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اجتاهات كتابة تاريخ اليابان يف الواليات املتحدة األمريكية

أدوين رايشاور وباتريك مسيث أمنوذجني
األستار المساعذ الذكتىر
كاظم هيالن محسه
جامعت البصرة -كليت التربيت
الملخص :
يتٌاالّا بحث ا هْضااْا باهلُاالا ةتلاااخ ااالبين بح لااالى اام بحْ ياالا بحوت ا بحتاام بًمتااوى ح ا
ه بست ي كةيت ي ،اْتا بحثلحثْى بألهةيك ْى م بحتلبين بح لالًم عل ِول ُّول:
 -1بحو بسخ بحو ل ظخ .
 -9بحو بسخ بحتم ه خ .
ّذحك هي خالا ةلاث ي ّةتلا يُ ،ول أدّيي ببيشلّب م ةتلاَ (بح لالً ْى) عي بحو بسخ بحو ل ظاخ،
اْصاهَ بحا بّبد ُااٍ بحو بساخ ّبااةت هاستا ِلّ .الاةياك سااو

ام ةتلااَ (بح لاالى بعياخ م يا ) ،عاي بحو بسااخ

بحتم ه خ ،بحاي يع هي بحثلحث ي بحوعلصةيي بحوِو ي بحايي أسِوْب م بحعول عل ح لء بحو بسخ بحتم ه خّ .سٌمْم
ات ل ل ًّم باةت بآلببء بحتم ملءا م بحكتلا ي حٌثةت هي خالحِول بحطةّحالا ّبألساا بحتام اماْم عل ِوال
ُلالى بحو بستلىّ ،أثةُول م اشكل صْب بح لالى م بحْ يلا بحوت

ّبحعلحن.

The research subject of writing the history of trends in Japan in the
United States, which was divided into two schools of thought, the distribution of
U.S. researchers in Japanese history to them, namely :
1-The Conservative school .
2- The progressive school.
Through the two writers and two books, namely Edwin O. Reischauer in
his book (The Japanese) from the Conservative school, as one of the pioneers of
this school and the most prominent founders. And Patrick Smith in his book
(Japan: A Reinterpretation), progressive school, which is one of the important
contemporary researchers who contributed to the work on the revival of the
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progressive school. We will analyze and critique the most prominent views in
two books that came to the highlight of the proposals and during which the
foundations upon these schools, and their impact on the image of Japan in the
United States and the world.

المقذمـت :
جٌضر٣تتصتجضؿحتتتحشتةطحذتتستضتتحٌَمتجيُحذتتحات تتٍتجيى َتتحشتجييطكتتىزتذٛتتىٌزتٌتُٓتتستذ٫تتح ُ ت ْحْتتُُ تتيتتحت
ج ْطٍٗجقتوج َىويىؾُس،توضر٫حًتيهًَ تجي٫ح ُّ تضىَ٨تجيرحقػىاتجأل ٍَكُىات ٍتةطحذستجيطتحٌَمتجيُحذتح ٍت ٪تًت
ىٌْطُ تتيح:تجييىٌْستجييكح ٧ستّ ،The Conservativeبحو بسخ بحتم ه خ .The Progressive
َهىفتجيركعتئيًتوٌجْستتحضُ تجييىٌْطُ توآٌجتهيتحتو ىجفههيتحت ت تنتاتتةتحضرُ توةطتحذُ ،تتيتحت ووَت ت
ٌجَٗتحوٌتت تٍتةطحذتتاتيجيُحذتح ُىا ت٪ت تجييىٌْتتستجييكح ٧تس،تذىٚتهاتجقتتىتٌوجوتتتً تجييىٌْتستجاتيت تَكت ت ت ت
إُْٓهح.توذحضٍَكتْيُعت ٍتةطحذاتيجيُحذحاتٌؤَتستؾىَتىز ،ت٪ت تجييىٌْتستجيطةى ُتس،تجيتًٌتَ٫تىت ت تجيرتحقػُ ت
جيي٫حٚتتٍَ تجييهيتتُ تجيتتًَ ت ْتتهيىجت تتٍتجي٫يتتهت ٪تتًتئقُتتحعتتتتً تجييىٌْتتس،تذ٫تتىتجاتضٍةتتصتْ تحتقستجيكطحذتتست
وجيطأيُفت ٍتجيطحٌَمتجيُحذح ٍ،ت ىزتيُٓصتذحيةٍُٛز،تج طىشت ت ٩ ٣تجيهيُٓنحشتقطًت هحَستجيةٍاتجيٗ٫تٍَ ت
قكٍجًتً ٪تجييىٌْستجييكح ٧س .ت
وضكي ت تيُستجيركعت ٍت  ٍ٫ستةُفتةطدتجأل ٍَكُىاتضحٌَمتجذٍَت ىتيهت ت تٍتجييكتُ١تجيهتحوبتفرتهت٪تح ت
5945توجت تق هحته تذ٫ىت هحَستجيكٍختجي٫حييُستجيػح ُس.توذهٟهتجييإْٓستجإل٪ا ُستوفىٌزتجيطأغٍُتجإل٪ا تٍت
جيهحتهتجيًٌتَطٍةاتجأل ٍَكُىاتً ٪تضٗكهتجيٍ ٌتجي٫ح تجي٫تحييٍتوجضؿحتحضتات تحاتجيٛتىٌزتجيطتٍتَةتى ى هحت٪ت ت
جيُحذحات ٖكتْطكىاتتٍتجيٛىٌزتجييٍ٫و ستذهحتً ٪ت ٣حقتوجْ،٩توتًجت حت كحوتتذكػاتوذُح اتذهىفت  ٍ٫تتستةُتفت
ضٗك صت ٌجؤ حت ٪تجيُحذحا،تئيتجاتجيكطحذحشتجيٍ٫ذُست طأنٍزتؾتىجًت٪ت توٌجْتستتتًجتجيٗت٫دتوٌجْتستوج ُتستو٪ت ت
فٍخي، 5تيًجت ك ت ٫طيىتً ٪ت حتضنة اتينحتجيكطحذحشتجيغٍذُستجيطٍتؾ هحت ٍَكُتستو ت تغت ت تحاتؾتُعتجًتةرُتٍتجت ت ت
ٚىٌزتجيُحذحات ٍت يتح نحتضٗك صتذىٍ٪ت نحتجوتذىو ات ت طحؼتضأغٍُتجيكطحذستجأل ٍَكُستي طحٌَمتجيُحذح ٍ .ت
ت

المذرست المحافظت:
ي2

جٌضر٣صتتً تجييىٌْست نًت ٗأضهحتذحيهكٍتج ْطٍٗجفٍ ،ت ٍْ تجألْطٍٗجقتٚتىٌزتجيُحذتحا،تذ تىجًتٚتح ُحً،ت
ذُٓ٣حً،ت ٍ٣٫جً.تئيتُٚغتج ْطٍٗجقت ت كحٌتوضٛىٌجشتؾحتُزت ٪تجييؿطي٫حشتوجيػةح حشتوجيٗ٫ىختجيطتٍت
ضيطتتىت ت تٖتتٍقتجيركتتٍتجييطىْتت١تئيتتًتجييتكتتُ١تجيهتتحوب.تتتتًجتجيٗتتٍقتجيتتًٌتٚتتىٌتتذأ تاحتقحيتتستؾح تتىزت حهطةتتىزت
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ي ىَنح ُكُستوجيكُىَس،تٚحىٌتغحذطستضطكٌٍتً ٪ت ٍتجيٛ٫تىٌ،ت حيٗتٍفٍت ت توؾهتست ٍ٧تتحتد ىؾتىوت كٓتد،ت
ه ىقت ٓىقتذحيةتىٌتوجيطةحيُتىتجيٓتٍ ىَس،تو ٓتكستوجتيتستجيىؾتىوت ت تجيكتُاتوجألْتً.تةتأاتجيٗتٍفٍتتةتحت ت
غٍَدت،تغٍُت أيىف،تغح ٝتغٍُت ههى ،ت ٫ط تغٍُت ٍٟعدي . 3ت
ون صتجيى َحشتجييطكىزتجأل ٍَكُست طأنٍزتئيًتْحقستج ْطٍٗجقتضر٫حًتيكىجغست ٗأضهحتوٞتليست ٓتط٫يٍجضهحت
ةحٌ تتستذتتىوتت وٌذتتح،توةح تتصتجيُحذتتحاتجقتتىتجذتتٍَت ىٞتتى٪حشتج ْطٗتتٍجقتجأل ٍَكتتٍتيٗتتٍجةطهيحت تتٍتقتتىووت
جييكُ١تجيهنىٌتوييؿحوٌزتجيه رُ ت ويًت ٓط٫يٍجشتجأل ٍَكُُ ت ٍتجيٗتٍقتجألفٛتًتي ُحذتحا.توجيٛتىٌزتجيطتٍت
ٚن٫هحتتًجتج ْطٍٗجقتةح صتةهُ ستةيحتفحتتجوْكحٌتوجَ ىت ٍت٪ح ت5889تذـؿ٫هتجيُحذتحاتتدجنطٍج٪تحًتنحيٛتحًت
...ت تَىؾىتذ ىتةهًج،ت تَىؾىت حِتةهإ عدي. 4توفىت نًشتتً تجيٛتىٌزت أنتًتحت تٍتةطحذتحشتجييٓطٗتٍفُ ت
جأل ٍَكُُ تيطٗكهت ىٌْستجوتجضؿح تذح طىجوتوجْ٩ت ٍتةطحذستضتحٌَمتجيُحذتحا،ت٪تٍفتذح ضؿتح تجييكتح ٥تجوتذحْت ت
تحوٌتجيكٍَتُج ػُي ت ٌت تحوٌتَتتٍزتجألفكتىجاتThe Chrysanthemum Clubتي. 5توةتحاتيتىنىتتجيُحذتحات
جيكٍختجي٫حييُتستجتيػح ُتستٞتىتجيى َتحشتجييطكتىزتووٌتت هت تت تٍتجاتَىٞت٩تتتًجتجينتحوٌتضكتصتٌ٪حَتستجيىةتح شت
وجييإْٓتتحشتجيككى ُتتس،تئيت ٚتترفتجيرتتحقػىاتجألةتتحوَيُىاتضتتىٌَؿُحًتٌؾتتحتت هتتحذٍجشتجوتذهى تتستجيتيهتتحذٍجش،ت
وجْطغٍفىجت ٍتةطحذستضحٌَمتجيُحذحاتذنهّتجْطٍٗجفٍ-ت هحذٍجضٍ،ت ٫ي ىجتً ٪تُٚحغستٚتىٌزتذيا تفتؾح تىزت
تضطغٍُتوذأوٚحفتؾيُ٫ستضكحوتجاتضكىات  ٣ةستوقطيُس.تجذٍَتةطحختتً تجييىٌْستت  :ت
1- Edwin O. Reischauer 2- Robert E. ward 3- Herbert Passin
4- Hugh Borton 5- Joseph C. Grew 6- Ezra Vogel
ضرنتتصتجييىٌْتتستجييكح ٧تتستجضؿحتتتحت كتتىوجت تتٍتةطحذتتستجيطتتحٌَمتجيُحذتتح ٍتضيكتتىٌتقتتىتت كتتٍزتجاتْتتٍُ٣زت
جيٓ٫كٍَُ توج رٍَحيُُ توج ضؿحتحشتجي٫ىوج ُست ٍتجيػاغُنحشتةح تصتج كٍج تحًت٪ت تجيٍَ٣تمتجييٓتطةُ تي طتحٌَمت
جيُحذح ٍ.ت ةىتةطدتذىٌضىاتي 6ت،Hugh Bortonتئيًت ؿ ستFortune Magazineت ٍت َتحٌت،5942ت ؿُرتحًتت
٪ت ت ضٓتتحؤتتيهتتحت٪ت تةُهُتتستجيط٫ح تتهت تت٩تجإل رٍج٢تتىٌتذ٫تتىتج طهتتحعتجيكتتٍختجي٫حييُتتستجيػح ُتتس:تدجاتةتتهتفٍجعجضتتٍت
وجضٛح ضٍت ٍتجييؿحتتجيُحذح ٍتضةىو ٍتئيًت طُؿستفىَستتٍتجاتجيكك تجإل رٍج٢ىٌٌتَيك تجاتَٓطهى ت٪تح اًت
تتح٪اً،تذىٚتتهات كتتىٌجًتض طتتفتقىيتتاتجي٫نحٚتتٍتجيىَيةٍجُ٢تتستجيطتتٍتَيك ت تجاتضكك تت تجيُحذتتحات...ت تتأٌتج تتستجوت
ؿيى٪تتست ت تجأل ت تضؿرتتٍت ٪تتًتئْتتةح٠تقكيهتتحتجيي كتتٍتذيتتحت ُهتتحتجيُحذتتحا،تْتتُإوٌتييتتكتئيتتًت٦هتتىٌت٪نتتفت
جؾطيحٍ٪تذُ تجييىج٢نُ ت...تو ت ٌيتْررحًتفىَحًتَى٪ى حتئيًتئْتةح٠تجإل رٍج٢تىٌدتي. 7تتوفتىتوج ةتات تٍتؾتىتٍت
تًجتجيٍ ٌتجيٓهٍُتجأل ٍَكٍتجيٓحذمت ٍتجيُحذحاتؾىََفتةٍوي 8ت،Joseph C. Grewتجيًٌت ٛفتذٟتٍوٌزت
( ) 941

لسنت 3102

مجلت آداب البصرة  /العذد ()64

٪ى تئيغحعت إْٓستجي،ٍٔ٫تئيتٌ يت ُهحتدقٛنحتٞتىت ىٞتًتجيُيتُ توجيُٓتحٌ،توقؿتٍتَجوَتستينيتىتٚتكُفت
وْ ُ دي. 9توفىت ٍٓتةٍوت ىفهات ٍتةح ىاتجألوتت5943ت ٍتج اتٍ٪فتجي٫ىَىت ت تٌؾتحتتجيىويتستجيكرتحٌت تٍت
جيُحذحا،تذيحت تُه تجإل رٍج٢تىٌت هٓتا،تةتحت ىجتَ٫ي تىاتذٗتكهتؾتحوتوواتؾتىويتي ٓتٍُ٣زت ٪تًتجيؿتُٕتوضهتحوٌت
جيكٍختٞىتجيى َحشتجييطكىزتوذٍَ٣ح ُح،ت حإل رٍج٢ىٌتقٓدتوؾهست ٧تٍ ت تَطكيتهت ٓتإويُستجيكتٍختي. 51ت
وٌ يتجاتجيٗنطىَسي، 55تذىٚههحتوَح ستجيُحذحاتجيٍْيُستجييطٟينست٪رحوزتجإل رٍج٢ىٌ،ت طتًتوح٪يتصت ت تقتحة ت
ٍََىتجيٓا توغُ ٍتنح٩ٞتيٍُٓ٣زتجيؿتُٕ،تْتطكىاتدغتٍوزت تٍت ٓتإويُستئ٪تحوزتذنتح تعتجأل تسد.توج تات تٍت٦تهتٖتٍو٠ت
نحْرستَيك تجاتضٛرفتجييإْٓستجإل رٍج٢ىٌَستد ى٪حتقىَػحتو ةػٍتوَيةٍجُ٢ست تجيي كُستجيىْطىٌَسدي . 52ت
ةحات٪ىوتةرُتٍت ت تذتحقػٍتتتً تجييىٌْتستَةى تىاتذحيطتىٌَّت تٍتؾح ٫تستتحٌ تحٌو.تو ت ت ذتٍَت تجوتوَت ت
ٌجَٗحوٌتجيًٌتويىت ٍتجيُحذحاتألختةتحاتٟ٪تىجًت تٍتئٌْتحتيُستضرٗتٍَُس،تو ٦تصتقُحضتاتو هنطتاتذىٚتهاتذحقػتتحت
و ٓطٗحٌجتيىجٖن ٣تووذ ى حُْحت ٍضر٣حتذةىزتذحيُحذح ُُ ت٢ىجتتقُحضا.تتوفىت ويتٌجَٗتحوٌتووٌجًت كىٌَتحًت تٍت
ٌْ تٚىٌزتجيُحذحات ٍت يتحاتجيٗ٫دتجأل ٍَكٍي . 53ت
قىغصت ٪يحتت ٌجَٗحوٌت غٍجًتةرٍُجً،توةًيكتغٍُتحت تةطحذتحشتتتً تجييىٌْتس،ت تٍتضٗتكهتٚتىٌزتجيُحذتحات
ٍتُ٪ىاتجأل ٍَكُُ .تو تذُ تجأل٪يحتتجييهيست تتًجتجينى٨تةطحختٌُ٪جت ىؾهتجيُحذحاتٌف توجقىت Japan
as Number Oneتجيٛتحوٌت تٍت٪تح ت5979ت وةتحاتتتًجتجيكطتحختذينُيتستو٪تىزت ٓطهُٟتستةرُتٍزتو طٛت ست
يأل ٍُةُُ تقطًتَط ٫يىجت تجيُحذح ُُ توٌوْحًت ٍت ٟحتهتجإلؾيح٨تو ٍج٪حزتد ٛحيفتجيُٓحْستجيُ ٫تحدتوٌوـت
جيط٫حوات ٍتجييٛح ٩تجيُحذح ُسي. 54توفىتٌووتٌجَٗتحوٌتتتًجتجيتٍ ٌتذةتىز،تئيتٚتىٌتجاتجيُحذتحاتوويتستنحيُتست ت ت
جيطنحفٟتتحشتوجيٛتتٍج٪حش،توةتتهت ت ت ُهتتحت ضرتتح٨ت طىجتيتتىا،تٌجْتتيحًتٚتتىٌزتقحتييتتستي يؿطيتت٩تجيُحذتتح ٍ،ت كطتتدت
فحتاً:تدَرىوتً ٪تْ٣فتجييؿطي٩تجيُحذح ٍتةهت ٧حتٍتجييؿطي٩تجيُٓ٫ى،توتىتجيطةُُ تجيًٌتَٓطكةات ةػٍت ت ت ٌت
ؿطي٩تآنٍ.ت حأل٢هحتتَرىواتوجتيحًت طىٌوَ تذحيكُىَستوجينٗح،٠توجينحِت ٍتةهت كتحاتَن ٣ةتىاتئيتًت تتىج ه ت
ٍت ٍـدي. 55توةطدت ٍت كحاتآنٍت ت ت ةطحذتاتفتحتاً:تدج تات ؿطيت٩ت رتطهؽتو ٪تًتن تمتةرُتٍ،ت طتُ تجيطُج تًحت
ٖىَىجًتذحيةىج ُ .ت حتجيٓة٣حشتج ؾطيحُ٪ست هٍتقح شت حوٌزدي. 56توٌ يتٌجَٗحوٌتجاتجيٗهٛتُستجيكٟتحٌَست
جيُحذح ُستٖهُٛست طىقىزت تضىؾىت ٍتوجن هحت ٌتٍٚج:٨تدجاتجيُحذح ُُ تَُٗ٫ىات ٍت ؿطيت٩ت ٓتطةٍتذٛتىٌزت
كى٦ست تجغٍت ُاتألٌت٪ا ست ت٪ا حشتج هٛتح تجيٗهٛتُس،ت ؿطيت٩تَ٫يتهت تٍتْاْتستوتتىوع،توَيكت ت
جاتَكىاتئ يىيؾحًتي يؿطي٫حشتجألنٍيتذيحت ُهحت ؿطي٫حشتجيىَيةٍجُ٢حشتجيغٍذُسدي. 57ت حت حتَاق٧تاتذ٫تٝت
جيغٍذُُ ت ًيكتٍَؾ٩ت-قٓدتٌجَٗحوٌ-ت اتتتإ عتيُٓتىجت ت تجييط ٫يتُ :تدتو تحتضتٍج تُ٪تىاتغتُتٍتجييط ٫يتُ ت
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تجيغٍذُُ تةح هٛح ت ٍتجيٗهُٛستجيكٟحٌَستجيُحذح ُستتتىتذرٓتح٢ستذحينٓترستي ُحذتح ُُ ت ٓتحيستغُتٍت ٍ٫و تست
ً ٪تجإل٢اق،تذحْطػنحعتذٝ٫تجييػةهُ تيوٌتجيكٓحُْستجيهحٚسدي . 58ت
وَهٍٜتٌجَٗحوٌت ن٣متض٣ىٌتجيطتحٌَمتجألوٌذتٍت ٪تًتجيُحذتحات ت تَجوَتست ْطٗتٍجفُس،ت ُإةتىتجات هٟتست
ُؿتتٍتي ت تضك ت تقتتىغحًت٢حٌت تحًتو ت هحؾث تحً،توئ يتتحتتتتىتقتتىظت٢رُ٫تتٍ،توييتتكت٪نتتى حتَطرنتتًتٌجَٗتتحوٌتجيكحضتتدت
جيٍ ْتتيحيٍتذح طُتتحَ،تذتتحوٌجدتجوتذىو تتا،تفتتىج ُ ت تتحٌةّتفتتحتاً:تتدجاتٛ٪تتٍت ُؿتتٍتجإلٚتتاقٍتَيك ت ت ٪تىّ ت
ٍق تتستض٣تتىٌتقطيُتتس.توَن٧تتٍتةػُتتٍت ت تجي ٫يتتحعتئيتتًتتتتًجتجيٛ٫تتٍتذىٚتتهات ٍق تتست٢رُُ٫تتستَ٫ةرهتتحتذٛتتىٌزت
وضى حضُكُس،توو ةحًتيةىج ُ تجيطحٌَم،تجيػىٌزتجيرٍؾىجََستةيحتقىظت ٍت وٌذتحتجيي٫حٚتٍزدتي. 59تذي٫نتًتجاتةتهت
جييؿطي٫تتحشتجييط٣تتىٌزتقطتتًتضط٣تتىٌت ذتتىتيهتتحتجاتضيتتٍتذحييٍجقتتهتوجيط٣تتىٌتجيطتتحٌَهٍتتجيييحغتتهتييتتحت تتٍشتذتتات وٌذتتح،ت
طغحُٞحًت ٪ت حتيهً تجيٗ٫ىخت تنٛىٚتُستجيط٣تىٌ،تتتًجت ت تؾح تد،تو ت تؾح تدتآنتٍ،تج تات٪نتى حتؾ٫تهتٛ٪تٍت
ي21

ُؿٍت ٍجًتقطيُحًت هىتٍَُٗت تٍ٢فتنهٍتئيتًتجات تطفت تحغُىتذُتٌٍت

Matthew C. Perryتتتىت تٍتقطيتٍتت

َٟحً،تأل اتؾحعت ٍتجيُٓحقتجيطحٌَهٍتجي٣رُ،ٍ٫تو حتةحاتي ُحذحاتجاتضنطةهتي يٍق ستجألنٍيتيجيكطيُس تيى  .ت
َ٫ىوتٌجَٗحوٌت ٍت كحاتآنٍتيُإةىتً ٪تجاتجيطىنهتجيغٍذٍتتىت تَُ٫ىتجيُحذحاتئيًتجيٓكستة يحتج كٍ تصت
٪نهحت كطدتفتحتاً:تدتو تٍزت نتٍيتت يتى تضتى ٍُتج رٍَحيُتستجيغٍذُتستي ُحذتحاتنتاتتجيكتٍختجي٫حييُتستجيػح ُتستييتحت
ضكىشتجيُ حذحاتوجف٫هحتذ٫ىتجيكٍختيطٛرفتذ ىجًتَككيتاتجفطٛتحوتضٛتنٍُ٫تويتات إْٓتحشتقىَػتستٛ٪تٍَسدتي. 25ت
جاتفٍجعزت طأ ُستيافطرحِت ٪ا تَ٧هٍتةُفتجاتٌجَٗحوٌتَؿُ تفح٫٢تحًتذأ تاتيتى تج قتطاتتجأل ٍَكتٍتي ُحذتحات
ييحتةحاتيهحتجاتضنهٝتجفطٛحوَحً،توةأاتفىٌتجيُحذحاتو ٍُٛتحت ٍضر١تذهَُيطهح،تجيطٍت ذىتجاتضكتىات ٪تًتَتىت
جأل ٍَكُُ ،تو٪نى حتًَةٍتٌجَٗحوٌتييكتذحيرىعتذــــيو ٍزت نٍي ت هتىتَٗتٍُت ت تذُ٫تىتئيتًتجيهتطفتجأل ٍَكتٍت
ي ُحذحاتجيينُ٫يست ٪تجي٫حي ت ٍت٪ح ت،5853توتىتَحًةٍتٞينُحًتذحات هٟست ُؿتٍتجٌضر٣تصتذهتطفتجيُحذتحات ٪تًت
َتتىتجأل تتٍَكُُ تذ٫تتىتُ٪يتتست٢ىَ تتست تتٍت٪هتتىتضىةىة تتحوجي، 22توجات هٟتتطه تج فطٛتتحوَستذ٫تتىتجيكتتٍختجيػح ُتتست
جٌضر٣تصتذهَُيتتستجأل تتٍَكُُ تيهت توجقتطاتتذاوتت تي يتتىزت.5952-5945تو ت تجييػُتٍتياْتتطغٍجختج تتات ت ت
غٍُتجيىجٞفتً ٪ت ٌتٖةتجْطنىتٌجَٗحوٌتيُهطٍٜت ٍجًتي تَطفتي٫كٓات ٍٚتستضحٌَهُتستقةُةُتستيُػرتصت ٗت ات
قطًتَيك تضةٍٍَتنا ا .ت
وَغحي ١تٌجَٗحوٌ تجيطحٌَم ت ٍووجً تج ا تةحا ت ٍ ت ُس تجيى َحش تجييطكىز ت٪نى ح تجقط ص تجيُحذحا تتى تذنحؤتح تئيت
َةىت:تدو ٩تضٛيُ تجيى َحشتجييطكىزتً ٪تجيطٛىٌ تي ٓ٫كٍَُ تجيُحذح ُُ تووففت ٗح٢ه تضيح حً،تيكنهحتي ت
ضهيهتجيطه١ُ٣ت تجؾهتئ٪حوزتذنحعتجيُحذحاتذ٫ىتجيكٍخدي. 23توتً ت غحي٣ستةرٍُزتوضغُ٣ست هٟىقستألتىجفت
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جيُٓحْستجأل ٍَكُست ٍتجيُحذحا،تئيتجات نٍت حتةح صتضهكٍت ُاتجيى َحشتجييطكىزت ٍتذىجَستج قطاتتتىتئ٪حوزت
ذنحعتجيُحذحا،توجات ٍجؾ٫ستيىغحتمتجيهحٌؾُستجأل ٍَكُستضإةىتييك،ت ةىتؾحعت ٍتيجيطىؾُاتجألْحِتي ككى ست
جيٓ٫كٍَستييحتذ٫ىتجْط ٓا تجيُحذحا تجيًٌتوؾاتئيًتفحتىتْ ٣ستج قطاتتجيؿنٍجتتجأل ٍَكٍتووغاِت حدت
آٌغٍتDouglas MacArthurت ٍتجألوتت تضٍَٗ تجيػح ٍت،5945تضأةُىتوجٞفتً ٪تٍٞوٌزت٪ى تئَاعت
بحوهلا ب قتصلدي أي أُو خ" :سْف حي اتْح ]هلك آبثة] أي هتاّح خ إلعلد اأُ ل ب قتصلد بح لالًم بّت
ضةىَطا.توْط٫يهتً ٪تضىُٞفتجأل ٍتئيًتجيٗ٫دتجيُحذح ٍت تج اتي تَكىاتتنحدت ٌتجيطُج تذحييكح ٧ستً ٪ت
ٓطىيت ُٗ٫ست ح ُ٫ت ٍتجيُحذحادي. 24توجيطىؾُاتتنحتٍَُٗتذٗكهتوجٞفتذأ اتيُّت

توجؾرحشتجيينطٍٛت

يجيى َحشتجييطكىز تئ٪حوزتذنحعتجير ىتجييهُو تيجيُحذحا ،ت حيهىفتتىتضك ُ٣تجيرنًتج فطٛحوَستجيُحذح ُستجيطٍت
ةح صت ت تجيٍةحتُتجيطٍتفح صتُ ٪هحتفىزتجيُحذحاتجيٓ٫كٍَس،تجيطٍت كنطهحت

تجيطىؾات كىتجيطىْ٩توجييٗحٌةست

ذةىز ت ٍ تجيكٍخ تجي٫حييُس تجيػح ُسي ، 25ت يهيس ت حد تآٌغٍ ت ٍ تفُحوز تضنهًُتُْحْس تج قطات تجأل ٍَكٍ ت ٍ تجيُحذحا تتٍت

دضهكُكتج فطٛحوتجيُحذح ٍتويُّتذنحع دي. 26ت ت
و ٪نى حتَطنحوتتٌجَٗحوٌتُْحْتستج قتطاتتَطغحٞتًتضيح تحًت٪ت تجيطكتىتتوج ٣٫ح تستجيكرتٍيتجيطتٍتقتىغصت
ُهتحت تٍت٪تح تت5948ت ،توَطغحٞتًت٪ت تجي٫هتىت٪ت ت ؿٍ تٍتجيكتٍختو٪ت تئ٪تحوزتضٗتكهتجيُجذطٓت تىت Zaibatsuي، 27ت
و٪تت تجيٟتتغ١تجأل ٍَكتتٍتإل٪تتحوزتضٓتت ُفتجيُحذتتحا،تو٪تت تقي تتستجيط٣هُتتٍتجيكيتتٍجعتجيطتتٍت٢حيتتصتجيٗتتُى ُُ٪ت
وج ٖطٍجةُُ .ت وفىتوج ٩تٌجَٗحوٌت ٪ت ٫حتىزتجيٓتا تجيطتٍتوف٫طهتحتجيُحذتحات ت٩تجيك هتحعت تٍتْتحات ٍج ُٓٓتكىت
5955توذحيكيحِت هٓاتوج ٩ت ٪ت ٫حتىزتجأل ي 28تجيطٍتوف٫طهحتجيُحذحات ٩تجيى َحشتجييطكىزت تٍتجي٫تح ت هٓتات
يطتتح ُ تذةتتحعتجيُحذتتحات تتٍت ٍَتتمتجي٫تتحي تجي ُرٍجيتتٍ،تئيتةطتتدتفتتحتاً:تدةح تتصت ٫حتتتىزتوجفُ٫تتستؾتتىجًتيت تَتتًةٍتٞتتي ت
ٛىٚهحتو٩ٞت ٌتفُىوتٓ٪كٍَستً ٪تجيُحذحادي. 29
َ ٫تتمتٌجَٗتتحوٌت ٪تتًتجإلؾتتٍجعجشتج فطٛتتحوَستجيطتتٍتَن٫طهتتحتذتتـيجإلٚاتقحش ت تتٍتجييٍق تتستجألويتتًت تت ت
ج قطاتتذةىيا:تدةح صتئؾٍجعجشتؾٍجقُستٌذيحتضإوٌتئيًتجيةٟتحعت ٪تًتتتًجتج فطٛتحوتفٟتحعًتضح تحًتذتى ًت ت ت
ضكٓتتُ تقحيطتتا.تو تت تغ ت تتفح تتصتْ ت ٣حشتج قتتطاتتجأل ٍَكتتٍتذا هتتحعتييتتكتجيرٍ تتح ؽتجإلٚتتاقٍتوضكىيتتصت
جيطأةُتتىجشتجأل ٍَكُتتستئيتتًتٞتتٍوٌزتجيةُتتح تذيكتتحو شتؾىَتتتىزتإل ٫تتحٔتجيٛتتنح٪ستجيُحذح ُتتسدتي. 31توَطغحٞتتًت
ٌجَٗحوٌتتنتحت٪ت تجألْترحختجيكةُةُتتست تٍتتتً تج ت ٣٫ح تست ت تضتى ٍُتجيُحذتحاتئيتًتذنحتتهتح،توجييطيػ تستذطتىجُ٪حشت
جيكٍختجيرحٌوزتجيطتٍت تٍَشتْتةى٠تجيٛتُ تذُتىتجيٗتُى ُُ٪ت٪تح ت5949توجيكتٍختجيكىٌَتست5953-5951توجيهتىفت
جأل ٍَكٍتذطكىَهتجيُحذحاتئيًتق ُفتفىٌت ٍتجيين٣ةس،تيطه فتجي. ُٛتوَىٍ٪تٌجَٗحوٌتذى ًت تييتكتجاتجيٓتردت تٍت
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ج ٣٫ح ستُْحْستج قطاتتَكي ت ٍتجيكٍ٘تجأل ٍَكٍتً ٪تج فطٛحوتجيُحذح ٍتجيًٌتدةحاتئ ٫حٖاتتى حًت ٍْى حًت نتًت
جيرىجَتتسد،تو٪نتتى حتوؾتتىشتجيككى تتستجأل ٍَكُتتستجاتجإلؾتتٍجعجشتغُتتٍتٚتتحترست٪ي تتصت ٪تتًتضغٍُُت تتح.توتتتًجت تتحت
ضىقٟاتوغحتمتوَجٌزتجيهحٌؾُستجأل ٍَكُستجيطٍتضٍذ١تج ٣٫ح تستذكٓتحذحشتجيكتٍختجيرتحٌوزتويتُّتذتحيكٍ٘ت
ً ٪تجييٛحيفتجيُحذح ُست-ةيحتَؿحوتتٌجَٗحوٌ-ت هًجتةح صت نٍت حتضهكٍتذاتجيى َحشتجييطكىزتآ ًجدي. 35
و ت ؿىت غٍجًت٪نىتٌجَٗحوٌتينهحَستقٍخت٪حييُست ى ٍز،ت ػهتجيكٍختجي٫حييُستجيػح ُس،ت ٍتذ تىت ػتهتجيُحذتحات
َ٫ىتجقىتجيةىيتجيٍتُٓتست ُهتح،تو نتٍتجييهتُو ُ تجييٓطٓت يُ ،تذتأغٍتجْتطهىج تجيةنحذتهتجينىوَتستٞتى .تئيتةطتدت
ٌجَٗحوٌت ٛىٌجًتو٩ٞتَحذتحات تحتذ٫تىتجيهَُيتس:تدجييى٦هتىاتجيككى ُتىاتجْتطيٍوجت تٍتجيةُتح تذتأوجعت ٪تيتحيه ت
جييكتتىوزت ٪تتًت ٟتتهتوؾتتا،توجييىٌْتتىاتوج ٚت ىجتضأوَتتست هيتتطه ت تتٍت٪ي ُتتستجيطتتىٌَّ،توجي ٣رتتستوج ٚت ىجت
ضك ُٛه تي ، ٫ت ٟاًت ٪ت كحويستةهت ىج ٢تَحذح ٍتجيطكُفت ٩تجيٍ٧وفتجيؿىَىز.توً ٪تجيٍغ ت تووج تست
جيطغٍُُتجيطٍتةحاتجيٗ٫دتجيُحذح ٍتَُٗ٫هحتئ تج اتجْتطيٍتَيٟتٍت تٍتٍَ٢تمتقُحضتاتجيين٧يتس،تةيتحتةتحاتْتحتٍجًت
نًت٪ىزتفٍوادي. 32توتً تجيٛىٌزت نح ُستي ىفحت٩تجيطحٌَهُس،تييكت اتجْطٓا تجيُحذحاتوجقطايهتحتضٍةتحت غتحٌجًت
ةرٍُزت ٍتجييؿطي٩تجيُحذح ٍتو ويتئيًتقىوظتضغٍُجشتوجْ٫ست ُا،ت حييؿطي٩تجيًٌتٍ٪فتذحْتطةٍجٌ توضيحْتكات
ووقىضا،تضٍٜ٫تذأغٍتٚى ستجيهَُيستوج ْطٓا تئيًتتُ تفىَس،تن ه صت٪ىوجت ت ىج ٢تجيةىزت ُتا،ت كتحات
ُ ٪ات ىجؾهستقحيستؾىَىزتي تَك تيهحتْحذةست ٍتضحٌَمتجيُحذحاتضيػ صتذكحيستجقطاتتفىيت ؾنرُتستألٌٞتا،تذ٫تىت
قٍختفحُْستضٍةصت غحٌتحتج فطٛحوَستوج ؾطيحُ٪ستجييى ٍزتً ٪تجييؿطي٩تذٍ طاي. 33

ت

وَةىتتٌجَٗحوٌت ٍتةطحذاتج ات هتط تت ي غحَتست تٍتٌْت تٚتىٌزت غتحٍَزتي ُحذتحاتييتحت  ٢تمتُ ٪تاتذتـتدجيةىجيتدت
جيطهٍَُٓسدتوتدجييةى شتجيٓ٣كُسدتجيطٍتٍَيتجاتجي٫حي تجيهتحٌؾٍتَيُتهتئيتًت ٫تصتجيُحذتح ُُ تذهتحت ٫طتحًتضؿح رتات
جيىفستوَغي٣ه ت ُهحتقةه .تو تتً تجييةى شتٍَيتٌجَٗحوٌتجاتجي٫حي تةػٍُجًت حت ٍ٧تئيًتجيُحذتح ُُ تودةتأ ه ت
هىوتذٍَٗست تَغٍُوات ىجف٫ه تئ٢افحًد،تجوتَنٍ٧تئيُه تةٗ٫دت ت ذنحعتجيٛ٫ىٌتجيىًْ٣ت ت نتح ٍتوَح تست
َات،zenتجوت ٓهستٍَٛ٪ست نةكست ت٢رةستجيٓح ىٌجٌي 34تجييط٫ؿٍ ستجييٍضر٣ستذن٧ح تجيكك ي. 35ت ت
ٌةُتٌجَٗحوٌتً ٪ت حت٪ى تيةٍ حً ت ٍَكُحًتويوض٫حو ًح تَحذح ُحًت ٍتضؿٍذستتحت ستي طغُُتٍتجيُٓحْتٍتجييىؾتات
قةةصت ؿحقحًتذحتٍجًت ٍتٌ َاتضر ىٌتذيحتٍ٪فتذحيي٫ؿُزتج فطٛحوَس،ت ٍُْ تٌجَٗتحوٌتٚتىٌزتوٌوَتستيط٫ح تهت
جيُحذح ُُ ت ٩تجييكطهتوَةتىت:تدذ٫تىتجات غرطتصتجيى َتحشتجييطكتىزتذهَُيطهتحتي ُحذتحتاتضهىفهتحتَجيتصتجيغٗتحوزت٪ت ت
ُ٪ىاتجيُحذح ُُ تجيًَ تجنًوجتٍَواتجيىجف٩تجيؿىَىتوت ت ٍتقحيست ت توتت تجيهَُيتس،ت ن٧تٍوجتئيتًتجأل تٍَكُُ ت
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ٍ٧زتؾىَىزتذىٚهه تجييٍٖىتجيتًٌتْتىفتَةتىوت تئيتًتغتىت ٟته،تذتى ًت ت تجيطٛتٍفت ت٩تؾتُٕتج قتطاتت
وفحتى تذحْطُحعتوضؿه ،توتىتجيى٩ٞتجي٣رٍُ٫تييػهتتً تجيكحيست تج قطاتدي. 36
وَةى تٌجَٗحوٌتٚىٌزت ػٍُزتياْطغٍجختيٗ٫دت ٫تٍوفتذكرٍَحتتا،ت هتُو ،ت كطته،تَ٫تح ٍت ت تٚتى ست
جيهَُيستو َ حشت حتذ٫ىتجيكٍخ،ت ُٛفتٌجَٗحوٌتتًجتجيٗ٫دتوقحيطاتذحيةىت:تدج تحتجأل ٍَكُتىات ةتىتوؾتىوجت
ذىوٌت تجاتجيٗ٫دتجيُحذح ٍتيُّتتىتجيٗ٫دتجييطٛ٫دتضٛ٫رحًت ٪يًتةيحتةح ىجتَطىف٫تىات ت تنتاتتنرتٍضه ت
ات
ذحيؿُٕتجيُحذح ٍت ٍتْحقحشتجيةطحتتذحييكُ١تجيهتحوب،تيكتنه توؾتىو تٖت٫رحًت ن٧يتحًت ط ٫يتحًتضُ ٫يتحًتؾُتىجً،ت ٟت ً
 ٪تج تاتٖت٫دتْتههتجيةُتحوزتويىَتاتجيٍغرتست تٍتجيط٫تحوات ت تجؾتهتئٚتاـت طتاتوئ٪تحوزتذنحتهتح.توقطتًتجيةتحوزت
جيُحذح ُُ ،تجألةػٍتوٌجَس،ت وٌةىجتذ٫ىتتَُيستجيُحذتحاتجيكح تستجاتتنتحدتٞتٍوٌزتي هٟتى٨تيتاوجٌزتجأل ٍَكُتست
جيجت حت ٌجوشتجيُحذحات ٫اًتجْط٫حوزتجْطةايهح.توذهًجتجييههى تجغرطىجتذٛىٌزتضتى٪ىتي ىتٗتست هت ت ط٫تحو ىات ت٩ت
جإلوجٌزتجأل ٍَكُس.توذُ تجيطىؾاتجأل ٍَكٍ،تجيىجغمت ٍتفىٌضاتً ٪تضىؾُاتجيُحذتح ُُ توٌ٪تتحَطه تٌ٪حَتست هُتىز،ت
وجي٫حوجشتجيُحذح ُستجييطأ ٚست تجيط٫تحواتوجيتى عتي ُ٪يتحعتو عًت ٫تح ً،تذتُ تتتًجتويجدتقتىظتج طتُجؼتُ٢تد.ت
وذى ًت تجاتَػرصتجقطاتتوويستٍَٛ٪ست طةى ستأل تست نتٍيتجقتطا ًتٓ٪تكٍَحًتج تاتةحٌغتست  ٣ةتست...تضكتىتت
تًجتج قطاتتة ُحًتئيًت ؿحـت تًتهدتي. 37تتو تٍزتت نتٍيتَكتحوتتٌجَٗتحوٌتجاتَٛتىٌتجات تحتج طهتًتجت قتطاتت
ئيُات ٍت5952تتىت حتجذطى تذا،توتًجت حتَطنح ٍتؾي سًتوضهُٛاًت ٩تجيىفحت٩تجيطحٌَهُس،تويكنتاتَتىنهت تٍتئ٢تحٌت
كحو شتجييىٌْستجييكح ٧ستجيٍج ُستجيًتٌْ تيىقستَجتُستجأليىجاتي ٫افحشتجأل ٍَكُست ٩تجيٗ٫دتجيُحذتح ٍ،ت
وجيتتًتجيةُتتت حوزتجأل ٍَكُتتستيجييٍٖتتى تي ٗتت٫دتجيُحذتتح ٍتجيتتًٌتٌ يت تتحدتآٌغتتٍت٪نتتى حتنتتٍؼت تت تئوجٌزتْتت ٣ست
ج قتتطاتت تتٍت٪تتح ت5955تجاتجيُحذتتح ُُ ت َجيتتىجت تتٍتْت تجيــتتـي 52ت٪ح تحًت تتٍتْ ٓت ستجأل٪تتىج ت ةحٌ تتستذ٫يتتٍت
جإل ٓحات ٍتجيىفصتجيًٌتٍَيت ُاتجاتجألوٌذُُ توجأل تٍَكُُ ت تٍت٢تىٌتجينٟتؽتي، 38ت ٌتذي٫نتًت اتجيُحذتح ُُ ت
َجيىجت ٍت٢ىٌتجي٣هىيتستجيطتٍتضكطتحؼتئيتًتجييٍذتٍتوجييىؾتا،توتتً تجين٧تٍزتجيطتٍتةتحات تَنهتكتجييكتح ٧ىات
ذٍْتتيهحتي ٗتت٫دتجيُحذتتح ٍت طنحْتتُ تجاتيهتتًجتجيٗتت٫دتضحٌَهتتحت٢تتىَاًتوضٍجغ تحًتغتتٍجً،توئ ه ت تي ت تٍَٞتتهىجت٢تتىجتت
ضحٌَهه تئيًت ٌتجقطاتت ؾنرٍ،توجييٍزتجيىقُىزتجيطٍتجْطٓ يىجت ُهحتتٍتجيكتٍختجي٫حييُتستتجيػح ُتس،توييتكت غتٍت
ٍٞختجأل ٍُةُُ تيه تذحيةنحذهتجينىوَستذ٫ىتٚيىوت تٌغ تْةى٠تق هحته توجْطٓا ه .
و ٍتض٣ىٌت  ٧تجيط ُ ٫تجيُحذح ُس،تٍَؾ٩تٌجَٗحوٌتجيهٟهتئيًتجأل ٍَكُُ تجيتةطتد:تد ةتىت ق٧تصتْت ٣حشت
ج قطاتتجأل ٍَكٍتجات ٧ح تجيط ُ ٫تجيُحذح ٍ،تفرهتجيكٍختجي٫حييُستجيػح ُس،تةحاتَ٫طيتىتةػُتٍجًت ٪تًتجيكهت٥ت٪ت ت
٦هٍتف دت يحتَهٍلتنٍَؿُ ت تجيكه٧س،تَطٓيىاتذحيطرُ٫س،ت ةػٍت نه ت ىج٢نُ تَ٫ي ىات كٍت دي. 39تيك ت
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تفح تذنهٟست ُؿٍتغٍُتتإ عتجيكه٧ستجيًَ تَٛهه تٌجَٗحوٌ؟تغ ت تٚن٩تفىزتجيُحذتحاتج فطٛتحوَستجيطتٍت
ؾ ٫طهحت ةػٍت ٪ىجعتجيى َحشتجييطكىزت ٍتجيكٍختجي٫حييُستجيػح ُستٚتيىوجًتو٪نتحوجًت؟تو تجقتىتَٓتط٩ُ٣تجيطهيتُ ت
ةُفتةحاتُْكىات ٍُٛتجيكٍختجي٫حييُستجيػح ُستيى تجيةنر ستجينىوَس.تج هحت رحيغستةرٍُزت تٍتجيتىوٌتجأل ٍَكتٍت
ٍتجيط ُ ٫تو تغ ت ٍتٚن٩تجألؾُحتتجيُحذح ُس.
وَٛىٌتٌجَٗحوٌتجإل ٓحاتجيُحذح ٍتوةأ اتئ ٓحاتآيٍ،ت تٍَ٫فتئ تن٣ى٠ت ٓطةُيست كتىوزتَٓتٍُتُ ٪هتح،ت
ئيتةطتتدتفتتحتاً:تدتيتتُّتتنتتحدت تتٍتجي٫تتحي ت ٗتتهىت طيُتتُتييؿطيتت٩تجيؿيتتحتٍُتجيٛ٫تتٌٍت ةػتتٍت ت تض تتكتجيكٗتتىوت
جيُحذح ُستجيطٍتيىَهحتجٖطٍجةحشتجيٓهٍتجيُى ُست ٍتوْحتهتجييىجٚاش،توت ت اَتُ تَطتى ةىاتَى ُتحًتتةيتىّتجيركتٍت
٪نىتآنٍتن٣ى٠ت ك٣حشتجيٓككتجيكىَىَست ٍت٢ىةُىتوجوَجةح.توضرىوتض كتجيكٗىوتجيُحذح ُستجيغهُتٍز،تذحينٓترست
يألؾنرٍ،تةأ هحت طيحغ ست ٍتجيكٍةستوجإلٍٚجٌتوجين٧ح توتٍت ٍتٍَ٢ةهحتئيًتجأل كنتستجيطتٍتضطؿتاتئيُهتحتقُتعت
ضُٕ٫تن فتجيكىجؾُتغٍُتجيين٧ىٌزتي غطهحتجييطيُُز.ت هحتضرىوتةأ هحتئ ٓتحاتجييٓتطةرهتجيتًٌتَنط ٍ٧تحتؾيُ٫تح،ت
وجيًٌتُْكىاتٖرُهحتذحِيستجوتيئ ٓحاتآيٍ تدي . 41ت
و تَنهتتكتجاتٍَْ ت تٌجَٗتتحوٌتٚتتىٌجًت٪ح تتست ْطٗتتٍجفُستي ٗتت٫دتجيُحذتتح ٍت تتٍتةتتهت ٛتتىتتةطحذتتاتقطتتًتيتتىت
جٍ٣ٞت قُح حًتئيًتقٗتٍتح،توتتىتَ٫طتٍفتذٛتٍجقستجاتوٌجْتطات ُ٫حٌَتس،توتتىتج٪طتٍجفتٞتينٍتَٗتتٍُتئيتًت
ُ٫حٌَستج ْطٍٗجقتجيتًٌتَن٧تٍتي ٗتٍقت ت تَجوَتستجيغتٍختةيهتحيفتيتاتوٚتىٌزت ٫حةٓتس:تدجات ٌتوٌجْتست
ي ُحذحا،ت ػهتتً تجيىٌجْستجيطٍت فى تذهح،ت حتتٍتئ توٌجْست ةحٌ ست ت نتح٘ت نهتح،تييتكتأل نتحت ت ٓتط٩ُ٣تجات
هٍٓت ىٌجًتةػٍُزت ٍتجيُحذحا،تٚغٍُزتةح صتجوتةرٍُز،توواتجات كتىات طتأغٍَ تذترٝ٫تجيي٫تحٍَُتجيطتٍتَيكت ت
جات كك تذهحتً ٪تتً تجأل ىٌدي. 45توًَةٍت ٍت كتحاتآنتٍ:تتد تٍتتتًجتجييؿطيت٩تض٧هتٍتنٛتحتٙت طٓتةست ت٩ت
ذٟ٫هحتذٟ٫ح،تذُنيحتضىؾىتْيحشت نٍيت طنحفٟستوغٍُتحت تجيٓيحشتجيطٍت تضٓطكمتج تطيح تأل هحتضهٍخت
تٖركطنحتجيطٍت ةٍتذهحت ٍتذكٍتتًجتجييؿطي٩ت كحويُ تٚتُىت تت تنٛحتٛتادتي. 42توَٗتٍُت تٍت كتحاتآنتٍ:ت
د ةح تتصتجيُحذتتحاتوجتيتتحتضيُتتهتئيتتًتجيه٣نتتستوجيكٓحْتتُست ةػتتٍت ت ت ُ هتتحتئيتتًتجيطك ُتتهتجيىجٞتتف،توئيتتًتجيرٛتتٍُزت
جيهٍَ٣تتست ةػتتٍت ت تجي٫ةتته،توئيتتًتجييتتًتدتجي٫ي تتٍت ةػتتٍت ت تجينٍَ٧تتس،توئيتتًتجييهتتحٌجشتجيطنُ٧يُتتست ةػتتٍت ت ت
جييهحتُ تجي٫ة ُستجيُ٧٫يسدي. 43توًَةٍتٌجَٗحوٌتجاتجيُحذح ُُ تَهط هىات ٪تجينحِتجي٣رُُ٫تُ :تد٪نتى حتَةتٍؤوات
[جيُحذتتح ُىااتجيكطحذتتستجيهٍ ٓتتُستجيطتتٍتضيػتتهتجيةتتىوزت تتٍتجيرٓتتح٢ستوجيىٞتتىـتجيطتتح ت تَٗتتٍ٫واتذح ٌضُتتحـ،ت ه ت ت
َه ٟىاتجيط٫ةُىتو٪ى تجييرحٍٖزتة يتحتجفطٍذتىجت ةػتٍت ت تجيكةُةتس،تذتى ًت ت تضةتىَ تجيكةتحتمتجتيرٓتُ٣ستجيىجٞتكست
ةيحتَه٫هتجألٖهح٘تجي٣رُُ٫ىاتجيًَ تَُٛرىاتوَه٣ثىادي. 44ت ت
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و نٍُجًت حاتٌجَٗحوٌتَ٣حيدتجيُحذح ُُ توتىتَ٩ٟتييكتجيي ٣دت ٍت طُؿستَةٌٍتحتوَٛهتئيُهحتذتحاتضكتىات
جيى َحشتجييطكىزتتٍتجييػهتجألً ٪تي ٗ٫دتجيُحذح ٍ:تد٢حييتحتجْتطيٍتجيُحذتح ُىاتَركػتىات٪ت ت يتىيؼتنتحٌؾٍتت
َكطتتًواتذتتات تتحاتجيى َتتحشتجييطكتتىزتتتتٍت ةػتتٍتجينيتتحيؼت اتيتتستي ُحذتتح ُُ دتي. 45توجي٫رتتحٌزتجألنُتتٍزتفتتىتضكتتىات
هطُيتتستيكتتهتجيي٫تتح ٍتجيطتتٍتذكػتتصت٪نهتتحتجييىٌْتتستجييكح ٧تتستوقحويتتصتقٗتتٍتحت تتٍتيت ت تجييط ةتتٍتيٛتتُحغست
ٚىٌزت كطي ستجييا فتي ُحذحاتجيطٍتضكطتحؼتئيتًت ت تَأنتًتذُتىتح،تويت تَؿتىتجييكتح ٧تىات ٟتهت ت تجيى َتحشت
جييطكىزتيطكىاتجيٍجٍ٪تيهح.توتكًجت حاتجييىٌْستجييكح ٧تستةح تصتجذ٫تىت تحتضكتىات٪ت تةطحذتستجيطتحٌَمتجيُحذتح ٍت
ألؾتتهتجيطتتحٌَمتذتتهت هتتحتةطرتتصتجيطتتحٌَمتيطرٍَتتٍتٌؤَتتست كٍَتتستُْحْتتُستةح تتصتجيى َتتحشتذكحؾتتستئيُهتتح،تيتتًجت تتحات
ٌجَٗتتحوٌت يتتػاًتيهتتً تجييىٌْتتست تتٍتذكػنتتحتي ت تَطتتٍووتتةػُتتٍجًت تتٍتضؿتتحوَتجيكةتتحتمتوضهيتتُٕتذٟ٫تتهحتوضٟتتهُ ت
ذٟ٫تتهحتجألنتتٍ،تيتتُّتقٓتتدتفُيطهتتحتجيطحٌَهُتتس،تذتتهتقٓتتدتفُيطهتتحت تتٍت هتتؽتجييىٌْتتستجييكح ٧تتستوجيٛتتىٌزت
جيينٗىوزتي ُحذحاتجيطٍتضًٓ٫تئيًتضةىَيهح .ت

المذرست التقذميت:تتتتتتتت
َطيكىٌتضىؾاتتً تجييىٌْست كىتضرنتٍتجيتٍ ٌتجيةحتتهتجاتؾتًوٌتجي٫ىوج ُتستجيُحذح ُتست تٍتآْتُحت تٍتغاغُنتحشت
جيةٍاتجيين ٍٛتضكي ت ٍتجي٣رُ٫ستجيي٫ةىزتي كحيستج ْطرىجوَستجيطٍت٢تىٌشت تٍت٪هتىت ُؿتٍت.5868توجاتةتهت
جألفٓح تجييهُينستيكك تجألف ُستيجيؿُٕ،تجيُجذطٓى،تجيرٍُوفٍج ُُ٢ت طهةستً ٪تتىفتٞينٍ،توجاتجنط هىجت تٍت
جيٍ٣قتوجيطىفُص،توَطيػهتتًجتجيهىفت ٍت طفتئ رٍج٢ىٌَست ُْىَستً ٪تجألفهتج ٣افحت نتًت٪تح ت5881ت.تيتًجت
ٍ٧وجتئيًتُْحْستج قطاتتجأل ٍَكٍت ٍتجيُحذحاتذىٚههحتُْحْست ت نافُتس،ت٪ي تصت ٪تًتجْتطغاتتجيٗت٫دت
جيُحذح ٍ،توي تضطفتياتجيهٍٚستجيكةُةُست ٍتضةٍٍَتنُحٌجضا،توجات حتوٚفتذُٓحْستجي٫ةحخت5948-5945ت تٍت
جيُحذحا،تةحاتجيطةى ُىاتٍَواتجاتتً تتٍتجيُٓحْستجيطٍتةحاتَنرغتٍتيهتحتجاتضٓتطيٍتأل هت تتيت تَتٍوجت ُهتحت٪ةحذتحًت
ذةىٌت حتٌ وجت ُهحتفىٌجًتوج ٍجًت تجيكٍَستي ٗ٫دتجيُحذح ٍتيُهطحٌتفحوضاتو ٧ح اتو هؿاتجي٫تح ،تذ٫كتّت تحتةتحات
ت ج ٣٫ح ستجوت حتضٓيًتذا٪حوزتذنحعتجيُحذحا،تجيطٍتٌ يت ُهحتجيطةى ُىاتج ةاذحًتً ٪تجيكٍَستجيطتٍتجْتطكةهحتجيُحذتح ُىا،ت
وجاتجييٛحيفتجأل ٍَكُستتٍتجيطٍتوفهصتوٌجعتج ٣٫ح ستُْحْطاتذحضؿح تئ٪حوزتفتحوزتجيكتٍختجيُحذتح ُُ تئيتًتْتىزت
جيكك ،توجيةُح تذكي ستض٣هٍُتي ٫نحٍٚتجيطتٍتةح تصتضنٗتت ىتجيكٍَتس،توةتأاتجي٫ي ُتستضٗتراتئ٪تحوزت٪ةتحٌختجيٓتح٪ست
ئيًتجيىٌجعتيك تتً تجييٍزتذٍ٪حَست ٍَكُستييإْٓحشتقك تجألف ُستجيطٍتةح صتفرهتجيى َحشتجييطكىزتفرتهت٪تح ت
5948تض٫يهتذاٍٚجٌتً ٪تجؾطػحغه توضهكُكتةهت ٛحوٌتفىضه .تجذٍَتةطحختتً تجييىٌْستت  :ت
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1- Owen Lattimore
2- T.A. Bisson
3- Miriam Farley
(ةٌ ي) 4- E. Herbert Norman
5- Patrick Smith
وجؾهتتصتجييىٌْتتستجيطةى ُتتستجيكػُتتٍت ت تجيٛتت٫ىذحش،تئيتجاتقي تتست ٫تتحوجزتجيٗتتُىُ٪ست تتٍتجيى َتتحشتجييطكتتىزت
وج طٛتتحٌتجيٗتتُى ُُ٪ت تتٍتجيٛتتُ توجيكتتٍختجيكىٌَتتستوضأغٍُجضهتتحت وشتئيتتًتجيطنكُتتهتذ ٫يتتحعتجييىٌْتتستجيطةى ُتتست
و٫ٚىوت ْه تجييىٌْستجييكح ٧ست ٍتجيىٌجْحشتجيُحذح ُس.ت ئيت ةتىتجيكػُتٍت ت تجيرتحقػُ تو٦تحتهه تو٢تٍووجت ت ت
٫حتىت تو ؿطي٫حضه تأل ه تقحويىجتجيىفىفتذىؾاتضُحٌت ىٌْستجييكح  . ُ٧ت
و ٍتتًجتجيٛىوتةح صتقحيستجيكحضدتوجيىذ ى حٍْتجيكنتىٌتتٍُذتٍشت ىٌ تحاتتتٍتجٖتىتجيكتح شت أْتحوَست.ت
ةحات كىٌتٌ َاتجاتجيُحذح ُُ تذٍٗت ػهتذةُتستجيرٗتٍ،تيتُّت تُه تٖهٛتُحشت يُ٣تس،توتت تةحيٗت٫ىختجألنتٍيت
َ٫ح ىات ت ٗحةهتنُ٣تٍز،توةتح ىجتذتأ ّتجيكحؾتستئيتًتضغُُتٍتؾتًٌٌت تٍتجييٓتحٌتجيتًٌتةتح ىجتٍََىو تاتذ٫تىت
جيهَُيست٪ح ت.5945تجاتٌ ٌتو ٪يحتت ىٌ تحاتوْتيصتذتـيجييحٌةُٓس .تو تٍت٪تح ت5955تجضهت ت تٍتؾ ٓتحشت
جْطيح٨تييؿ ّتجيُٗىلتجأل ٍَكٍتذأ اتُٖى.ٍ٪تجأل ٍتجيًٌتو ٫اتئيًتج طكحٌتذ٫ىتييكتذٓصتْنىجشي . 46ت
وفىتن ةصتقٍخت ُطنح توجيػىٌزتج ؾطيحُ٪تست تٍت ٍَكتحتجغنتحعتجيٓتطُنحشتجيينتحلتجيتًٌت ويتئيتًتجيٗتكت تٍت
جيطةتتتىٍَجشتجيكٓتتتنستياقتتتطاتتجأل ٍَكتتتٍتي ُحذتتتحا.تئيتجضؿتتتات ؿيى٪تتتستجييتتتإٌنُ تجيُحذتتتح ُُ توجييتتتإٌنُ ت
جأل تٍَكُُ ،ت ئيتًتجييىٌْتستجيطةى ُتستجيينٓتُست تٍتوٌجْتستجيُحذتحات ت٩ت تإٌنٍتجيُٓتحٌتجتيؿتىوت( New Left
 )Historiansو ت ذٍَت  :ت
1- John Dower 2- Patrick Smith 3- William A. Williams 4- Gabriel Kolko
ٌةتُتشتجييىٌْتستجيطةى ُتستت ٪تًتجاتفتٍجٌتجيتتٍتُّتجأل ٍَكتٍتتتتحٌٌتضٍو تحاتHarry S. Trumanي 47ت
ذحيكهح٤تً ٪تجييإْٓستجإل رٍج٢ىٌَست ويتئيًتٍ٪ف ستجيؿهىوتجيطتٍتةح تصتضٍَتىتو ةٍ٢تستجيُحذتحا،توييتكتفرتهت
جاتَرى تجأل ٍَكُىاتقي طه ت ٍتجيُحذحاتجيينهحٌزتذ٫ىتجيكٍخ .ت
ويةٍوجتذحات ٪يحعتج ضؿح تجييكح ٥ت كٍوجتجيكىظتجييطيػتهتذتـتجيتنهؽتجي٫كٓتٍتجوتجيٍَ٣تمتجييٟتحوت The
)42( Reverse Courseت جيتتتًٌتضكتتتىتتذُٓحْتتتستجأل تتتٍَكُُ ت تتتٍتجيُحذتتتحات ت ت تجإلٚتتتاـتجيُٓحْتتتٍتئيتتتًتجإل ٫تتتحٔت
ج فطٛحوٌ.ت ٍت كحويستيؿ٫هتجيُحذحاتجيةىيتج فطٛحوَستوجيُٓحُْستجييهُينتست تٍتآْتُحتذ٫تىتْتةى٠تٚتُ تضٗتح غتةتحٌت

ُٖكت( )Tchang Kai Cheي. 49تجاتجألتىجفتجيىويُتستي ُٓحْتستجأل ٍَكُتستجْتط ُ صتضتى ٍُتجإلٚتاقحشتجيٍتُٓتست
جييركٍزتوئ٪حوزتجي٫نحٍٚتجيٍتُٓتستيككت تجألف ُتستجيطتٍتةح تصتضككت تفرتهتجيكتٍختجيطتٍتضىؾتصتذي٫حتتىزتجيٓتا ت
وجأل تجيطٍتٌذ٣صتجيُحذحاتق ُهحًتي ى َحشتجييطكىزت ٍتئ٪حوزتجيٍ ْيحيُستجيةى ُستوجيػىٌزتجيُٓحٌَست ٍتآُْح .ت
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و يىيؾحًتيهً تجييىٌْستْنه٩ٟتجألٍ٢وقحشتجيٍتُٓستيرحضٍَكتْيُع-توتتىتٚتكهٍت٪يتهت تٍتٚتكفت
ي ُىَىٌدتضحَيُ،توج طٍ حُٖى حتتتٍُجيىتضٍَرُىا -ت تٍتةطحذتات)(Japan, A Reinterpretationتجيي٣رتى٨ت
٪ح ت.5998تئيًتجينةىتوجيينحفٗستوجيطك ُه .ت
ٍَيتْيُعتجاتتنحدتٍٚج٪حًت ٓطيٍجًت نًت ُؿٍتذُ ت حتجْتيح تذتـيجأل كحٌتجيؿىَتىز تذي٫نتًتآنتٍتجأل كتحٌت
جيغٍذُست تؾهستوجييىٌوظتجيُحذح ٍت تؾهست نٍي.توَ٫طةىتج ات٢ىجتتتً تجييىزتوجيًجشتجيُحذح ُستض٫ح ٍت ت تت
تتتًجتجيٛتتٍج٨توواتجاتضٓتتط٩ُ٣تجييىجتع تتستوجيطى ُتتمتذُنهيتتحتذكُتتعتضطؿتتحوَتجيي٧هتتٍتجيهتتحٌؾٍتيُكتتىاتقحيتتست
وجن ُس،توتًجت حتن متج هٛح حًت ٍتجيٗهُٛستجيكٟحٌَستجيُحذح ُتست كطتدتْتيُعتذهتًجتجيٛتىوتوتتىتَك تهتتتًجت
جيٛتتٍج٨تفتتحتاً:تد تتأَقتجيُحذتتحاتجيُتتى ،توتتتىت تتأَقت اتجييتتىٌوظتوجيكتتىَعتي ت تَطُٓتتٍتضىقُتتىتيحت ذتتىجًت تتٍت
جيُحذحا.توئ يحت ألةػٍت تفٍا،تةح صت٪نحٚتٍتيحت حض ةتًت ٫تحً،تتكتًج،تةيتحت تٍتجيينتُتتجيتًٌت حيتصت نتاتضة رتحشت
جيؿتتىت ٪تتًت تتٍتجيٓتتنُ ،توجيتتًٌتْتتكنصت ُتتات تتٍتجي٫تتح تجألنُتتٍتإلفتتح طٍت تتٍت٢ىةُتتى:ت ْتتادتةهٍذحتُتتست ػرطتتست
ذيٓح ٍُتئيًت ٪يىزتوٍ٪وقتنٗترُستفىَيتس،تٚتنرىٌتجيغتحَتَهطتٍقتجألٌٞتُستجيطحضتح ٍ.تجيةتىَ توجيؿتىَتىتؾنرتحت
ئيًتؾند،تويك ت حوٌجًت حتَٗكااتضٍةُرست طنحغيسدي . 51ت
وتًجتذحيىفستتىتجيٍٛج٨تذُ تجْطةايُستجيهٍو،توجي٫حت ستجيييطتىزتجيكرتٍيتجييٍ٫و تستذحْت تجيُحذتحا،تجيٛتٍج٨ت
جيًٌتي تَؿىتقتاً،ت تذ٫تىت ُؿتٍ،تو تذ٫تىت،5945تقٓتدتٌ ٌتْتيُع،تئيتةطتدت تٍت ٓتطههتةطحذتا:تتدقطتًت
جيُى تغٍُشت جيُحذحاتجضؿحتهحتجيطحٌَهٍت تٍضُ ت تٍتجيٛ٫تٍتجيكتىَع.تجألويتًت ت٩ت هٟتست ُؿتٍ،ت تٍت،5868ت
يطرى تجيُحذتحاتضرنتٍتوويتستٚتنحُ٪س.توجيػح ُتستذ٫تىتجيهَُيتست[جيكتٍختجي٫حييُتستجيػح ُتست5945اتقتُ تضرنتصت ٧ح تحًت
وَيةٍج ُ٢تحًت ٪تتًتجيٍَ٣ةتتستجأل ٍَكُتتستجوت ٪تتًتجألفتتهت ٧حتٍتتتحدتي. 55تيتتًجتَةتتٌٍتْتتيُعتجاتت تًجتجيٛتتٍج٨تتتتىت
جيٓتتردتجيتتًٌتؾ٫تتهتتتتًَ تجييٗتتٍو ُ٪ت ٪تتًتجيتتٍغ ت ت تةتتهت تتحتقةةتتح تدَؿتتدتج٪طرحٌتيتتحت حٖ ت ُ .تج طهتتًت
جييٍٗو٨تجألوتتئيًتضهىٌت أْحوٌ.ت حتجييٍٗو٨تجيػح ٍت ُ٧هت ى٪حًت تجيهٗهتغٍُتجيي ٫دي. 52تجاتْتيُعت
تنحتَحؿيىتذى ٚستجييٓحٌتجيُحذح ٍت كىتجضؿح ت وقى،توةهتج كٍجفت٪ناتَكتىاتذٍ َتاتي ٗتاً .ت كُتفتَيكت تجات
طرنًتوٚهاتيكهت حتقىظت ٍتجيُحذحاتذ٫ىتجيكٍختجي٫حييُستجيػح ُستذكهتْهىيستذحيهٗهتغُتٍتجيي ٫ت ؟تفتىتضكتىات
جيُحذحاتٞكصتذٍٗعت ت تجْتطةايهحتجيُٓحْتٍت٪نتى حتوف٫تصت ٫حتتىزتجأل ت ت٪تح ت5955تو٪نتى حتؾتىوضهحت تٍت
٪تتح ت5961تي، 53تجيطتتٍتْتتيفتذيىؾرهتتحتي ى َتتحشتجييطكتتىزتذح قطهتتح٤تذةىج٪تتىتٓ٪تتكٍَست ٍَكُتتست ٪تتًتذ٫تتٝت
جيؿٌُتجيُحذح ُس،تيك تجأل ٍَكُُ تي تَٓطػنىجتذ تىجت ت تجير تىجاتجيينهُ تست تٍتجيكتٍخت ت تتتً تجيةىج٪تى،تونُتٍت
ويُهتً ٪تييكتجاتجةرٍتجيةىج٪ىتجأل ٍَكُست ٍتجي٫حي ت طىجؾىزتً ٪تجألٌجٍٞتجألييح ُست نًتتَُيتستجييح ُتحت تٍت
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جيكٍختجي ٫حييُستجيػح ُس.ت ههتٍََىتْيُعتجاتضينفتجيى َحشتجييطكىزتجيكٍَتستجيكح تستي ُحذتحاتجغتٍت هحَتستقتٍخت
ى ٍزتةحات ُهحت نطٍٛتو هُو ؟تَرىوتجات ٍتييكتجيكػٍُت تجييػحيُست ٍت٪حي تضككياتجييٛتحيفتج فطٛتحوَست
وجيةىزتجيٓ٫كٍَس .ت
وٍَيتْيُعتجاتجأل ٍَكُُ تذى وجتجقتطايه تي ُحذتحاتذه٣تستت٢يىقتستإل٪تحوزتٚتُحغستجيُحذتح ُُ ،ت ٌتئ٪تحوزت
ٚن٫ه تً ٪تجيٛتىٌزتجأل ٍَكُتستوج طهتىجتذحْتط٫حوزتجألٖتُحعت هٓتهحتوجألٖتهح٘ت هٓته تجيتًَ تؾتحعوجتي ةٟتحعت ٪تُه ت
وجؾطػحغه ت تؾًوٌت .تةح صتجيرىجَست ٓطيىزت تجينىجَحتجيكٓنستييتحتٖتراتذتحينهؽتجيؿىَتىت New Dealتي. 54ت
ج حتجينهحَست ةىت فح صتً ٪تقٓحذحشت٪حي تجيكٍختجيرحٌوز،تغٍُتجاتغيستْيستوجقىزت ٗتطٍةستضؿيت٩تذتُ تتتًَ ت
جينةُ: ُٟتض كتتٍتجاتجييكط ُ تجأل ٍَكُُ تي تَكحويىجتجاتٍَوجت ٍتجيُحذحاتُٖثحتغٍُتج ٫كحِتأل هٓه  .ت
وَإةتىتْتيُعت اتجيي٫ؿتتُزتج فطٛتحوَستجيطتتٍت٢حييتحت ٪ؿرتتصتجيغتٍختضت تضكةُةهتحت ٪تتًتقٓتـتحختجإلٚتتاـت
جيُٓحٍْتجيكةُةٍ،توجيطكىتت تتىفتئ ٗحعتوَيةٍجُ٢ستئيًتئ ٗتحعتيٖتٍةس تذتى ًت نهتحتيططكتىتتجيُحذتحاتذن٧تٍت
جيغٍذُُ ت تح ستجيُحذحاتئيًتدٍٖةستجيُحذحاتجييطكىزت...تح ستذكح هتحتٚحترّصت تٍتفحيتدتٖتٍةست طكتىز،تو ت هتحت
ٓطهى ىات ت ىج٢نىا.تو حتضُجتتتً تجيهكٍزت ٪تجيُحذحات أنىيجًتذهحت ٍتجيغٍختةهكٍزت ٚتُ سدتي. 55تويكت ت
تهتضهط فتوَيةٍجُ٢ستجيُحذحات ٪توَيةٍجُ٢تستجيتىوتتجيغٍذُتس؟ت ت تجيىجٞتفت هتحت تضهط تفتةػُتٍجًت يت تغُتٍت
جيين٣ةٍتجاتَ٣حيدتْيُعتجاتضنٗأتجيى َحشتجييطكىزت ٍتجيُحذحاتوَيةٍجُ٢ستي تضطكةمتيأل ٍَكُُ ت هٓه  .ت
جاتجيي٫ؿتتُزتج فطٛتتحوَستضكةةتتصت ٪تتًتقٓتتحختضٛتتكُفت ٓتتحٌتجيُحذتتحاتوض رُتتستجيكحؾتتحشتجيكةُةُتتستي ٗتت٫دت
جيُحذح ٍ.تيةىتجْطرىيىجتجإل ٓحاتجيهٍوتذطنى٪اتذا ٓحات يٍ٣تيُّتذُ٫ىجًت ٪تٌوذتٍشتجوتآيتست تٍتؾيتى٨تضطكتٍدت
وواتوٍ٪ت ٍوٌتذهتو متغٍَُزتجية٩ُ٣تجيطٍتضطر٩تفحوضهحتوواتجاتضٓأتتئيًت َ ت ك تيجترىا.تتتً تجيٛتىٌزت
جي٫ح ستجيطٍتةح صتضكٍ٘تجييىٌْستجييكح ٧ستً ٪تضٍوَؿهحتوجنتهتجيٗت٫دتجأل ٍَكتٍتوتتٍتجيٛتىٌزت هٓتهحت
جيطٍتقحويتصتجييىٌْتستجيطةى ُتست ىجؾهطهتحتووٚتهطهحتذحيٛتىٌزتجإل٪ا ُتستجيهحو٪تستجيطتٍتجذ٫تىت تحتضكتىات٪ت ت
قةُةتتستجيٗتت٫دتجيُحذتتح ٍتجيتتًٌت تَهط تتفت٪ت تجيٗتت٫ىختجإل ٓتتح ُستجألنتتٍيتوتتتىت ػ هتتحتيىَتتات ٗتتكاضتاتجيػةح ُتتست
وجيكٟحٌَستجيطٍتَؿدتئ٦هحٌتحتةيحتتٍتوج ذط٫حوت ٪تضغُ٣طهحتذٛىٌت تجنطٍج٨ت هُ ستج ْطٍٗجق .ت
يةىتجٌضر١تج ْطٍٗجقتجأل ٍَكٍتي ُحذحاتذحيي ٛكستجأل ٍَكُستجييرحٍٖزتذ٫تىتجيكتٍختجي٫حييُتستجيػح ُتستوتتًجت
حت ً٣٪تْيستنحٚستياْطٍٗجقتجأل ٍَكٍتوتًجت حتج طةتى تْتيُعتذٗتىزت٪نتى حتةطتدتفتحتاً:تدتئ نتحتيت ت ػرتصت
ٚىٌزتجيُحذحاتجيطٍتَٓكنهحتٖ٫دتنتح٘ت كٓتد،تويكننتحت َٟتحًتوجٚت نحتجنطتٍج٨تٚتىٌزتجير تىتوجينتحِتجيتًَ ت
ضهُ نحت .تي تضنهٝت ٍَكحتذهًجتجي٫يهتوقىتح،ت٢ر٫ح،تويك ت ٍَكحت٪يىشتوواتجاتضهطُتيهحت ٌت ٗحٍ٪تئيتًت
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جيطيحِت ٓح٪ىزتتإ عتجيًَ تفحووجتجيُحذح اتئيتًتجيكتٍختٞتىتؾنىوتتح.توفتىتج٪طتحوتجيرٍَ٣تح ُىاتجاتَٓتيىجتتتًجت ْت ىذًحت
ي كك تغٍُتجييرحٍٖ...تووؾىتجأل ٍَكُىاتجاتتًجتَنحْره تضيح حًت ٍتجيُحذحا،تييكت اتجيةىيتجييكح ٧ست ٍت٢ىةُىتفرهت

جيكٍختةح ىجت هٓه ت ٓطٍٗفُ ت طيٍُْ ،تو  ٫ىجتجيكػٍُتييٓح ىزت ٍَكحت ٍتئ٪حوزتجنطٍج٨تذاوت دي . 56ت
ٌ يتجيطةى ُىاتجاتجيُٓحْستجيطٍتجضر٫هحتج قطاتت ٍتجييٍق ستجألويًت تج قطاتتي 5948-5945تتتٍت
جيُٓحْتتستجيطتتٍتةتتحاتَؿتتدتجاتضٓتتطيٍتيٍ تت٩تجي٫نحٚتتٍتجيطتتٍتةح تتصت تتٍتجيكٍةتتستجينةحذُتتستوجيؿيُ٫تتحشتجيهاقُتتست
و ْتتحضًزتجيؿح ٫تتحشتوجإل٢تتٍجفتتجيُٓتتحٌَستجيي٫طىيتتست كتتىتوجؾهتتستجيةتتٍجٌتجيُٓحْتتٍتجيُحذتتح ٍ،تيك ت تجيي ٛت كست
جأل ٍَكُستقٍ صتقي ستجإلٚتاـت ت٩تجاتجيُحذتحاتجْتط٣ح٪صتجيكهتح٤ت ٪تًتقُحوتتحتوٚتيىوتحتذىؾتات كحويتست
ئ٪حوزتضٓ ُكهح،ت نؿىتْيُعتٍَْ تٚىٌزتقيحُْستيهً تي يٍق ستجألويً:تدو ٚصتجألوج ٍتجألويُتستياقتطاتت
توجٖن ٣ت ٍتنٍَفت.5945توةح صتضطيُُتذح ى ح٨توجييػحيُس.ت تَكت ت ٍةتُت ٌةتحاتقتٍخت تحدتآٌغتٍت
يُةى تً ٪تٖةتجفهت تضكٍٍَتجيُحذح ُُ ت ت٪دعت حُٞه ،ت تْى ستجيكك تجيي ٣متجيتًَ تجْتطهى ىجتذةحَتحتجإلف٣تح٨ت
يتتى ٩تجيُحذتتحاتئيتتًتجيكحٌغتتس.توةتتحاتج قتتطاتتَهتتىفتئيتتًتد ةٍ٢تتسدتجيُحذتتحاتُْحْتتُحًتي ٌتؾ ٫هتتحتضٓ ت كتْتترُهت
جيىَيةٍجُ٢س ،توجاتضةُ تتُكاًتجفطٛحوَحًتيطكةُم:تدئ٪حوزتضىََ٩تٖح هتي ىنهتو كُستوْحتهتجإل طحؼتوجيطؿحٌزدتي . 57ت
جاتجيكيحِتجيتًٌتٌج تمتجييٍق تستجألويتًت ت تج قتطاتتْتٍ٪حات تحتضغُتٍتذتأغٍتقٓتحذحشتجيكتٍختجيرتحٌوزت
و ةطُٟحشتجيٍٛج٨ت ٩تج ضكحوتجيٓى ُطٍتو توٌجتاتجيكط ستجيُٗىُ٪س،تيًجتي تَتطتفتي ُحذتح ُُ تجيرتىعت ت تؾىَتىت
وواتٞغى٠تو كىوجش،تجٌتجاتَةفتجأل ٍَكُىاتذُ٫ىجًتضحٌةُ تي ُحذح ُُ تجيىٚىتتئيًتجنطُحٌجضه تديٓىعتجيكت،٥ت تحات

تىَستجأل ٍَكُُ تجيٓهُستذكم،تٍٖ٪صت ٍتجيطلةه،توٍْ٪حات تحتْتكرصتضيح تحًتي... 58تؾتحعشتجيىَيةٍجُ٢تستويترتصتت
ٍَْ٫حً،تقطًتجاتجيُحذح ُُ تٍْ٪حات حتوجٌشتذُنه ت نحفٗحشتَطٓحعيىات ُهحتجاتةح ىجتفىتٌ وتحت ذىجًدي . 59ت
تتٍتجيىفتتصتجيتتًٌتض٫تتٍفت ُتتاتٚتتىٌزتجيُحذتتحات تتٍتجيىفتتصتجيتتٍجت تذحيُحذتتحاتجيين٧يتتستجينٗتت٣ستوجييطةى تتست
جفطٛحوَحً،ت حاتْيُعتٍَيتٚىٌزت نٍيتي ُحذحاتَ٫طةىتج اتَيك تٌؤَطهتحتذٓتهىيس:تتدجيُحذتحاتجيطتٍت ٍجتتحتجيُتى ت
تٍت هٓهحتجيطٍتٚن٫طهحت ٍَكتحتذ٫تىتجيكتٍخ:ت ٓتحوت ٓطٗتٍط،تْتٍُ٣زتجيٓتىقتضيط تكتةتهتٖتٍ،ت تى ٍزتذُثُتحً،ت
جيهٍوَست ُهحتضهطنم،ت ط٫ػٍزتُْحُْحً،ت٪حؾُزت ٪تجضهحيتجيةٍجٌجشدي . 61ت
ويك تةُفتآيصتجيُحذحاتئيًتتًجتجييٍُٛتوتً تجيٓىوجوَست ُا؟تتتًجت تحتَهٓتٍ تْتيُتعت ُتٍيتجاتجإلؾحذتست
 ٪تتًتتتتًجتجيٓتتإجتتضىؾتتىتئؾحذطهيتتحت تتٍتوغُةطتتُ تتيتتحتجيىْتتطىٌتي 65توجيي٫حتتتىزتجأل نُتتستجيطتتٍتوف٫تتصت هحَتتست٪تتح ت
،5955توجأل ٍَكُىاتت تجييٓإويىات ٪تتحضُ تجيىغُةطُ تجي طُ تقٓدتْتيُعتٖتكات ٫تحًتدجْطٍ٫جٞتتحًتي ةتىزت
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ٍتجيهٛح تجيُٓحٍْتوجيىذ ى حٍْ،توتىتجييٍٜتجيًٌتي تضٗفتجيُحذحات ناتقطًتجيُى ت...توجيٍؾهتجيتًٌت ةتهت
تً تجي٫ىويتئيًت ىج٢نُاتجْياتُٖغٍُوتَىُٖىجي 62دي . 63ت
تً تجيٛتىٌزتجيطتٍتَ٫طةتىتجيطةتى ُىاتو تنه تْتيُعتجاتجيتىوجتٍتجيُٓحْتُستوجإل٪ا ُتستوجيركػُتستجأل ٍَكُتست
٪ي صتً ٪ت٪كٓهحتو ئ٦هحٌتٚىٌزت هحيهستو ةحتييحتَٓيُاتْيُعتذـتدغةح ستجينٍٛدتجيطتٍتتتٍت ؿيى٪تست ت ت
جيي٫طةتتىجشت تتٍت ٍق تتست تتحتذ٫تتىتجيكتتٍخت ٪ت تجأل تتٍَكُُ ت هٓتته تو ٪ت تجِنتتٍَ تضٍفتتًت اتضكتتىاتدجي٣ر٫تتست
جأل ٍَكُستجيي٫ىيستياْطٍٗجقتجيةىَ دي . 64ت
وٍَيتْيُعتجاتجيىُْ ستجيطٍتجْطهى صت ٍتتًجتجييٍٗو٨تجيٟته تتتٍتيجي ٫تدتذحيطتحٌَم ت،ت اتجينيتىيؼت
جيًٌتٌْياتجييكح ٧ىاتج٪طيىتةػٍُجًتً ٪تٚىٌزتذُ٫نهحتيُٓصتتٍتٚىٌزتجيُحذحاتذ٫تىتجيكتٍختذتهتو ت ٪تًت
جيكتٍخت هٓتهح،تويكت ت تحتقتىظتفرتتهتجيكتٍخ.تجاتئ٪تحوزتٚتتُحغست حٞتٍتجيُحذتحاتتتتٍتجيىْتُ ستجيطتٍتج٪طيتتىتحت
جييكتتح ٧ى اتإلذتتٍجَتجيٛتتىٌزتجييه ٟت ستجيطتتٍتٌْتتيطهحتجيى َتتحشتجييطكتتىزتيك ُهطهتتحتجألْتتُىَس.توةتتهتييتتكت ٪ت تٍَ٢تتمت
ضهُٛهتجيطحٌَمتذحيةٙتوجي ٛمتوذكًفتجألؾُجعتغٍُتجييٍغىذست ناتإل٪حوزتضٗكُهتجييحٍٞتجييٍجوي . 65ت
و تتٍتجينٓتتمتيجضتتا،تَإةتتىتْتتيُعتج تتات تضىؾتتىت تتٍتجيُحذتتحاتقٍَتتستُْحْتتُستوئ يتتحتجيكػُتتٍت ت تجت ْتتطغاتت
وجيييحٌْحشتوجي٫حوجشتجإلف٣حُ٪ستجيطٍتضةفتقتحتاًتيينت٩تض٣تىٌتجيىَيةٍجُ٢تستوجأل ٓتحقتج ؾطيحُ٪تستجيكىَػتس.ت
ةىتةح صتتنحدتجيكػٍُت تجيي٫حٌٞستوج ٗةحفحشتجيطٍت٢حييحتجْطهى تجي٫نفت ٍتئنيحوتح،تيكت تتتً تجيكةُةتست
و ٫صتئيًتجي٧هتوض تض ُ ٧هحتوضغُرهحتوضهيُٗهحتقطًتَيك تي ى َحشتجييطكىزتضرٍٍَتٚتىٌزتيَحذح هتح ت ٌتض تكت
جيُحذحاتجيطٍت ُ٪ىتضؿيُ٩تفٛحفُٙت حُٞهحتيطهى تجألتىجفتجيكىَػس.ت يحتةحاتَنٍ٧تئيُاتقطتًتجأل تّتجيةٍَتدت
ةييحٌْتتحشتئف٣حُ٪تتستغةُ تتستوذغُٟتتس،ت ٚتترفتتتتىتيجيطةحيُتتى .توضؿٓتتىشتجيطةحيُتتىت تتٍتجإل رٍج٢تتىٌتجيتتًٌتفى تتات
جييكح ٧ىاتذىٚهاتجيٍؾهتجيُ٣دتجيًٌتوففتٞىتجيكٍخ.توةح صتجيطةحيُىتتتٍتجيطتٍتضةتى تضهٓتٍُجًتييتحتَٓتيًت
ٟتتُ ستجي٫يتتهتجيطتتٍتَطك تتًتذهتتحتجيُحذتتح ُىا،تتكتتًجتَٓتتىوتج ٓتتؿح توجإلؾيتتح٨تجي٫تتح .تو تتحتجيطتتىضٍتوجينُج٪تتحشت
جألت ُست هٍت ىٌتغٍَرس،ت اتجيُحذح ُُ تفى ت طىجٞت٫ىاتي. 66تتكتًجتَؿتىتْتيُعتجاتجييكتح  ُ٧ت٪ي تىجت ٪تًتت
ضرٍٍَت ٌتقىظت ٫حةّتوضىوٍَتجيطحٌَمتيي ٛكستجيٛىٌزتجييٓرةستجيطٍتو٫ٞصتوض٣ىَ٩ت حتَهحيههحتيهح .ت
جاتجينيتتىيؼتجيؿىَتتىتي ُحذتتحاتجيتتًٌتٌْتتياتجييكتتح ٧تىاتجييطٓ ت كىاتذح ْطٗتتٍجقتوج َىَىيىؾُتتستجيُٓحْتتُست
ًٟتئيًت طُؿطُ تٌتُٓتتطُ ،تَتٍيتْتيُعتْتىجعتةتحاتجأل ٍَكُتتىات ٪تًتو٪تٍتذهيتحتج ت ،ت هيتحت ْتحِت تحت
َ٧هٍتً ٪تج اتقةُةستجيُحذحا.تجألويًتةح صتجاتنيٓستٍٗ٪ت٪ح حًت تجي٫ىوج ُستجيُحذح ُتستيت تضكت تئ تج كٍج تحً،ت
يذًذست تٍت ٓتحٌت طٛته،تيت تَكت تتنتحدتُ٪تدتقةُةتٍت تٍتجين٧تح تجيُحذتح ٍ.تٚتكُفتجاتجيُحذتحاتج كٍ تصت٪ت ت
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جييٓتحٌ،تيكت تييتتىزتوؾُتُزتوؾتحعتج تقتتطاتت ٛتكفتجييٓتحٌ،تو تَؿتتدتجيىفتىفت٢تىَات٪ت تقتٍختجييكتتُ١ت
جيهحوبت ٍتئ٢حٌتجيكٍختجي٫حييُستجيػح ُس،تأل هحتةح صتنحٌؼت ٓحٌتضةى تجيُحذتحات كتىتجيىَيةٍجُ٢تستجي ُرٍجيُتس.تو ت ت

غ تضأضٍتجينطُؿستجيػح ُستجيطٍتضطيػهت ٍتج ات تضىؾىتقحؾستي كػٍُت تجإلٚاقحشت ٍتَحذحات حتذ٫ىتجيكٍخي . 67ت
جاتتً تجيٛىٌزتو هٍؾحضهحتجييطيػ ست ٍتجينطُؿطُ ت ٪ا ،تتٍت حتٍَ ٟاتجيطةى ُىاتوَتٍوات ُتاتضُوَتٍجًت
ي طتتحٌَمتوضٗتتىَهحًتي كحٞتتٍ،ت ٓتتيُعتَةتتٌٍتجاتجيُحذتتحاتتتتٍت ٓتتإويست ٪ت تجقتتىتجةرتتٍت حْتتٍتجيةتتٍاتجيٗ٫تتٍَ ت
جييطيػهت ٍتجيكٍختجي٫حييُستجيػح ُس،توجاتٖ٫رهحتضٍٜ٫تألٖكحتت٪ىزت تجيطتىتىٌ.تتتً تجيكةتحتمتجيؿ ُتستجيطتٍت
َنطةتىتجييكتتح  ُ٧تيطغُتتره تيهتحتوئ٦هتتحٌت تتحتَ٫حةٓتتهحت غُرتصتقةُةتتستجيُتحذتتح ُُ توٚتحٌوجتذتتأغٍتييتتك:تد ٚتتىفحتع حت
جييؿطهىَ تغٍُتجيي٫ةىَ د.تتً تجيٛىٌزتجيطٍتٚتن٫هحتجييكتح ٧ىاتوفتى ىتحتي ٫تحي تذىٚتههحتجيكةُةتستجينهحتُتست
غٍُتجيةحذ ستي نةحٔ.توجيًَ تن ةىجتتً تجيٛىٌزتةح ىجتَ ةىاتو ٪تجيىةح شتوجييإْٓحشتجيككى ُستوجيهحٚتس،ت
كح صتدجيؿهحشتجيركػُستجأل ٍَكُست ٍتجيهى ستجيكح ستيألَىَىيىؾُستجيٍْيُسدتوتًجت حتي تَكىظتئ ت حوٌجًت تٍت
جيطحٌَمتجيركػٍتجأل ٍَكٍي . 68ت
ت

الخاتمــت :
جاتٚىٌزتجيُحذحاتجيطٍتفى هحتجييكح ٧ىاتضٍةصت غٍتحت ٍتٌؤَتستجي٫تحي تي ُحذتح ُُ .ت يتػاًت كت تجي٫تٍختيت ت
نٍ٧تي ُحذحاتئ تةيحت ٧تٍشتئيُهتحتجييىٌْتستجييكح ٧تس،ت ٛتهستجييتن ٧توجيتىفُمتوجييٟتكٍتوواتٖتكىيت تٍت
ْرُهتٍٖةطاتو حةٍتجيًجشتيٛحيفتجيؿيح٪س،تتٍتجين٫ىشتوجيٓيحشتجييٍضر٣تستذحيُحذتتح ٍت تٍت يتح نتح،توتتًجت تحت
َؿ ٫نحت  ٣متً ٪تجيهٍوتجيُحذح ٍتذهىَطاتجيؿيُ٫ستيةدتيجيكى رُىضٍ ،توتًجتجين٫صتيُّتذُ٫ىجًت٪ت تيجيٍوذتٍش ت
جيًٌت ٫صت ُاتٌجَٗحوٌتجيهٍوتجيُحذح ٍتجيًٌتٌ يت ُات يىيؾحًتإل ٓحاتجييٓطةره .ت
جاتضةُيحًت ٍةُّجًتي يىٌْطُ ،تَ٧هٍتجاتجييىٌْستجييكح ٧ستقةةصتضةى حًتذحٌَجًت ٍتضةىَ تيَحذح هح ،تيك تتتًجت
تَ٫نتتٍتجات طرنُتتحشتو ن ٣ةتتحشتتتتً تجييىٌْتتست ٪تتًتٚتتىجختذةتتىٌت تتحتفتتىتَكتتىاتيطتتىج ٍتجي٧تتٍوفتجيُٓحْتتُست
وجألوٞتتح٨تجي٫حييُتتستنتتى طهحت ت تغُتتٍتفٛتتىتجوتذةٛتتى،ت تت٩تضتتًةٍُ حتتنتتحتذطرنتتٍتووجتتتٍتجيككى تتستجأل ٍَكُتتست
ي يىٌْستجييكح ٧س،تجأل ٍتجيًٌتتُأتيهحت ٓحقستوجْ٫ستي ٫يهتوينٗتٍت ٌجتهتح.تو تحتَإنتًت ٪تًتتتً تجييىٌْتست
تىتضغحُٞهحتوضغح هحتجييط٫يتىتيىفتحت٩تضحٌَهُتست ت تجيٛت٫دتج ْتطيٍجٌت تٍت كحويتستضغُ٣طهتحتجوتضؿحت هتحتجوت
ضهيُٗهحت ُْيحت ٍت٦هت ٍٗتوغحتمتقكى ُستضكٗههحتذؿاع.تو ت ت تتً تجيىفتحت٩تتتىتج ةٓتح ت تىزتج قتطاتت
جأل ٍَكٍت ي ُحذحاتئيتًت تٍق طُ تضرحَنطتحتئيتًتوٌؾتستج ةتاخت تٍتجيُٓحْتستجييطرنتحزت تٍتجيُحذتحاتضر٫تحًتي يٛت كست
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جأل ٍَكُستو ةطُٟحشتجيٛتٍج٨ت ت٩تجيكط تستجيٗتُىُ٪ستئذتحاتجيكتٍختجيرتحٌوز.تو تحتَكٓتدت ٪تًتتتً تجييىٌْتست
َٟحًتتىتضؿحت هحتي ٍٛج٪حشتوجيها حشتوييٗتكاشت طرحَنتست تٍتن٣ىٌضهتحتَ٫كٓتاتجيىجتفت٩تجيُٓحْتٍتي ُحذتحات
وجيًٌت تَيك تيرحقعت ىٞىٍ٪تغٝتجينٍ٧ت٪نا .ت
حتجيطةى ُىات تضطفتيه تجيهٍٚستيُرتٍَوجت ٌجتع تت تو ٍ٢وقتحضه ت تٍتجيطتحٌَمتجيُحذتح ٍت ةحٌ تستذحييٓتحقست
جيىجْ٫ستجيطٍت ضُكصتي يكح ، ُ٧تئ ت هت ت نتًتجي٫ةتىتجألتنُتٍت ت تجيةتٍاتجيٗ٫تٍَ تجيينٛتٍ تذتىت وجتَٓتطُ٫ىوات
ٗح٢ه تجيركػٍتذ٫ىت هحَستجيكٍختجيرحٌوز،تغٍُت هت تيت تَ٣تىٌوتجتةػُتٍجًت ت ت ٍ٢وقتحضه ت اَجيتصتيجييػحيُتس ت
ضٗكهت ٌٞتُستيكػُتٍت ت ت ن ٣ةتحضه توضك تُاضه ،ت هت تٍََتىوات ت تجأل تٍَكُُ تجاتَكةةتىجت تٍتجيُحذتحات تحتيت ت
َكةةاتجأل ٍَكُىات ٍتذاوت ت هٓهح،تيًجت ه ت تَط٫ح ىاتذيىٞىُ٪ست ٩تجيطغٍُجشتجيطٍتفح تذهتحتجأل ٍَكُتتىات
ٍتجيُحذحات نًت٪تح ت5945ت و ت٢رُ٫تست٪افتطه تذحيُحذتحاتذ٫تىت هحَتستج قتطاتت تٍت.5952تو تحتَإنتًت ٪تُه ت
َ ٟتحًتتتتىتضهيُٗتته تيكػُتتٍت ت تجيطةتتى تجييطكةتتمتي ُحذتتحات نتتًت هحَتتستج قتتطات.ت ه ت تَنطةتتىواتجفطٛتتحوتجيٓتتىق،ت
وجيط٫ػٍتجيُٓحٍْ،تو ٗكاشتجيرُثس،ت طغح ُٞت ٪تجاتجير ىجاتجيغٍذُست هٓهحتض٫ح ٍت تجييٗكاشت هٓهحتوفتىت
َكىاتذكىزتجةرٍ،ت ٟاًت ٪تج تات تَىؾتىتٖت٫دتجوتج تست تَ٫تح ٍت ت ت ٗتكاشتوفٟتحَحتضػُتٍتجتطيح تا،ت تات
ٍٖعتذىواتغي ،ت يػ يحتةتحاتتنتحدتغيتستغيت تياْتطةاتتجيُحذتح ٍتضىؾتدت ٪تًتجيُحذتح ُُ تو ٫تاتضيػتهتذةرتىيه ت
ذحيةىج٪ىتجأل ٍَكُس،تةحاتيطةى ه تج فطٛحوٌتغي توتىتجييٗكاشتجيطٍتَهٍَتحتجين٧ح تجيٍ ْيحيٍ .ت
يةىتضنحٍ٦تج ةٓح ت ٍتج ضؿحتحشتجيركػُتستيطتحٌَمتجيُحذتحات٪ت تجيكطتحختوجيرتحقػُ تجأل تٍَكُُ ،ت ت٩تج ةٓتح ت
جنٍتً ٪تجيىجف٩تجيُٓحٍْتجيُحذتح ٍتذ٫تىتجيكتٍختجي٫تحييُتستجيػح ُتس،تئيتج ةٓت تجيُٓحْتُتىاتجيُحذتح ُتىاتئيتًت تٍَةُ ت
ةرٍَُ تتيحتجييكح ٧ىاتجيًَ تَطتأيهىات ت تُْحْتٍتتقةرتستجيكتٍختو تحتفر هتح،توجيطةتى ُتىاتجيتًَ تَطتأيهىات ت ت
ج ٖتتطٍجةُُ توجيٗتتُى. ُُ٪تو ػ يتتحتضيكنتتصتجييىٌْتتستجأل ٍَكُتتستجييكح ٧تتست ت تجيٓتتٍُ٣زت ٪تتًتةطحذتتستضتتحٌَمت
جيُحذحاتوضةىَ تٚىٌضهحتي ٫حي تضيكت تجيُٓحْتُُ تجييكتحت  ُ٧تجيُحذتح ُُ ت ت تجيٓتٍُ٣زت ٪تًتجيٓت ٣ست تٍتجيُحذتحات
ي يىزت-5955ت .5993ت
و ػ يتتحتجٌضتتر١تجينٗتتح٠تجيركػتتٍتذتتحيىجف٩تجيُٓحْتتٍتجيُحذتتح ٍتةتتحاتيتتاتج ٫كحْتتحضات َ ٟتحًت ٪تتًتجيىجفتت٩تجيركػتتٍت
جيُحذتتح ٍتجيتتًَ تج ةٓ ت تذتتىوٌ ت َ ٟتحًتئيتتًت تتٍَةُ تجٌضر٣تتصتٌؤَتتطه تذٗتتكهتةرُتتٍتذٍؤَتتستجييىٌْتتطُ تجييكح ٧تتست
وجيطةى ُستوتًجت حتْنهٍوتياتذكػحًت نهٛاًتيٓرٍتغىٌتجضؿحتحشتةطحذستضحٌَمتجيُحذحاتي رتحقػُ تجيُحذتح ُُ تو تىيت
ضأغٍت توجٌضرح٢ه تذح ضؿحتحشتجأل ٍَكُستيكطحذستضحٌَهه  .ت
ت
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الهىامش والتعليقاث
 -5ي طىْ٩ت ٍت٪تٍٜت ٪يتٍتي كطحذتحشتجيٍ٫ذُتست٪ت تجيُحذتحاتَن٧تٍ:ت ٓت٫ىوتٞتحتٍ،تجيُحذتحاتذُ٫تىاتٍ٪ذُتست
،2114-5914ت ٍةُتوٌجْحشتجيىقىزتجيٍ٫ذُس،تيذٍُوش،ت. 2115
 -2جيهكتتٍتج ْطٗتتٍجفٍ:تتتتىتجيهكتتٍتجيتتًٌتَٓتتطيىتضٛتتىٌجضات ٪ت تجيٗتتٍقت ت تٌؤَتتستجيغتتٍختيجألنتتٍ ،تجيتتًٌت
جيطٛتتةصتوجتيتتحت ٫حَنطتتات تتٍتئ٢تتحٌتجيةتتىزتوجيهىفُتتستوجيٓ ت ٣س،ت هتتىتو٪تتٍتجيتتًجشتيانتتٍت ةػتتٍت يتتحتَؿٓتتىت
ج نٍ،توتىتجةطنتح تي ٣غُتحات جيتًٌتَيحٌْتاتجإل ٗتحعت ٪تًتجيػةح تستجيطتٍتضٗتكّهت ُهتحت و ً،تغت ت ٪تًتج نتٍت
غح ُحً،ت حيٍٗقت تٍتجيهكتٍتج ْطٗتٍجفٍتجنطتٍج٨تغٍذتٍتت،ت كتحاتتي كحتنتحشتجيغٍَرتستوجيتًةٍَحشتوجييٗتحتىزت
وجيطؿحٌختج ْطػنحتُس.تي طىْ٩تَن:ٍ٧تجووجٌوتُْ٫ى،تجألْطٍٗجقتجيي ٍ٫ستجيٓ ٣ستجإل ٗتحع،تضٍؾيتستةيتحتت
جذىوَد،ت٠ت،6ت إْٓستجألذكحظتجيٍ٫ذُس،تيذٍُوش،ت . 2113ت
 -3ذحضٍَكتْيُع،تجيُحذحاتٌؤَستؾىَتىز،تضٍؾيتستْت٫ىتَتتٍجات،تْ ٓت ست٪تحي تجيي ٍ٫تستٌفت ت،268تجييؿ تّت
جيى٢نٍتي ػةح ستوجيهنىاتوجِوجخ،تيجيكىَص،ت 2115ت،ت٘.56
 -4ةات: ٪تجييٛىٌت هٓا،ت٘ت.55
 ٢ -5متُ ٪هحتتًجتج ْ ت اتجألفكىجات ُُت٪ا ستً ٪ت نطح تجيرُصتجإل رٍج٢ىٌٌتجيُحذح ٍ.
 -6تُىتذىٌضىات:ت إٌلتو ْطحيتؾح ٍ٫ت طهٙٛت ٍتضحٌَمتجيُحذحات ٍتؾح ٫ستةىيى رُح
Howard B. Schonberger, Aftermath of War Americans and the Remaking of
Japan, 1945-1952, Kent State University Press, (Kent, 1989), p.21.
 -8ؾىََفتةاٌدتةٍو:تي، 5965-5881تضهٍؼت تؾح ٫ستتحٌ حٌو،تو٪يهت تٍتوَجٌزتجيهحٌؾُتستذ٫تىت
ىزتوؾُتُز،ت٪تُ تْتهٍُجًت تٍتجيتى يحٌدت،5925-5921توْتهٍُجًت تٍتْىَٓتٍجت،5924-5925تووةتُاًت
يتتىٍََتجيهحٌؾُتتستيٗتتإواتجيٓتتهحٌجشت،5924تغ ت تْتتهٍُجًت تتٍتضٍةُتتحت،5932-5927تذ٫تتىتحتْتتهٍُجًت تتٍت
جيُحذتتحات،5945-5932تجقطؿتتُتييتتىزت تتٍت٢ىةُتتىتذ٫تتىتئ٪تتااتجيكتتٍخ،ت تتٍؼت٪نتتاتو٪تتحوتئيتتًتجيى َتتحشت
جييطكىزت ٍتقٍَُجات،5942ت ُ٪ت ٓح٪ىجًتيىٍََتجيهحٌؾُتست،5944-5942تغت ت حترتحًتيتىٍََتجيهحٌؾُتست
.5945-5944تي طىْ٩تَن:ٍ٧
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Nakamura Masanorite, The Japanese Monarchy: Ambassador Joseph Grew and
The Making of the Symbol Emperor System 1931-1991, Translation by Herbert
P. Bix, Jonthan Baker- Bates and Derek Bowen, (Armonk, 1992), pp. 18-19.
Howard B. Schonberger, Op. Cit., P.21.
Nakamura Masanorite, Op. Cit., P.19.
 -55جيٗتتنطىَس:تيغىَ تحًتَةٛتتىتذهتتحتيٍَ٢تتمتجِتيهتتس ،توتتتٍتوَح تتست ك ُتتس،تَحذح ُتتستجألٚتته،ت ٛتتىٌتحت٪رتتحوزت
جإلْاف،تيُّتيهحت إّْتو تض٫حيُ ت كطىذسي، 1تو تٍَ٫فتضحٌَمت كىوتيطأُْٓهحتئيت هحتجْطيىشت ت ت
ؿيى٪ست تجألْحٍُ٢توجي٣ةىِتجيُحذح ُس.توتتٍت تَُؽت ت ت٪رتحوزتفتىيتجي٣رُ٫تستوجيٓت فتجييةتىِتغت ت
ض٣ىٌشتيطةى ت ٪تًت ٍَ٧تست ْت٣ىٌَستتضىٞتفتجاتيجَُج تحؾٍ تجذتىتجيٓتيحعتويجَُج تح ٍ ت تجألٌٜتفتىت
ضُجوؾتتتحت أ ؿرتتتحتؾتتتٌُتجيُحذتتتحاتجييةىْتتتس،توئ هيتتتحت ؿرتتتحتجَٟت تحًت٪تتتىوجًت تقٛتتتٍتيتتتات ت ت تجِيهتتتس،توجات
يج حضٍُجْى تئقىيتذنحضهيحتيآيهستجيٗيّ ت ٌْ صتقهُىتيحتيُإْتّتجألْتٍزتجإل رٍج٢ىٌَتستجيطتٍتفتىٌتحت
جاتضكك تجيُحذحاتيألذى.توضةى تتتً تجيىَح تست ٪تًتضةتىَّت ٌوجـتجإلذ٣تحتتوجألذتحٍ٢زتوفتىيتجي٣رُ٫تس،تو ت
ضٍُ٫تجتطيح حًتئيًت حتذ٫ىتجيكُحز،تجوتئيتًت كتٍزتجيطىقُتى،توتتٍتوَح تستغُتٍت ٫ةتىزت تُّت ُهتحت ٍجْتُ تجوت
٢ةتتىِتةػُتتٍزتجوتضٗتتٍَ٩ت نافتتٍت كتتىوتو تضهتتٍٜت ٪تتًت ٫طنةهتتحتجيكػُتتٍت ت تج يطُج تتحش،تويتتُّتيهتتحت
٢رةستنحٚست تجيكهنىش،توةهت حتض ٣رات ت ٫طنةُهحتتىتضةتىَّتآنتٍت ْتا ه توضةتىَ تجيٟتٍج٪ستيهت ت
وةًجتجأل تٍتذحينٓترستإل رٍج٢تىٌت تجييةتىِتو حٞتٍت تطه .توضطهتًتجيٗتنطىَستٚتىٌجًت٪تىزت ػتهتجي٫ةُتىزت
جي٫حت ُستجيطٍتضطؿاتذحي٫رحوزت كىت ْافتجيةرُ س،تو٪ةُىزتجيىويستجيطٍتضطؿاتذحي٫رتحوزت كتىتجيككتح تجيتٓتحذةُ ،ت
جيتتًَ تَ٫تتىت تجيُحذتتح ُىاتجِيهتتستجيتتًَ ت ْٓتتىجتوويتتطه ت نتتًتجألَت،تو ت تغ ت ت ه ت تجيٓ ت فتجييةتتىِتجيتتًٌت
ج كىٌشت ناتْ ٓ ستجألذحٍ٢ز.توج طٍٗشتجيٗنطىَستذُ تجيُحذح ُُ تذٓهىيست طُؿستج ٓؿح هحت ت٩تجيي٫طةتىجشت
جييك ُس.تو ٩ت هحَستجيةٍاتجيٓحوِتٍٗ٪ت نًشتجيٗنطىَستضؿًختئيُهحتجييَُىت تجيي٫طنةُ ،ت ْتُيحتئ هتحت
ضةتتى ت ٪تتًتجألْتتحٍُ٢تجيُحذح ُتتس،تئيت نتتًشتضطؿتتات كتتىتضكةُتتمتوقتتىزتجيُحذتتحات تتٍت٦تتهتقك ت تئ رٍج٢تتىٌٌت
ٌ ٌُ.تو تغ تٚحٌشتؾُعجًت تجيكٍةستجيطٍت ٢حقصتذن٧تح تضىةحؾتحوج،توضأْتُّت ٧تح ت ُؿتٍتجيتًٌت
فح تذتى ٪تجيٗتنطىَستٌْتيُحً،تئيت  ٪نتصتجيككى تستجيُحذح ُتستجاتجيٗتتنطىَستجيى٢نُتستتتٍت٪ةُتىزتجيىويتس،تيتُّت
ذىٚههحتوَح س،توئ يتحتذىٚتههحت ٧هتٍجًتي ى٢نُتست،تو يغُتصتجيٗتنطىَستذىٚتههحتجيىَح تستجيٍْتيُست تٍت٪تح ت
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5947توغرصتييكت ٍتجيىْطىٌتجيُحذح ٍتجيًٌتةطدت ٍت٪هىتتج قطاتتجأل ٍَكٍتي ُحذتحات.5952-5945ت
ي طىْ٩تَن:ٍ٧تٌوؤفت٪رحِتقح ى،تجألٚىتتجيػةح ُستي نهٟستجيُحذح ُتستجيكىَػتست،5914-5854تجييؿ تست
جيطحٌَهُستجييٍَٛس،ت ؽت،23تيجيةحتٍز،ت، 5976ت٘ت251؛تةح هتْ٫هحا،ت ٫طةىجشتآُْىَس:تجيٍ٫جق-
تتحٌِت-جيهنتتتى-جيٛتتُ ت-جيُحذتتتحا،ت،5٠توجٌتجينتتىي،تيجينٛتتتٍ،ت، 5999ت٘ت328-323؛ت٪هتتحفت ٓتتت٫ىت
جي٫رى،توٌجْحشت ٍتضحٌَمتجيٍٗقتجألف،ًٛتوجٌتجيي ٍ٫ستجيؿح ُ٫س،تيجإلْكنىٌَس،تو.ش ،ت٘ت.518
Howard B. Schonberger, Op. Cit., PP.22-23.
 -52ةات ٪تذحضٍَكتْيُع،تجييٛىٌتجيٓحذم،ت٘ت.32
 -53جييٛىٌت هٓا،ت٘ت.34
 -54ووَت تٌجَٗتتحوٌ،تجيُحذتتح ُىا،تضٍؾيتتستيُ تتًتجيؿرتتحيٍ،ت٪تتحي تجيي ٍ٫تتس،تجييؿ تتّتجيتتى٢نٍتي ػةح تتستوجيهنتتىات
وجِوجخ،تيجيكىَص،ت، 5989ت٘.315
 -55جييٛىٌت هٓا،ت.315
 -56جييٛىٌت هٓا،ت٘ت.316
 -57جييٛىٌت هٓا،ت٘ت.314
 -58جييٛىٌت هٓا،ت٘ت.555
 -59حغُىتةحيرٍجَعتذٌٍُ:ت5858-5794ت،تفحتىتجيركٍَستجأل ٍَكُستي يتىزت،5841-5837توفتحوت٪تىزتْته ت
ضؿحٌَستئيًتئ ٍَةُح،تفتحوتجألْت٣ىتتجيٓ٫تكٌٍتجأل ٍَكتٍتنتاتتقتٍختجييكٓتُكت،5848-5846تةح تأ ت
جيك ى غٍِتذ٫ىت٪ىوضات تجيُحذحاتذير تغتٗ٪تٍَ تئيتفتوو ٌتضةتىٍَجًتيؿهتىو ت تٍت تطفتجيُحذتحا.تتي طىْت٩ت
َنٍ٧
David G. Wittner, Commodore Matthew Perry and the Perry Expedition to
Japan, The Rosen Publishing, (New York, 2005).
 -21جووَ تٌجَٗحوٌ،تجييٛىٌتجيٓحذم،ت٘ت.552
٪ -25هىت ضىةىةحوج:تتىتجي٫هتىتجيتًٌتقكيتصت ُتاتجْتٍزتضىةىةتحوجتي يتىزت،5867-5613تجيطتٍتضرنتصتُْحْتست
ُ٪تتجيُحذحات ٪تجي٫حي تجيهحٌؾٍتي يكح ٧ستً ٪تقكيهحتوئذ٫حوتجيةىيتج ْتط٫يحٌَس،توفتىتجنطٍفتصتتتً ت
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جيُٓحْست٪ح ت5853ت ٪نتى حت ؾرتٍشتجيٓته تجأل ٍَكُتستجيُحذتحات ٪تًت تطفت ذىجذهتحتج تح تجي٫تحي تجيهتحٌتؾٍ،ت
جأل ٍتجيًٌت ويتئيًتج هُحٌتجٍْزتضىةىةحوجت٪ح ت5867تو٦هىٌت٪هىت ُؿٍ.تي طىْ٩تَن:ٍ٧
C. Totman, Politics in the Tokugawa Bakufu, 1600–1843 , (New York ,1967); Andrew

Gorden, A Modern History of Japan from Tokugawa Times to the present,
Oxford university press, (New York, 2003).
 -22جووَ تٌجَٗحوٌ،تجييٛىٌتجيٓحذم،ت٘ت .545ت
Basic Initial Post Surrender Directive to Supreme Commander for the Allied
Powers for the Occupation and Control of Japan (JCS1380/15), November
1,1945, (Top Secret), in: U.S. Department of State, Papers Relating to the
Foreign Relations of the United States, 1946, Vol. 6 , DC: Government Printing
Office, (Washington, 1969), Pp.633-652.
Andrew Graham and Anthony Seldom (eds.), Government and Economies in
The Postwar World, (London, 1991), p. 257.
Jerome B. Cohen, Japan: Reform Vs. Recovery, Journal of Far Eastern Survey,
Vol. 17, No. 12, June 23, 1948, pp. 137-142.
 -23جيُجذطٓى :تتٍ ت ؿيى٪حش ت

ت ٚكحخ تجإل٪يحت تذى ش تٚغٍُز ت ٓرُحً ،تضكىيص تئيً ت ؿيى٪حش ت ت

جألحٍْتجيكرٍُزتيجشتجيٍٗةحشتجييطٍجذ٣س،تجيطٍتي تضٍُٓ٣تيً ٪ت٢ىتتجيطحٌَمتجيُحذح ٍتجيكىَع تً ٪ت
جييؿح شتجييحيُستوجيٛنحُ٪ستوجيطؿحٌَست ٍتجيُحذحات كٓد،تذهت َٟحًتً ٪تجيككى س.توتً تج قطكحٌجشت
ةح ص تجيٓيس تجيرحٌَز تيافطٛحو تجيُحذح ٍ ،توتٍ تجيطٍ ت ٓكص تذٛ٫د تج فطٛحو تجيُحذح ٍ .تضيط٫ص تذنهىيت
ُْحٍْتفىٌت تناتتٖركستجييٛحيفتجيطٍتةح صتضةُيهحت ٩تجيرٍُوفٍج ُُ٢توجيٓ٫كٍَُ توجيُٓحُُْ ت
جيُحذح ُُ  ،تو٪يص تجينُ٪س تجيٓ٫كٍَس تجيُحذح ُس ،تو

تغ ت ا هح توقٓد تض٫رٍُ تجيرحقع تذُٓىا تدةح صت

جييٍةُتجيٛ٫رٍتي ن٧ح تجيةىَ د.ت ككصتتً تجييؿيى٪حشتجيكرٍُزت ٍت٪هىتج قطاتتجأل ٍَكٍتي ُحذحات
 ،5952-5945ت  ً ٫تْرُه تجييػحت ت طص تٍٖةس ت ُطٓى تتى ٗا تجيً ت 221تٍٖةس ،تو طص تٍٖةست
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ُطٓىذٍُٗتجيًت 521تٍٖةس،تيكنهحت٪حوشت تؾىَىتذ٫ىت هحَستج قطاتتجأل ٍَكٍتذيٓيًتؾىَىتتىت
ةٍُضٓىتKeiretsuت.تي طىْ٩تَن:ٍ٧ت ت
;T. A. Bisson, Prospects for Democracy in Japan, (New York, 1949), p.8-9
Michael Schaller, The American Occupation of Japan: The Origins of The Cold
War, Oxford University Press, (New York, 1985), p. 25; Yukiko Fukasaku ,
Technology and Industrial development in Pre-War Japan, Mitsubishi Naoasaki
shipyard 1884-1934, (London,1992(.
 -28ت جيي٫حتىزتجأل نُس:توف٫صتتً تجيي٫حتىزتذُ تجيى َحشتجييطكىزتوجيُحذحات ٍتجيُى ت هٓاتجيًٌتوف٫صت ُات
٫حتىز تجيٓا ت ٍ ت 8ت َ ىت ت .5955تذنىو تجيي٫حتىز تفٍُٛز تو هطٍٛز ،ت ت ت ح تضٟينطا تتى ت ىج ةست
جيُحذحاتً ٪تجْطٟح ستجيةىجشتجأل ٍَكُستً ٪ت ٌجُٞهح،توجيٓيحـتي ى َحشتجييطكىز تجيطىنهت ٍتجيٗأات
جيىجن ٍتجيُحذح ٍتذنحعتً ٪ت ٢دت

تجيككى ستجيُحذح ُستإلنيحوت ٌتجٍ٣ٞجذحشتوجن ُس،توض٫هىتجيُحذحات

ذ٫ى ت نف ت ٌ تٍ٢ف تغحيع تقةىق تجو تج طُحَجش تجو تفىج٪ى تووا ت ىج ةس ت ٓرةس ت

تجيى َحش تجييطكىز.ت

ي طىْ٩تَنٍ٧ت ٙتجيي٫حتىزت ٍ :ت
Edwin O. Reischauer, Japan and America Today: A Symposium Base on a
Conference on Japan-American Relations Held at Honolulu under the Auspices
of the Institute of Pacific Relations of Hawaii, p. 43.
 -29جووَ تٌجَٗحوٌ،تجييٛىٌتجيٓحذمت،ت٘ت .543ت
 -31جييٛىٌت هٓا،ت٘ت.546
 -35ي طىْ ٩تَن ٍ٧تضةٍٍَ تؾىٌؼ تةُنحا ت George F. Kennanتٌتُّ توجتٍز تجيطه ١ُ٣تجيُٓحٍْ ت ٍت
جيهحٌؾُستجأل ٍَكُس،تجيًٌت ٚرفتفح٪ىزتيُٓحْستج قطاتت ٍتجيُحذحات ٍت ٍق طاتجيػح ُست ت-5948
:5952
Report by the Director of the Policy Planning Staff (Kennan), March 25,1948,
Top Secret, 1948, in: F.R.U.S., Vol. VI, Pp. 691-705.
 -32جووَ تٌجَٗحوٌ،تجييٛىٌتجيٓحذم،ت٘ت .51-49ت
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 -33ي طىْ٩ت ٍتجألوٞح٨تج ؾطيحُ٪ست ٍتقةرستج قطاتتجأل ٍَكٍتي ُحذحاتَن:ٍ٧
John W. Dower, Embracing Defeat: Japan in The Wake of World II, First
Edition, W.W. Norton Company, (New York, 1999).
-34ت٢رةست جيٓح ىٌجٌ:تتٍتجي٣رةستجألويًت ٍتجيطةُٓ تجي٣رةتٍتي يؿطيت٩تجيُحذتح ٍت تٍت٪هتىتضىةىةتحوج،توضٟت ت
جينتتراعتوجييةتتحض ُ ،تجٌضتتر١ت٦هىٌتتتحتذحين٧تتح تجيٓ٫تتتكٌٍتجإلف٣تتحٍ٪تو تتىجضه تجألويتتًتةتتحاتتجييٓتت كىات
جي٫ح ىات ٍتنى تست رُتهتئف٣تح،ٍ٪توض٣تىٌشتئيتًت٢رةتستضطيطت٩تذح طُتحَجشتةػُتٍز،ت ةحذتهتوجؾتدتوجقتىت
كىوتتتىتجيةطتحتت طتًتجْتطىً٪تجيىجؾتدتقطتًتجينٛتٍتجوتجييتىش،تويهتً تجي٣رةتستفىج٪تىتنحٚتستض٫تٍفت
ذحيرىُٖىجت

توَةٛىتذهحتٍ٢جتمتجيهٍوُْس.تي طىْ٩تَن:ٍ٧ت ت

وتتوَىٌج صت،تفٛستجيكٟحٌز،تجيٍٗقتجألفًٛت،تجيُحذحا،تضٍؾيستَةتٍت ؿُتدت كيتىوت،ؼت5ت،تؾح ٫تست
جيىوتتجيٍ٫ذُس،تيجيةحتٍز،ت، 5968ت٘ت-36ت43ت؛ت ت
Karl F. Friday , Samurai: Warfare and the State in Early Medieval Japan, (New
York, 2003); Stephen Turnbull, Samurai: The World of the Warrior, First
Edition, Copyrighted Material, (Oxford, 2003).
-35تجووَ تٌجَٗحوٌ،تجييٛىٌتجيٓحذم،ت٘ت .563ت
-36تجييٛىٌت هٓا،ت٘ت .542ت
-37تجييٛىٌت هٓا،ت٘ت .542ت

38- Gavan McCormack, Looking Back at the Occupation -- The US and Japan over
60 Years, in:

-39تجووَ تٌجَٗحوٌ،تجييٛىٌتجيٓحذم،ت٘ت .233ت
-41تجييٛىٌت هٓا،ت٘ت .272ت
-45تجييٛىٌت هٓا،ت٘ت .567ت
-42تجييٛىٌت هٓا،ت٘ت.299ت ت
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-43تجييٛىٌت هٓا،ت٘ت .315ت
-44تجييٛىٌت هٓا،ت٘ت .315ت
-45تجييٛىٌت هٓا،ت٘ت.392ت ت
-46تذحضٍَكتْيُع،تجييٛىٌتجيٓحذم،ت٘ت .39ت
-47تتحٌٌتضٍو حا يت5884ت–ت5972ت ،تجيٍتُّتجأل ٍَكٍتجيػحيعتوجيػاغىات،5952-5945تَنطيٍتئيتًت
٪حت ست ُجٌ٪س،ت٪يهت ٍت٪ح ت5915ت ٍتجيٓككتجيكىَى،تغ تج طةهتي ٫يهت ٍتْ ٓ ستو٦تحتفتةتطحذُتست ت ت
٪ح ت5915تقطًتجٖطٍجةات ٍتجيكٍختجي٫حييُستجألويًت٪ح ت5957تٞحذ٣حًت تٍتجييى ُ٫تس،توذ٫تىتجيكتٍخت
وٌِتجيكةىقت ٍتؾح ٫ستةنٓنحِ،توج طهدتفحُٞحًتييىَنستةنٓتنحِت٪تح ت،5922تو ٚترفتْتُنحضىٌت تٍت
ؿ تتّتجيٗتتُىلت ٪ت تجيكتتُختجيتتىَيةٍج،ٍ٢تغ ت تجٚتترفت حتر تحًتي تتٍتُّتٌوَ تتصت.5945-5944تَٛتتنهات
جييإٌنىاتجأل ٍَكُىاتٞي ت ٟهتٍٗ٪زتٌؤْحعت ٍَكُُ .تي طىْ٩تَن :ٍ٧ت
Harry S. Truman, Memoirs: Year of Decisions, Vol. 1, Doubleday Company,
Inc., (Kansas, 1955), Pp.112-144; William F. Levantrosser (ed.), Harry S.
The Man from Independence, (New York, 1986); The Columbia

Truman:

Encyclopedia, Sixth Edition, Columbia University Press, 2004, p.48822.
-48تن١٣تإلْطٍجضُؿُستجينهؽتجي٫كٍٓت ٓح٪ىتوٍََتجيى ح٨تجأل ٍَكٍتويتُ توٌجذتٍتWilliam H. Draperت
وٌتتتُّتوجتتتٍزتجيطه٣تتُ١تجيُٓحْتتٍت تتٍتوَجٌزتجيهحٌؾُتتستجأل ٍَكُتتستؾتتىٌؼتةُنتتحات George F.
،Kennanتو ٌجوجتذًيكتئَؿحوتضٍَ٫فتي ُٓحْستجأل ٍَكُست ٍتجيُحذحاتَنٓؿ ت ٩تضغٍُتجألوٞتح٨تجيىويُتست
و٦هىٌت ا فتيكحيستٚتٍج٨تذتُ تجيى َتحشتجييطكتىزتوج ضكتحوتجيٓتى ُطٍ،تةتحاتجيهتىفتض٣تىٍَتذٍ تح ؽت
ياْطةٍجٌتوجينيىتج فطٛحوٌت ٍتجيُحذحاتَإت هحتجاتضكىاتجيك ُفتج ْطٍجضُؿٍتيأل ٍَكُُ ت تٍتجيٗتٍقت
جألف.ًٛتي طىْ٩تَن :ٍ٧ت
Richard B. Finn, Winners in Peace MacArthur, Yoshida, and Postwar Japan,
University of California Press, (California, 1992), p.192; Noriko Yokoi, Japan’s
Economic Recovery and Anglo-Japanese Relations 1948-1962, Routledge
Curzon, (Tokyo, 2003), p.17.
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-49تضٗتتح غتةتتحٌتٖتتُك:تي 5975-5886تَ٪تتُ تٚتتُنٍتذتتحٌَت،تن تتفت ٚت تَتتحشت ٚت ت تتٍتَ٪ح تتستقتتُخت
جيكى نطح ؽتيجيٗ٫د ٪ح ت5925ت،تو ٍتٌتحْستجيىويست٪ح ت5928ت،تفحوتقٍختجييةحو ستٞىتجيُحذحات ت ت
ناتت ٓح٪ىزتجيغٍختيا،تج٣ٚى تذحيُٗى ُُ٪تجيُٛنُُ تجيًَ تتُ ى تجأل ٍتجيًٌتجٞت ٍ٣تئيتًتجيهتٍجٌت
وجي ؿتتىعتئيتتًت ٍ تتىَجتيضتتحَىجا .تي طىْتت٩تَن٧تتٍ:ت٪رتتىتجيىتتتحختجيكُتتحيٍتوةح تتهتَتُتتٌٍ،تجييىْتتى٪ست

جيُٓحُْس،ت،5٠تجييإْٓستجيٍ٫ذُستي ىٌجْحشتوجينٍٗ،تيذٍُوش،ت، 5974ت٘ت 338ت
-51تذحضٍَكتْيُع،تجييٛىٌتجيٓحذمت،ت٘ت8ت .ت
-55ت هّتجييٛىٌتوجيٛهكس .ت
-52تجييٛىٌت هٓا،ت٘ت .9-8ت
-53تؾىوشت ٫حتىزتجيط٫حواتوجأل ت تجييٗتطٍدت تٍت٪تح ت5961تذ٫تىتٚتٍج٪حشتُْحْتُست كطى تست تٍتجيُحذتحات
ذتتُ تجييإَتتىَ توجيٍج ٟتُ تيهتتحتي طىْتت٩تَن٧تتٍتي رحقتتع:ت ٫حتتتىتجيط٫تتحواتجأل ت تجييٗتتطٍدتذتتُ تجيى َتتحشت
جييطكىزتوجيُحذحات5961-5957ت وٌجْستضحٌَهُتست تٍتٞتىعتوغتحتمتجيهحٌؾُتستجأل ٍَكُتس،تذكتعت ةرتىتت
ي نٍٗت ٍت ؿ ستوٌجْحشتضحٌَهُس،تجيرٍٛز .ت
-54ت جينهؽتجيؿىَى:تتتٍتْ ٓت ستجيطتىجذٍُتوجيةتىج ُ تجيطتٍتجضهتًتحتجيتٍتُّتجتأل ٍَكتٍتغُتىووٌتٌوَ تصتيىفتفت
قحيتتستج هُتتحٌتجيطتتٍتةتتحاتَيتتٍتذهتتحتج فطٛتتحوتجأل ٍَكتتٍتذٓتتردتجألَ تتستج فطٛتتحوَستجي٫حييُتتست-5929
،5933توفىتوٚفت ٫حٌٞىتتً تجيُٓحْستذأ هحتضنطهكتجيكٍَحشتجيهٍوَتستوضٗتكهتضتىناتوجْت٫حتي ىويتست
ٍتج فطٛحو،تغٍُتجاتجينؿحـتجيًٌتقةةاتجينهؽتجيؿىَىتج٫ٞفت تفىزتض كتج طةحوجش.ت ت
The Columbia Encyclopedia, Op.Cit., p. 49842.
-55تذحضٍَكتْيُع،تجييٛىٌتجيٓحذم،ت٘ت .59ت
-56ت هّتجييٛىٌتوجيٛهكس .ت
-57ت هّتجييٛىٌتوجيٛهكس .ت
-58تجييٛىٌت هٓا،ت٘ت .22ت
-59تجييٛىٌت هٓا،ت٘ت .24ت
-61ت هّتجييٛىٌتوجيٛهكس .ت
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-65تجيىْطىٌ:تةطدتجيىْطىٌتجيُحذح ٍت تْ ٣ستج قطاتتجأل ٍَكُست ٍتٖرح٠ت5946تو نفتجيى تىتجيككتى ٍت
جيُحذح ٍتنيُٓ توفُةست ة١تيا٢ا٨تً ٪تجييٓىوزتوجييىج ةستُ ٪هح،تٚحوقتُ ٪اتجيىجَصت ٍت29تضٗتٍَ ت
جألوتت،5946توونتتهتقُتتُتجيطنهُتتًت تتٍتجَتتحٌت.5947تقةتتمتجيىْتتطىٌت ة تتست ىُ٪تتستةرُتتٍزت تتٍتجين٧تتح ت
جيُٓحٍْتجيُحذح ٍتجيتج طة صتجيُحذحاتذيىؾرات ت ٧ح تقك تجإل رٍج٢ىٌتجيه ٫تٍتجيتًت ٧تح ت ٖترات تحتَكتىات
ذحيي كُحشتجيىْطىٌَس.توجت ت حتضٟيناتجيىْطىٌتتٍتجييحوزتجيطحْ٫س،توتٍت تجييىجوتجيطٍتيج٨تج طٗتحٌتحت
يهٍجوضهحتجيطحٌَهُستوئذ٫حوتحتجيُٓحُْستوجأل نُستً ٪تجييٓطىَُ تجإلف ُيٍتوجي٫حييٍ،تجيت ٛصتتتً تجييتحوزت
 ٪تضنحَتتجيُحذحات ٪تقمتجْتطهىج تجيكتٍختوْتُ ستيكتهتجينُج٪تحشتجوتقطتًتجيتى ح٨ت٪ت تجيتنهّ،تو نت٩ت
ذنتتحعت ٌتفتتىجشت ٓ ت كس،توئضرتتح٨تجي٣تتٍقتجيىذ ى حْتتُستيطٓتتىَستجينُج٪تتحشت تت٩تجير تتىجاتجألنتتٍي.تي طىْتت٩ت
َن :ٍ٧ت
ةح ٦تتُاات كٓت :تُْحْتستج قتطاتتجأل ٍُةتٍت تٍتجيُحذتحات،5952-5945ت ٍ٢وقتستوةطتىٌج تغُتٍت
نٗىٌز،تؾح ٫ستجيرٍٛز،تة ُستجيطٍذُس،ت،2118ت٘ت،577-551ت .383-366ت
-62تُٖغٍُوتَىُٖىج:تي، 5967-5878تجذٍَتٖهُٛستُْحُْستَحذح ُست ٍت٪هىتج قطاتتجأل ٍَكتٍتي ُحذتحا.ت
وٌِتجيكةىقت ٍتؾح ٫ست٢ىةُى،تونهتجيٓ كتجيىذ ى حٍْت٪ح ت،5916ت٪يهتْتهٍُجًتيتراو ت تٍتجَ٣حيُتحت
وجييي كستجييطكىز،ت قُهتً ٪تجيطةح٪ىت٪ح ت،5938تْؿ تيرٟت٫ستٖتهىٌت٪تح ت5945تذٓتردت ٫حٌٞتطات
ي كتتٍخ.تذ٫تتىتجقتتطاتتجيُحذتتحاتضة تتىتٌتحْتتستجيتتىٌَجعتيكةرطتتُ تجألويتتًت،5947-5946توجيػح ُتتست-5948
.5954تج٪طُتتجي٫يهتجيُٓحٍْتذ٫ىت٪ح ت5955ت.تي طىْ٩تَن :ٍ٧ت
Shigeru Yoshida, The Yoshida Memoirs: The Story of Japan in Crisis, Translated
by Kenichi Yoshida, ( London, 1961).
-63تذحضٍَكتْيُع،تجييٛىٌتجيٓحذم،ت٘ت .26-25ت
-64تجييٛىٌت هٓا،ت٘ت .35ت
-65تجييٛىٌت هٓا،ت٘ت .31ت
-66تجييٛىٌت هٓا،ت٘ت .35ت
-67تجييٛىٌت هٓا،ت٘ت .32-35ت
-68تجييٛىٌت هٓا،ت٘ت .32ت
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