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 أستاذ في جامعة هارفرد يطلق كتابه "لماذا تفشل الدول؟" في محاضرة في األميركية
 

سٔثُغٌٕ، خالل يسبضشح فٙ اندبيعخ األيٛشكٛخ فٙ  .اعزجش األعزبر فٙ خبيعخ ْبسفشد، خًٛظ أ
نشدٚئخ انزٙ ُٚشئٓب اإلَغبٌ ٔال ثٛشٔد، أٌ انذٔل رفشم ثغجت انًؤّعغبد انغٛبعٛخ ٔااللزصبدٚخ ا

 رهّجٙ انًعبٚٛش انالصيخ، ٔنٛظ ثغجت انثمبفخ أٔ اندغشافٛب يع انعهى ثأًَٓب عبيالٌ يًٓبٌ أٚضًب.
 

 ُٚبٚشكبٌَٕ انثبَٙ/ 14خبء كالو سٔثُغٌٕ فٙ يسبضشح أنمبْب فٙ اندبيعخ األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد فٙ 
 Why Nations Fail? The Originsبثّ نزشٔٚح كز فٙ نجُبٌ نًُبعجخ اَغالق خٕنزّ 2013

of Power, Prosperity and Poverty  نًبرا رفشم انذٔل؟ يصبدس انغهغخ ٔاالصدْبس(
ٔانفمش(، انز٘ شبسكّ فٙ رأنٛفّ داسٌٔ عبصى أٔغهٕ، أعزبر كشعٙ كٛهٛبٌ فٙ يبّدح االلزصبد فٙ 

 (.MITيعٓذ يغبرشٕعزظ نهزكُٕنٕخٛب )
 

( ثبنزعبٌٔ IFIيعٓذ عصبو فبسط نهغٛبعبد انعبيخ ٔانشؤٌٔ انذٔنٛخ )ٔفٙ انًسبضشح انزٙ َّظًٓب 
(، ERFيصش )-( ٔيُزذٖ انجسٕس االلزصبدٚخLCPSيع انًشكض انهجُبَٙ نهذساعبد انغٛبعٛخ )

رسّذس سٔثُغٌٕ كٛف أٌ انًؤّعغبد انغٛبعٛخ ٔااللزصبدٚخ انزٙ ُُٚشئٓب انجشش ْٙ انغجت فٙ 
سخ ٔانًشض، ٔانغزاء ٔانًدبعخ، ٔنٛظ انغجت انثمبفخ أٔ انًُبش انفدٕاد ثٍٛ انثشٔح ٔانفمش، ٔانص

 أٔ اندغشافٛب.
 

فٙ انكزبة انًغزُذ إنٗ خًغخ عشش عبيًب يٍ األثسبس، ُٚسّهم سٔثُغٌٕ ٔعبصى أٔغهٕ إثجبربد 
انًذٌ انزٙ عشفزٓب زضبسح انًبٚب، ٔيٍ األيجشاعٕسٚخ انشٔيبَٛخ، ٔيذُٚخ انجُذلٛخ -ربسٚخٛخ يٍ انذٔل

صٕس انٕعغٗ، ٔاالرسبد انغٕفٛبرٙ، فٛغزُجغبٌ َظشٚخ خذٚذح عٍ االلزصبد انغٛبعٙ راد فٙ انع
 اسرجبط كجٛش ثبنًدزًعبد انسذٚثخ.

 
ُٚسّذد سٔثُغٌٕ ٔعبصى أٔغهٕ ََٕعٍٛ يٍ انًؤّعغبد: انًؤعغبد االلزصبدٚخ ٔانغٛبعٛخ 

ٛخ اندبيعخ (، ٔانًؤعغبد االلزصبدٚخ ٔانغٛبعextractive institutionsاالعزسٕارٚخ )
(inclusive institutions ،فٙ انًؤّعغبد االعزسٕارٚخ، نٛغذ ُْبن يشاعبح نهمبٌَٕ ٔانُظبو .)

كًب أٌ زمٕق انًهكٛخ غٛش يضًَٕخ، ٔرؤّد٘ انسٕاخض ٔانزُظًٛبد انًفشٔضخ عهٗ دخٕل انغٕق 
ًب، رزشّكض إنٗ عشلهخ عًم األعٕاق ٔرسٕل دٌٔ رأيٍٛ انزكبفؤ فٙ انفشص. ٔفٙ ْزِ انًؤّعغبد أٚض

انغهغخ فٙ أٚذ٘ زفُخ لهٛهخ، يٍ دٌٔ أٌ رخضع ألٚخ لٕٛد، أٔ ضٕاثظ ٔرُظًٛبد، ٔفٙ غٛبة ربو 
نغٛبدح انمبٌَٕ. أيب انًؤّعغبد االلزصبدٚخ اندبيعخ فزضًٍ زمٕق انًهكٛخ، ٔرفشض انمبٌَٕ ٔانُظبو، 



بيخ ٔانزُظًٛبد(، ٔرزٛر ٔرُِظى عًم األعٕاق، ٔرؤّيٍ انذعى يٍ انذٔنخ نألعٕاق )عجش انخذيبد انع
ألعًبل ٔيشبسٚع خذٚذح االَضًبو ثسّشٚخ َغجٛخ إنٗ انغٕق، ٔرغبْى فٙ دعى انعمٕد؛ كًب رّٕفش 

عخ نهغبنجٛخ انكجشٖ يٍ انًٕاعٍُٛ إيكبَٛخ انزعّهى ٔاإلفبدح يٍ انفشص. رؤّيٍ انًؤّعغبد انغٛبعٛخ اندبِي
انًشبسكخ انٕاععخ، ٔانزعّذدٚخ، ٔرفشض لٕٛدًا ٔضٕاثظ عهٗ انغٛبعٍٛٛ، كًب أَٓب رغبْى فٙ إسعبء 

 عٛبدح انمبٌَٕ.
 

ٔلذ خزى سٔثُغٌٕ ثبنمٕل "كبٌ انشثٛع انعشثٙ ثٕسًح عهٗ ْزِ انًؤعغبد االعزسٕارٚخ. رشٛش 
ٕاًل ٔإششاكًب، ٔنٛظ إنٗ انُظشٚخ انًغشٔزخ فٙ انكزبة إنٗ أٌ يب ٚدش٘ عٛمٕد إنٗ يدزًع أكثش شً

 انمبٌَٕ انسذٚذ٘ نألٔنٛغبسشٛخ، ششط أٌ ٚزشّكم ائزالف ٔاعع ٔٚغزًّش".
 

ٔلبل كشٚى يمذعٙ، انًذٚش انًغبعذ فٙ يعٓذ عصبو فبسط نهغٛبعبد انعبيخ ٔانشؤٌٔ انذٔنٛخ 
"أثبس  ٔاألعزبر انًشبسن فٙ انذساعبد انغٛبعٛخ ٔاإلداسح انعبيخ فٙ اندبيعخ األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد

ْزا انكزبة عدباًل ٔاععًب َٔمبشًب كجٛشًا فٙ أٔعبط انًعٍُّٛٛ ثبألثسبس ٔانغٛبعبد. َٕٔصٙ ثّ أٚضًب 
 ثشّذح نهدًٕٓس فٙ شكم عبو".

 
ٔلبل عبيٙ عغبهلل، انًذٚش انزُفٛز٘ فٙ انًشكض انهجُبَٙ نهذساعبد انغٛبعٛخ "رغزُذ انًسبخدخ فٙ 

ثسبس، ٔردًع أدّنخ ربسٚخٛخ يٍ يخزهف أَسبء انعبنى. إَّ عبيًب يٍ األ 15انكزبة إنٗ يب ٚضٚذ عٍ 
ُٚششذ األكبدًٍٚٛٛ ٔصبَعٙ انغٛبعبد زٕل آنٛخ انزفكٛش انٕاخت اّرجبعٓب، ٔزٕل يب ْٕ يٓى فعاًل 

 نزسمٛك انًُٕ االلزصبد٘".
 

يصش "األْى ْٕ عشذ انغؤال انًُبعت ثغشٚمخ -ٔلبل أزًذ خالل، يذٚش يُزذٖ انجسٕس االلزصبدٚخ
صخ إرا دعذ انسبخخ، ثذاًل يٍ اإلخبثخ عٍ انغؤال انخغأ ثغشٚمخ كبيهخ. ٔسٔثُغٌٕ ٚزسّهٗ َبل

ثبنشدبعخ نغشذ انغؤال انًُبعت، نكٍ اندٕاة، ٔززٗ نٕ نى ٚكٍ كبياًل، ُٚشٛش فٙ االردبِ انصسٛر. 
بء انزٙ فًٛب رّٓت سٚبذ انزغٛٛش عهٗ يُغمزُب، انفشصخ عبَسخ أيبيُب نإلفبدح إنٗ زذ كجٛش يٍ األخغ

 اسركجٓب اٜخشٌٔ فٙ انًبضٙ".

   

 
 
  انهٛجشانٙ   األيٛشكٙ   ٔرعزًذ انُظبو انزعهًٛٙ   1666انعبو    ثٛشٔد فٙ   رأعغذ اندبيعخ األيٛشكٛخ فٙ 
  خبيعخ ثسثٛخ رذسٚغٛخ،   ٔاندبيعخ ْٙ  . كًُٕرج نفهغفزٓب انزعهًٛٛخ ٔيعبٚٛشْب ٔيًبسعبرٓب   نهزعهٛى انعبنٙ 
رمّذو      . عبنت ٔعبنجخ   8000   زٕانٙيٍ    عالثًٛب   أعضبء ٔخغًًب  600  ٍي شثكأ  ْٛئخ رعهًٛٛخ يٍ رضى 

ٔانذكزٕساِ    ٔانذكزٕساِ،   ٔانًبخٛغزش،   ُٚبْض يبئخ ثشَبيح نهسصٕل عهٗ انجكبنٕسٕٚط،   يب   اندبيعخ زبنًٛب
ًٗ   انز٘   يشكضْب انغجٙ   فٙ   ٔرذسٚجًب   عجًٛب   كًب رّٕفش رعهًًٛب  . انغت   فٙ   . عشٚشًا   420    فّٛ   ٚضى يغزشف
 
 

  
 



For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Associate Director for Media Relations, ma110@aub.edu.lb, 
01-353 228 

 
 

Website: www.aub.edu.lb 
Facebook: http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter: http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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