا ااقجصــسديد بايااسوــادا ب سيجــسيس فــس اي ةسعــست ايجــس للدــ  اية جةــ  
ااقجصسديد باادجةسعاد يلا د س لحاـر   ـسءا  ـط بلؤثر عوو ماارل   يكل ايةناظ أن ايجحارات 

مفـــرم فـــس ايـــديء عوـــو صــــاط اياـــو د ايااسوـــاد مةـــس ينـــج  انحنقـــس أب اناـــطادا فـــس ايا ـــط 
ايااسوس  بيؤد  ذيا  طبرع إيو لآ ط ايشرعاد  ادس عطه ل طيط مصسدرةس  ب ينج  عـل ةـ ا 

مر بااضـ راب بايجةـرد ثـز ايلـف فس دبران اينخس ايااسوـاد أب عـطه ل طيـطةس اـسات ايجـ 
ايةلاد ــد ايـنافــد  ــال ايةجةاــكال  سياــو د باية ــسيدال  فــجا اية ــسل ايااسوــس يوجــطابل عوــو 
اياـو د  ةــ ع اياسيــد مــل  ــال أ لــر اياــسات انجشــسرا بايجــس يظ ــر فا ــس ايـنــف فــس اية جةـــست 

باوـ  ب ةشـسر د اياطيلد لـدارا عل فشو س فس ملواد ايااسة ايااسواد عوو أوس لاظو   دلل 
 غسيداد اية جة  

   ملقف عوز ااقجصسد 1
يـــرج ايكجــسب فــس ةــ ا اي ــ ء ملقــف عوةــسء ااقجصــسد مــل ايـنــف ااــن يــربن أنــ  مــرلدي 
أوسوــس  ظــسةرة اينــطرة بايجنــسفس بايصــرا  مــل أدــط لوداــد اياسدــست ايلــربريد ايةا  ــد شةــطا  

ال ااقجصـسديد ايجـس غسيدـس مـس يةلولن ـس فـس ايد سء باياـا رة   ةـس يـرلدي ايـنـف فـس نظـرةز  ـسي لان
 دردد اجةاج س  سي لانال اي داـاد 

بيؤ ـــط ااقجصـــسديلن عةلمـــس أن ف ـــز هـــسةرة ايـنـــف ا يـــجز دبن  شـــف   يـدـــد اي ةسعـــست 
ايةاا رة   ايجس لاجحط قلى اي داـد بثربات اية جة  ببوس و  ايج ناـد يخطمـد مصـسياس ايلـا د 

ت اقجصـــسديد للصـــف  لن ـــس اجةاـــد بمو اـــد ايةاـــؤبياد عوـــو اي ـــلانال مجخفاـــد غسيدـــس براء إ راةـــس
ااقجصـــسديد ايجـــس لـجدرةـــس فـــس ملضـــلعاج س  ةلس ـــد قـــلانال لداـاـــد  ملـــط قـــسنلن ايــــرج باي وـــس 
موــةان(ا بقــسنلن ل ايــط اياــكسن  ةجلاياــد ةنطوــاد باإلنجــسج  ةجلاياــد ااــس اد ممــسيجلس(ا بلــلثار 

 اي  …لانال ااقجصسديد م ان (ايجخ اي بايااسود عوو لـطيط اي 
 بيدطب ايـنف فس ايااسة ااقجصسديد فس عطة مظسةر يةكل ذ ر اشةز من س فس مس يوس 

  ايظوز باياا رة ايةةسروال مل قدط أقواست مجنف ة فس عسيز ايةسل باشعةسل 
  ااوجحنل ايةجخفس براء ايجربي  يفكرة اياجةاد ااقجصسديد 
  باوجخطام س   رخ غار عسديد مل قدط اشقواست ايةاا رة ايجـاف فس للزي  ايلربة 
  اين عد اش ليد ايةـدر عن ـس فـس ل ااـط اإلعـنها برفـ  اياـلار اي ةـسعس يصـسيا لـسقـط

 فرد  يطعو  سيار 
  عــطه ااعجــرا   اريــد ايجنظــاز باــ  اينلــسل مــل أدــط بضـــاد أ لــر إناــسناد يصــسيا

 ايحسيداد مل اية جة  
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  ايجس للـ س أقواست ياةسيد نفا س بمصسيا س ايجشريـست ايةجـافد 
  أمس فس ماجلى ايـنقست ايطبياد فاظ ر ايـنف فـس وـا رة رؤبس اشمـلال بايشـر ست

ايـس رة يو سرات عوو ثـربات اشمـز بايشــلب باوـجحني سا بفـس إداـس   ـرام  ايةؤواـست 
ايةج طمــد إقسمـــد ايةسياــد بايج سريـــد ايطبياــد فـــس اــ  لوـــا اشمــزا برفـــ  ايدوــطان ايصـــنسعاد 

  ورا د ا ا اد للةل يألمز ايف ارة ا  س فس ايجنةاد

  ـنصـد
أيــس  ــسن ايةلقــف ايــ   لجخــ ع ايـوــله اإلناــسناد مــل هــسةرة ايـنــفا بأيــس  سنــ  زابيــد اينظــر  

ايجـــس ياـــو  س ايةخجصـــلن فـــس ةـــ ع ايـوـــله رغـــز ا ـــجن  اية سر ـــست بايةاـــوةست ب  ـــ يا 
وسواد مل قـراءة ةـ ا ايكجـسب مفسدةـس أن اإلناـسن  ـس ل مااـر ايةن و ست ف ننس نخرج  خنصد أ

لةجــ ج فاــ  أرقــو ايصــفست بأندو ــس مــ  أدنــو اي دــس   بأفظـ ــسا بلجـــسيش فاــ  ن عــست مجـسرضــد 
بمجنسقلــد  ن عــد ايااــسة بايد ــسء فــس ملاد ــد غريــ ة ايــطمسر بايةــلت  ةــ ا ايةــ ي  ايـ اــس مــل 

اسنا ة ا ايةخولخ ايةر س بايةـ ـط ايـ   مـس ايخصس م بايصفست ةل اي   يكلن قسعطة اإلن
يـ ال فــس  لاـر مــل دلاندــ  يةلـط وــرا محو ــس  ـسيرغز مــل ايج ـطه اي س ــط ايةا ــ  فـس م ــسل ايـوــله 
اإلناـــسناد بغاـــر اإلناـــسنادا بةـــل مـــس ي ـوـــ  ملضـــلعس  صـــدس ش اـــسث بدراوـــست ايدـــسالال مـــل 

 مخجوف اا جصسصست بفس  ط ايل سفست  
س ن سيــد اية ــس  أنــ  ماكــله عوانــس أن نـــاش بندنــس ايةاــج دط عوــو بيــرى مؤيفــل ايكجــسب فــ

ة ع  اي سعطة ايةجنسقلد  ةس فـو  أداسل عطيطة مل قدط  بيجاجز عوو  ـط داـط أن ياـجخوم 
ايـدر بايطربس يةـسي د مشكنل  ايخسصـدا بيلادـ  ايـنـف  سيلوـس ط ايةنسوـدد  ااـس ايظـرب  

بمـ  ذيــا يد ـو اي ــط  بااـطا ةـل ايـةــط مـل أدــط  باشبضـس  باياـاسخ ايـــسه ايـ   يلدــط فاـ  
  نسء م جة   أ لر إناسنادا أ لر أ لةا بأ لر للسمنس  

 ةــس ل ــطر اإلوــسرة إيــو صــفجال م ةجــال للفرلــس فــس ايكجــسب بةةــس اينظــرة ايجكسمواــد ايةجدـــد 
ايةـسي ــد ايظــسةرة ملضــل  ايطراوــدا بماسبيــد اإليةــسه  ةخجوــف دلانــس ايةلضــل   ــرغز لـ اــطع 
بالاس  رقـج   بةك ا  سإلضسفد إيو م طمد قصارة يكل مر  ة بثريد  سشفكـسر يجـليف ايكجـسب مـل 
ثنثد أقاسه لجلز  عوو ودـد فصلل  فسي از اشبل ي رح قلاد ف ـز ايظـسةرة بلاطيـط داال ـس 
مايفصط اشبل(  ثز يـسي  اش  سر ايةاطقد  سإلناسن  اـدس وـا رة اينظـسه ايج نـس ايداربقرالـس 
ايــ   يةاــ  اية جةــــست اياطيلــد ب خسصــد ايصـــنسعاد ايةج طمــد مايفصــط ايلـــسنس(  أمــس ايفصـــلل 
ايلنثد ايةشكود يو از ايلسنس ف ط  صص  ي رح بمنسقشد ملاقف ايـوله اإلناـسناد مـل هـسةرة 
ايـنــف  بقــط اقجصــر ايةؤيفــلن عوــو عــرج ملاقــف ثنثــد عوــله ةــس عوــز ايــنفس ايااــل  بعوــز 
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ايفصــط ايلسيــن( بعوــز اادجةــس  مايفصــط ايرا ــ ( بعوــز ااقجصــسد مايفصــط ايــنفس اادجةــسعس م
ايخـــــسمس(   انةـــــس دـــــسء اي اـــــز ايلسيـــــن باش اـــــر مـــــل ايكجـــــسب فـــــس وـــــكط لر ادـــــس بلـــــليافس 

synthétique    ياسبل مل  ني  ايةؤيفلن ايجـرج يةاس ط دقا ـد لخـم مكسنـد ايـنـف فـس
 ـله ايـنـف مايفصـط اياـسدس(ا  انةـس ي ـرح ايج لر اإلناـسنسا ب ـ يا ل ـطيز لاطيـط وـسمط يةف

ايفصط اياس   باش اـر قلـسيس لجـوـ   اظـلل بإمكسناـست اياـا رة عوـو ايـنـف مجـرضـس يةاـليد 
لـطد ايةلاقف ااسل هسةرة ايـنـف مايـنـف ايةشـرب  بايـنـف غاـر ايةشـرب  عـل صـا ايجـداـر(ا 

ية جةـــست فــس  لاــر مــل بعنقــد ايةؤواــست ايااسوــاد  ظــسةرة ايـنــفا بلــرح إوــكسياد اسدــد ا
اشااــسن يواــو د ايااسوــاد اي ليــد مــل د ــدا برفــ  ايـنــف ايةؤواــس ايةــرلدي  ــ يا مــل د ــد 

 ثسناد 
فــس ن سيــد ايجاواــط ا ياـــنس وــلى ايجنليــ   ةلقــف مــؤيفس ايكجــسب ايــ يل يـجدــربن أن ايـنــف  

ـ ـــس  ــسن بوــاد و بااـــطا مــل أ دـــر ايةارمــست ملـــط اي ــنس باياـــو د ايجــس يصــــس ايجـسمــط م
 سي ــطر اية وــلب مــل ايةاــسفد ايجــس للــةل اياــط اشدنــو مــل ايةـسي ــد ايةلضــلعاد فــس نظرلنــس 

( ب ـــ يا ايجنليــ    اةـــد ايكجــسب  ـــسينظر إيــو مـــس ي راــ  مـــل قلــسيس عوـــو غسيـــد 932إياــ   مص 
اشةةاــد  ــسيرغز مــل أن ايةــطة اي مناــد ايجــس ان لــ  عوــو  جس جــ ا بايجحاــرات ايجــس لــرأت عوــو 

اسواد ايطبياـد  قـط ل ــط  ــ  اي ـراء يـجدـربن دـ ء مـل ايةلضـلعست ايةـسي ـد فاـ  ايخسرلد ايا
ــــطب ب لن ــــس قــــط ل سبزل ــــس اشاــــطاثا م ايجةــــرد ايفلضــــل  عوــــو اــــط لـداــــر ايةــــؤيفال فــــس  لد
اية جةـست ايصنسعادا بايـنف ايللر ا باية سرند  ال اشنظةـد ايط جسللريـد ايااـسريد باياةاناـد فـس 

 ة سرند  ال  وطان ايةـاكريل ايشالعس ب ايوادرايس( ايـسيز ايلسينا باي
 ايـاسوس عنصـر

اي  ا را دار  -  ن دس س  -اإلنجخس ست   ايطبيد ب اية جة  
 ص 191 - 9776اي صدد يونشرا 

قواوــد  ةــس ايطراوــست ايـوةاــد ايجــس  صصــ  يةاــليد  اانجخس ــست ايااسوــاد فــس اي  ا ــر  
ــ ال اينظــسه ايااسوــس يــرف  يـــلد ذيــا إيــو ااسوــاد ايظــسةرة ايااس  -وــاد ب   لرل ــس إذ ا ي

ايطراود ايـوةاد اي سدة ي س ب يةاط إيـو ايجفاـارات اايطيليلداـد   -اجو  ـط ايجـطديد ايااسواد
فةـسةـط ايـوــله ايااسوـاد فــس اي  ا ـر ا لــطرس عوــز اادجةـس  ايااسوــس ب يحوـس عوــو  رام  ــس 

 د ايجـواةاد اية سر ست اي سنلناد ب ايشكوا
ـــس يجو سةـــس ايدساـــن               ـــسبل ماـــليد اانجخس ـــست نجا ـــد ايصــــل ست ايج ـــللس ااا ـــسه عـــل لن ب ي
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فــس دوــس ايةـ اــست ايلــربريد مــل اي  ــست ايروــةاد ب غارةــس  فسيطراوــست اياسياــد عوــو قوج ــس 
ــــسدرة ةــــس  ــــد ب اشدنداــــد   ن ــــطابي س ايصــــاسفد اي  ا ري لـجةــــط عوــــو ايةـولمــــست ايـسمــــد ايجــــس لج

ـولمــست ايجــس لاــسعط ايدساــن عوــو لنــسبل اا ـــسد اادجةسعاــد ب ايل سفاــد ايجــس لةاــ  ايخري ــد اية
 ايااسواد فس اي  ا ر 

رغــز ةــ ع ايصـــل ستا أقــطه ايكسلــس عوــو لاواــط هــسةرة  اانجخس ــست ايااسوــاد ا فسوــج س  
من ـس أن يلهف ايكلار مل ايةـ است ايجس لاصـط عوا ـس مـل اادارة ب اشاـ اب ب ايصـافا ب 

مــس ينشــر شبل مــرة  للهــف ايطراوــد أدبات ايجاواــط اادجةــسعس ب لاــجنط إيــو إوــكسياد مر  يــد 
لر ي  ال  صلصاست اينظسه ايااسوـس اي  ا ـر  ب اانجخس ـست  ملـط ةـ ا ايةـن   ياـسعط عوـو 
إدراو ايـــطاات اادجةسعاـــد ب ايااسوـــاد يننجخس ـــست ايااسوـــاد  ةـــس ياـــسعط عوـــو ف ـــز لداــــد 

 اادجةسعاد ب عنقسل س  سيصراعست ايااسواد ايار ست 
 فسينجس   ايجس للصو  إيا س دراود  ايدسان   ن دس س لجةلط فاةسيوس  

إن لنظاز اانجخس ست مل قدط اياو د ا يخـرج عـل ن ـسخ اشةـطا  ايةاـطدة ي ـس ب لجةلـط 
ط ايجـطديـــد ةـــ ع اشةـــطا  فـــس إفـــراز اينخـــس ايااسوـــاد ايجـــس لؤيـــط اينظـــسه اي ـــس ز مفجـــرة مـــس قدـــ

ايااسوــاد(      أب لدــطيط ايــدـ  من ــس   ــط  إن ــسز مراوــد اانج ــسل إيــو نةــي واسوــس  دطيــط 
 ممراود ايجـطديد ايااسواد(

عوو إثر للقاف ايةاسر اانجخس س ب اوجافسل اارةسب ايةاـوا ايـ    سضـج   اي ةسعـست 
د انجخس ــست  ر سوــاد فــس ايةاــواد ايجس ـــد يو د ــد ااوــنماد يإلن ــسذا أدــرت اياــو د ايااسوــا

 ا  سن اي ط  من س 9773نلفةدر 
 إضفسء ايشرعاد ايااسوـاد ب ايطبياـد يونظـسه ب لاااـط مـسرضـد اي ـلى ايااسوـاد ايطاعاـد إيـو 

 اية سلـد مم ةلعد وسن  اي اطيل( 
فسق  ايةشسر د فس اانجخس ست اير سواد  ـط ايجلقــست ان ـس دـرت فـس دـل واسوـس ب أمنـس 

س   ــس يــز لكــل مفسدئــد إذ اصــط ايةجروــا ايروــةس  اياــسمال زربال  عوــو ناــدد   اــرا يكــل نج
 ( % 74,92مل اشصلات ايةـدر عن س منادد ايةنجخدال   % 61,14

فكـسن اي ـط  من ـس  إعـسدة لشـكاط  9775أمس اانجخس ست ايجشريـاد ايجـس دـرت فـس أفريـط 
ايطبيــد  سوــجراو قــلى واسوــاد ايخري ــد ايااسوــاد اي  ا ريــد ب لكــريس ايشــرعاد عوــو مؤواــست 

( فـــس ايجاـــاار ااـــس م ـــسياس اياـــو د ب يـــاس ايجـــطابل عوـــو …مـانـــد ممـــلن ايجاـــسر اش ـــلانس
 اياو د 

 و ــس أديــد لشــ ط عوــو فشــط اانج ــسل ايــطية رالس رغــز لنليــ  اينخدــد ايااسوــاد ب اي ــلى 
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ل يفاـــران ايـةـــط ايااسوـــس فـــس اي  ا ـــر يؤ ـــط ايدساـــن   ن دـــس س بدـــلد عـــسموال أوسوـــا
 ايل سفاد ب اي  ليد  -اواةس اانجخس ست   اي  سعاد ايوحليد 

لخجرخ ايطبيد ب اية جة  لنسقلست أ  رةـس ايصـرا  ايل ـسفس ايوحـل  ايـ   دـ أ اينخدـد إيـو 
مــــر ال ذب  لكـــليل ل واـــط  أب وـــد  ل واـــط  ب إيـــو مفرناـــاال ذب  لكـــليل  أ لـــر عصـــريد   

ــد يــجاكز  ــد ب ااعــنه فــس اــال اوــجلثرت اينخد ــد ب اايطيليلدا ايةـر ــلن فــس اي  سعــست ايجر لي
ايةفرناــد عوــو اإلدارة ب ااقجصــسد  ةــس فا ــس اي  سعــست ايج ناــد  إن ةــ ع  اي  سعاــد  ايجــس لةاــ  
اينخدد اي  ا ريد أثرت عوـو اانجخس ـست لـلثارا  سيحـس ملوةـس أثـرت اين عـست اي  ليـد فا ـس  فسين عـد 

ي  ليد ةس ذيا ايشـلر  سانجةسء ي  د مـاند مل اي  ر قط لاجنط إيو  صلصـاست ث سفليـد أب ا
ادجةسعاــد  فــس اي  ا ــرا لاــا ر  د ليــد ايشــرخ   عوــو اي ــاش ب ايةؤواــست ايـواــس  سير سوــد          

اي  ليـــد اي دس واـــد   ايةـسرضـــدا ثـــز د ليـــد ايحـــرب ايجـــس لـجدـــر  –منـــ  ااوـــج نل  –ب للاد  ـــس 
نفا س ماربمد واسواس ب اقجصسديس  ان ايـنقد ايةخجوفد ايجس ل اة ـس اي  ليـست  سيطبيـد ايللناـد             

 لفار إيو اط  ـاط ال سةست ايل سفد ايااسواد اياس طة  – سصد  فس فجرة اشزمد -
لن از ايار ست اادجةسعاد فـس اي  ا ـر إيـو ار ـد ادجةسعاـد  نوـكاد لـجةـط عوـو فـسعوال 

دجةــسعاال ملــط ايـةــسل ب اي ودــد  ب ايناــسء ب أر ــسب ايـةــط ب لـدــر عوــو نفاــ س فــس م ــسات ا
عصريد ملط ايةصن  ب اي سمـد ب ايةـةط  ينظر إيا س عوو أن س م سدند  ب قريدد مل اياـو دا يـز 
لجاــلل إيــو قــلة انجخس اــد فـسيــد مةــس يفاــر نجــس   اشاــ اب  ايطية رالاــد فــس اانجخس ــست  ب فــس 

س ط  رزت  نل ايلةسنانست ايار ـد اادجةسعاـد ايشــدليد ايجـس لاـجنط إيـو عـسيز ايج ةـاش ب اية 
أن   -اي ـ ر  منـ  -ااقجصسد ايةلاز  دا ط ايةـطن ايكدـرى  ف ـط اوـج س  اإلوـنه ايااسوـس 

ياــجالذ عوا ــس ب ياــطد ي ــس أةــطافس واسوــاد  ساوــجانء عوــو اياــو د ب لحااــر اينظــسه اي ــس ز  
الي  إيو  مكسن  ربز ايفلارخ اادجةسعاد  ايكدارة  ب لةا  لسريخ س ايةـسصـر    ـرة فسيةطيند ل

 باوـد يوريفاال اي يل وكولا اي سعطة اادجةسعاد اير اااد يإلونه ايااسوس 
ذيــا ةـــس أةـــز اينجــس   ايجـــس لــــرج ي ــس ايةؤيـــف  فسيكجـــسب دــطير  ـــسي راءة رغـــز اش  ـــسء 

ل  مـل اية طمـد إيـو ايخسلةـد  ا أاـط يةكنـ  أن يشـكا فـس ايوحليد ب ايناليد ايجس غ ت صـفاس
قاةد لاوانل  ب فس صاد نجس  ـ  غاـر أننـس نـسلـس عوـو ايدساـن   ن دـس س عـطه دراوـد هـسةرة 

 م سلـد اانجخس ست ب داال س اادجةسعاد ب ايااسواد رغز ارلفس  مـطال س 
 ماةط غسيز 
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 اينسصر ايـنف ب د برع  ةس يراع ايدسان   دس س عدط
اسبيــ  ايطراوــست ل ــطيز لفاــار ينزمــد اي  ا ريــد ب انــطا  ايـنــف  فجاــطث  عــل اش ـــسد 
ايةجـطدة ينزمد فس اال ر  ت  ـ  ايطراوست عوو ايةاجلى ااقجصـسد  ايةجةلـط فـس اشزمـد 
ايةسياــد ب ايةطيلناــد  ايخسرداـــد ب ااقجصــسد ايريـــس ب نةـــي ايجنةاــد ب عوــو ايـكـــس مــل ذيـــاا 

اءات أ ـــرى ايدــــط ايل ـــسفس اـــال اةجةـــ   سيـــطبر اياـــودس ايـــ   قـــط يـدجـــ  ب لوـدـــ  فلـــو  قـــر 
 ايةطرود من  ااوج نل ماةود ايجـريس ماؤبياد اشبضس  

يؤ ط  ايدسان   ن دس س إن ة ع اي راءات ياا   سفاـد يف ـز ايخصلصـاد  اي  ا ريـد ايجـس 
ناـــسء ب اشلفـــسل ايةل فـــال            ـــرزت مـــل  ـــنل هـــسةرة اإلرةـــسب ايجـــس ماـــ   سفـــد ايشـــرا ا    اي

ب ردسل اشملا  أ نسء ايةطيند  ب أ نسء ايريف ب ي جرح قراءة لاـجنط إيـو عـسموال ةـسمال  يفاـران 
هسةرة ايـنف ب للقاج  ب لةر  ع اي حرافس  إن ةـس اي  ليـد ب اي  سعاـد ايل سفاـد   ي ـلل  فـسي راءة  

د ب اية جةـ  أةةاـد قصـلى فـس ف ـز اشبضـس  ايجـس ايجس ن جرا ـس لاجـط فا ـس ايـنقـد   ـال ايطبيـ
آي  إيا ـس اشمـلر فـس اي  ا ـر  سصـد إذا ر  نـس ذيـا  سيةراوـد اانج سياـد    ب ةـل مـس يـ ـو  ـط 

  92ايشرعاد يوةاجليست اش رى ااقجصسديد ب ايااسواد  ةفسلاا يف ز اشبضس   ص  
ايااسوــاد ايجــس لاــدد  فــس ا يةكــل فصــط نشــلب هــسةرة ايـنــف عــل ايظــرب  ايجسريخاــد ب 

ــطأت  أزمــد اينظــسه ايااسوــس اي  ا ــر   فــس ةــ ا ايصــطد يــؤرخ ايكسلــس ي ــ ع اشزمــد  قــس ن     
مؤورات اشزمد عةواس عنطمس اسبل اينظسه ايااسوس اي  ا ر  فس  طايد ايلةسنانـست اي اـسه  ـةواـد 

 اــر ارلكــ  ايــر اس إصــنح  ـــط ايةــلت ايةفــسد  يوــر اس اياــس       لمــطيل   نفــس ي ــ ا اش
اي طيـــط ايشـــسذيس ا ـــل دطيـــط عوـــو اـــ ب  دد ـــد ايجاريـــر ايـــللنس  إذ مناـــ  دبرا واسوـــاس يـــز 
ياصـــط عواـــ   ـــنل ايج ر ـــد ايدلمطيناـــد  ي ـــط ا جـــرخ ةـــ ا اياـــ ب   ـــلة ايةؤواـــد ااداريـــد ب 
ــد ب ايةر  يــد  فجــ ااز اينــسس عوــو  ايصــنسعاد ب اي سمـــد مــل  ــنل منسضــوا  ب ةاس وــ   اي سعطي
ايفلز  ـلليد ايو ند ايةر  يد ايجس أصدا  ايلواود ايةلوس يولصلل إيو قةد ةره ايطبيد ايريـاـد 

 فس بق  زادت فا  مطا او س  فـط  اارلفس   ايكدار فس أوـسر اينفي 
ان و ـــ  وـــا رة اياـــ ب عوـــو صــــاطيل مخجوفـــال   مؤواـــست ايطبيـــد ب اياكلمـــد ايجـــس 

فد  ج دا  للصـاست مؤلةرالـ  ب دبرات ي نجـ  ايةر  يـد ب لالي  إيو ود  د سز لنفا   ي ا مكو
مكجدــ  ايااسوــس ب أاكــز اياــ ب وــا رل  عوــو اين س ــست ب ايةنظةــست اي ةسةاريــد ب ايار ــد 
اادجةسعاــد  شــكط عــسه   ــنل ةــ ا ايظــر ا  ــسن اية جةــ  يج وــ  إيــو اية يــط مــل ايجحااــر مةــس 

ةسعاـد  ايلاوــد  ب إيـو للوـا  اي ـلة  ـال أدى إيو انجشـسر ايجـ مر ب ايـرف  ضـةل ايفئـست اادج
 اية جة  ايفـوس           ب اي اس ط ايروةاد يوطبيد 
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أمسه ةـ ا ايحلـسا لل ـطت قنسعـد فريـ  فـس اير سوـد  لـربرة لا اـ  دةوـد مـل اإلصـناست 
غاـــر أن اـــ ب دد ـــد  -ايـــللنس ب اشدندـــس –ااقجصـــسديد ب اانفجـــسح عوـــو ااوـــجلةسر ايخـــسص 

بقف ضط ةـ ع اإلصـناست ايجـس  سنـ  ل ـط  فـس اشوـسس إيـو إاـطاث لحااـر  ايجارير ايللنس
عوو اينظسه ايااسوس مل مـسية   فا اارلدسم  ال ايطبيـد ب اياـ ب  لــلد م سبمـد ةـ ا اياـ ب 
ــ  ايدشــر  ب اادجةــسعس   ف ــل يلــز فــس صــفلف  ايفئــست ايةجـوةــد  ــو لداـــد لكلين يإلصــنح إي

ـــطيس أب وـــد  ل  ـــرة  فس ــــسد لـواةـــس عر اـــس ل وا ـــد ايريفاـــد ب ايف ا ـــط  ب ذات اشصـــلل اادجةسعا وا
 ايا ب عل مرا   اي رار أب ل وام دبرع  سن يـنس ل ةاش دبر ة ع اي لى اادجةسعاد  

إن عسمــط اي  سعاــد ايل سفاــد ا يكفــس يجفاــار هــسةرة ايـنــف ايااسوــس  فسي  ليــد  اية اةنــد 
اة فـسيـــد يجاواـــط أوـــكسل ايـنـــف ب لةر ـــ ع عوـــو ايااـــسة ايااسوـــاد ب مرا ـــ  اي ـــرار لشـــكط أد

اي حرافس         ب إا  اف يةكـل أن نفاـر لةر ـ  ايـنـف فـس ايحـرب ب ايلوـي  شـكط موفـ  
 يننجدسع  

 -9779 سيناـدد يوــرأ  ايــسه ايـــسيةسا ان وـ  ايـنــف ايااسوــس فـس اي  ا ــر فـس ن سيــد وــند 
ايجـس فـسزت   ـس اي د ـد اإلوـنماد يإلن ـسذ  أ   ـط ايحسء ايطبر ايلـسنس مـل اانجخس ـست ايجشـريـاد 

يؤ ــط ايكسلــس أن عةواــد ايــر ي  ةــ ع يااــ  صــاااد لةسمــس  فــس ايلاقــ     إن عةواــد اإليحــسء  
 سن  ايشرارة ايجس وسةة  فس لف ار ايـنف ايااسوس شن س دسءت  يجةنا قـلة   داـرة يا ـ  

 ر ب اي    سن ينـسد   ــطه د ـلل ايجاسرات اياوفاد ايةجشطدة ضةل  ايجاسر اإلونمس فس اي  ا
 ايـةواد اانجخس اد  

عوــو وــكط ملاد ــست باوـــد فــس اإلااــسء ايشـــداد ب  9772ان وــ  ايـنــف فــس  طايــد وــند 
أمــسه ايةاــسدط  ةنسوــدد صــنة اي ةـــد  ــال أنصـــسر دد ــد اإلن ــسذ  ب قــلات اشمــل ايجــس  سنـــ  

ب قـط وـ طت ةـ ع ايةاـسدط   13صل ط  إيـو اياـط مـل وـا رة اي د ـد عوـو أمـس ل ايـدـسدة 
مشسدات باوـد  يـطة و لر قدط أن لن و  عةواـست ااغجاـسات ايجـس ماـ  عنسصـر ايشـرلد ب 

  9771ايطرو ايللنس ثز قلات اي اش ب ايةطناال إ جطاء مل وند 
ب انجشــر ايـنــف ايـــ   ان وــ  مـــل اإلااــسء ايشــــداد فــس ايةـــطن إيــو اشريـــس   جكــليل وـــد  

وـــو ايةنـــسل  اي دواـــد فـــس ايلوـــي ب ايشـــرخ ب ايحـــرب لاـــ  وــــسر  قـــلات ماـــواد  لاـــا ر ع
 اي اش اإلونمس  يإلن سذ  ب وـسر  اي ةسعست اإلونماد  ايةاـواد   ب ا جاـو ايـنـف عـطة 
أوكسل ملط اـرخ ايةنشـآت ااقجصـسديد ب ايل سفاـد ب اي  ـله عوـو ايلكنـست ايـاـكريد ب ل جاـط 

مــلال ب نصــس اياــلاد  فــس اي رقــست   ــنل ةــ ع اش ريــسء     ب انج ــسو ايارمــست ب ن ــس اش
ايةراوـدا  سنـ  اوـجرالا اد  اي ةسعـست اارةس اـد لجةلــط فـس ايلـحي ايـاـكر  عوـو مؤواــست 
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ايطبيــد  حــرج إوــ سم اينظــسها فشــ طت ةــ ع ايةؤواــست وــد  ان اــسر لــسه  فـــط ايـةواــست ايجــس 
 اشريس  نسي  نلعس مل ايجلياط مل قدط قلى ادجةسعاد باوـد فس ايةطن ب 

ملاقــف غسملــد لجــرابح  ــال ايةاــسنطة   – سصــد اإلوــنماد  –ب بقفــ  اشاــ اب ايااسوــاد 
 ا ــد اي  ــسد ب  ــال ايــطعلة إيــو اياــلار  ا ــد ايلــحي عوــو اينظــسه ياجفــسبج مــ  اي ةسعــست 

 ايةاواد ب قاسدال س ايااسواد 
ايةؤوـرات  اان  ـطأت 9773ب اوجةرت اشبضس  عوو اسيج س  ط لفسقة  إيو غسيد وند 

اي طيــطة فــس ايدــربز مــ  لـاــال ر ــاس ايطبيــد اي طيــط بالخــسذ اي ــرارات اياسوــةد فــس اية ــسل 
ــر ايــللنس ب  ايةــسيس            ب ااقجصــسد  ب لرلاــس عنقــست دطيــطة مــ  اــ ب دد ــد ايجاري

 اشا اب ايجس لنسد   سيةشرب   اإلونمس مدبن اعجةسد ايـنف( ب ايةشرب  اامسزيحس 
 ز ماةط غسي


