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چكيدُ:
اظ ؾبَ  ٚ 1990فطٚدبقي قٛضٚي ،خبيٍب ٜثبظيٍطاٖ انّي ٘ٓبْ ثيٗإِّّي
ثرهٛل سٟٙب اثطلسضر ثبليٕب٘س ٜاظ ظٔبٖ خ ًٙؾطزٛٔ ،ي ٔٛدطؾف اؾبؾي ٔيبٖ
فٗبالٖ  ٚنبحت٘ٓطاٖ ضٚاثٍ ثيٗإُِّ اؾز .دطؾف ايٗ اؾز و ٝايبالر ٔشحس ٜزض
لطٖ ثيؿزٚيىٓ چ٘ ٝمكي زاضز؟ آيب آٔطيىب ضا ٔيسٛاٖ أذطاسٛضي زا٘ؿز يب ايٗ وكٛض
لسضسي أذطيبِيؿشي اؾز و ٝيٕٗ غبضر ثطٚر وكٛضٞبي ديطأ٘ٛي ،ثب َطح ٚ
ٌؿشطـ اضظـٞبي فط ًٙٞؾطٔبيٝزاضي زض خٟبٖ ،زض دي سثجيز ٔٛلٗيز ذٛيف زض
خٟبٖ ٔيثبقس؟ ثطذي اظ نبحت٘ٓطاٖ ،آٔطيىب ضا لسضر ٞػٔٔ ٖٛيزا٘ٙس و ٝزض ايدبز
 ٚحفّ ٘ٓٓ زض خٟبٖ ٘مف انّي ضا ثبظي ٔيوٙس  ٚثسٞ ٖٚسايز  ٚضٞجطي آٖ ثجبر ٚ
أٙيز خٟب٘ي اظ ثيٗ ذٛاٞس ضفزٌ .طٞٚي ٘يع ثب ٍ٘طـٞب ،اٍ٘يعٜٞب ٚ ،اٞسافي
ٔشفبٚر٘ ،مف آظازيذٛاٞب٘ ٝثطاي ايبالر ٔشحس ٜزض خٟبٖ لبئّٙس ؤ ٝيسٛا٘س يٕٗ
ٌؿشطـ زٔٛوطاؾي ،ث ٝسأٔيٗ اٞساف ذٛز ثذطزاظز .زض ايٗ ٘ٛقشٔ ،ٝجب٘ي فىطي ٚ
اؾشسالَٞبي ٔٛافمبٖ ٔ ٚربِفبٖ ؾ ٝزيسٌب ٜانّي فٛق  ٚزيسٌبٟٞبي فطٖي ٔٛخٛز زض
زضٞ ٖٚط وساْ اظ آٟ٘ب ثطضؾي قس ٜاؾزٕٞ .چٙيٗ ٔمبِ ٝسالـ زاضز ٘كبٖ زٞس و ٝزض
ثطضؾي خٟزٌيطيٞبي ايبالر ٔشحس ،ٜوساْيه اظ زيسٌبٟٞبي ٔعثٛض اظ سٛاٖ سكطيحي
ٔٙبؾتسطي ثطذٛضزاض اؾز.
كليدٍاشُّب :ايبالر ٔشحس ،ٜأذطاسٛضي ،ثطسطيخٛيي ،أذطيبِيؿِٓ ،يجطاِيؿٓ
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هقدهِ
فطٚدبقي ٘ٓبْ ز ٚلُجي زض ؾبَ  ،1990آغبظٌط زٚضٌ ٜصاضي اؾز و ٝزض آٖ سالـ
لسضرٞب ثطاي اضسمبء ٔٛلٗيز  ٚخبيٍب ٜذٛيف زض ٖطن ٝثيٗإِّّي ث ٝقسر افعايف يبفشٝ
اؾز .زض حبِي و ٝوكٛضٞب زض دي سثجيز ٔٛلٗيشي ثٟشط ثطاي ذٛز ٔيثبقٙس؛ ضلبثزٞب سكسيس
قسٔ ٚ ٜطالجزٞب افعايف يبفش ٝاؾز .نبحت٘ٓطاٖ ضٚاثٍ ثيٗإُِّ ٘يع  ٓٞث ٝزِيُ فطٚدبقي
٘بٌٟب٘ي ٘ٓبْ ز ٚلُجي  ٓٞ ٚث ٝزِيُ ؾيبِيز ثيكشط زٚضٌ ٜصاض ،زض سىبدٛيي ثيكشط ثطاي زضن
٘ٓبْ ثيٗإُِّ خسيس ٞؿشٙس .آٟ٘ب ٘مسٞبي ثٙيبٖوٙي ثط ٘ٓطيٞٝبي لجّي ٚاضز ٔيؾبظ٘س  ٚسالـ
ٔيوٙٙس ثب َطح ٘ٓطيٞٝبي ٔفيس ،ث ٝزضن  ٚسكطيح ٚيٗيز خسيس ثذطزاظ٘س .ايبالر ٔشحسٜ
أطيىب ث ٝزِيُ ٘مف سأثيطٌصاضي و ٝزض ٘ٓبْ ثيٗإُِّ زاضز ،ثيف اظ ؾبيط وكٛضٞب ٔٛضز سٛخٝ
اؾز٘ .مف  ٚخبيٍب ٜايبالر ٔشحس ٜزض قىُزٞي ثٓ٘ ٝبْ ثيٗإُِّ لطٖ ثيؿزٚيىٓ ثؿيبض حبئع
إٞيز ٔيثبقس .ثطاي ؾيبؾشٕساضاٖ  ٚنبحت٘ٓطاٖ ضٚاثٍ ثيٗإُِّ ايٗ دطؾف ُٔطح اؾز وٝ
ايبالر ٔشحس ٜزض ز٘يبي دؽ اظ خ ًٙؾطز چ٘ ٝمكي زاضز؟ چٖٛ ٝأّي ٔيسٛا٘ٙس زض سغييط ٚ
سثجيز ٔٛلٗيز آٔطيىب زض ٘ٓبْ ثيٗإِّّي ٘مف ايفب وٙٙس؟ چ ٝزيسٌبٟٞبيي زض ذهٛل ٘مف
آٔطيىب ُٔطح اؾز؟ انٔ ٚ َٛجب٘ي آٟ٘ب وساْ اؾز ،چٍ ٝ٘ٛاؾشسالَ وطز ٚ ٜث ٝچٛٔ ٝاضزي
اؾشٙبز ٔيوٙٙس؟
ثطاي دبؾد ث ٝدطؾفٞبي ٔعثٛضٛ٘ ،قش ٝحبيط يٕٗ اضائٔ ٝمسٔٝاي وٛسب ٚ ٜسٗطيف ثطذي
ٔفبٞيٓ ،ث ٝثطضؾي ؾ٘ ٝمف انّي  ٚچٙس زيسٌب ٜفطٖي زض لبِت ٞط وساْ اظ آٟ٘ب ٔيدطزاظز.
٘مف ٞػٔ٘ٛيه٘ ،مف أذطيبِيؿشي  ٚسالـ ثطاي ايدبز أذطاسٛضي٘ ٚ ،مف آظازيذٛاٞب٘ ٝزض
خٟبٖ ،ؾ٘ ٝمف انّي ٔٛضز ثحث ٞؿشٙسٞ .ط وساْ اظ ايٗ ٘مفٞب َطفساضاٖ ٔ ٚربِفب٘ي زاض٘س
و ٝاظ ظاٚيٝاي ثٛٔ ٝيٍ٘ ٔٛب ٜوطز ٚ ٜثب اضائ ٝقٛاٞس  ٚزاليُ اظ زيسٌب ٜذٛز زفبٔ ٔيوٙٙس؛ وٝ
ؾٗي ذٛاٞس قس زض حس أىبٖ ث ٝآٟ٘ب اقبض ٜقٛز .ديف اظ دطزاذشٗ ثٛٔ ٝي ٔٛانّي ،اقبض ٜثٝ
چٙس ٔف ْٟٛاؾبؾي زض ٘ٓبْ ثيٗإِّّي َ ٚطح ٔفطٚيبر ٘ٓطي ثحثٔ ،يسٛا٘س زض ضٚقٗقسٖ
ٔٛئ ٔٛفيس ثبقس.
٘رؿشيٗ ٔفٟٔٛي و ٝزض اؾشسالَ  ٕٝٞضٚيىطزٞب زض ذهٛل ٘مف آٔطيىب زض ٘ٓبْ
ثيٗإِّّي ثَٛ ٝض نطيح يب يٕٙي ُٔطح ٔيقٛزٔ ،ف ْٟٛلسضر اؾز .ضٚيىطزٞبي ٔرشّف ثط
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اؾبؼ ٔيعاٖ ثطذٛضزاضي آٔطيىب اظ لسضر  ٚيب ٘ح ٜٛاؾشفبز ٜاظ آٖ ،ثَ ٝطح زيسٌب ٜذٛز ٚ
خبيٍب٘ ٚ ٜمف آٔطيىب ٔيدطزاظ٘س .ث ٝضغٓ ايٙى ٝلسضر ٘مٌُ ٝطٞي ضٚيىطز ٚالٌٕطايب٘ ٝزض
ضٚاثٍ ثيٗإُِّ اؾز؛ أب ايٗ ٔف ْٟٛث ٝقسر خساَثطاٍ٘يع ،سٗييٗ٘بدصيط٘ ،ؿجي  ٚثيٙبشٙٞي
اؾز .ثطضؾي لسضر يىي اظ ٔٛيٖٛبر انّي ضٚيىطزٞبي ٔرشّف زض ّٖ ْٛؾيبؾي  ٚضٚاثٍ
ثيٗإُِّ اؾز .ثطذي ا٘سيكٕٙساٖ ،لسضر ضا ثٔ ٝثبث ٝضاثُٝاي ؾبذشبضي ٔيزا٘ٙس  ٚثطذي آٖ ضا
ثط ٖٙهط ٘يز  ٚاضاز ٜاؾشٛاض ٔيؾبظ٘س .ثطذي آٖ ضا ٔٛي ٔٛقٙبذز ٔيزا٘ٙس و ٝثب قبذمٞبي
ٖيٙي فبض٘ اظ فبُٖ قٙبؾب لبثُ ا٘ساظٌٜيطي اؾز  ٚثطذي آٖ ضا ٔفٌ ْٟٛفشٕب٘ي  ٚاخشٕبٖي
لّٕساز ٔيٕ٘بيٙس و ٝزض ضاثُ ٝاخشٕبٖي ْٟٛض  ٚثطٚظ ٔييبثس  ٚث ٝنٛضر اثعاض اٖٕبَ ٘فٛش يب
وٙشطَ ُٖٕ ٔيوٙس .زض ّٖ ْٛؾيبؾي  ٚثرهٛل زض ثحثٞبي ٔيكُ فٛو ،ٛچٟطٜٞبي
چٟبضٌب٘ٝاي ثطاي لسضر ُٔطح ٔيقٛز و ٝزض ضٚاثٍ ثيٗإُِّ ٘يع ٔيسٛا٘ٙس ٔٛضز اؾشفبز ٜلطاض
ٌيط٘س )1(.ثَٛ ٝض ذبل زض ضٚاثٍ ثيٗإُِّ ،لسضر ثِ ٝحبِ فمساٖ الشساض يب حىٔٛز ٔطوعي،
اظ إٞيز ثيكشطي ثطذٛضزاض اؾز  ٚزض سٗييٗ ٘مف  ٚخبيٍب ٜوكٛضٞب زض ٖطن ٝثيٗإِّّي ،ثٝ
ٖٙهطي انّي ثسَ قس ٜاؾز .زض ضٚاثٍ ثيٗإُِّ لسضر زض ٔٗب٘ي ٌ٘ٛبٌ٘ٛي ٔٛضز اؾشفبزٜ
لطاض ٌطفش ٝؤٕٟ ٝشطيٗ آٟ٘ب ٖجبضسٙس اظ:
 .1لسضر ثٖٛٙ ٝاٖ ٞسف زِٚز  ٚضٞجطاٖ.
 .2لسضر ثٖٛٙ ٝاٖ اثعاض اٖٕبَ ٘فٛش  ٚوٙشطَ ضفشبض زيٍطاٖ.
 .3لسضر ثٙٗٔ ٝبي سؿٍّ ثط ٔٙبثٕ  ٚسٛا٘بييٞب.
 .4لسضر ثٖٛٙ ٝاٖ ٔٗيبضي ثطاي ؾٙدف ديطٚظي  ٚحه َٛث ٝأٙيز.
زض ايٗ حٛظ٘ ٜيع قبذمٞبي ٌ٘ٛبٌ٘ٛي ٔثُ سٛاٖ الشهبزيّٕٖ ،ي ،سىِٛٛٙغيىيٙٔ ،بثٕ
ا٘ؿب٘ي ،سدبضر ٚ ،سٛاٖ ٘ٓبٔي ُٔطح ٔيقٛز .آٟ٘ب اظ خٙجٞٝبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛشٙٞي ٖ ٚيٙي ثطضؾي
قس ٚ ٜثيٗ سٛاٖ ثبِم ٚ ٜٛثبِفُٗ لسضر ،ثطذٛضزاضي اظ لسضر  ٚسٛا٘بيي اٖٕبَ آٖ سفبٚر لبيُ
ٚخٛز زاضز .شٙٞي ٖ /يٙي ثٛزٖ لسضر  ٚوٕي  /ويفي ثٛزًٖٗٔ .الر ثعضٌي ضا ثطاي ثطضؾي
ايٗ ٔف ٚ ْٟٛسأثيطار آٖ زض ضٚاثٍ ثيٗإُِّ ثٚ ٝخٛز آٚضز ٜاؾز .زض ٖيٗ حبَ ثٓ٘ ٝط ٔيضؾس
وٞ ٝط وساْ اظ ايٗ ٔجبحث ،ثركي اظ ٔٛي ٔٛضا ُٔطح وطز ٚ ٜيٕٗ ٘كبٖ زازٖ ديچيسٌي آٖ،
ث ٝضٚقٗ قس٘ف وٕه ٔيٕ٘بيٙس.

 610ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلٌبهِ هطبلعبت راّبردي شوبرُ 33

زض ايٗ ٘ٛقش ٝسالـ ٔيقٛز ث ٝلسضر ثٖٛٙ ٝاٖ ضاثُٝاي ؾبذشبضي و ٝزاضاي قبذمٞبي
ٖيٙي اؾز ٕٞ ٚچٙيٗ ثٖٛٙ ٝاٖ ٔفٟٔٛي و ٝثط ٖٙهط ٘يز  ٚاضاز ٜاؾشٛاض اؾز ،سٛخ ٝقٛز .زض
چٙيٗ ٍ٘بٞي لسضرٕٙٞ ،كيٙي ٘يز  ٚاضاز ٜثبظيٍطاٖ زض اسربش سهٕيٓ ثب سٛخ ٝثٌ ٝعيٞٝٙبي
ٌ٘ٛبٌ ٖٛاؾز  ٚزض ضاثُ ٝاخشٕبٖي ْٟٛض  ٚثطٚظ ٔييبثس .ث ٝايٗ ٔٗٙب ،لسضر ث ٝنٛضر اثعاضي
ثطاي اٖٕبَ ٘فٛش  ٚيب وٙشطَ ُٖٕ ٔيوٙس  ٚيب ث ٝزِيُ لبثّيز سجسيُق٘ٛسٌي ؾطيٕ ،ث ٝنٛضر
ٞسف زِٚزٞب  ٚثبظيٍطاٖ زيٍط زضٔيآيس.
ٔٛي ٔٛزٔٚي و ٝزض ايٗ ٔمسٔ ٝث ٝآٖ اقبضٔ ٜيقٛز ،ضٚيىطز ٌفشٕب٘ي ث٘ ٝمف آٔطيىب زض
ضٚاثٍ ثيٗإُِّ اؾزٌ .فشٕبٖٞبيي ٔثُ ٚالٌٕطايي ،ا٘عٚاٌطاييِ ،يجطاِيؿٓ ،ثيٗإِّّيٌطايي
ِيجطاَ ،اؾشيالٌطايي  ٚيسأذطيبِيؿٓٞ ،ط وساْ زاضاي ٔ ٝٔٛٓٙفىطي ،انٔ ٚ َٛجب٘ي ٔشفبٚسي
ثطاي سطؾيٓ ٚالٗيزٞبي ٘ٓبْ ثيٗإِّّي ٘ ٚمف ايبالر ٔشحس ٜزض ايٗ ٘ٓبْ ٔيثبقٙس  ٚاظ ٔٓٙط
ذبل ث ٝسحّيُ ٚلبيٕ  ٚسفؿيط  ٚسجييٗ ّٖٕىطز ثبظيٍطاٖ ٔيدطزاظ٘س و ٝثب دصيطـ ٔجب٘ي فىطي
 ٚخبٖ ٍ٘طـ آٟ٘بٚ ،الٗيزٞب ثٕٞ ٝبٖ قي ٚ ٜٛثطزاقز آٟ٘ب لبثُ زضن اؾز٘ .مس زضٖٚ
ٌفشٕب٘ي ض ٜث ٝخبيي ٕ٘يثطز  ٚاضظيبثي ٍ٘طـ آٟ٘ب زض ٔٛضز ٘مف آٔطيىب زض لبِتٞبي ٔكرهي
ثٛز ٚ ٜث ٝؾبزٜؾبظي ثحث ٔٙدط ٔيقٛز .ثطاي ذطٚج اظ ايٗ ثٗثؿز ،سالـ ذٛاٞس قس يٕٗ
اقبض ٜثٔ ٝجب٘ي فىطي ٞط وساْ اظ ٘ٓطيٞٝبي ُٔطح زض ايٗ حٛظ٘ ،ٜحٍ٘ ٜٛطـ آٟ٘ب ث٘ ٝمف
آٔطيىب زض ضٚاثٍ ثيٗإُِّ ،اثشسا زض زضٌ ٖٚفشٕبٖ ٓ٘ ٚطيَ ٝطح  ٚؾذؽ ثب ٘ٓطيٞٝبي زيٍط ثٝ
اذشهبض ٔمبيؿ ٚ ٝاضظيبثي قٛزٕٞ.چٙيٗ سالـ ذٛاٞس قس سب ٔحٛضٞبي ٔٛيٖٛي ُٔٗٛف ثٝ
لسضر ٘ ٚمف آٔطيىب زض ٘ٓبْ ثيٗإُِّ ،ثٖٛٙ ٝاٖ ٔٛيٖٛبر ٔحٛضي اظ ٔٓٙطٞبي ٌ٘ٛبٌٖٛ
َطح قٛز.
ٔٛي ٔٛؾٔٛي ؤ ٝيسٛا٘س ث ٝف٘ ٟٓمف ايبالر ٔشحس ٜزض ٘ٓبْ ثيٗإُِّ وٕه وٙس ،ا٘ٛأ
٘مف  ٚحٛظ٘ ٜفٛش  ٚسٛا٘بييٞبي آٖ اؾز٘ .مف وكٛضٞب زض ٘ٓبْ ثيٗإُِّ ٔيسٛا٘س آٖ اظ
حفّ ٚيٕ ٔٛخٛز ،انالح  ٚيب سغييط آٖ ثبقسٕٞ .يَٗٛض ٘مف وكٛضٞب ٔيسٛا٘س زض حٛظٜ
ايدبز ٙٞدبضٞبٟ٘ ،بزٞب  ٚاضظـٞبي خسيس ٔ ٚمبثّ ٝثب وكٛضٞبي ٔرُ ٘ٓٓ ٔ ٚمطضار  ٚلٛاٖس
ثيٗإِّّي ثبقس .ا٘دبْ ايٗ وبضٚيػٜٞب ٕٔىٗ اؾز ث ٝنٛضر يه خب٘جٌٝطايب٘ ٝيب چٙسخب٘جٝ
ثبقس.
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حٛظٓ٘ ٜبٔي ـ فٗآٚضي ،حٛظ ٜدِٛي ـ نٗٙشي  ٚحٛظ ٜايسئِٛٛغي ـ ضؾب٘ٝاي ،ؾ ٝحٛظٜ
ٔٞ ٟٓؿشٙس و ٝلسضرٞبي ثعضي ٔيسٛا٘ٙس ثب ثطذٛضزاضي اظ آٟ٘ب زض ٘ٓبْ ثيٗإِّّي ايفبي ٘مف
وٙٙس.
ثَٛ ٝض وّي زض دبؾد ث ٝدطؾف انّي ايٗ ٘ٛقش ٝـ ٘مف آٔطيىب زض ٘ٓبْ ثيٗإِّّي ـ،
زؾزوٓ ؾ ٝدبؾد ٚخٛز زاضز .زيسٌب٘ ٜرؿز ث ٝايبالر ٔشحس ٜثٖٛٙ ٝاٖ لسضر ٞػٍٔ٘ ٖٛبٜ
ٔيوٙس .زيسٌب ٜز ْٚآٖ ضا حىٔٛشي أذطيبِيؿشي ٔيزا٘س ٍ٘ ٚب ٜؾ ْٛآٖ ضا حىٔٛشي ِيجطاَ
ٔيزا٘س ،و٘ ٝمف آظازيذٛاٞب٘ٝاي ضا زض خٟبٖ ثطٖٟسٌ ٜطفش ٝاؾز.

الف .آهريكب بِ هثببِ قدرتي ّصهَى
ٚاغٞ ٜػٔ٘ٛي يب ثطسطيخٛيي ،اظ «ٞػٔ 1»ٖٛيب «ثطسطي» ٔيآيس .فط ًٙٞزا٘كٍبٞي ٚثؿشط آٖ
ضا «٘فٛش  ٚالشساض غبِت ،ثٚ ٝيػ ٜيه وكٛض ثط زيٍطي» سٗطيف ٔيوٙسٔ .فٞ ْٟٛػٔ٘ٛي زض
ا٘سيكٞٝبي آ٘ش٘ٛيٌٛطأكيٓ٘ ،طيٝدطزاظ چخٌطاي ايشبِيبيي خبيٍب ٜثباليي زاضز .اظ ٘ٓط ٌطأكي،
ٞػٔ٘ٛي ثٙٗٔ ٝبي اؾشيالي ايسئِٛٛغيه اؾز .حىٔٛز يه َجم ٝثط خبٔٗ ،ٝثط لسضر ٔبزي
اؾشٛاض ٕ٘يثبقسَ .جمٔ ٝؿٍّ ثطاي حفّ ٔٛلٗيز ذٛز ثبيس اضظـٞبي اذاللي ،ؾيبؾي ٚ
فطٍٙٞي ذٛز ضا ثٖٛٙ ٝاٖ ٙٞدبضٞبي ٔشٗبضف ضفشبض ؾيبؾي ثٚ ٝخٛز آٚضز ٚ ،خٟبٖثيٙي ٚ
فّؿف ٝذٛز ضا ث ٝفّؿف ٝسٛزٔ ٜطزْ يب «ٖمُ ٔشٗبضف» سجسيُ وٙس .زض چٙيٗ قطايُي ،ثطسطي يه
َجم ٝث ٝخبي آ٘ى ٝنطفبً ٔجشٙي ثط ؾُّ ٚ ٝاخجبض ثبقس ،ثيكشط ثط ضٞجطي فىطي  ٚاذاللي ٕٞطاٜ
ثب ضيبيز اؾشٛاض ٔيقٛزٌ )2(.طأكي ثيٗ ؾُّٞ ٚ ٝػٔ٘ٛي سفبٚر لبيُ اؾز .اِٚي ثط ظٚض ٚ
زٔٚي ثط اخٕبٔ  ٚضيبيز اؾشٛاض اؾز .وبضثطز «ظٚض» زليمبً ٕٞبٖ «ؾُّ٘ »ٝيؿز؛ ٞطچٙس وٝ
«اخٕبٔ» ٕٞيك ٝقبذهٞ ٝػٔ٘ٛي ٔيثبقسٚ .لشي ٞػٔ٘ٛي ،اذاللي ٘يؿز  ٚثط فطيت ٘ ٚيطً٘
ٔشىي ٔيقٛزٌ ،طأكي آٖ ضا ؾُّٔ ٝي٘بٔس )3(.زض ايٗ حبِز ٘مف يه وكٛض ث ٝأذطاسٛضي
قجبٞز ثيكشطي زاضز.
ا٘سيك ٝثطسطخٛيي زض ٖطن ٝؾيبؾي ايبالر ٔشحس ،ٜثيف اظ  ٕٝٞزض ٔيبٖ خٕٟٛضيذٛاٞبٖ
 ٚثرهٛل ٘ٔٛحبفٓٝوبضاٖ َطفساض زاضز .آٟ٘ب ايبالر ٔشحس ٜضا لسضسٕٙسسطيٗ وكٛض خٟبٖ
1 . Hegmony
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ٔيزا٘ٙس و ٝثبيس ثب سٛخ ٝث ٝيطٚضر  ٚوبضوطز ٔإثط ٘ٓبْ و٘ٛٙي ثيٗإِّّي ،ضٞجطي خٟب٘ي ضا
ثطاي حفّ  ٚانالح ٚيٕ ٔٛخٛز ثط ٖٟس ٜثٍيطز  ٚيٕٗ ثٟطٌٜيطي اظ ثطسطي ذٛز زض ضؾيسٖ
ث ٝايٗ ٞسف ،آٖ ضا زض ضاؾشبي سمٛيز سٛاٖ ذٛز ث ٝوبض ثطز .اظ ٘ٓط ٘ٔٛحبفٓٝوبضاٖ ،ضفبٚ ٜ
أٙيز َٛال٘ي ٔسر ٔطزْ آٔطيىب ثس ٖٚايدبز  ٚحفّ ٘ٓبْٞبي ٔإثط ثيٗإِّّي ٓٞ ،زض حٛظٜ
الشهبزي  ٓٞ ٚزض حٛظ ٜؾيبؾي ،اظ يه َطف  ٚاٖٕبَ ضٞجطي آٔطيىب ثٖٛٙ ٝاٖ ٔٛسٛض ٔحطن
چٙيٗ ٘ٓبْٞبيي اظ ؾٛي زيٍطٔ ،يؿط ٘رٛاٞس قس .اظ ٘ٓط آٟ٘ب ،وبٞف سٛاٖ ضٞجطي آٔطيىب
ٔٛخت ثيٕ٘ٓي زض ٘ٓبْٞبي ثيٗإِّّي ذٛاٞس قس)4(.
ٞػٔ٘ٛي٘ ،يبظٔٙس ثطسطي زض حٛظٜٞبي چٟبضٌب٘ ٝؾيبؾي ،ايسئِٛٛغيه ،دِٛي ـ نٗٙشي ٚ
٘ٓبٔي ٔي ثبقسٞ .ط ٘ٓبْ ؾيبؾي ثبيس ٘ٓٓ  ٚأٙيز ضا ثطاي اًٖبيف فطا ٓٞآٚضز .اظ ٘ٓط
٘ٔٛحبفٓٝوبضاٖ  ٚثطذي ٘ٓطيٞٝبي ضٚاثٍ ثيٗإُِّ ،ثطلطاضي ٘ٓٓ  ٚثجبر اظ َطيك ايدبز لسضر
ٞػٔ ،ٖٛقيٙٔ ٜٛبؾتسطي اؾز .ثرهٛل ايٙى ٝلسضر ٞػٔ ٖٛاظ سٛاٖ  ٚثطسطي الظْ
ايسئِٛٛغيه  ٚاضائ ٝاضظـٞبٙٞ ،دبضٞب  ٚلٛاٖس اذاللي خٟبٖقِٕٛي ثطذٛضزاض ثبقس  ٚاظ ايٗ
َطيك ،ثجبر ٔجشٙي ثط ضيبيز زِٚزٞب ّٔ ٚزٞب ضا زض خٟبٖ فطا ٓٞآٚضز )5(.ثيثجبسي زض خٟبٖ
ٔٛخت ثطٚظ خًٞٙب  ٚوكٕىفٞبي ٌؿشطز ٜثيٗ زِٚشي  ٚلٔٛي قس ،ٜسطٚضيؿٓ ثيٗإِّّي ضا
افعايف زاز ٚ ٜث٘ ٝؿُوكي زض ٔٙبَك ٔرشّف خٟبٖ زأٗ ٔيظ٘س وٞ ٝط وساْ اظ آٟ٘ب ٖٛالت
ٔؿشميٓ  ٚغيطٔؿشميٓ ٌؿشطٜاي ثطاي أٙيز  ٚضفبٔ ٜطزْ آٔطيىب ثٕٞ ٝطا ٜزاضز)6(.
ٞطچٙس ايبالر ٔشحس ٜزض ؾبَٞبي دبيب٘ي خ ًٙخٟب٘ي ا َٚث ٝنٛضر لسضر خٟب٘ي ثٝ
ايفبي ٘مف دطزاذز؛ أب ٘مف ٔسا ْٚخٟب٘ي آٖ ث ٝؾبَٞبي دؽ اظ خ ًٙخٟب٘ي زْٚ
ثطٔيٌطزز .اظ ؾبَ  1945سب ؾبَ  ،1990ايبالر ٔشحس ٜضٞجطي ثّٛن غطة ضا زض ثطاثط ثّٛن
قطق ثط ٖٟس ٜزاقز .ثطسطي ايبالر ٔشحس ٜثط ثّٛن غطة ٔحسٚز ثٛزٓ٘ .بْ زٚلُجي دؽ اظ
خٔ ًٙبٕ٘ ايفبي ٘مف ٞػٔ٘ٛيه خٟب٘ي ثطاي آٔطيىب ثٛزٞ .طچٙس ايٗ وكٛض زض ايدبز ٟ٘بزٞبي
ؾيبؾي  ٚضغيٓٞبي أٙيشي ثيٗإُِّ ٘مف ٕٟٔي زاقز ،أب نّح دؽ اظ خ ًٙخٟب٘ي زٝ٘ ْٚ
ٔجشٙي ثط ٘ٓبْ ٞػٔ٘ٛيه ثّى ٝثيكشط ثط ٔٛاظ٘ٚ ٝحكز اؾشٛاض ٌكش ٝثٛز .حفّ نّح  ٚأٙيز
ثيٗإِّّي ثط ٖٟس ٜقٛضاي أٙيز ثٛز و ٝثيكشط ثب ؾبظٚوبض أٙيز زؾشٝخٕٗي  ٚثب اخٕبٔ دٙح
لسضر زائٕي آٖ نٛضر ٔيٌطفز .دؽ اظ دبيبٖ خ ًٙؾطز  ٚفطٚدبقي ٘ٓبْ زٚلُجيٖ ،طنٝ
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ثيٗإِّّي ٞطچ ٝثيكشط ثطاي ايدبز ٘ٓبْ ٞػٔ٘ٛيه فطا ٓٞقسٌ .طايفٞبي ٔرشّف زض آٔطيىب
سالـ وطز٘س سب اظ َطق ٌ٘ٛبٌ ٖٛثطسطي ايٗ وكٛض ضا ث ٝزيٍطاٖ ثمجٛال٘ٙسٔٛ٘ .حبفٓٝوبضاٖ ثب
ديكٟٙبز ضاٞجطزٞبي ٌ٘ٛبٌ ،ٖٛايدبز ٘ٓبْ ٔجشٙي ثط ٞػٔ٘ٛي آٔطيىب ضا ٞسف ٌطفشٝا٘س .آٟ٘ب ثب
سأويس ثط قبذمٞبي ٘ٓبٔي  ٚالشهبزي ثطسط آٔطيىب ،زض سالقٙس اظ قىؿز ايسئِٛٛغي ٔمبثُ،
ديطٚظي ايسئِٛٛغي آٔطيىب  ٚچبِف٘بدصيطثٛزٖ آٖ ضا ٘شيدٌٝيطي وطز ٚ ٜثب ٌؿشطـ اضظـٞب ٚ
ٙٞدبضٞبي ذٛز زض ؾطاؾط خٟبٖٖٛ٘ ،ي دصيطـ ضيبيزٔٙسا٘ ٝثطسطي آٔطيىب ضا ث ٝزيٍطاٖ
ثمجٛال٘ٙس)7(.
زٔٛوطاؾي ،حمٛق ثكط  ٚالشهبز ٔجشٙي ثط ثبظاض آظاز ،ؾ ٝاضظـ اؾبؾي اؾز و ٝاظ ؾٛي
ٔمبٔبر آٔطيىب َطح  ٚزض اؾٙبز ضاٞجطزي آٟ٘ب زض ؾبَٞبي اذيط ث ٝوطار اظ آٟ٘ب اؾشفبز ٜقسٜ
اؾز .زض ٍ٘ب٘ ٜرؿزٞ ،ط ؾٛٔ ٝضز زض زٚض ٜدؽ اظ فطٚدبقي قٛضٚي ث ٝقسر  ٚؾطٖز زض
خٟبٖ ٌؿشطـ يبفشٝا٘س  ٚاؾبؾبً زض فطٚدبقي سفىط ضليت ٘مف ثؿيبض ثطخؿشٝاي زاقشٝا٘س؛ أب ثب
ٍ٘بٞي ٖٕيكسط ،اليٞٝبي زض٘ٚي ٔٛي ٔٛثيكشط ضٚقٗ قس ٚ ٜازٖبي فٛق ٔشعِعَ ٔيقٛز٘ .ىشٝ
٘رؿز ايٗ اؾز و ٝؾ ٝاضظـ فٛقٙٔ ،حهطاً زض اذشيبض آٔطيىب ٓ٘ ٚبْ ؾيبؾي آٖ ٘يؿشٙس.
حمٛق ثكط ،احشطاْ ث ٝقأٖ  ٚوطأز ا٘ؿب٘ي ،ثطذٛضزاضي خبٔٗ ٝاظ ٘ٓبْ زٔٛوطاسيه  ٚحك
ا٘ؿبٖٞب زض سٗييٗ ؾط٘ٛقز ذٛيفٔ ،مٛالسي ا٘ؿب٘ي  ٚفطأىب٘ي ٞؿشٙس .ايٗ ٔمٛالر ٔٛضز
سأييس  ٕٝٞازيبٖ اِٟئ ،ىبست ثكطي  ٚحشي ٘ٓبْٞبي ؾيبؾي ٔرشّف ٔيثبقٙس .حمٛق ثكط ٚ
حك ا٘ؿبٖٞب زض سٗييٗ ؾط٘ٛقز ذٛز ،ضً٘  ٚثٛي ٞيچ لٌ ٚ ْٛطٞٚي ضا ٕ٘يٌيط٘س .آٟ٘ب أٛض
 ٚاضظـٞبي خٟب٘كٕٞ َٛؿشٙس؛ ٞطچٙس زض زض ٖٚثطذي وكٛضٞب خبيٍبٚ ٜاالسطي وؿت وٙٙس ٚ
ضيك ٝثيكشطي ثسٚا٘ٙس .ثٙبثطايٗ ٌؿشطـ ايٗ اضظـٞب ِعٔٚبً ثٙٗٔ ٝبي ؾيُط ٜيه لّٔ ٚ ْٛز ثط
زيٍطاٖ ٘يؿز .ثٚ ٝيػٍٙٞ ٜبٔي و ٝايٗ اضظـٞب ثب اضظـٞبي ثٔٛي ٔ ٚحّي ازغبْ ٔيق٘ٛس،
ٚيػٌيٞبي ٔحّي ثط آٟ٘ب سبثيط ٌصاقش ٚ ٝسٗجيط  ٚسفؿيطٞبي ٔشفبٚسي اظ آٟ٘ب اضائٔ ٝيقٛز ،و ٝزض
اثٗبزي ثب سفؿيطٞبي زيٍطاٖ ٔشفبٚر اؾز)8(.
ز ْٚآ٘ىّٕٖ ٝىطز  ٚضفشبض زِٚز آٔطيىب ثب ؾبيط ّٔزٞبي خٟبٖ وٕشط ثب ان ٚ َٛاضظـٞبي
فٛق سُجيك زاضز .زٌٚبٍ٘ي زض وطزاض ٌ ٚفشبض آٔطيىب زض ٖطن ٝثيٗإِّّئ ،بٕ٘ اظ يىؿبٖاٍ٘بضي
زِٚز آٔطيىب ثب اضظـ ٞبيي ٕٞب٘ٙس زٔٛوطاؾي  ٚحمٛق ثكط اظ ؾٛي ُّٔ ٔرشّف خٟبٖ قسٜ
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اؾز .ايبالر ٔشحس ٜآٔطيىب ث ٝضغٓ ٌؿشطـ زٔٛوطاؾي زض خٟبٖٛٔ ،لٗيز ثؿيبض دبئيٙي زض ٔيبٖ
ّٔزٞبي ز٘يب زاضز.
٘ٓطؾٙدي قجى ٝخٟب٘ي ثي.ثي.ؾي زض ؾبَ  2005زض ذهٛل ٔٛلٗيز وكٛضٞبي خٟبٖ
زض ٘عز ّٔزٞب٘ ،كبٖ ٔيزٞس و ٝآٔطيىب زض ؾُح ثؿيبض دبئيٙي لطاض زاضز .ثط ايٗ اؾبؼ ٔٛلٗيز
ايٗ وكٛض ثرهٛل زض ٔيبٖ ّٔزٞبي ٔشحس ذٛز ٘ؿجز ث ٝؾبَ ٔ 2004شعِعَسط قسٚ ٜ
ٔطزٔبٖ ايٗ وكٛضٞب ايؿشبض ٔٙفي ٘ؿجز ث ٝآٔطيىب زاض٘س .ايٗ ٍ٘طـ ٔٙفي ،ث ٝغيط اظ چٙس
وكٛض ،اوثط وكٛضٞبي خٟبٖ ضا قبُٔ ٔيقٛز )9(.ايٗ ٚيٗيز ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝزض ُٖٕٔ ،طزْ
خٟبٖ ث ٝضغٓ اٖشمبز ث ٝاضظـٞبيي ٔثُ زٔٛوطاؾي  ٚحمٛق ثكط و ٝآٖ ضا خٟب٘ي ٔيزا٘ٙس،
ايبالر ٔشحس ٜآٔطيىب ضا حبُٔ ٖ ٚبُٔ آٖ سّمي ٕ٘يوٙٙس .اظ ايٗض ٚزِٚز آٔطيىب حشي اٌط زض
٘عز افىبض ٖٕٔٛي خٟبٖ يسزٔٛوطاؾي لّٕساز ٘كٛز ،زؾز وٓ ٕ٘يسٛا٘س ٔيبٖ ٍ٘طـٞب ٚ
اضظـٞبي ذٛز ثب ٍ٘طـٞب  ٚاضظـٞبي سٛزٜٞبي ٔطزْ خٟبٖ ٕٞؿبٖاٍ٘بضي ثٚ ٝخٛز آٚضزٚ ٜ
آٖ ضا ثٖ ٝمُ ٔشٗبضف سجسيُ  ٚذٛز ضا ٖبُٔ آٖ ٔٗطفي ٕ٘بيس سب ضٞجطي فىطي ذٛز ضا ٔؿشمط
ٕ٘ٛز ٚ ٜث ٝآٖ سسا ْٚزٞس٘ .ىش ٝؾ ْٛايٗ اؾز و ٝقىُ ٘ٓبْ ؾيبؾي ٙٔ ٚبفٕ ّٔزٞب ٔشفبٚر
اؾز .ثطلطاضي ٘ٓبْ زٔٛوطاسيه زض ز ٚوكٛض ،ثٙٗٔ ٝبي ٕٞؿب٘ي ٔٙبفٕ ّٔي آٟ٘ب ٘يؿزٓ٘ .بْ
زٔٛوطاسيه ٕٔىٗ اؾز ٚخٔ ٝكشطن ز ٚوكٛض ثبقس ،أب ثٙٗٔ ٝبي ضفٕ سٗبضوٞب ٕٞ ٚؿٛيي
ٔٙبفٕ ٘يؿز .اظ ايٗضٚ ٚخٛز اضظـٞبي ٔكشطن ٕٔىٗ اؾز ث ٝضاٜحُٞبي غيطذك٘ٛزآٔيع
حُ  ٚفهُ اذشالفبر ٔٙدط قٛز ،أب ث ٝحصف سٗبضوٞب  ٚاذشالف ٔٙبفٕ ٕ٘يا٘دبٔس .اذشالف
زض ٔٙبفٕ ّٔي ،ثٖ ٝسْ دصيطـ ؾيُط ٜلسضرٞبي زيٍط ٔ ٚربِفز ثب ضفشبض آٖ ٔٙدط ٔيقٛز.
ٍ٘بٙٔ ٜفي ٔطزْ وكٛضٞبي اضٚدبيي ثّٕٖ ٝىطز زِٚز آٔطيىب زض خٟبٖ٘ ،كبٖ زٙٞس ٜايٗ ٘ىشٝ
اؾز .اضظـ ٔكشطن زض ٘ٓ٘ ٔٛبْ ؾيبؾي ،ث ٝا٘ؿدبْ ثيكشط زض لج َٛؾيُط ٜآٔطيىب ٘يدبٔيسٜ
اؾز .اِجش ٝايٗ سٗبضو اظ سفبٚر زض اضظـ حبوٓ ثط آٔطيىب ٘ؿجز ثٔ ٝطزْ ذٛز ّٕٖ ٚىطز آٖ
زض ٖطن ٝخٟب٘ي ٘يع ٘بقي ٔي قٛزٔ .طزْ اضٚدب ّٖٕىطز آٔطيىب زض ٘مبٌ ٔرشّف خٟبٖ ضا
زٔٛوطاسيه ٕ٘يزا٘ٙس سب ٘ؿجز ث ٝآٖ ٕٞطاٞي وطز ٚ ٜاظ آٖ حٕبيز ٕ٘بيٙس)10(.
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جدٍل ً .1قش ٍ ًفَذ ايبالت هتحدُ در جْبى
اؾبؾبً ٔثجز

اؾبؾبً ٔٙفي

ثؿشٍي زاضز ثٝ

ثي٘ٓط

آضغا٘شيٗ

19

65

3

12

اؾشطاِيب

40

52

5

3

ثطظيُ

42

51

3

4

وب٘بزا

34

60

2

4

قيّي

29

50

10

10

چيٗ

40

42

11

7

فطا٘ؿٝ

38

54

3

6

إِٓبٖ

27

64

5

4

اٍّ٘ؿشبٖ

44

50

2

4

ٙٞس

54

30

7

10

ا٘س٘ٚعي

38

51

8

3

ايشبِيب

49

40

5

6

غادٗ

24

31

0

45

ِجٙبٖ

33

49

13

5

ٔىعيه

11

57

14

18

ضٚؾيٝ

16

63

11

10

فّؿُيٗ

88

9

3

0

ِطؾشبٖ

52

21

7

20

آفطيمبي خٛٙثي

56

35

3

6

وط ٜخٛٙثي

52

45

2

1

اؾذب٘يب

29

51

8

12

سطويٝ

18

62

9

10

ٔيبٍ٘يٗ

38

47

6

9

ايبالر ٔشحسٜ

71

25

2

3

ٔيبٍ٘يٗ

39

46

6

9
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ثب ٚخٛز ايٗ ،ثطضؾي اخٕبِي ضفشبض آٔطيىب زض ٖطن ٝثيٗإِّّي  ٚزذبِزٞبي آٖ زض
وكٛضٞبي ٔرشّف٘ ،كبٖزٙٞسٖٛ٘ ٜي ض٘ٚس انالحي زض آٖ ٔيثبقس  ٚزِٚزٔطزاٖ آٔطيىب
سالـ زاض٘س و ٝسٗبضو زض ضفشبض ٌ ٚفشبض ذٛز ضا وبٞف زٙٞس .اٌط زض َ َٛخ ًٙؾطز آٔطيىب
ثطاي ٔمبثّ ٝثب ٘فٛش قٛضٚي ث ٝحٕبيز اظ زيىشبسٛضٞب ٔيدطزاذز  ٚثطاي حفّ حىٔٛز آٟ٘ب
ث ٝخًٞٙبي َٛال٘ي ٔثُ خٚ ًٙيشٙبْ سٗ ٔيزاز ،دؽ اظ خ ًٙؾطز نجغ ٝحمٛق ثكطي آٖ
ثبضظسط قس ٜاؾز .زذبِز زض وٛظ ،ٚٚاٖٕبَ فكبض ث ٝحىٔٛزٞبي اؾشجسازي ٔهط ٖ ٚطثؿشبٖ يب
سالـ ثطاي خٌّٛيطي اظ ٘ؿُوكي زض وكٛضٞبي آفطيمبييٖٛ٘ ،ي ٘عزيه ث ٝاضظـٞبي خٟب٘ي
اؾز ،أب سّمي افىبض ٖٕٔٛي خٟبٖ اظ ضفشبض آٔطيىب ثٔ ٝطحّٝاي ٘طؾيس ٜاؾز و ٝثشٛا٘س ٔٛلٗيز
ضٞجطي ايٗ وكٛض زض حٛظٙٞ ٜدبضٞب  ٚاضظـٞبي ثيٗإِّّي ضا سثجيز  ٚلسضر ٔبزي  ٚسٛاٖ
٘ٓبٔي  ٚاخجبض آٖ ضا ث٘ ٝفٛش ٞ ٚػٔ٘ٛي سجسيُ ٕ٘بيس.
زض حٛظ ٜالشهبزي ،ض٘ٚس ٛٔ ٚلٗيز ٞػٔ٘ٛيه آٔطيىب ٔشفبٚر اؾز .ثطسطي الشهبزي
آٔطيىب دؽ اظ خ ًٙخٟب٘ي ز ْٚآقىبض  ٚخبيٍعيٗ ٞػٔ٘ٛي ِيجطاَ لجّي يٗٙي اٍّ٘ؿشبٖ زض لطٖ
٘ٛظز ٓٞقس ٘ ٚمف انّي ضا زض ايدبز ٟ٘بزٞبي خسيس  ٚسمٛيز ٘ٓٓ الشهبز خٟب٘ي ثط ٖٟسٜ
ٌطفز .ايٗ ٘ٓبْ و ٝثطسٚٚ ٖٛزظ ٘بٔيسٔ ٜيقٛز ،زاضاي ٟ٘بزٞبيي ٔثُ نٙسٚق ثيٗإِّّي د،َٛ
ثب٘ه خٟب٘يٛٔ ،افمز ٘بٕٖٔٔٛ ٝي سٗطف ٚ ٝسدبضر(ٌبر) و ٝاو ٖٛٙث ٝؾبظٔبٖ سدبضر خٟب٘ي
سجسيُ قس ٜاؾز ٚ ،ؾبظٔبٖ ٕٞىبضيٞبي الشهبزي اضٚدبيي ( )OEECو ٝزض ؾبَ  1961ثٝ
ؾبظٔبٖ أٙيز ٕٞ ٚىبضي اضٚدب ( )OECDسجسيُ قسٔ ،يثبقس .ثط اؾبؼ ٘ٓطي ٝثجبر ٞػٔ٘ٛيه،
ثطاي ايدبز  ٚسٛؾٗ ٝوبُٔ الشهبز ِيجطاِي ثبظاض خٟب٘ي ،ث ٝيه لسضر حبوٓ ٘ٓبٔي  ٚالشهبزي
٘يبظ اؾز؛ ظيطا زض ٘جٛز چٙيٗ لسضسي ،لٛاٖس ِيجطاِي ٕ٘يسٛا٘س اخطا ٌطزز .يٕٗ ايٙى ٝنطف
ٚخٛز يه لسضر ثطاي حفّ ثجبر ٞػٔ٘ٛيه وبفي ٘يؿز  ٚسٕبيُ لسضر ثطسط ثطاي ا٘دبْ
چٙيٗ ْٚيفٝاي ٘يع الظْ  ٚيطٚضي اؾز .لسضر آٔطيىب زض حٛظ ٜايدبز ٟ٘بزٞبي الشهبزي ٚ
دكشيجب٘ي اظ آٟ٘ب سب اٚايُ ز 1970 ٝٞوبٔالً ٔكٟٛز ثٛز .زض ٚالٕ ايبالر ٔشحس ٓٞ ٜاظ لسضر وبفي
ثطذٛضززاض ثٛز  ٓٞ ٚث ٝزِيُ ضلبثز ثب ثّٛن قطق ،اٍ٘يع ٜوبفي ثطاي دطزاذز ٞعيٞٝٙبي آٖ ضا
زاقز .زض ٖيٗ حبَ َجك ٘ٓطي ٝثجبر ٞػٔ٘ٛيه ،الشهبز ِيجطاِي خٟب٘ي ثٔ ٝب٘ٙس وباليي ٖٕٔٛي
اؾز و ٝاٌط فطا ٓٞآيس ٕٝٞ ،اظ خّٕ ٝلسضر ٞػٔ ٖٛاظ آٖ ٔٙشفٕ ٔيق٘ٛس ٚ ٚخٛز آٖ ث ٝزِيُ
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وبضوطز ٚيػ ٜاـ زض حُ  ٚفهُ اذشالفبر  ٚحفّ ثجبر  ٚسساٚ ْٚيٕ ٔٛخٛز ،يطٚضي اؾز.
آٔطيىب سب اٚاذط ز 1960 ٝٞثطاي حفّ ثجبر ،ضفشبض ٘بثطاثط قطوبي ذٛز ضا دصيطفز .ث ٝغادٗ
اخبظ ٜزاز ٜقس سب زؾشطؾي ٔحسٚز ث ٝثبظاض زاذّي ذٛز ضا سمٛيز ؾبظز  ٚاضٚدبي غطثي اخبظٜ
يبفز سب ث ٝثرف وكبٚضظي ذٛز يبضا٘ ٝثسٞس  ٚؾيبؾز حٕبيشي ذٛز ضا سسا ْٚثركس .زض ٖيٗ
حبَ ثب ثبظؾبظي الشهبز اضٚدبي غطثي  ٚغادٗ  ٚلسضر ٌطفشٗ آٟ٘ب زض وٙبض فط ٚضفشٗ آٔطيىب زض
خٚ ًٙيشٙبْ ،فكبض الشهبزي ثط آٔطيىب سكسيس قس  ٚوؿطي ٔٛاظ٘ ٝدطزاذز آٖ افعايف يبفز.
زض ايٗ قطايٍ ،ؾيبؾز ٞبي آٔطيىب ث ٝؾٛي حٕبيز اظ ٔٙبفٕ ّٔي ؾٛق يبفز  ٚث ٝخبي حفّ
الشهبز خٟب٘ي ِيجطاِي دؽ اظ خ ،ًٙالسأبر حٕبيزٌطا٘ ٝثب ٞسف سمٛيز الشهبز زاذّي
نٛضر ٌطفز  ٚثٌ ٝفش ٝخبٖ وب٘يثيطٕٞ 1ب٘ٙس يه ٞػٔ ٖٛغبضسٍط ُٖٕ وطز)11(.
زض ٔمبثُ اؾشسالَ فٛق ٔجٙي ثط اف َٛلسضر ٞػٔ ٖٛآٔطيىب اظ ٘يٕ ٝز ْٚزٌ ،1960 ٝٞطٞٚي
آٖ ضا ٘بقي اظ قطايٍ دؽ اظ خٔ ًٙيزا٘ٙس و ٝآٔطيىب زض ٔٛلٗيز ثباليي لطاض ٌطفش ٝثٛز  ٚثٝ
َٛض اخشٙبة٘بدصيطي ثب ثبظؾبظي زِٚزٞبي لسضسٕٙس اضٚدبيي غطثي  ٚغادٗ ٔٛلٗيز آٖ ٔشعِعَ
ٔيقس .اِجش ٝاظ ٘ٓط ايٗ ٌط ،ٜٚآٔطيىب ٕٞچٙبٖ اظ ٔٙبثٕ لسضر ثؿيبضي ثطذٛضزاض اؾز وٞ ٝيچ
وساْ اظ زِٚزٞبي زيٍط ث ٝآٖ زؾشطؾي ٘ساض٘سٕٞ .چٙيٗ زِٚز آٔطيىب زض فٗآٚضيٞبي ديكطفشٝ
ٔٛلٗيز ثؿيبض ٚااليي زاضزٓ٘ )12(.ط ؾٛظاٖ اؾشط٘ح ايٗ اؾز و ٝاٌط نطفبً ثط الشهبز ؾطظٔيٙي
ايبالر ٔشحس ٚ ٜزض چبضچٛة ٔطظٞبي آٖ سٕطوع وٙيٓ ،ث٘ ٝشيد ٝزضؾشي ٕ٘يضؾيٓ .آٖ چيعٞبيي
و ٝثٖٛٙ ٝاٖ ؾ ٟٓثبظز ٜز٘يب ٔحؿٛة ٔيقٛزٔ ،ثُ ٔحهٛالر اِٚيٛٔ ،ٝاز ٔٗس٘ي  ٚغصايي،
وبالٞب  ٚذسٔبر سِٛيسيٕٖ ،الً سحز ٔسيطيز اخطايي قطوزٞبي آٔطيىبيي نٛضر ٔيٌيطز.
( )13زاقشٗ چٙيٗ ؾٕٟيٕٞ ،چٙبٖ ايبالر ٔشحس ٜضا ثٖٛٙ ٝاٖ لسضر انّي ٍ٘ٔ ٝيزاضز؛ أب
ايٙى ٝايٗ وكٛض ث ٝنٛضر لسضسي ٞػٔ ٖٛثبقس ،زؾز وٓ اظ ٘ٓط ٔٗيبض زض دطزاذز ٞعيٞٝٙب ٚ
دصيطـ زاَّٚجب٘ٛٔ ٝلٗيز آٖ اظ ؾٛي لسضرٞبي زيٍطٔ ،حُ سطزيس ٔيثبقسٕٞ .چٙيٗ َجك
آذطيٗ ثطآٚضزٞبي ا٘دبْ قس ،ٜثب ْٟٛض لسضرٞبي الشهبزي خسيس ٔثُ چيٗ ٙٞ ٚس اظ يه
َطف  ٚثٟجٛز ٚيٗيز وكٛضٞبيي ٔثُ إِٓبٖ  ٚضٚؾي ٝاظ ؾٛي زيٍط ،خبيٍب ٜخٟب٘ي آٔطيىب
ثيف اظ ديف اف َٛذٛاٞس وطز)14(.
1 . John Kani Beyer
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٘مُ ٝلٛر زيٍط ايبالر ٔشحس ،ٜحٛظٓ٘ ٜبٔي  ٚفٗآٚضيٞبي ٔطث ٌٛث ٝايٗ حٛظٔ ٜيثبقس.
٘يطٚي ٘ٓبٔي ايٗ وكٛض ،ثعضٌشطيٗ ٘يطٚي ٘ٓبٔي خٟبٖ ٘يؿز؛ أب اظ ٘ٓط لسضر لٛيسطيٗ آٖ
ٔيثبقس .آٔطيىب ثب ٔ 1/4يّي٘ ٖٛفط ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ثؿيبض وٕشط اظ چيٗ (ٔ 2/5يّي٘ ٖٛفط) ٘يطٚ
زاضز .ثطسطي ٘ٓبٔي ايٗ وكٛض ث ٝزِيُ ثطذٛضزاضي اظ فٗآٚضي ديكطفش ٝاؾز و ٝآٖ ضا «ا٘مالة
زض أٛض ٘ٓبٔي» ٔيٌٛيٙس .ثطسطي زض فٗآٚضيٞبيي ٘ٓيط سدٟيعار ضازاضي ،ضزيبثي اظ ضا ٜزٚض،
خًٙافعاضٞبي ٞسايزق٘ٛس ٜزليك  ٚسٛاٖ آسف ثبال اظ ضا ٜزٚضٛٔ ،خت قس ٜو ٝوؿت ديطٚظي
لبَٕ زض ظٔبٖ وٛسب ٚ ٜثب حسالُ سّفبر ،زؾز وٓ زض خًٞٙبي ُٔٙمٝاي ٔيؿط قٛز.
ثٕجبضاٖٞبي ٔٛفميزآٔيع زض وٛظ ٚٚزض ؾبَ  ،1999حّٕ ٝث ٝافغب٘ؿشبٖ ٖ ٚطاق زض ؾبَ ٚ 2001
 ٚ 2003ؾطٍ٘٘ٛي ؾطيٕ حىٔٛز َبِجبٖ  ٚحعة ثٗث زض ٖطاقٟٔ ،بضر  ٚؾطٖز ُٖٕ
٘يطٞٚبي آٔطيىب ضا ٘كبٖ زازٞ )15(.عيٓ٘ ٝٙبٔي آٔطيىب حسٚز ٘يٕي اظ ٞعيٞٝٙبي ٘ٓبٔي خٟبٖ ضا
قبُٔ ٔيقٛز )16(.ايٗ وكٛض ثيكشطيٗ دبيٍبٟٞب ٘ ٚيطٞٚبي ٘ٓبٔي ذبضج اظ وكٛض ضا زض خٟبٖ
زض اذشيبض زاضز و ٝسٗساز آٟ٘ب ث 647 ٝدبيٍبٔ ٜيضؾس  ٚسٟٙب وكٛضي اؾز و ٝلبزض ث ٝديبز ٜوطزٖ
٘يطٚي ٘ٓبٔي  ٚا٘دبْ  ٚحفّ ّٖٕيبر ضظٔي ،زٚض اظ ؾطظٔيٗ انّي ذٛز ٔيثبقس)17(.
ثطسطي آٔطيىب زض لسضر ٘ٓبٔي ،زض ايدبز ٟ٘بزٞبي ٘ٓبٔي  ٚثطلطاضي ثجبر ٔإثط ثٛز ٜاؾز.
ؾبظٔبٖ آسال٘شيه قٕبِي (٘بس ،)ٛثعضٌشطيٗ ٟ٘بز ٘ٓبٔي زض زٚض ٜدؽ اظ خ ًٙاؾز و ٝثب ٞسايز
 ٚضٞجطي آٔطيىب ثٚ ٝخٛز آٔس ٚ ٜزض ثطلطاضي ٔٛاظ٘ ٚ ٝثجبر زض َ 50 َٛؾبَ ٌصقش٘ ،ٝمف
ٕٟٔي ايفب وطز ٜاؾز .زض زٚض ٜخ ًٙؾطز ،ديٕبٖٞب  ٚاسحبزٞبي زيٍطي ٘يع قىُ ٌطفشٙس وٝ
٘مف ُٔٙمٝاي زاقشٙس .دؽ اظ فطٚدبقي قٛضٚي ،آٔطيىب ث ٝنٛضر ٌؿشطز ٜاظ لسضر ٘ٓبٔي
ذٛز ثطاي ثطلطاضي ثجبر  ٚدبيبٖزازٖ ثٙٔ ٝبظٖبر ثيٗ زِٚشي  ٚزض ٖٚزِٚشي اؾشفبز ٜوطز .زٝٞ
 ،1990زٔ ٝٞساذالر ٌؿشطزٓ٘ ٜبٔي زض ٔٙبَك ٔرشّف خٟبٖ ثٛز و ٝزض ؾبَٞبي آغبظيٗ لطٖ
٘ 21يع سسا ْٚيبفزٞ .عيٞٝٙبي ايٗ السأبرٕٖ ،سسبً ثط ٖٟس ٜايبالر ٔشحس ٚ ٜيب ٔشحسيٗ ٘عزيه
آٖ ثٛز ٜاؾزٞ .كشبز ٔيّيبضز زالض ٞعي ٝٙؾبال٘ ٝآٔطيىب زض ٖطاق اؾز وٕٖ ٝسسبً اظ ؾٛي ذٛز
ايٗ وكٛض سأٔيٗ ٔيقٛز.
ثطسطي ٘ٓبٔي آٔطيىب زض ثطاثط لسضرٞبي ُٔٙمٝايٙٔ ،دط ث ٝثطلطاضي ثجبر قس ٚ ٜث ٝضغٓ
٘مى ثطذي ٙٞدبضٞبي ثيٗإُِّ اظ ؾٛي ذٛز آٔطيىب ،ث ٝسسا ْٚآٟ٘ب زض ثيٗ وكٛضٞب وٕه
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وطز ٜاؾز .الساْ ايٗ وكٛض زض اذطاج ٖطاق اظ وٛيزٕٟٔ ٕٝ٘ٛ٘ ،ي اظ ٘مف آٔطيىب زض اٖٕبَ
ٙٞدبضٞبي ثيٗ إِّّي اؾز و ٝثب ٔٙبفٕ ايٗ وكٛض ثَٛ ٝض ٖبْ  ٚذبل ٕٞؿ ٛثٛز .ثطلطاضي
ثجبر ٞػٔ٘ٛيه٘ ،فٕ ٖبْ آٔطيىبؾز و ٝزض آٖ ثب لجٞ َٛعيٞٝٙبي ٌعاف ،ثطسطي ذٛز ضا ث ٝضخ
زيٍطاٖ وكيسٛٔ ٚ ٜلٗيز ذٛز ضا زض خٟبٖ سثجيز ٔيٕ٘بيس .اِجش ٝزض ٔدٕ ،ٔٛثطسطي ٘ٓبٔي ٚ
ٔساذالر ٔؿّحب٘ ٝزض أٛض وكٛضٞبي زيٍط ،يب حفّ ثجبر خٟبٖ ثب سٛؾُ ث ٝظٚض ،ثيف اظ آ٘ىٝ
ثُٙٔ ٝك ٞػٔ٘ٛي ٘عزيه ثبقس ،ثب ُٔٙك ثطلطاضي أذطاسٛضي ٕٞب ًٙٞاؾز و ٝزض ثحث ُٔٙك
أذطيبِيؿٓ ث ٝآٖ اقبض ٜذٛاٞس قس.
ٚخ ٝثٗسي لسضر ايبالر ٔشحس ،ٜلسضر ايسئِٛٛغيىي  ٚضؾب٘ٝاي اؾز و ٝاظ آٖ ثب ٖٛٙاٖ
لسضر ٘طْ يبز ٔيقٛز .ايٗ لسضر ،اضظـٞب ،ؾيبؾزٞب  ٚالسأبر يه وكٛض ضا زض ثطاثط
وكٛضٞبي زيٍط ٔ ٚطزٔبٖ خٟبٖ ٔكط ٚ ٔٚلبثُ لجٔ َٛيٕ٘بيس  ٚآٟ٘ب ضا ثٕٞ ٝسِي  ٚيب حسالُ
ٖسْ ٔربِفز ثب آٟ٘ب ٔيضؾب٘س .زض ٘ٓطيٞٝبي والؾيه ضٚاثٍ ثيٗإُِّ  ّْٖٛ ٚؾيبؾئ ،ؿبيُ
فطٍٙٞي ٘مف ثبضظي زض ضفشبض زِٚزٞب ٘ساض٘س .ز ٚدبضأشط لسضر ؾيبؾي ـ ٘ٓبٔي يب لسضر ٚ
ؾبذشبضٞبي الشهبزي ،زض ٘ٓطيٞٝبي ايٗ ضقش ٝخبيٍب ٜانّي ضا زاض٘س؛ أب زض ُٔبِٗبر خسيس
ضٚاثٍ ثيٗإُِّٔ ،جبحث فطٍٙٞي خبيٍب ٜزض ذٛض سٛخٟي ث ٝذٛز اذشهبل زازٜا٘س .ثب دبيبٖ
خ ًٙؾطز ،سأثيط فط ًٙٞزض لٛاْ ثركيسٖ ثٓ٘ ٝبْ يٗٙي ذّك يب سٗطيف اقىبَ ضفشبض زِٚزٞب
ٔٛضز سٛخ ٝلطاض ٌطفز .سمّيٌُطايبٖ الشهبزي  ٚؾيبؾي زض ز ٚضٞيبفز ٚاثؿشٍي ٚ ٚاثؿشٍي
ٔشمبثُ اظ يه َطف ٚ ٚالٌٕطايبٖ ٚٛ٘ /الٍٗطايبٖ اظ ؾٛي زيٍط ،ث ٝسدسيس ٘ٓط زض زيسٌبٟٞبي
ذٛز دطزاذشٙسٌ .طٞٚي فطٚدبقي قٛضٚي ضا ٌٛا ٜضٚقٗ ديطٚظي ايسئِٛٛغي ِيجطاِيؿٓ سّمي
وطز ٚ ٜآٖ ضا خكٗ ٌطفشٙس ٌ ٚطٞٚي زيٍط ،آٖ ضا ٘ ٝديطٚظي غطة ثّىٖٛ٘ ٝي ديفآٌٟي اظ
ثحطاٖ ذٛز غطة ٔ ٚطي ٟ٘بيي آٖ ٔيزا٘ٙس )18(.زض ٖيٗ حبَ ،فبض٘ اظ ايٗ ثحث و ٝثؿيبض
ٖٕيك  ٚاؾبؾي اؾز ،زض ٔٛضز ٔٛي ٔٛايٗ ٔمبِٔ ٝيسٛاٖ ٖٛٙاٖ وطز و ٝحشي دصيطـ ٘ٓط
ديطٚظي ايسئِٛٛغي ،ثٙٗٔ ٝي ديطٚظي آٔطيىب ٘يؿز .زض ٚالٕ ،غطة يب ِيجطاِيؿٓٔ ،رشم آٔطيىب
٘يؿز  ٚاضٚدب خبيٍبٔ ٜؿشحىٓسطي زض ا٘سيكِ ٝيجطاِي زاضز .ثب دبيبٖ خ ًٙؾطزٖٛ٘ ٝ٘ ،ي
ٞػٔ٘ٛي فطٍٙٞي اظ ؾٛي يه وكٛض ،ثّى ٝفًبي ٛٞيز ٞػٔ٘ٛيه و ٝثٙٗٔ ٝبي وُ ثس٘ٝ
فطٍٙٞي سدسز غطة اؾز ،ثٚ ٝخٛز آٔس )19(.ثب ايٗ حبَ ،اثعاضٞب ٔ ٚفبٞيٓ فطٍٙٞي زض
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قىُزٞي ث ٝضفشبض ٍ٘ ٚطـ زِٚزٞب ّٔ ٚزٞب زض ٘ٓبْ ثيٗإِّّي ،إٞيز ثيكشطي يبفز  ٚزض
٘شيدٛٔ ٝضز سٛخ ٝنبحت٘ٓطاٖ  ٚؾيبؾشٕساضاٖ ٚالٕ قسٛٞ .يز ثب أٙيز ٌط ٜذٛضز ٚ
٘يطٞٚبي ٔمبٔٚزٛٞ ،يزٞبي ٔشفبٚسي ضا زض ثطاثط غطة سٗطيف  ٚاحطاظ وطز٘س .زض خٟبٖ
ٛٞيزٞبي زٚضٌٝاي قىُ ٌطفز و ٝثٌ ٝفش ٝاؾشٛاضر ٞبَ ٝ٘ 1خسيس ٞؿشٙس  ٝ٘ ٚؾٙشي؛ ٘ٝ
ٔحّيا٘س  ٝ٘ ٚخٟبٍ٘يط؛ ثّى ٕٝٞ ٝثركي اظ فطايٙسٞبي ٔشًبز  ٚسٙبلىٕ٘بي خٟب٘يقسٖ
ٞؿشٙس )20(.ثب ٚخٛز ايٗ ،زض ذهٛل لسضر ايسئِٛٛغيه  ٚضؾب٘ٝاي آٔطيىب ثيبٖ چٙس ٘ىشٝ
يطٚضي اؾز.
٘رؿز ايٙى ٝايبالر ٔشحس ٜآٔطيىب ،لسضسٕٙسسطيٗ وكٛض اضزٌٚبِ ٜيجطاِيؿٓ اؾز؛ أب زض ٘عز
ُّٔ زيٍط ،ايٗ اسحبزي ٝاضٚدبؾز وٛٔ ٝلٗيز ثٔ ٝطاست ثٟشطي زاضز .خصاثيز اضٚدب ضٚظ ث ٝضٚظ
زض حبَ افعايف اؾزٓ٘ .طؾٙديٞبي ا٘دبْقس٘ ٜكبٖزٙٞس٘ ٜمف ٔثجز اضٚدب ٘ ٚمف ٔٙفي
آٔطيىبؾز )21(.ز ْٚايٙى ٝزض سِٛيس  ٚنسٚض وبالٞبي فطٍٙٞي ،ايبالر ٔشحس ٜآٔطيىب خبيٍبٜ
ا َٚخٟبٖ ضا زض اذشيبض زاضز .قطوزٞبي ٖٕس ٜايٙشط٘شي  ٚؾيٕٙبيي زض آٔطيىب ٞؿشٙسَ .جك
آٔبضٞبي اٖالْ قس ،ٜثيف اظ ُٔ %70بِت اضائ ٝقس ٜزض قجى ٝخٟب٘ي ٚة (ايٙشط٘ز) اظ ؾٛي
آٔطيىبييبٖ سِٛيس ٔي قٛز .زض ٔمبثُ ،زض ٖطن ٝنسٚض ٔحهٛالر فطٍٙٞي ٔثُ وشبةٙٞ ،طٞبي
زيساضي  ٚثبظيٞبي ٚيسئٛيي ،آٔطيىب ثٗس اظ ثطيشب٘يب لطاض زاضز .ثطآٚضزٞبي ي٘ٛؿى٘ ٛكبٖ
ٔيزٞس و ٝؾ ٝوكٛض ثطيشب٘يب ثب ٔ 8/5يّيبضز زالض ،ايبالر ٔشحس ٜثب ٔ 7/6يّيبضز زالض  ٚچيٗ ثب
ٔ 5/2يّيبضز زالض ؾ ٝوكٛض ٖٕس ٜنبزضوٙٙسٔ ٜحهٛالر فطٍٙٞي ٞؿشٙس و ٝزٛٔ ٚضز ٘رؿز،
زض يه ٔىشت فىطي ٛٔ ٚضز ؾ ،ْٛزض ٔىشت فىطي ٔشفبٚسي خبي زاض٘س٘ .مف چيٗ زض َي
ؾبَٞبي  1994سب  2003ث ٝؾطٖز افعايف يبفشٝ؛ أب ثيف اظ ٘يٕي اظ نبزضار ايٗ ٔحهٛالر
( 51/8زضنس) زض ؾبَ  2002اظ ؾٛي  15وكٛض اسحبزي ٝاضٚدب ثٛز ٜاؾز)22(.
ثٙبثطايٗ ث ٝضغٓ لسضسٕٙسي آٔطيىب زض حٛظ ٜفط ٚ ًٙٞايسئِٛٛغيٛٔ ،لٗيز ايٗ وكٛض زض
ٖطن ٝخٟب٘ي ثب چبِف ٖٓيٓ زضٖٔٚىشجي  ٚثطٖٔٚىشجي ضٚثطٚؾز  ٚثٙب ثٌ ٝفش ٝخٛظف ٘بي،
«زض ؾبَٞبي اذيط يسيز ثب آٔطيىب افعايف يبفش ٚ ٝلسضر ٘طْ ايٗ وكٛض زض ٘شيد ٝآٖ وبٞف
ٔييبثس ».ثسثيٙي ث٘ ٝمف آٔطيىب زض ٔيبٖ وكٛضٞبي اضٚدبيي ثيكشط اؾز .ثٓ٘ ٝط ٔيضؾس
1 . Stewart Hall
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ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزض زٚض ٜخ ًٙؾطز ثيكشط ٔطزْ خٟبٖ اظ لسضر قٛضٚي زض ٞطاؼ ثٛز٘س ،اوٖٛٙ
ايبالر ٔشحس ٜث ٝلسضسي ٞطاؼآٚض سجسيُ قس ٜاؾز )23(.ثب ٚخٛز ايٗ ،حىٔٛز ايبالر ٔشحسٜ
ثطاي ٔطزْ ذٛيف اٍِٛيي ؾشبيفثطاٍ٘يع زض زيسٌب ٜخٟب٘يبٖ اؾزٚ .يػٌيٞبي ؾيبؾي ،ؾُح
ضفبٕٖٔٛ ٜي  ٚقطايٍ اخشٕبٖي زض ايٗ وكٛض ،احشطاْ زيٍطاٖ ضا ثطاٍ٘يرش ٝاؾزٕٞ ٚ )24(.يٗ
أط اخبثز زضذٛاؾزٞبي آٔطيىب اظ ؾٛي زيٍطاٖ ضا سؿٟيُ ٔيوٙس .زض ٖيٗ حبَ السأبر
آٔطيىب زض ضٚاثٍ ثب زيٍط وكٛضٞب ،وٕشط سحز سأثيط ايٗ ٍ٘طـ اؾز  ٚآٖ ٘ ٔٛؾيبؾزٞب
ٕٔٗٛالً ثب ٔمبٔٚز ضٚثطٔ ٚيقٛز.
ثَٛ ٝض وّي ،ضٚيىطز ٘ٔٛحبفٓٝوبضاٖ زض آٔطيىبِ ،ع ْٚايفبي ٘مف ٞػٔ٘ٛيه اظ ؾٛي ايٗ
وكٛض زض خٟبٖ اؾز  ٚآٟ٘ب ثب اؾشفبز ٜاظ فًبيي و ٝدؽ اظ حٕالر  11ؾذشبٔجط زض خٟبٖ ثٝ
ٚخٛز آٔس ،سالـ وطزٜا٘س چٙيٗ ٘مكي ضا ث ٝخٟب٘يبٖ ثمجٛال٘ٙس .ؾٙس ضاٞجطز أٙيز ّٔي آٔطيىب
زض ؾبَ ٘ ،2006مف ضٞجطي ثطاي آٔطيىب لبيُ قس ٚ ٜاؾشسالَ ٔيوٙس و:ٝ

«ايبالر ٔشحس ٜظٔب٘ي اظ ذُط ٔه ٖٛاؾز وٖ ٝبُٔ  ٚحبفّ ٘ٓٓ ثيٗإِّّي
ثبقس  ٚظٔب٘ي ٔطف ٝذٛاٞس ثٛز وٓ٘ ٝبْ الشهبزي ثيٗإِّّي ضا سمٛيز وٙسٓ٘ .بْ
ثيٗإِّّي ثس ٖٚضٞجطي آٔطيىب فطٔ ٚيضيعز ٞ ٚيچ لسضر زيٍطي ثدع آٔطيىب
سٛاٖ ايفبي چٙيٗ ٘مكي ضا ٘ساضز)25(».

ة .آهريكب قدرتي اهپريبليستي
أذطيبِيؿٓ ،ؾيبؾز ثؿٍ وٙشطَ يب الشساض ثط وكٛضٞبي ذبضخي ثٖٛٙ ٝاٖ ٚؾيّٝاي ثطاي
سأٔيٗ يب حفّ أذطاسٛضي اؾز .ايٗ ُٖٕ ٕٔىٗ اؾز ث ٝنٛضر ٔؿشميٓ اظ َطيك سؿريط
ؾطظٔيٗ يب ث ٝقيٞ ٜٛبي غيطٔؿشميٓ ٔثُ ثؿٍ وٙشطَ ثط ؾيبؾز  ٚالشهبز زيٍط وكٛضٞب نٛضر
ٌيطز .دؽ اظ ْٟٛض زِٚزٞبي ّٔي ،أذطاَٛضي و ٝسب آٖ ظٔبٖ يىي اظ قيٜٞٛبي ٔطؾ ْٛاٖٕبَ
حىٔٛز ثٛزٙٔ ،ؿٛخ قس  ٚث ٝخبي آٖ ،أذطيبِيؿٓ ْٟٛض وطز و٘ ٝشيدُٙٔ ٝمي ؾطٔبيٝزاضي ٚ
سأٔيٗ ٔٛاز اِٚي ٚ ٝثبظاضٞبي ٚؾيٕسط ثطاي زِٚزٞبي نٗٙشي اضٚدب ثٛزٛٔ .ي ٔٛأذطيبِيؿٓ ٔٛضز
سٛخ ٝا٘سيكٕٙساٖ چخ  ٚخٟبٖ ؾ ْٛثٛز  ٚث ٝنٛضر ٌؿشطزٛٔ ٜضز سدعي ٚ ٝسحّيُ لطاض
ٌطفزِٙ .يٗ زض وشبثي آٖ ضا ثبالسطيٗ ٔطحّ ٝؾطٔبيٝزاضي ٘بٔيسٓ٘ .طي ٝثؿٍ أذطيبِيؿٓ زض ذبضج
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اظ ٔطظٞبي زِٚز ّٔيٛٔ ،ضز سٛخ ٝافطازي ٔثُ ضٚظا ٌِٛعأجٛضي ٓ٘ ٚطيٝدطزاظ ِيجطاِي چٖٛ
ٞب٘ب آض٘ز لطاض ٌطفز )26(.چخٞب أذطيبِيؿٓ ضا ٓٞضزيف سدبضر  ٚثب٘ىساضي ثيٗإِّّي
ؾطٔبيٝزاضا٘ ٝزا٘ؿشٙس  ٚغيطٔبضوؿيؿزٞب ،آٖ ضا ثطاي اقبض ٜثٛٔ ٝلٗيز ثطسط اَالٖبسي ،فطٍٙٞي
 ٚحشي ٘ٓبٔي ثب ٚاغ empire ٜاؾشفبزٔ ٜيوٙٙس و٘ ٝمف ٔثجشي زض حفّ  ٚسأٔيٗ لسضر
أذطاسٛضي زض خٟبٖ زاضز .آٟ٘ب ٍ٘بٞي ٔثجز ث ٝأذطاسٛضي زاض٘س  ٚآٖ ضا ثطاي حفّ ٘ٓٓ
ثيٗإِّّي الظْ ٔيزا٘ٙس)27(.
٘ئٔٛبضوؿيؿزٞب ِ ٚيجطاِيؿزٞب ،آٔطيىب ضا وكٛضي أذطيبِيؿشي ٔيزا٘ٙس .اظ ٘ٓط
ٔبضوؿيؿزٞب ،أذطيبِيؿٓ ضيك ٝزض ؾبذشبض الشهبزي  ٚاخشٕبٖي ذٛز آٔطيىب زاضز .ؾبذشبض
ؾطٔبي ٝزاضي ثطاي سسا ْٚحيبر ذٛز ٘يبظٔٙس زضيبفز ٔٛاز ذبْ  ٚثطذٛضزاضي اظ ٘يطٚي وبض
اضظاٖ ليٕز  ٚثبظاضٞبي ٌؿشطز ٜذبضخي اؾزِ .يجطاِيؿزٞب اٍ٘يعٜٞبي أذطيبِيؿشي ضا ٘ ٝزض
٘ٓبْ الشهبزي ،ثّى ٝزض سٕبيالر ضٚاٖقٙبذشي  ٚفطٍٙٞي آٔطيىب ثطاي ث ٝزؾشيبثي ث ٝلسضر ٚ
ٖٕٓز خؿشدٔ ٛي وٙٙسٌ .ط ٜٚؾٔٛي  ٓٞزض آٔطيىب ٚخٛز زاضز و ٝ٘ ٝفمٍ ثطلطاضي أذطاسٛضي
ضا ثطاي آٔطيىب ٙٔ ٚبفٕ آٖ ٔفيس ٕ٘يزا٘س؛ ثّى ٝآٖ ضا ٔٛخت زضٌيطي ثيكشط ثب ؾبيط وكٛضٞب ٚ
ٔٙبَك  ٚثٞ ٝسض ضفشٗ ٔٙبثٕ ايٗ وكٛض اضظيبثي ٔيوٙس .آ٘بٖ ظٔبٔساضاٖ آٔطيىب ضا ث ٝزاقشٗ
سٕبيالر أذطيبِيؿشي ٔشٔ ٟٓيوٙٙس و ٝثطذالف ٔٙبفٕ ّٔي ايٗ وكٛض ٔيثبقس .ايٗ ٌط ٜٚثيكشط
ثٖٛٙ ٝاٖ ا٘عٚاٌطايبٖ ٔكٟٛض ٞؿشٙس.
ٞط وساْ اظ زيسٌبٟٞبي فٛق ،ثطاي ٔمبثّ ٝأذطيبِيؿٓ ٘ٓطار ٔشفبٚسي اضائٔ ٝيزٙٞس.
٘ئٔٛبضوؿيؿزٞب ٔٗشمس٘س و ٝسغييط ضفشبض آٔطيىب نطفبً ثب ْٟٛض سحٛالر ثٙيبزي زض ؾبذشبض
الشهبزي  ٚؾيبؾي ايٗ وكٛض ٔيؿط اؾز .آٟ٘ب ؾيبؾزٞبي آٔطيىب زض ظٔي ٝٙحمٛق ثكط،
وٕهٞبي ذبضخي ٔ ٚساذالر ثكطزٚؾشب٘ ٝضا السأبر ثْ ٝبٞط ٔثجشي ٔيثيٙٙس و ٝاٞساف
أذطيبِيؿشي ضا ز٘جبَ ٔيوٙٙس .اظ ٘ٓط آٟ٘ب ٖسْ ٚخٛز أذطاسٛضي ضؾٕي ،ازٖبيي ثيف ٘يؿز.
أذطاسٛضي آٔطيىب ث ٝنٛضر غيطضؾٕي ٚخٛز زاضز ٕٞ ٚبٖ وبضٚيػ ٜاٖٕبَ وٙشطَ ؾيبؾي ٚ
الشهبزي ثط وكٛضٞبي زيٍط ضا ا٘دبْ ٔيزٞسٔ .بٞيز وٙشطَ ٘يع ث ٝايٗ نٛضر اؾز وٝ
ّٔزٞبي يٗيفسط  ٚفميطسط فمٍ ٔيسٛا٘ٙس زض ٔحسٚزٜاي و ٝث ٝنٛضر ٔؿشميٓ يب غيطٔؿشميٓ
اظ ؾٛي خبٔٗ ٝلسضسٕٙس سٗييٗ ٔيقٛز ،ث ٝسهٕيٌٓيطي ثذطزاظ٘س  ٚاغّت ايٗ سهٕيٓٞب ٘يع اظ
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ٔيبٖ ٌعيٞٝٙبي اضائ ٝقس ٜاظ ؾٛي وكٛضٞبي ذبضخي نٛضر ٔيٌيطز .چٙيٗ وٙشطِي ثطاي
حفّ ٘ٓبْ ؾطٔبيٝزاضي حبوٓ ثط خٟبٖ يطٚضي اؾز .اظ ٘ٓط ايٗ ٌط ،ٜٚؾبظ  ٚوبضٞبي
أذطاسٛضي ثؿيبض ٔشٗسز ٔ ٚش ٔٛٙاؾز ٛٔ ٚخت ٔيق٘ٛس و ٝوكٛضٞبي خٟبٖ ؾ ْٛاظ ِحبِ
سمؿيٕبر ثيٗإِّّي وبض زض ٔٛلٗيز ذٛز ثبلي ثٕب٘ٙس  ٚزض ضاؾشبي سأٔيٗ ٘يبظٞبي ٔطوع الساْ
وٙٙس .ضٞبيي اظ ايٗ ٘ٓبْ ثؿشٔ ٝطوع ـ ديطأٔ ٚ ٖٛطاست ٘ب ٚ ٍٖٕٛٞؾّؿّٔٝطاسجي خٟب٘يقسٖ
الشهبزي ،ثؿيبض ؾرز  ٚزقٛاض اؾز .وكٛضٞبي خٟبٖ ؾ ْٛثرهٛل سٛزٜٞبي فميط ايٗ
وكٛضٞب ،ثبيس دي٘ٛسٞبي ذٛز ضا ثب خٟبٖ ديكطفش ٝؾطٔبيٝزاضي ٖٛ ٚأُ ٟ٘بزي آٟ٘ب ٔثُ نٙسٚق
ثيٗإِّّي د ٚ َٛثب٘ه خٟب٘ي لُٕ وٙٙس)28(.
ِيجطاَٞب ثطذالف ٘ئٔٛبضوؿيؿزٞب ،ث ٝخبي ؾبذشبض الشهبزي ثط سٕبيالر فطٍٙٞي آٔطيىب
سأويس زاض٘س .أذطيبِيؿٓ آٔطيىب ثيف اظ آ٘ى ٝزض ؾبذشبض الشهبزي ضيك ٝزاقش ٝثبقس ،اظ ضٚحيٚ ٝ
ٚيػٌيٞبي فطٍٙٞي ٔطزْ ايٗ وكٛض٘ ،كأر ٌطفش ٝاؾز .آٔطيىب ث ٝز٘جبَ ٌؿشطـ اضظـٞب ٚ
اؾّٛةٞبي ظ٘سٌي ذٛز زض خٟبٖ اؾز .آٔطيىبييٞب ثطاي ذٛز ٖ٘ٛي ضؾبِز خٟب٘ي لبيُا٘س.
آٟ٘ب ٘ٓبْ ؾيبؾي ،الشهبزي  ٚاضظقي ذٛز ضا ثؿيبض ٔٛفك اضظيبثي ٔيوٙٙس ٌ ٚؿشطـ آٖ ضا ثطاي
 ٕٝٞخٟبٖ الظْ  ٚثطاي ٔب٘سٌبضي ذٛز يطٚضي ٔيزا٘ٙس .ثٓ٘ ٝط ايكبٖ:

«ٔب زض ؾبي ٝچٙيٗ ٘ٓبْ ؾيبؾي  ٚاضظقي ث ٝؾٗبزر  ٚضفب ٜضؾيسٜايٓ  ٚآٖ ضا
ثٟشطيٗ ٘ٓبْ ٔيزا٘يٓ؛ أب ٞطٌع لبثُ لج٘ َٛيؿز و ٝايٗ ٘ٓبْ زض زاذُ ٔطظٞبي
آٔطيىب ثبلي ثٕب٘س ٘ ٚؿجز ث ٝفمط  ٚثسثرشي زيٍطاٖ ثيسفبٚر ثبقس)29(».
ٔٙشمسيٗ آٔطيىب چٙيٗ ثطزاقشي ضا ظٔيٝٙاي ثطاي ٔساذّ ٝزض أٛض زاذّي وكٛضٞبي زيٍط
ٔيزا٘ٙس .زض ٚالٕ ،ثب ايٗ اؾشسالَ آٔطيىبئيبٖ اؾّٛةٞبي زيٍط ضا ٔطزٚز قٕطز ٚ ٜثَ ٝطق
ٌ٘ٛبٌ ٖٛثٔ ٝمبثّ ٝثب آٟ٘ب ثطٔيذيع٘سٔ .ساذّّٖ ٝي ٝا٘مالةٞب زض يىهسؾبَ ٌصقش ،ٝيىي اظ
خطيبٖ ٞبي لٛي زض ؾيبؾز ذبضخي آٔطيىب ثٛز ٜاؾز .ايٗ وكٛض اظ َطيك ثؿٍ ٌ ٚؿشطـ
اضظـ ٞبي ذٛز زض خٟبٖ ،زضنسز ايدبز  ٚحفّ ؾيُط ٜذٛز ثط وكٛضٞبي زيٍط اؾز ٚ
اٍ٘يعٜٞبي آظازيذٛاٞب٘٘ ٝؿجز ث ٝحٕبيزٞبي آٖ وكٛض اظ ٘ٓبْٞبي اؾشجسازي ثؿيبض ٔحسٚز
ٔيثبقس .زؾزوٓ زض زٚض ٜخ ًٙؾطزٗٔ ،يبض انّي ٔساذّٞٝبي آٔطيىب زض خٟبٖ ؾٝ٘ ،ْٛ
حٕبيز اظ آظازيرٛاٞي ٌ ٚؿشطـ اضظـٞبي زٔٛوطاسيه ،ثّىٔ ٝمبثّ ٝثب ٘يط٘ ٚ ٚفٛش اثطلسضر
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قطق ثٛز ٜاؾز .حشي زض ٔٛاضزي و ٝايٗ وكٛض اظ زٔٛوطاؾي  ٚآظازي حٕبيز وطز ،ثيكشط زض
خٟز سًٗيف لسضر ضليت ثٛز سب ٌؿشطـ آظازي  ٚزٔٛوطاؾئ .ثبَ ثبضظ ،حٕبيز ٌؿشطزٜ
ضيٍبٖ اظ زٔٛوطاؾي زض دكز دطز ٜآٙٞيٗ ٓ٘ ٚبْٞبي ذٛزوبٔٔ ٝشٕبيُ ث ٝغطة زض خٟبٖ ؾْٛ
اؾزِ .يجطاَٞب ثٓ٘ ٝبْ اضظقي آٔطيىب  ٚيطٚضر خٟب٘يقسٖ آٖ اٖشمبز زاض٘س ،أب ّٖٕىطز
حىٔٛزٞب زض ايٗ وكٛض ضا ٘ ٝزض ضاؾشبي ٌؿشطـ آٟ٘ب ،ثّى ٝثط دبي ٝؾيبؾز لسضسٕٙسا٘ ٝلّٕساز
ٔيٕ٘بيٙس و ٝثب ضٚيىطز اضظقي ٔغبيط اؾز .ايٗ ٌط ٜٚضا ٜضٞبيي اظ ايٗ ٚيٗيز ضا اُ٘جبق ثيكشط
ؾيبؾزٞبي آٔطيىب ثب اضظـٞبي زٔٛوطاسيه ٔيزا٘ٙس.
ٌط ٜٚؾ٘ ْٛيع ا٘عٚاٌطايبٖ ٞؿشٙس و ٝضٚيىطز أذطيبِيؿشي ضا ث ٝيطض ٔٙبفٕ ّٔي آٔطيىب
ٔيزا٘ٙس .آٟ٘ب ٔٗشمس٘س و ٝزذبِزٞبي ايٗ وكٛض زض ٔٙبَك ٔرشّفٛٔ ،خت ثٞ ٝسض ضفشٗ ٔٙبثٕ
آٖ ،دطٚضـ ا٘سيكٞٝبي يس آٔطيىبيي  ٚزض ٟ٘بيز ث ٝذُط افشبزٖ ٔٙبفٕ  ٚأٙيز ّٔي آٔطيىب
ٔيقٛز .آٔطيىب ٚاخس ٖٛ ٕٝٞأُ ديكطفز  ٚؾٗبزر اؾز  ٚثطاي ضؾيسٖ ث ٝضفب ٚ ٜثٟطٚظي
٘يبظي ثٔ ٝساذّ ٝزض أٛض زيٍط وكٛضٞب ٙٔ ٚبَك ٘ساضزٞ .عي ٝٙايٗ ٔساذالر ثٔ ٝطاست ثيكشط اظ
ؾٛزي اؾز و ٝاظ ايٗ َطيك حبنُ ٔيقٛز .ثٙبثطايٗ ثٟشطيٗ ضا ٜحُٖ ،سْ ٔساذّ ٝايبالر
ٔشحس ٜزض أٛض زيٍطاٖ اؾز .ثٟشط اؾز آٔطيىب ٔؿبيُ ٔطث ٌٛث ٝوكٛضٞبي زيٍط ضا ث ٝذٛزقبٖ
ٚاٌصاض وٙس  ٚث ٝز٘جبَ ديكطفز  ٚؾٗبزر ثيكشط زض زاذُ ثبقس .اٖشجبض ايٗ وكٛض زض ٖطنٝ
ثيٗإِّّي ،زض ٘شيد ٝحٕبيز اظ ٘ٓبْٞبي ذٛزوبٔ ٝيب ٔساذّ ٝزض ٔٙبَك ٔرشّف ث ٝقسر آؾيت
زيس ٜاؾز .دطٚضـ سطٚضيؿٓ ضيك ٝزض ٔساذّٞٝبي آٔطيىب  ٚحٕبيز اظ حىٔٛزٞبي فبؾس ٚ
اؾشجسازي زاضز .ثطاي خٌّٛيطي اظ ٌؿشطـ سطٚضيؿٓ  ٚا٘دبْ حٕالر سطٚضيؿشي ،ايبالر ٔشحسٜ
ثبيس اظ ٔساذّ ٝزض أٛض زاذّي وكٛضٞبي زيٍط زؾز ثطزاضز)30(.
ثٞ ٝط حبَٞ ،ط وساْ اظ ايٗ زيسٌبٟٞب ،ثركي اظ ضفشبضٞب ّٕٖ ٚىطز آٔطيىب ضا زض يه ؾسٜ
ٌصقش ٝثٖٛٙ ٝاٖ قبٞسي ثط ٔسٖبي ذٛز َطح  ٚؾٗي ٔيوٙٙس سب ٘كبٖ زٙٞس و ٝچٍ ٝ٘ٛايٗ
وكٛض زض أٛض زيٍط وكٛضٞب ٔساذّٕٛ٘ ٝز ٜاؾز .سّمي أذطيبِيؿشي اظ آٔطيىب ،اؾشسالَ ٔيوٙس
و ٝايبالر ٔشحس ٜثط ذالف قٗبضٞبي اضائٝقسٕٞ ،ٜيك ٝزضنسز ٘بثٛزي ٞط حىٔٛشي اؾز وٝ
٘ؿجز ثٔ ٓٓ٘ ٝؿشمط سٟسيس ٔحؿٛة ٔيقٛز .السأبر آٔطيىب ،اظ ٖسْ ثطلطاضي ضٚاثٍ
زيذّٕبسيه سب اٖٕبَ سحطيٓٞبي الشهبزي ،ا٘دبْ وٛزسبي ٘ٓبٔي ٔ ٚساذّ ٝآقىبض ٌ ٚؿشطزٜ
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٘ٓبٔي ضا قبُٔ ٔيقٛزٕٞ )31(.ىبضي آٔطيىب ثب ؾبيط وكٛضٞب ٕٞ ٚچٙيٗ سالـ آٖ ثطاي ايدبز
ٟ٘بزٞبي ثيٗإِّّي ٔثُ ؾبظٔبٖ ُّٔٓ٘ ،بْ الشهبزي ٔجشٙي ثط ثبظاض آظاز ثط اؾبؼ اٍِٛي ثطسٗ
ٚٚزظ ،ضغيٓ ٞبي وٙشطَ سؿّيحبر ٔ ٚب٘ٙس آٖ ،سب ظٔب٘ي سسا ْٚزاضز و ٝث٘ ٝفٕ ايبالر ٔشحسٜ
آٔطيىب ثبقس .ظٔب٘ي وٓ٘ ٝبْ ثطسٗٚٚزظ ث ٝيطض ٔٙبفٕ ّٔي ايٗ وكٛض لّٕساز قس ،ضئيؽ خٕٟٛض
٘يىؿ ٖٛزؾشٛض ذطٚج اظ ايٗ ٘ٓبْ ضا نبزض  ٚالسأبر حٕبيزٌطايبّ٘ٔ ٝي افعايف يبفز)32(.
ايٌٗ ٝ٘ٛالسأبر يهخب٘ج ٝآٔطيىب ،دؽ اظ دبيبٖ خ ًٙؾطز اثٗبز ثيكشطي يبفز  ٚزض زٚض ٜاَٚ
ضيبؾز خٕٟٛضي خٛضج ثٛـ ث ٝاٚج ضؾيس .ايبالر ٔشحس ٜزض وٛظ ،ٚٚافغب٘ؿشبٖ ٖ ٚطاق،
ثسٔ ٖٚدٛظ قٛضاي أٙيز الساْ وطز  ٚيب ثب سٟسيس ث ٝالساْ يهخب٘ج ،ٝلُٗٙبٔٔ ٝجٕٟي نبزض ٚ
آٖ ضا ٔؿشٙسي ثطاي الساْ ٔساذّٝخٛيب٘ ٝذٛز لطاض زاز .آٔطيىبييٞب ٕٞب٘ٙس أذطاسٛضيٞب ثٝ
ؾبظٔبٖٞبي ثيٗإِّّي ٟ٘ ٚبزٞبي زؾشٝخٕٗيٍ٘ ،بٞي سًٓ٘ٙطا٘ ٝزاض٘س ٔ ٚبيُ ٘يؿشٙس ثب قطوز
زض ايٗ اخشٕبٖبر ،زايط ٜاذشيبضار ذٛز ضا ٔحسٚز  ٚثط اؾبؼ سهٕيٕبر ذبضج اظ ٘ٓبْ ؾيبؾي
ذٛز ُٖٕ وٙٙسَ .طفساضاٖ زيسٌب ٜأذطاسٛضي ،يه انُ وّي ضا ثطاي ؾيبؾز ذبضخي آٔطيىب
ُٔطح ٔيؾبظ٘س و ٝثط اؾبؼ آٖ:

«آٔطيىب ٘جبيس زض ؾبظٔبٖٞبيي و ٝاذشيبضار  ٚلسضر آٖ ضا ٔحسٚز ٔيوٙٙس،
قطوز وٙس .ايبالر ٔشحس ،ٜلسضر ٔحٛضي ٘ٓبْ ثيٗإِّّي اؾز ٘ ٚجبيس آٖ ضا
ثٔ ٝطاوع زيٍطي ٕٞچ ٖٛؾبظٔبٖ ُّٔ ٚاٌصاض ٕ٘بيس)33(».
ثَٛ ٝض ذالن ،ٝزض دبؾد ث ٝايٗ دطؾف و ٝايبالر ٔشحس ٜزض ٘ٓبْ ثيٗإِّّي و٘ٛٙي چٝ
٘مكي زاضز؟ ٔٗشمساٖ ث٘ ٝمف أذطيبِيؿشي ،ز ٚزيسٌبٔ ٜثجز ٙٔ ٚفي اضائٔ ٝيوٙس .زيسٌبٔ ٜثجز،
ثطاي آٔطيىب خبيٍب ٜأذطاسٛضي لبئُ ثٛزٗٔ ٚ ٜشمس اؾز و ٝايٗ وكٛض  ٕٝٞقبذهٞٝب ٖٙ ٚبنط
آٖ ضا زض اذشيبض زاضز .آٔطيىب زاضاي لسضسي فطاٌيط ٕٝٞ ٚخب٘ج ٝاؾز  ٚثِ ٝحبِ لسضر ٘ٓبٔي،
ٞيچ وكٛضي يبضاي ٔمبثّ ٝثب آٖ ضا ٘ساضز .دبيٍبٟٞبي ٘ٓبٔي آٖ زض ؾطاؾط خٟبٖ ٌؿشطز ٜقسٚ ٜ
٘يطٚي ٘ٓبٔي آٖ ٕٞب٘ٙس أذطاسٛضيٞبي سبضيري اظ سٛاٖ  ٚسحطن وبفي ثطاي الساْ زض ؾطاؾط
خٟبٖ ثطذٛضزاض اؾز .لسضر الشهبزي ايٗ وكٛض ،ث ٝضغٓ وبٞف ٘ؿجي ،ثبالسط اظ ٕٝٞ
لسضرٞبي الشهبزي خٟبٖ ٔيثبقسٔ .يعاٖ سِٛيسار ّٖٕي آٔطيىب  ٚسؿٍّ آٖ ثط فٗآٚضيٞبي
ديكطفشٕٞ ٚ ٝچٙيٗ ثطذٛضزاضي اظ ظيطؾبذزٞبي الشهبزي ،لبثُ ليبؼ ثب ٞيچوساْ اظ
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لسضر ٞبي ثٗس اظ آٖ ٘يؿز .سٛا٘بيي آٔطيىب زض حٛظ ٜايسئِٛٛغيه ٞ ٚسايز أٛض خٟب٘ي ،ثؿيبض
ثبالسط اظ ؾبيط وكٛضٞب ٔيثبقس .آٔطيىب زض ايدبز ٘ٓبْٞبي اضظقي ،الشهبزي ٟ٘ ٚبزٞبي
ثيٗإِّّي اظ يه ؾٔ ٚ ،ٛمبثّ ٝثب ثحطاٖٞب  ٚخطيبٖٞبي آقٛةؾبظ اظ ؾٛي زيٍط ،زض ٔٛلٗيز
ثطسط لطاض زاضز ٕٝٞ )34(.قبذهٞٝب٘ ،كبٖزٙٞس ٜخبيٍبٙٔ ٜحهط ث ٝفطز آٔطيىب زض ضٞجطي ٚ
ٞسايز خٟبٖ اؾز و ٝدؽ اظ فطٚدبقي قٛضٚي ،آٖ ضا ث ٝأذطاسٛضي فطاٌيط خٟب٘ي سجسيُ
ٕ٘ٛز ٜو ٝزض سبضيد وٓ٘ٓيط اؾز)35(.
زيسٌب ٜزٕٞ ،ْٚبٖ ٚيػٌي ٞب ضا ثطاي آٔطيىب لج َٛزاضز؛ أب ٘مف ايٗ وكٛض ضا ثب سٛخ ٝثٝ
اضظـٞبي ا٘ؿب٘ي (ٔبضوؿيؿزٞب)  ٚيب ٔٙبفٕ ّٔي (ا٘عٚاٌطايبٖ)ٔ ،ثجز اضظيبثي ٕ٘يوٙس .اظ ٘ٓط
آٟ٘ب ،أذطيبِيؿٓ ٘ ٚمف أذطيبِيؿشي ثطاي ايبالر ٔشحسٙٔ ٜفي اؾز .چٙيٗ ٘مكي ؾٛزي ثطاي
ٔطزْ آٔطيىب ٘ساض ز .ضيك ٝالسأبر أذطيبِيؿشي ٘ ٝزض ٔٙبفٕ ّٔي ايٗ وكٛض ،ثّى ٝزض ٔٙبفٕ َجمٝ
ؾطٔبي ٝزاض ٌ ٚطٞٚي ذبل اؾز وٙٔ ٝبفٕ ذٛز ضا ٔٙبفٕ ّٔز آٔطيىب اٖالْ ٔيوٙٙس .ؾبذشبض
الشهبزي ؾطٔبيٝزاضيٛٔ ،خت ضٚيىطز أذطيبِيؿٕي زض ؾيبؾز ذبضخي آٔطيىب قس ٚ ٜزض ََٛ
يه لطٖ ٌصقش ،ٝثيف اظ ديف افعايف يبفش ٝاؾز .السأبر أذطيبِيؿشي ايٗ وكٛض زض اثشساي
لطٖ ثيؿشٓ ث٘ ٝيٓ وط ٜغطثي ٔحسٚز ٔيقس؛ أب زض اثط ز ٚخ ًٙخٟب٘ي  ٚاف َٛأذطاسٛضيٞبي
اضٚدبيي ،آٔطيىب ٘مف خٟب٘ي ديسا وطز .ايٗ ٘مف دؽ اظ فطٚدبقي قٛضٚي ثب ٔحسٚزيز ثٝ
ٔطاست وٕشطي زض خٟبٖ ايفب ٔيقٛزٞ .طچٙس زض ٔٛالٗي خٙج ٝفطٍٙٞي ٘يع ث ٝذٛز ٔيٌيطز  ٚيب
غؾز آظازيذٛاٞب٘ ٝديسا ٔيوٙس؛ أب زض ُٖٕ٘ ،مف ٚالٗي آٔطيىب ٘مف أذطيبِيؿشي اؾز .زض
زٚض ٜدؽ اظ خ ًٙؾطز ٚ ،اف َٛزيسٌبٟٞبي چخٌطايب٘ ٝخٟبٖ ،زيسٌبٔ ٜثجز ث ٝأذطاسٛضي
آٔطيىب ،زؾز وٓ زض زاذُ ايٗ وكٛض  ٚثطذي وكٛضٞبي غطةَ ،طفساضاٖ ثيكشطي ديسا وطزٜ
اؾزٔٛ٘ .حبفٓٝوبضاٖ آٔطيىب ث ٝضغٓ ضز ٘مف أذطاسٛضي ثطاي آٔطيىب ،زض ُٖٕ اظ چٙيٗ ٘مكي
حٕبيز وطز ٚ ٜزض ٌؿشطـ ازثيبر ايٗ زيسٌب٘ ٜمف ٕٟٔي ضا ايفب ٔيٕ٘بيٙس)36(.

جً .قش آزاديخَاّبًِ
ؾٔٛيٗ زيسٌب ٜزض ذهٛل ٘مف ايبالر ٔشحس ٜزض خٟبٖ٘ ،مف اضظقي  ٚاذاللي اؾز.
ايٗ زيسٌب ٜو ٝث ٝضٞيبفز ِيجطاِيؿٓ ٔٗطٚف اؾز ،زض ؾ ٝاضظـ ٔحٛضي ايٗ وكٛض يٗٙي

ديدگبّْبي هتعبرض در هَرد ًقش آهريكب در جْبى ـــــــــــــــــــــــــــــــ 627

آظازي  ٚحمٛق ثكط ،زٔٛوطاؾي  ٚالشهبز ٔجشٙي ثط ثبظاض آظاز ضيك ٝزاضز .ثَٛ ٝض وّي ،ضٞيبفز
ِيجطاِيؿٓ زض ضٚاثٍ ثيٗإُِّ ،زاضاي ؾ ٝديففطو ظيط اؾز .1 :زيسٌبٔ ٜثجز ٘ؿجز ثٔ ٝبٞيز
ا٘ؿبٖ .2 ،اٖشمبزي ضاؾد ث ٝايٙى ٝضٚاثٍ ثيٗإُِّ ٔيسٛا٘س ث ٝخبي ٔٙبظٖ ٝثط ٕٞىبضي اؾشٛاض
ثبقس  .3 ٚاٖشمبز ث ٝديكطفز ثكطي )37(.زيسٌبِ ٜيجطاِي ثط ايٗ اٖشمبز اؾز و ٝافطاز  ٚزِٚزٞب
ث ٝضغٓ سالـ ثطاي وؿت ٔٙبفٕ ثيكشط  ٚضلبثز زض ٖطنٞٝبي ٌ٘ٛبٌٙٔ ،ٖٛبفٕ ٔكشطوي ظيبزي
٘يع زاض٘س و ٝزض ٕٞىبضي  ٚدبيجٙسي ث ٝسٟٗسار  ٚحفّ ٘ٓٓ  ٚثجبر ثيكشط فطأ ٓٞيقٛز ٚ
 ٕٝٞاظ آٖ ٘فٕ ٔيثط٘س.
سحٛالر سبضيري خبٔٗ ٝآٔطيىب ٌ ٚؿشطـ ايٗ اضظـٞب زض زاذُ وكٛض ٕٞ ٚچٙيٗ سٓٙيٓ
ضٚاثٍ ٔيبٖ ايبِزٞبي ٔرشّفٛٔ ،خت سمٛيز زيسٌبٟٞبي ِيجطاَ زض خبٔٗ ٝآٔطيىب قس ٜاؾز.
ايٗ زيسٌب ٜزض ٔٛضز خبٔٗ ٝثيٗإِّّي ٘يع ٍ٘بٞي ٕٞب٘ٙس سحٛالر زاذّي آٔطيىب زاضز  ٚسٛنيٝ
ٔيوٙس و ٝايبالر ٔشحس ٜثبيس زض دي ٌؿشطـ آظازي زض خٟبٖ ثبقس؛ ظيطا اٌط سدبضر آظاز ثبقس،
ّٔزٞب سٛؾٍ زِٚزٞبي زٔٛوطاسيه ازاض ٜق٘ٛس ،حمٛق ثكط ضٖبيز ٔ ٚحشطْ قٕطز ٜقٛز ٚ
ّٔزٞب ث ٝضفب ،ٜنّح  ٚسٗب٘ ٖٚبقي اظ آظازي زؾز يبثٙس  ٚثٔ ٝطحّ ٝسٗييٗ ؾط٘ٛقز ثطؾٙس،
آٔطيىب  ٚوُ خٟبٖ زض ٚيٗيز ثٟشطي لطاض ذٛاٞس ٌطفز .اظ ٔٓٙط ِيجطاِي ،سمٛيز آظازي ٘ٝ
فمٍ زض زضاظٔسر ثٟشطيٗ قي ٜٛثطاي سأٔيٗ ٔٙبفٕ  ٚأٙيز ّٔي آٔطيىبؾز؛ ثّىٖٛ٘ ٝي اِعاْ
اذاللي ٘يع ٔيثبقس )38(.ثطاي سأٔيٗ اٞساف فٛقِ ،يجطاِيؿٓ ثط قىُٞبي ٔشفبٚسي اظ ؾيبؾز
ثيٗإُِّ سأويس زاضزِ .يجطاَٞبي خبٌٔٗٝطا ،ثط ضٚاثٍ فطأّي غيطزِٚشي ثيٗ خٛإٔٓ٘ ،يط
اضسجبَبر ٔيبٖ افطاز ٌ ٚطٟٞٚبِ ،يجطاَٞبي ٚاثؿشٍي ٔشمبثُ ،ثط ليٛز الشًبئبر ٘بقي اظ ٔجبزالر
ٚ ٚاثؿشٍي ٔشمبثُ ٔيبٖ ٔطزْ  ٚزِٚزٞبِ ،يجطاَٞبي ٟ٘بزٌطا ،ثط ٕٞىبضي ؾبظٔبٖزٞيقسٔ ٜيبٖ
زِٚزٞب ٟ٘ ٚبيشبً ِيجطاَٞبي خٕٟٛضيذٛا ،ٜثط ايدبز حىٔٛزٞبي ِيجطاَ زٔٛوطار  ٚإٞيز
آٟ٘ب زض حفّ نّح ٕٞ ٚىبضي خٟب٘ي سأويس ٔيوٙٙس)39(.
زض زاذُ آٔطيىبٞ ،ط وساْ اظ ٌطايفٞبي فٛق َطفساضا٘ي زاض٘س؛ أب زض ٔطاوع لسضر ٚ
سأثيطٌصاض آٔطيىبِ ،يجطاِيؿٓ خٕٟٛضيذٛا ٜزاضاي ٔٛلٗيز ٕٔشبظي اؾزٞ .ؿشٔ ٝطوعي ايٗ سفىط
ايٗ اؾز و ٝزٔٛوطاؾيٞب ٘ؿجز ث ٝؾبيط ٘ٓبْٞبي ؾيبؾي ،نّحزٚؾزسط  ٚلبٕ٘ٙ٘ٛسسط ٞؿشٙس.
ٞطچٙس آٟ٘ب ثب زِٚزٞبي غيطزٔٛوطاسيه ٔيخٍٙٙس؛ أب خ ًٙثيٗ حىٔٛزٞبي زٔٛوطاسيه
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ؾبثم٘ ٝساضز .زض ايبالر ٔشحس ،ٜثيكشط ضؤؾبي خٕٟٛضي آٖ اظ حعة زٔٛوطار يب حعة
خٕٟٛضيذٛا ٜاظ ايٗ ٘ٓطي ٝحٕبيز ٔيوٙٙس )40(.ثيُ وّيٙش ،ٖٛضئيؽ خٕٟٛض ؾبثك آٔطيىب
ٔيٌٛيس:

«ؾطا٘دبْ ،ثٟشطيٗ اؾشطاسػي ثطاي سًٕيٗ أٙيز ٔب  ٚايدبز نّحي دبيساض،
حٕبيز اظ ديكطفز زٔٛوطاؾي زض ٘مبٌ زيٍط خٟبٖ اؾز .زٔٛوطاؾيٞب ثٝ
يىسيٍط حّٕٕ٘ ٝيوٙٙس)41(».
خٛضج ثٛـ ،ضئيؽ خٕٟٛض فّٗي آٔطيىب ٘يع زيسٌبٔ ٜكبثٟي زاضزٚ .ي ٔيٌٛيس:

« ٚأب زِيُ ايٙى ٝو ٝچطا ٔٗ لٛيبً ثط زٔٛوطاؾي سأويس زاضْ ايٗ اؾز وٝ
زٔٛوطاؾيٞب ثب يىسيٍط ٕ٘يخٍٙٙس .ظيطا ٔطزٔبٖ ثيكشط خٛإٔ ،سٕبيّي ثطاي
خ٘ ًٙساض٘س  ٚآٟ٘ب ٔٗٙبي خ ًٙضا ٔيفٕٟٙس ٗٔ .ايٕبٖ ٚاثك زاضْ وٝ
زٔٛوطاؾيٞب نّح ضا سمٛيز ٔيوٙٙس  ٚثٕٞ ٝيٗ ذبَط اؾز و ٝلٛيبً ثط ايٗ
ثبٚضْ وٌ ٝؿشطـ زٔٛوطاؾي سٟٙب ضا ٜديكطٚي ذبٚضٔيب٘ٔ ٝيثبقس َ ٚطح
ذبٚضٔيب٘ ٝثعضي ثطاي سمٛيز زٔٛوطاؾي اؾز)42(».
ث ٝضغٓ ٕٞؿب٘ي زض ٞسف  ٚزيسٌبٔ ٜكشطن ضؤؾبي خٕٟٛض آٔطيىب زض إٞيز زٔٛوطاؾي
ثطاي نّحٍ٘ ،ب ٜآٟ٘ب ث ٝچٍٍ٘ٛي ٌؿشطـ زٔٛوطاؾي زض خٟبٖ ٔشفبٚر اؾز .ضٞيبفز ِيجطاِي،
ٞيچٌ ٝ٘ٛلسضر ذبل يب ذبضقاِٗبزٜاي ثطاي ايبالر ٔشحس ٜلبيُ ٘يؿز؛ خع ايٙى ٝايٗ وكٛض
ضا زاضاي سٛا٘بيي وبفي ثطاي حٕبيز اظ آظازي ٔيزا٘س .اظ ٘ٓط آٟ٘ب ،زٔٛوطاؾي دطٚغٜاي ٘يؿز
و ٝاظ ؾٛي لسضرٞبي ذبضخي ث ٝوكٛضي ٔٙشمُ قس ٚ ٜث ٝاخطا ٌصاقش ٝقٛز .زٔٛوطاؾي
فطايٙسي سبضيري ـ اخشٕبٖي اؾز و ٝزض زض ٖٚخٛإٔ ثٚ ٝخٛز آٔس ٚ ٜث ٝسسضيح ضقس يبفشٚ ٝ
ث ٝثّٔ ٘ٛيضؾس .اظ زيسٌبِ ٜيجطاَٞب ،سمٛيز آظازي ٌ ٚؿشطـ زٔٛوطاؾي ،خبيٍبٚ ٜااليي زض
ؾيبؾز ذبضخي آٔطيىب زاضزَ .جك ايٗ زيسٌب٘ ،ٜمف ثيٗإِّّي ايبالر ٔشحس ،ٜافعايف
آظازيٞبي فطزي ّٔ ٚي زض ؾطاؾط خٟبٖ اؾز  ٚزض ايٗ ضا ٜثبيس ثٌ ٝؿشطـ سدبضر آظاز،
ٌؿشطـ زٔٛوطاؾي ،حٕبيز اظ حمٛق ثكط  ٚاؾشمالَ ّٔي سٛخٕ٘ ٝبيس .زض ٖيٗ حبَ ،زض دبؾد
ث ٝايٗ دطؾف و ٝايبالر ٔشحس ٜثطاي سمٛيز زٔٛوطاؾي اظ چ ٝاثعاضٞبيي ٔيسٛا٘س اؾشفبز ٜوٙس؟
ز ٚدبؾد وبٔالً ٔشفبٚر زض ز ٚؾط َيف ٚخٛز زاضز .يه ؾٛي َيف ،نطفبً ث ٝقي ٜٛوالٔي اظ
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زٔٛوطاؾي سٕديس ٔيوٙٙس  ٚزض ؾٛي زيٍط َيفٔ ،ساذّٓ٘ ٝبٔي ثطاي ؾطٍ٘٘ٛي زيىشبسٛضيٞب
سدٛيع ٔيقٛزٔ .يبٖ ايٗ زَ ٚيف ،السأبر ٔرشّف زيٍطي ٔب٘ٙس اثشىبضار زيذّٕبسيه ٔشٗسز،
٘ٓبضر دٟٙب٘ي ثط حٕبيزٞبي ٔبِي اظ احعاة ؾيبؾي ،ضٚظ٘بٔٞٝب  ٚاسحبزيٞٝبي وبضٌطي
َطفساض زٔٛوطاؾي ،لج َٛسٟٗسار ؾبظ٘س ٚ ٜسكٛيك زيذّٕبسيه  ٚؾيبؾي زِٚزٞب  ٚالسأبر
آٟ٘ب زض ظٔيٌ ٝٙؿشطـ زٔٛوطاؾي اظ يه َطف ٚ ،اٖٕبَ سحطيٓٞبي الشهبزي ّٖي ٝزِٚزٞبي
زيىشبسٛضي  ٚاخطاي ّٖٕيبر دٟٙبٖ ثطاي ٔشعِعَ ؾبذشٗ ضغيٓٞبي غيطِيجطاَ اظ ؾٛي زيٍط،
ُٔطح ٔيق٘ٛس )43(.زض زاذُ آٔطيىب ،زض ؾبَٞبي اذيطٌ ،طايف ثَ ٝيف افطاَي َطفساضاٖ
ايدبز حىٔٛزٞبي زٔٛوطاسيه زض خٟبٖ افعايف يبفش ٝاؾز .زض حبِي و ٝا٘عٚاٌطايبٖ ،سٕبيُ
ا٘سوي ثٔ ٝساذّ ٝآٔطيىب زض ؾبيط وكٛضٞب ثطاي ثطلطاضي زٔٛوطاؾي زاض٘س  ٚحبيط ث ٝدطزاذز
ٞعي ٝٙالسأبر ّٖٕي آٔطيىب ٘يؿشٙس ،حعة زٔٛوطار ث ٝالسأبر سكٛيمي  ٚسٙجيٟي الشهبزي ٚ
چٙسخب٘ج ٝسٕبيُ ثيكشطي ٘كبٖ ٔيزٞس  ٚحعة خٕٟٛضيذٛا ٜثرهٛل ٘ٔٛحبفٓٝوبضاٖ ،زض
دي ثٟطٜثطزاضي اظ لسضر ٘ٓبٔي آٔطيىب ثطاي ٌؿشطـ زٔٛوطاؾي زض خٟبٖ ٞؿشٙس و ٝثٓ٘ ٝط
ٔيضؾس ٖٕالً اظ انِ َٛيجطاِيؿٓ زٚض قس ٚ ٜثُٙٔ ٝك أذطاسٛضي زض ُٖٕ  ٚثطسطخٛيي زض ٞسف
٘عزيه ٔيق٘ٛسِ .يجطاِيؿٓ ،سمٛيز زٔٛوطاؾي  ٚحٕبيز اظ حمٛق ثكط زض ؾطاؾط خٟبٖ ضا
ْٚيف ٝؾيبؾز ذبضخي آٔطيىب زا٘ؿش ٚ ٝآٖ ضا ا٘ٗىبؾي اظ اضظـٞب  ٚايسٜاَٞبي آٔطيىبيي
لّٕساز ٔيوٙس و ٝزض ٟ٘بيز ثٌ ٝؿشطـ  ٚسمٛيز نّح زض خٟبٖ ٔٙدط ٔيقٛز؛ أب زض ُٖٕ
ٕ٘يسٛا٘س ثب سٛؾُ ث ٝقيٜٞٛبي غيطزٔٛوطاسيه الساْ وٙس)44(.
ثَٛ ٝض وّي ،ضٞيبفز ِيجطاِيؿٓ دؽ اظ خ ًٙخٟب٘ي ا ،َٚيىي اظ ٖٙبنط انّي ؾيبؾز
ذبضخي آٔطيىب ثٛز ٜاؾز .ثٓ٘ ٝط ٔيضؾس زض آٔطيىب اٌط ؾيبؾز ذبضخي زِٚشي ٘شٛا٘س ذٛز ضا
ثط دبيِ ٝيجطاِيؿٓ سٛخي ٝوٙس ،اظ حٕبيز ٍٕٞب٘ي زضاظٔسر ثطذٛضزاض ٘رٛاٞس ثٛز .زض ٖيٗ حبَ
اؾشطاسػيٞبي ث ٝوبض ضفش ٝثطاي ديكجطز زؾشٛضإُِٗ ِيجطاِيؿٓ زض زِٚزٞبي ٌ٘ٛبٌٔ ،ٖٛشفبٚر
ثٛز ٜاؾز و٘ ٝكبٖزٙٞس ٜسأثيط ضٞيبفز ٞبي زيٍط ثط ؾيبؾز ذبضخي آٔطيىبؾز .دؽ اظ خًٙ
ؾطز  ٚفطٚدبقي ضليت ايسئِٛٛغيه غطةٌ ،ؿشطـ زٔٛوطاؾي زض خٟبٖ ٔٛخت قس سب وكٛضٞب
ٔشٛخ ٝايٗ ٘ىش ٝاؾبؾي ق٘ٛس و ٝؾيبؾز ذبضخي ٔجشٙي ثط ان َٛزٔٛوطاسيه ،اظ ٔكطٖٚيز
ثيٗإِّّي ثيكشطي ثطذٛضزاض اؾز ٔ ٚيسٛا٘س ثب ٞعي ٝٙوٕشط اظ ٔٛإ٘ ديف ضٚي ٖجٛض ٕ٘بيس .ثٝ

 630ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلٌبهِ هطبلعبت راّبردي شوبرُ 33

ثيبٖ زيٍطٞ ،ط ؾيبؾز ذبضخياي و ٝفبلس نجغ ٝزٔٛوطاسيه ثبقسٕ٘ ،يسٛا٘س حٕبيز ٍٕٞب٘ي
ضا خّت وٙسٔ .ربِفزٞبي ٌؿشطزٔ ٜطزٔي زض ؾطاؾط خٟبٖ ثب ؾيبؾز ذبضخي  ٚالسأبر
خًَّٙجب٘ ٝآٔطيىب زض ٔٙبَك ٔرشّف خٟبٖ ،ث ٝظٔبٔساضاٖ ايٗ وكٛض ٘كبٖ زاز وٛٔ ٝج
زٔٛوطاؾيذٛاٞي چٙبٖ ٚؾيٕ ٕٖ ٚيك اؾز و ٝايبالر ٔشحسٕ٘ ٜيسٛا٘س ثب اسىب ث ٝلسضر
٘ٓبٔي ،ان َٛآٖ ضا زض ضفشبض ذبضخي ذٛز ٘بزيس ٜثٍيطز.

ًتيجِگيري
زض ايٗ ٘ٛقش ،ٝزض دبؾد ث ٝايٗ دطؾف و ٝايبالر ٔشحس ٜچ٘ ٝمكي زض خٟبٖ زاضز؟ ،ؾٝ
زيسٌب ٜانّي يٗٙي ٘مف ثطسطيخٛيب٘٘ ،ٝمف أذطيبِيؿشي ٘ ٚمف آظازيذٛاٞب٘ ٝثٕٞ ٝطاٜ
چٙسيٗ زيسٌب ٜفطٖي زض شيُ آٖ زيسٌبٟٞب ثطضؾي قسٕٞ .چٙيٗ افشطاقٞب  ٚاقشطانٞب،
سٗبضوٞب ٕٞ ٚذٛقب٘يٞبي ايٗ زيسٌبٟٞب َطح  ٚانٔ ٚ َٛجب٘ي آٟ٘ب ٔٛضز اضظيبثي لطاض ٌطفز
و ٝثَٛ ٝض ذالن ٝزض خس َٚظيط آٔس ٜاؾز:

اصَل ٍ هببًي سِ ديدگبُ اصلي در خصَص ًقش آهريكب در جْبى
ٖٛٙاٖ

ثطسطيخٛيي

أذطيبِيؿٓ

آظازيذٛاٞب٘ٝ

لسضر

٘طْ  +ؾرز

٘ٓبٔي  +الشهبزي

٘طْ (اضظقي)

ٞسف

ؾُّ ٚ ٝثجبر

سٛؾَّٗٝجي  -ؾٛزآٚضي

ٌؿشطـ آظازي ـ ضفبٜ

ثبظيٍط انّي

زِٚز ّٔي

َجم ٝؾطٔبيٝزاض

ا٘ؿبٖ ـ ثكط

ضٚاثٍ ـ ٘ٓٓ

٘ٓٓ ؾّؿّٔٝطاسجي

سًبزآٔيع

٘ٓٓ ضلبثزآٔيع ٔكبضوشي

ٞط وساْ اظ ايٗ زيسٌبٟٞب ،زٚضٜاي اظ ؾيبؾز ذبضخي آٔطيىب ،يب ٔٛيٖٛي اظ ضٚاثٍ ايٗ
وكٛض ثب ؾبيط ثبظيٍطاٖ ثيٗإِّّي ضا سكطيح ٔيٕ٘بيٙس .زض زاذُ آٔطيىب ٘يع ،احعاةٌ ،طٟٞٚب ٚ
افطاز ٌطايفٞبي ٔشفبٚسي زاض٘س  ٚثب سٛخ ٝثٖ ٝاليك ٙٔ ٚبفٕ ذٛز٘ ،عزيىي ثيكشطي ث ٝيىي اظ
ايٗ زيسٌبٟٞب ٘كبٖ ٔيزٙٞس .اِجش ٝسٛاٖ سكطيحي ٞط يه اظ زيسٌبٟٞب زض زٚضٜٞبي ٔرشّف،
ٔشفبٚر اؾزّٕٖ .ىطز ايبالر ٔشحس ٚ ٜخٟزٌيطي انّي ؾيبؾز ذبضخي آٔطيىب زض زٚضٜ
ٚيّؿٔ ٚ ٖٛسر وٛسبٞي دؽ اظ خ ًٙخٟب٘ي ز ،ْٚث ٝزيسٌب ٜآظازيذٛاٞب٘٘ ٝعزيه اؾز.
ؾيبؾز ذبضخي زٚض ٜحىٔٛز خٕٟٛضيذٛاٞبٖ ،ثب ثطسطخٛيي ٕٞبٍٙٞي ثيكشطي زاضز .زض
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زٚضٔٛ٘ ٜحبفٓٝوبضاٖ ثرهٛل زٚض ٜا َٚضيبؾز خٕٟٛضي ثٛـ ٘يع ضٚيىطز خٟب٘ي آٔطيىب ثٝ
ثطلطاضي ٖ٘ٛي أذطاسٛضي ٘عزيه ثٛز .زض ٖيٗ حبَ ،ديفظٔيٞٝٙبي شٙٞي  ٚايؿشبضٞبي قٙبؾب،
زض سٗييٗ ٘مف آٔطيىب زض ضٚاثٍ ثيٗإُِّ سأثيط ثٙيبزي زاضزٍ٘ .طـٞبي چخٌطايب٘ ،ٝاظ ٔٓٙط
َجمبسي ث ٝؾبذشبض ّٕٖ ٚىطز آٔطيىب ٍ٘ب ٜوطز ٚ ٜث ٝسدعي ٚ ٝسحّيُ آٖ ٔيدطزاظ٘س .زيسٌبٜ
ِيجطاِي ،اؾبؾبً ٍ٘بٞي سدٛيعي زاضز ٕٞ ٚچٙب٘ى ٝث ٝا٘ؿبٖ ذٛـثيٗ اؾز ،ضٚاثٍ ثيٗإُِّ ضا
ٔكبضوشي  ٚؾٛزآٚض ثطاي  ٕٝٞثبظيٍطاٖ ٔيثيٙس .ايٗ زيسٌب ٜث ٝظٔبٔساضاٖ آٔطيىب سٛنئ ٝيوٙس
و ٝضا ٜضؾيسٖ ث ٝأٙيز ّٔي  ٚنّح خٟب٘ي ،ثطلطاضي حىٔٛزٞبي زٔٛوطاسيه ،الشهبز ٔجشٙي
ثط ثبظاض آظاز ،ضٖبيز آظازيٞبي ؾيبؾي  ٚالشهبزي  ٚاحشطاْ ث ٝحمٛق ثكط اؾز .اضظـٞبي
زٔٛوطاسيه اظ زيسٌب ٜأذطيبِيؿز ٞب ،دٛقكي ثطاي اؾشثٕبض ُّٔ زيٍط  ٚاظ ٘ٓط ثطسطيخٛيبٖ،
يطٚضر ايدبز اؾشيال ٘ؿجز ث ُّٔ ٝزيٍط ٔيثبقسٞ .يچ لسضسي ثس ٖٚضيبيز زيٍطاٖ اظ
ّٖٕىطزـٕ٘ ،يسٛا٘س دبيساض ثبقس.
سفبٚر زض زيسٌبٟٞب ،نطفبً ٘بقي اظ ٘بْطاٖ ٘يؿز .ذٛز آٔطيىب ٘يع ثب ثحطاٖ زٌٚبٍ٘ي زض
ٛٞيز ضٚثط ٚاؾز .ثسيٗ ٔٗٙي و ٝؾيبؾز آٔطيىب ثط دبي ٝاضظـٞبي ِيجطاَ زٔٛوطاؾي قىُ
ٌطفشٓ٘ ٚ ٝبْ الشهبزي آٖ ثط دبي ٝثبظاض آظاز سٓٙيٓ قس ٜاؾز؛ أب ثٍٙٞ ٝبْ ٔٛاخ ٟٝثب ثبظيٍطاٖ
ثيٗإِّّي ،زض دي اضائ ٝثبظي لسضسٕٙسا٘ ٝثط اؾبؼ ؾيبؾز لسضر اؾز .حفّ أٙيز ،افعايف
لسضر  ٚسأٔيٗ ٔٙبفٕ ّٔي ،ذٍٔكي ٔشفبٚسي اظ اضظـٞبي قىٌُطفش ٝزض زاذُ آٔطيىب ضا
ٔيَّجس .سٗبضو ٔيبٖ سأٔيٗ ٔٙبفٕ الشهبزي َجمبر ؾطٔبيٝزاض  ٚاضظـٞبي ثكطي ٚ
ا٘ؿبٖزٚؾشبِ٘ ٝيجطاِي ،زض سٓٙيٓ ؾيبؾز ذبضخي  ٚاِٛٚيزٌصاضي آٖ ٘يع ُٔطح ٔيقٛز.
ثسيٌٗ ٝ٘ٛاؾز و ٝايبالر ٔشحس ٜزض سٗطيف خبيٍب ٜذٛز زض ٖطن ٝثيٗإِّّي ثب زٌٚبٍ٘ي
ٔٛاخ ٟٝاؾز .ايٗ ٘ىشٝاي اؾز و ٝضيٕ ٖٛآضٓ٘ ،ٖٚطيٝدطزاظ ٔٗطٚف فطا٘ؿٛي آٖ ضا زض لبِت
ٖٛٙاٖ «أذطاسٛضي خٕٟٛضي» ث ٝظيجبيي َطح ٔيوٙس  ٚيب ثطذي ،اظ ٖٛٙاٖ «أذطيبِيؿٓ فطٍٙٞي»
ثطاي سٛنيف ٘مف آٔطيىب زض ٖطن ٝثيٗإِّّي ثٟطٔ ٜيٌيط٘س و٘ ٝكبٖزٙٞس ٜسٗبضو زض ٛٞيز
ّٕٖ ٚىطز آٔطيىب زض ٖطن ٝثيٗإِّّي اؾز .زض ٚالٕ ،ضفشبض آٔطيىب اظ يهؾ ٛضيك ٝزض
اضظـ ٞبي زٔٛوطاسيه  ٚحٕبيز اظ حمٛق ثكط  ٚآظازي زاضز  ٚاظ ؾٛي زيٍطٔ ،شأثط اظ ٔٙبفٕ
ّٔي يب َجمبسي ٔحسٚز ٔ ٚشٗبضو اؾز.
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لسضر ٘طْ
ليرباليسم
ّٔيٌطايي

برتريجويي

امپرياليسم
امپراتوري

ثيٗإٌُِّطايي

لسضر ؾرز

ؾيبؾز ذبضخي ايبالر ٔشحس ٜزض ٔٛيٖٛبر أٙيشي ث ٝأذطاسٛضي ،زض ٔٛيٖٛبر الشهبزي
ث ٝانِ َٛيجطاِي ٌ ٚبٞي حٕبيزٌطايب٘ ٚ ٝزض ٔٛيٖٛبر فطٍٙٞي ،ث٘ ٝمف ٞػٔ٘ٛيه ٘عزيه ٚ
يب زض لبِت آٖ ٍ٘طـٞب ضاحشط زضن ٔيق٘ٛس .سأويس ٞط وساْ اظ ايٗ ٍ٘طـٞب زض اؾشفبز ٜاظ ٘ٔٛ
لسضر  ٚقي ٜٛيهخب٘جٌٝطايب٘ ٝيب چٙسخب٘جٌٝطايب٘ ٝزض ٖطن ٝثيٗإِّّي ثٕٞ ٝيٗ سطسيت اؾز.
ِيجطاِيؿٓ ثط اؾشفبز ٜاظ لسضر ٘طْ  ٚچٙسخب٘جٌٝطايي سأويس زاضز؛ زض حبِي و ٝأذطاسٛضي ثٝ
لسضر ؾرز  ٚيهخب٘جٌٝطايي إٞيز ثيكشطي ٔيزٞس .ثٙبثطايٗ ثطاي زضن  ٚقٙبذز ؾيبؾز
ذبضخي آٔطيىب  ٚخبيٍب٘ ٚ ٜمف آٖ زض ٖطن ٝثيٗإِّّيٕ٘ ،يسٛاٖ يىي اظ ضٚيىطزٞب ضا ٔٗيبض
لطاض زازٞ .طچٙس زض زٚضٜاي يب ٔٛيٖٛي ،يىي اظ ضٚيىطزٞب اظ سٛاٖ سكطيح وٙٙسٌي ثيكشطي
ثطذٛضزاض اؾز؛ أب ٘مف آٔطيىب ضا زض خٟبٖ ٕ٘يسٛاٖ ث ٝيىي اظ آٟ٘ب سمّيُ زاز .ف٘ ٟٓمف
آٔطيىب٘ ،يبظٔٙس سٛخ ٝث ٝضٚيىطزٞبي ٔرشّفٛٔ ،يٛٔ ٔٛضز ثطضؾي ،زٚض ٜظٔب٘ي ٔكرم ٚ
اٍِٛي فىطي حبوٓ ثط ٘ٓبْ ؾيبؾي آٖ ٔيثبقس .زيسٌبٟٞبي ٔرشّف زض سكطيح ٘مف ايبالر
ٔشحس ٜزض خٟبٖ ،زض ثيكشط ٔٛالٕ ٘مف ٔىُٕ  ٓٞضا ايفب ٔيوٙٙس .ثٙبثطايٗ ف٘ ٟٓمف آٔطيىب زض
خٟبٖ ،سٛخ ٝث ٝزيسٌبٟٞبي ٔرشّف ضا ٔيَّجس  ٚسكطيح آٖ ثط اؾبؼ يه زيسٌبٕ٘ ،ٜيسٛا٘س
لطيٗ حميمز ثبقس.
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