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1 
 الساهٌراي ًاحرىن يف تاريخ اليابان احلديج ًاملعاصر

واٜمي   ،واثرهم في  ايار ا البانيال ايثيويث وارًا ير الساموراييتناٟو البحث 

نيو  وورهيم في  الييي  ف  ال الساموراي ارحاربحل البانيايبحل الٗيوام   اروضوىاشٝالبة 

ٚحييييييراج او رنيييييياٟ اميييييي  امحيييييي وا ناراييييييوا  لبيييييياج البانييييييال مييييييٌ ملوييييييٌ الً ييييييور الو ييييييل  

ت اخييوا وور ارحياربحل البانيايبحل الٗيوما  نو ي   ،الٜبمويا الي  احوليوا و  .لٜنهم مٌ الٖو

الييي  ، ناإلضييياْة اجميييٌ نيييحل اليييروة الٗعالبييية والةييي اية واريييرو  طبٗييية انعمايبييية م مييية 

خيير ي ييو ايييوو اوٗٓييت العًوييبم ال ولنييوي وا ييبحوا فيي  اوااتسيياى وورهييم ٚلبٗيية م ٗٓيية 

 ال يبما في  اررةوية ارعيؤخر  مرةوية الً لية ،مًومحل لبٗبة اللبٗيا  جنعمايبية جخير  

الييييييييي الاييييييي  امعبيييييييا ا هم  ،(1912-1868ةتيييييييالا ثيييييييور  جم  اطيييييييور مب ييييييي  ) (1636-1867)

: مجمييويعحلايٗسييمت اليي   لبنعهيي  نيييلٞ وور السيياموراي ٚلبٗيية انعمايبييةجٖلايبيية 

ضيييي جوليييي : ارجموييييية ضييييو تْر مٗاومعييييل نالسييييوة وايونييييوا ال ييييور   تالوضييييٌ اي ويييييو ْو

اٗبويت الوضيٌ اي وييو  :وارجموية ال ايبة .ولٜ  ثور هم ْشوت ،ضو جم  اطور مب  

ييياووا البانيييال ايثوي ييية لٜييي  نا يييوو  نوييييو و  ،وا يييبحوا مييي  اهيييم رنييياٟ ثيييور  مب ييي  ٖو

 يييي  الوضييٌ السيييان٘
 
 ايييار ا   ورا ييةيحييياٟو البحييث ايثيييال وميي  ميييا  ييب٘ .مخعويئ امامييا

م ميي  العلييورا   ،البانييال ايثوي يية وارًا يير  فيي السيياموراي واتبييٌ اثييرهم  اذ يليي  الييَر

ثميييت مييي  يٗيييٟو نيييال السييياموراي روة  هنييياٙيلييي  ارجعمييٌي البانيييا   والعحيييوال  الٜبحييي   

يييت الييي  يمييي  ةبيييا  ٛيييال  البانيييال ويهام يييا وطالً يييا اي ييياي ارمحييي  والييييي احيييٟو ميييٌ الٖو

 
 
 م ميييا

 
ال ايبييية لًيييو مييي  ا يييرار اليييور البانيييال وفهضييي ها جولييي  فييي  ي يييو مب ييي  و  وال اٟ  يييرا

   ايثر  الًاربة ال ايبة.

          ونشأتهم:ظهور الساموراي 

ييو تأطوٗيي  مرةوييةأثنييا  البانييايبحل  يليي  ارحيياربحل  Monunofuتسييمبة مويويْو

 لآبييه مرةويةألٟو مير  أثنييا   Bushi (武士)ثيم ه يير لٓيو  نو يي     ،م(784-710ييارا )
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Heian (784-1185 ،)ٛيييييييال الوٓيييييييو اسيييييييعًمظ لعمبحييييييي  ارحييييييياربحل النهيييييييامبحل، الييييييييي  و م

التييييييي  الًشييييييياتر الٜ يييييي   إلوار  ارنيييييياط٘ وارٗاطًييييييا   ننييييييو هم م يييييير  أم  اطور يييييية، أو

 لوي٘ يلي  ارحياربحل الٗيوما  في ٛيال يوٗي  الييي ل الوهو ما اشح  الي  أال(. -)شوتسمالا 

الييي ايم ا يعًمالل Samurai  (侍)م يلح   ياموراي، وبًيوها ه ير البانال هيو نو ي  

فييي   يرنيييٌ ار يييلحثالفييي  ةٗبٗييية جمييير لٜييي  و ، ٚميييراوّ لٝومييية نو ييي  اةبيييال ٚ حييي    فييي 

وهبٓعييييحل شييييح ال اليييي  امًناهمييييا اليييي  ةٗبعييييحل مخعوٓعييييحل ميييي  اييييار ا البانييييال، ٚمييييا أفهمييييا 

م، 1185ه ييير وورهيييم ٖبيييظ يييييام الييييي  )ارحيييياربول(، اًنييي  م يييلح  نو ييي   مخعوٓعيييحل. 

يايوا ايثٝيام الًٓوبييحل لويبوو أثنيا    هييو آييياٙ أهييم ميا محي  مه ييرهم ، و الٓوًي الا مرةوييةٛو

ٛايوا يراوول ا   ثٗبوةو حموول يو   لوروىافهم 
 
ٛيظ وهو شو -واث  وة م يسمالا و  نوا

ٛاييياًييّر رنيياٟ نو يي   لييم  .ابٗيي  ميي  ةٗبيي هممييا  ت فيي  ةبييا هم َحيي  ايثييرو  ارعوا ييوة، 

ٓة يل    هيو ارًاٙر التي  ٛيايوا يخوضيوفها. ةبا هم معٖو
 
يال ال يوّ مي  ةيرودهم واتميا ٛو

ميي  انييظ تً  يي  مٝاييية الٗباتييظ التيي  ينعمييول ال هييا  العو ييٌ يليي  ةسييا  ارنيياط٘ ارجيياور 

 .  (1)ل امساةة جراً   اي اضًة او بٌ و 

فيييي  ارراةييييظ الوةٗيييية وورهييييم لرنيييياٟ مميييي  السيييياموراي،  نو يييي   اييييٙر ارحيييياربحل

ميي  ٛوميية وبالبانايبة ويشييع٘ م ييلح   يياموراي اليييي  امحيي وا ناراييوا  لبيياج الٜبمويييو،

وهييو لٗيي  اطويي٘ فيي  نواييية مميير  ، التيي  تًنيي  )الةيي   اليييي يخييوم(.Saburau ييانوراو 

الًا يمة ٚبوايو، أي ايثيراج ارسيئولول يي  أمي   يل  ايثرج أم  اطيوري ارٗيبم في 

بيييييار الًييييياتو  مييييي  النيييييبو ، لٜييييي  مجمويييييية  ييييياموراي شييييي و   الًاتوييييية أم  اطور ييييية ٚو

ييت ةتييالا ا ييبحت طبٗيية انعمايبيية معمحيي   فيي  البانييال،  ابييوال  واحييوال  ٚبحيي   مييٌ الٖو

و مٜيييييي  الٗييييييٟو ال اتبييييييٌ مراةييييييظ  شييييييو  هييييييي  اللبٗيييييية اً يييييي  ييييييي  العحييييييوال  وارراةييييييظ 

تشيي هر لًيس م يياطح  نييحل البانييايبحل التيي  اعحييو  ييي  العار خبية التيي  ميير  دهييا البانييال. 

أل رنيياٟ الووليية ارحيياربحل الةيي ًال  يياموراي خييوموا أم  اطور يية البانايبيية وامحيي وا 

                                                 
(1)  Martin Windrow, Elite Series the Samurai, (Great Britain: Osprey Publishing Ltd., 2000), p.3. 
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يييور  يلييي  الع يييثبة نييالنٓا واليييوال . ويشيييار الييي  ال سيييالة والٗيييورا   ناإليمييال الًمبييي٘ ٖو

ا  يييييياموراي فيييييي  ال ييييييرايا  ارحثمبيييييية وارييييييئامرا  السبا ييييييبة الًسييييييٜر ة التيييييي  امحيييييي  دهيييييي

 .  (2)والًسٜر ة نحل ممرا  جٖو ا  ف  اوٞ ارراةظ العار خبة

أي الرنيياٟ أرخ لعلييور السيياموراي ةييراج ةماييية ج يير  جم  اطور يية وجمييرا  

ٛايوا اس رول يل  ةٓو مم  )خوٟ الٗيرل ال يا   يشير(، ةتيالا ا يبحوا ْبميا  اليي  

لًييو الٗيياو  الًسييٜر حل فيي  ي ييو ايييوو اذ ا ييبحوا اللبٗيية ارعمحيي   نييحل طبٗييا  ارجعمييٌ 

البانيييا   وا يييعمر ذليييٞ ةتيييالا ي يييو مب ييي  خيييوٟ الٗيييرل العا يييٌ يشييير، واشييي هروا فييي  اويييٞ 

اًيييوو أٟو ه يييور لٝومييية  .(3)اررةوييية نيييالٓنول ايثرببييية ارمحييي   والعٗالبيييو مونبييية والٓنبييية

بنشييييو ( فيييي  أٟو مجمويييية أشييييًار 914-905نييييحل ييييام  )Kokinshu   ييياموراي  فييي  ٛٚو

 .(4)ام  اطور ة

ننيييت ْٜيير  السييياموراي الييرواو جواتييظ، ٚنيييوا  لوسييولا  ارحوبيية وأٖوبمبييية 

deputies built local  يييت نا يييم  ْيييٕر انييية يْر يييي  طر ييي٘ ا شيييا  ٖيييوا  خا ييية لوٖر

 م  ياةب".warrior bands"ارحاربحل 
 
يال . امح   نؤفها أٚث  الت اما ة العنهيبم ج يري، ٛو

تشييييٜبظ اوييييٞ الٓييييٕر ميييي  محيييياربحل فيييي  البواييييية رييييو  ةمويييية يسييييٜر ة واةييييو  او روان يييية 

خليير مًييحل ثييم احييظ اوييٞ الٓييٕر ويسييمع لومحيياربحل الًييوو  اليي  م اوليية م نيي هم والًمييظ 

فيييي  ال راييييية، ولٜيييي  نحوييييٟو الٗييييرل ايثيييياوي يشيييير ارييييبووي اييييم احو ييييظ اوييييٞ الٓييييٕر اليييي  

ااوحل، ولم يٝيول انهيبم اويٞ ارجموييا  يلي  ا ياج  يوة الٗرانية، مجمويا  م  ارٗ

يييييي  فيييييي  أيييييييوي يييييييوو ٖوبييييييظ ميييييي  ييييييياتو  اوييييييٞ النخيييييي   ييييييت نييييييوأ  السييييييولة اتٚ  ومييييييٌ الٖو

ٛاييييييت آيييييرن هبمن هيييييا يلييييي  جٖيييييالبم، مسيييييتنو  ومويومييييية  الًسيييييٜر ة أو ج ييييير، التييييي  

                                                 
 يهر: لوم  و ي  الساموراي واراثهم ايثضاري وال ٗاف  وا حث هم وال س هم ا (2)

  Yamamoto Tsunetomo, Hagakure: Book of the Samurai. 
(3) A Curriculum Packet for Educators, Arts of the Samurai, p.6. 

يياوا  (4) ٛو ، ر ييالة مانسييعح  1868-1853طييإر نا ييم ةسييحل، نيييور العحييويث فيي  البانييال فيي  اواخيير ي ييو ا يير  اٛو

 .24، ي2010واو، )َح  منشور (، ٛوبة آلاوا  ، نامًة لُ
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ارٗيييااوحل موتييي محل نٗيييورا  اولايييٞ ارٗيييااوحل )اي يييوم وجابييياى( يلييي  الٗعييياٟ. ٛيييال اولايييٞ 

نلايية جمييرا  ميي  خييوٟ ي ييوو الييوال  أو الت اميا  تًاٖوييية أخيير ، م ييظ ميينح م أراًيي   

 .(5)أو وخظ محوو مٗانظ الًمظ ف  اي ومة الًسٜر ة

اييييٙر ار  السيييياموراي ايلبيييياى واتييييم ومعمحيييي  يليييي  ال ٗاْيييية البانايبيييية ارًا يييير ، 

بييو ميشييبما وهييو مييا ا ًٜييا نعييؤثح  ٚبحيي  فيي  يعانييا  الٜعييا  ارحيي  Yukioوثحل ام يياٟ يٚو

Mishima وارخيييرنحل اليييييي  اًموييييول فيييي  جيعيييياي السييييينماث  والعوٓ  ييييو   ام يييياٟ اٚحيييي ا ،

يياج  Akira Kurosawaٛورو ياوا   Sergioو يح نبو لبييول  George Lucasونيوري لٛو

Leone  ةييييييياٟو لًضييييييي م مٗاريييييييية السييييييياموراي نلبٗييييييية الٓر يييييييال فييييييي  أوروبيييييييا، وشييييييي هت ،

)طر ييييييي٘ ارحيييييييار ( يلييييييي  افهيييييييا يهيييييييام لحثبيييييييا  او  Boshidoٖبييييييية نوشيييييييبوو ْوسيييييييٓ هم مخو

شييييييريًة ويًييييييوها الييييييبًس روة البانييييييال ةتييييييالا البييييييوم، ال ييييييبما وال وور السيييييياموراي لييييييم 

يٗع ير يلي  اويٞ اللبٗية جنعمايبية وال ٗاْية الواخوبية لومجعمٌي البانيا   ْحسي  نيظ 

ال ريو  اٗتي   مي   يبٌ ماتية تًو  ذلٞ رمار ة جووار السبا بة والًسٜر ة ف  الباني

ييييام، لييييلٞ يجيييو ارعتبييٌي لو ٗاْييية البانايبييية ارًا ييير  اثيييرهم الوا ييي  فييي  ييييوو ٚبحييي  مييي  

الييوال اوييٞ ال ٗاْيية، ْضييو ييي  اثييرهم وطييالً م اليييي ا ًٜييا يليي  مئ سييا  الووليية 

ت ايثاضر  .(6)الر مبة مني ي و مب   ال  الٖو

 The Asian Art Museumيحيوي معحئ الٓي  آلا يبوي في   يال ْرا سيسيٝو 

of San Francisco  يليي  يييوو ٚبحي  ميي  العحيئ الٓنبيية ال مبنية التيي  تسييعًرن اييار ا ،

السيييييييياموراي واثيييييييييارهم، وتشيييييييييمظ ارًيييييييييوا  الًسيييييييييٜر ة م يييييييييبوة )م يييييييييحثة واليييييييييوروى(، 

والووةييييا  التييييي  ا يييييور ال يييييرايا  الشييييي ح   واروليييييا جةعٓالبييييية، والعماثبيييييظ التييييي  ايييييم 

 .(7) اع  الوينبة وال ٗاْبة اررابلة نٗو  نلبٗة السامورايا شاإها ل اي  ارس

                                                 
(5) A Curriculum Packet for Educators, Arts of the Samurai, Op. cit., p.12. 

 يييمح  ْر يييو، السيييينما البانايبيييية فييي  النٗيييو السييييينماث  الًربييي : ٚعانيييا  مخعيييار ،  وسييييوة الٓييي  السيييالٌ، )ومشيييي٘:  (6)

 (.2001ارئ سة الًامة لوسينما، 
(7)  Martin Windrow, Op. cit., p.5. 



00 
 

اليي  مييو  طو ويية اييم  The Age of the Samuraiاشييح  تًبحيي  ي يير السيياموراي 

خول ييا ةٜييم البانيييال ميي  ٖبييظ ارحييياربحل جٖو ييا ، و مٜييي  الٗييٟو نييال هييييا الً يير نيييوأ 

ر، اميييا اريييو  التييي  ميييٌ تشيييٜبظ ايثٝومييية الًسيييٜر ة الوطنبييية فييي  فهايييية الٗيييرل ال يييا   يشييي

جر يييييعٗراطبحل ورهبيييييال - ييييبٗت اويييييٞ اررةويييية ْٝاييييييت اعمحييييي  لسييييبلر  اريييييوٙ الُيييياتبحل

يييييال هيييييئال  اًيشيييييول فييييي  ٚبوايييييو يا يييييمة أم  اطور ييييية  البوذيييييية يلييييي  ارييييي ارى ارحوبييييية، ٛو

ييال ألولاييٞ جمييرا  مجموييية ميي   لضييمال  ييباو هم يليي  الًٗييارا  فيي  ارنيياط٘ الناتبيية، ٛو

محييي   ٛيييظ مجمويييية نممحييي ا  خا ييية، م ويييت اويييٞ ارجموييييا  النمييياذي السييياموراي، وا

اليييي  ٛييال ل ييم اابيياي م  "مالككألارض ارعليمكك ه"، التيي  تًنيي  daimyoاربٜيير  لييوايمبو 

مئلٓيية  militiasميي   يياموراي. الييور  هييي  ارجمويييا  ْبمييا لًييو اليي  نبييو  شييًببة 

ٛايوا اًموول ف  خومة جم را  أٖليايبحل الييي  ٛيايوا م  العالًحل الساموراي اليي  

ف   راى واتم يل  ا ا ٖبوبة ال  ال ا علايت ٖببوة واةو  الٗضيا  يلي  مناْسي ها 

ٛاميييييييياٛورا شييييييييَو   واٖامييييييييت أٟو ةٝوميييييييية يسييييييييٜر ة وطنبيييييييية فيييييييي  البانييييييييال و يييييييي  ةٝوميييييييية 

Kamakura Shogunate   ا ييييييييعًاو  ، ومنييييييييي ذلييييييييٞ العييييييييار ا ةتييييييييالا م1185فيييييييي  يييييييييام

، ٖياو السياموراي البانييال 1868ر مب ي ( الييي نيوأ في  ييام أم  اطور ية )ي يو جم  اطيو 

وا يبحوا اللبٗية الًوبيا اررابلية نيي اليوايمبو ةٝيام جٖيالبم مي  خيوٟ الٗيوى ارنتشيير  

 .(8)ف  البوو

ارًيييييييروّ نا يييييييم ايثييييييياٚم الًسيييييييٜري جيلييييييي  ٛيييييييال وايمبيييييييو يخضيييييييًول لسيييييييولة 

ول  ول يييوي  نييالوال  Shogun(9)شييَو  ٛييال الشييَو
 
اليي  جم  اطييور )اليييي يتيي أج ، ويهر ييا

ٛايييييت  ييييولة منيييياطر  انييييال اوييييٞ ارييييو  فيييي  نوهرهييييا ثٗاْبيييية  ايثٝوميييية أم  اطور يييية(، و

ول السييييييبلر  السبا ييييييبة الًٓوبيييييية وجٖع يييييياوية فيييييي   واةعٓالبيييييية فيييييي  ةييييييحل مييييييارج شييييييَو

                                                 
(8) A Curriculum Packet for Educators, Arts of the Samurai, Op. cit., p.6-7. 

م يلييي  ٖاتيييو نيشيييل يور عوميييو، وا يييعخوم فييي  1192الٗاتيييو جيلييي  لح ييييالا، اطوٗيييل جم  اطيييور الٟو مييير  فييي  ييييام  (9)

ييياوا يلييي  يحيييو وا يييٌ. ٚبننبتمييي   اوييييو ، العنمبييية جٖع ييياوية فييي  البانيييال ال ٛو لر ييي٘ الييييي ٖلًعيييل البانيييال ةٗبييية اٛو

 . 45(، ي2008ٚوولة يامبة، ارنمة: خوبظ ورويالا، )الٗاهر : وار الشروٕ، 
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يييال السييياموراي خيييوٟ ذليييٞ اررةوييية موت ميييول ناربييياوة مخوٖبييية لبوشيييبوو (10)اليييبوو . ٛو

. وبوشيييبوو  يي  ليسيييت مجمويييية مٜعوبييية ميي  الٗواييييو وميهمييية، نيييظ دكككا  ""طريككارعم

 يي  يهييام َحيي  ر ييم  ميي  الٗييبم اخضييٌ فيي  اةبييال ٚ حيي   لوعييؤو و  الٓروييية،  يي  طر ٗيية 

لوًيييييالا لشييييّر ييييي  طر يييي٘ جيعٗيييياو نٗيييير  ةوييييٟو ارييييو ، ليييييا يمٜيييي  الٗييييٟو نييييال ٖييييبم 

ةتيييي ام والع ييييثبة السيييياموراي  يييي  ٖييييبم اخوٖبيييية يٓيسيييية م ييييظ ال ييييوٕ والةيييي اية وج 

  
 
نيييييالنٓا، وضيييييب  الييييينٓا، وجمع ييييياٟ لووانييييي ، واليييييوال ، واويييييٞ ال يييييٓا  م مييييية نيييييوا

يت اذ  لعً    جيضباط الًسٜري والٜٓا   الًسٜر ة. الور يهيام السياموراي ميٌ الٖو

امسييييي الا اشيييييمظ اٚ ييييي  مووار الٗباويييييية فييييي  اليييييبوو وميييييا يناهرهيييييا مييييي  ارسيييييئولبا  ارويبييييية، 

لًيييو مًعٗيييو ا احييي   لعحٗبييي٘ ج يييعٗرار فييي  العنهيييبم جنعمييياع .  وا يييبع نوشيييبوو ْبميييا

ا يييتنو يهيييام نوشيييبوو الييي  اليييومي نيييحل مبييياوة الويايييية اللاو ييية، والبوذيييية ذا  العٗالبيييو 

يييو  ال يييارمة فييي  البانيييال، ومبييياوة الٝويٓوشيييبة، ْالٝويٓوشيييبة اي وييييو  ثيييم الشييينعو، ٖو

ٛايوا مي  وييا   ج يوة والعنيو ر، لييا ٛيال يهيام امح   نمبً ا نال مٜٓريها ف  اَو هم 

الٗيييبم جنعمايبييية اليييييي لشييير  نييييل اليييويايا  الٗويمييية فيييي  البانيييال اًييييو ج ييياج لعوييييٞ 

 .   (11)الٗبم

التيي  تًنيي  ال ٗاْيية،   Bunال نييوهر يهييام السيياموراي يٜميي  فيي  مٓيياهبم نييول 

لييوْاى التيي  تًنيي  )الًسييٜر ة واةبايييا تشييح  اليي  السييبٔ( او ا ييوو  ارحييار  فيي  ا Buوبييو 

ل الة يي   نييحل اْيراو ارجعميٌ، اذ ٛييال يلي  اي  ي   ينعميي   يي  الينٓا، وفيي   يوٚو

الييي  السييياموراي احٗبييي٘ ايييوا ل فييي  العًبحييي  يييي  هييييي  ارٓ يييومحل ، وليييم اٜييي  ال  ايييية فييي  

الييييييييوْاى ييييييييي  اليييييييينٓا ويييييييييوم جيعييييييييوا ، واةتيييييييي ام ارييييييييو   يامييييييييظ ضيييييييئً فيييييييي  يٗبييييييييو  

  ايضيييييا ٛيييييال ينباييييي  ال اعيييييوا ل الٗيييييو  السييييياموراي وفييييي  ارجعميييييٌ، ووْٗيييييا لعويييييٞ الًٗبيييييو

                                                 
(10) Douglas R. Howland, Samurai Status, Class, and Bureaucracy: A Historiographical Essay, 

Association for Asian Studies, the Journal of Asian Studies, Vol. 60, No. 2 (May, 2001), pp. 353-380. 
يي  ورا ييا  جميييارا ، العحيييوي وج ييعجانة، )انييو ه يي 1945-1853مسييًوو هيياهر، اييار ا البانييال ايثييويث  (11)  : مٚر

 . 19ي(،2009
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ميييٌ م شيييلة ال ٗاْبييية، و جييي  ا يييعخوام الٗيييو  ارعاةييية واتميييا لويييوْاى يييي  السبا يييبة 

ال ٗاْيية، ليييا ييييو السيياموراي يومييا  الٗيييرل ال ييام  يشيير ولعوضيييبع التيي ان  اييم تشييي بل 

نؤننحيييية اللحيييي  اليييييي النييييو ال يلحيييي  نجنيييياةحل وميييي  َحيييي  ارمٜيييي  اللحيييي ال وول  بككككووربككككو

ةييوهما، امييا نالنسييبة لوسيياموراي ْهيي  ثناتبيية ال ٗاْيية والٗييو  الًسييٜر ة ارسييتنو  اليي  ا

 لًٗبيييو  السيياموراي(12)ايثٜميية
 
"علثقافكككارقعلقككوسرعلي كك ريارجكككيرمثكك ر ًكككا يرر: ووْٗييا

طائر،رتناماركنارأىهرمٍرعم تد  رأوريطيررعلطائرربجًاحرقعخك،،رلك عرعورنكاورلك،يألار

ي كككتالرعلًكككايربكككألارقيتجكككاإذو ،ربكًنكككار  عررثقافكككارقلكككك رلككك،يألارعلقكككوسرقض ككك  ا،

نككككاورلكككك،يألارعلقككككوسرقو كككك  ارقلككككهرت ككككوورمثقككككل،ر  ا ككككا رعلًككككايرقياككككافوعرمًككككألار

قيبتي،قعرعًألا،رقعً،مارتتيذهرمنا  ارنك رمكٍرعلثقافكارقع كتا،علرض ك  ا،رف ىكألار

تثبكككلرعحكككورخككك،ر كككوعملرعلتاويكككلرقعمكككرقملس،رلككك لألار ككك د رمألارعبًكككاملرعمجتنككك رقيكككو ق ر

 ."(13)ريا و ،رعيرعنههر  ط يوىألاقفيرعلوقلر عتهر

اشيييييح  ميييييا  يييييب٘ الييييي  العيييييؤثح  الٜبحييييي  والوا ييييي  ل ٗاْييييية السييييياموراي يلييييي  ال ٗاْييييية 

 يييو ٛو  ينيييو -البانايبييية ارًا ييير  وفييي  هييييا ال يييوو يييير  الباةيييث الشييي ح  ايسيييا ميييوريا

  اشيييح  الييي  ال cultureالبحيييث يييي  الٝومييية البانايبييية ارراوْييية لوٝومييية أيٝوح يييية  ثٗاْييية 

)عم ككككككككككتينةورفككككككككككيرعلذ ككككككككككارعل اباى ككككككككككاررbunmeiقبوىنككككككككككايررBunkaيبيككككككككككرعوربوى ككككككككككار"علت

عل ،يثكككاربني"كككقر"علثقافكككا"رقر"عل ىكككا س،"رعحكككورعلتكككوعتي(.ر نهنكككار ككك ملرمكككٍرت كككر  رثًكككا  ر

،رعلككك يريي"كككرر"ع ككك ري"رفكككيرإككك عرعل ككك ا ،رتًطكككويرbuيتنثككك ر اىبكككهرلركككرربكككالرم ربكككور

)عل ذنككاررbunًهربا ككتيناارعلبككوورنذنتكاربوى ككارقبوىنككايرعحككورتًمكك هرعمجتنكك رقتد ككك

هرأقرعلقاعك،سرعل، ع ك ا(رأكنكررمككٍرعىطوعتهكارعحكورع كتيناارنذنككار
 
علتكررش كيررعتكو،رعلككتيذ

، اسيييعخومال لرشيييار  بكككورقبكككوو . ومييي  ميييا  يييب٘ يمٜييي  الٗيييٟو ال (14) )عل ككك ل("رbuبكككور

                                                 
(12) Martin Windrow, Op. cit., p.6. 
(13) A Curriculum Packet for Educators, Arts of the Samurai, Op. cit., p.8. 
(14) Tessa Morris-Suzuki, the invitation and reinvention of Japanese Culture, (United States: Garland 

Publishing, 1998), p.32. 
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اي ار ييييارا  والٓنييييول وار ييييبا السييييوم فيييي   )بككككوو(اي الًسييييٜر ة، و )بككككو(اليييي  ميييي  ي ميييي  

اْيييية السيييياموراي، اي اي مييييٌ نييييحل العمحيييي  فيييي  الرماييييية واربييييار   )الٓنييييول الٗعالبيييية(  يييي  ثٗ

"طريقكككككار، أو تًويييييم ىكككككوأم وييييية يلييييي  نيييييو، نينميييييا ايييييؤلبٔ الشيييييًر، ومشييييياهو  ارسيييييرةبا  

 .(15)بوو ٛو ا أم وة يل   شا ق() عل اي"

م ميييي  أل لرم  اطييييور وضييييًل ارعمحيييي  ووور  الٗبيييياوي فيييي  البانييييال منييييي  يليييي  الييييَر

 يييور الٗويمييية، لٜييي  نحويييٟو أواخييير الٗيييرل ال يييا   يشييير وملويييٌ الٗيييرل ال اليييث يشييير الً

احييو  الٗيياو  الًسييٜر حل جٖو ييا   ييولة ايثٝوميية أم  اطور يية. ليييا ةٜمييت البانييال 

مي  خييوٟ هبٝيظ ةٝييوم  ميي ووي. نينميا اةييعٓو جم  اطييور نالسيباو  ال ٗاْبيية والوينبيية 

ة الٗبيياو  السبا ييبة وجٖع يياوية. وهييظ هيييا فيي  أيحييا  الييبوو، اولييت النخبيية الًسييٜر 

. ا ييعمر   ييبلر  طبٗيية السيياموراي اليي  الن ييئ 1868النهييام ميي  ايثٜييم ةتييالا يييام 

ًييييييت  وسييييييوة ميييييي  أ ييييييوةا  ارًروْيييييية  ال ييييييا   ميييييي  الٗييييييرل العا ييييييٌ يشيييييير، ينييييييوما ٖو

( والتييييي  َحييييي   طر ٗييييية ةٜيييييم البانيييييال مييييي  يسيييييٜر ة 1868نا يييييوة مب ييييي  )نوايييييية ييييييام 

ول الييواي مبو السيياموراي ، ليييا يمٜيي  الٗييٟو ال ا ييوة مب يي  وضييٌ فهاييية لً يير الشيَو

السيييياموراي، لٜييييي  روة يييييم نٗبييييت واحوليييييت الييييي  ثٗاْييييية وييييياوا  واٗالبيييييو را ييييي ة ليييييو  

ت ايثاضر  .(16)ارجعمٌ البانا   ال  الٖو

 

                                                 
(15) A Curriculum Packet for Educators, Arts of the Samurai, Op. cit., p.126. 
(16) Kozo Yamamura, the Role of the Samurai in the Development of Modern Banking in Japan, the 

Journal of Economic History, Vol. 27, No.2 (Jun., 1967), pp.198-220. 
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   (17)يهام ايثٜم والسولة ف  البانال خوٟ اوٞ اررةوة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 يمظ الباةث   (17)

 االمبراطور سلطة روحية واحتفالية فقط

 الحاكم الفعلي للبالدون غالشو

 ونغدايميو حكام المقاطعات ومسؤولين امام الشو

 الساموراي المحاربين المكلفين بحفظ االمن في المقاطعات وتابعين لدايميو 



05 
 

 تاريخية لتطور طبقة الساموراي:المراحل ال

 مرحلة كاماكورا شواونشتي:-

ٛاميياٛورا شواو شييت    -Kamakura Shoaunate (1185نييوأ  اررةويية ارًروْيية نا ييم 

م(. وخوٟ اوٞ اررةوة أ بع لٓو  اموراي اشمظ الرنياٟ ارحياربحل في  خومية 1333

ول وايمبو )ٚبار جمرا  جٖلايبحل( الٗيرل ايثياوي يشير، ايم  . نحوٟو أواخير (18)الشَو

( ج يير  Genji)ارًروْيية أيضييا نا ييم نبن يي    Minamoto جيتيي اّ نا يير  مبنييامواو

بة ميييي  البانييييال، لًييييو أل ه مييييت يييييو   الًسييييٜر ة مٖييييو  فيييي  ارنلٗيييية الشييييمالبة الشييييٖر

مجمويا  محوبة ٖو ة أخير . وفي  منع ئ الٗيرل ال يا   يشير اشيتبٜت مبنيامواو ميٌ 

ٛاييت تسيبلر يلي  ارنلٗية  Heike )ارًروْة أيضا نا م هايٜل Tairaا ر  اايرا  ( التي  

الُرببييييية ج ييييييت اابجبة لٗردهييييييا ميييييي  ٚبواييييييو الًا ييييييمة الٗويميييييية. وةييييييوثت نييييييحل ج ييييييراحل 

ٛا ، نوُيييييت ذرو هيييييا فييييي  ةييييير  نبن ييييي   -1180نيييييحل ييييييام   Genpei وسيييييوة مييييي  جشيييييتبا

او ارنع ييييير  ييييي  اٖامييييية ، التيييي  اي هييييت ده  مييييية ا يييير  اييييايرا، واييييييول ا يييير  مبنييييامو 1185

ٛاماٛورا  بةKamakura ايثٝومة نٗباو  محار  نويو ف    .(19)، ٖايو هم الشٖر

 اييييييم تًبييييييحل  يييييييبم ا يييييير  مبنييييييامواو، مبنييييييامواو يور عومييييييو  1185وفيييييي  يييييييام 

Minamoto Yoritomo (1147-1199  حي )-ول -اي )تًني    sei-i-tai shogunاياي شيَو

بييا ال  نييري الًهييبم ول ( اليييي اخضييٌ الً -ةْر -Great Barbarianاميية اخع يير  شييَو

Subduing General  ميييييي  ٖبييييييظ جم  اطييييييور، وا ييييييا يور عومييييييو لًييييييو تًبنييييييل ةٝوميييييية

و  ٛايييييييييت تسييييييييمالا نيييييييياْٛو بييييييييا ةٝوميييييييية اي بميييييييية Bakufuيسييييييييٜر ة،   tent وتًنيييييييي  ةْر

government مي  ارحياربحل لشيُظ وهياتٔ هامية 
 
. وايم خيوٟ اويٞ اررةوية تًبيحل ييووا

أو ةٝييييييام يسييييييٜر حل او مييييييوٙ جراًيييييي  ، اطويييييي٘ يويييييي هم وايمبييييييو  فيييييي  جٖييييييالبم ٚمجنييييييوي 

                                                 
ييي   (18) ٛام  وتًيييو مٚر ٛاميياٛورا التييي  اٗيييٌ و يي  ن  ييير  هو شييو يلييي  خويييبي  ييا ااخييي  ايثٗبييية تسييمب ها مييي  منلٗييية 

ام اٟ لبوذا ف  البانال. لوم  و ايهر: طإر نا م ةسيحل، ار يور  اجاري م م تش هر نارًانو وجضرةة واهم اٚ   

 . 24-21السان٘،   
(19) A Curriculum Packet for Educators, Arts of the Samurai, Op. cit., p.13. 
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 ل راًيييييييي   great landholders)وتًنيييييييي  مييييييييالٝو مراًيييييييي   الًهمييييييييا ( 
 
ييييييييايوا موٛييييييييا ، ٛو

وارٗاطًيييييييييا  و ٗيييييييييووول مجموييييييييييا  مييييييييي  السييييييييياموراي ارحييييييييياربحل، و يييييييييويرول جٖيييييييييالبم 

ول الٗاتو الًسٜري  ٌ اٗار ر ال  الشَو ٛال يو هم ْر  .(20)الًاموشئوفها الًامة، و

ٛامييياٛورا  نا    1333ييييام  Kamakura shogunateاميييت جطاةييية نييياخر شيييٚو

(، والتيييييي   ييييييمبت نحٝوميييييية أشييييييبٝاَا 1573-1338لعبييييييوأ مرةويييييية نويييييييو  خييييييوٟ ارييييييو  )

يال مٗرهيا في  موروما ي    Ashikaga shogunate شيَو   ، الٗر بية مي  Muromachi ٛو

ٗييييا ل بٝييييظ ٚبواييييو، واثنييييا  مييييو  أشييييبٝاَا، اييييم انهييييبم السيييياموراي  يليييي  شييييٝظ مراايييي  ْو

ييال يليي  ارحييار  ال اًويي  الييوال  لسييبو  اليييي يييراب  نييل،  هرميي  ميي  جابيياى ل مييرا . ٛو

يييال يلييي  رنييياٟ السييياموراي فييي  اويييٞ اررةوييية جلتييي ام نمنهومييية مييي  الٗيييبم التييي  ايييروي  ٛو

ٛاماٛورا يال جميرا   Kamakuraلٓضاتظ الشّر والوال  والة اية، ٚما ف  مرةوة  ، ٛو

يييايوا ميييو ول أشيييبٝاَا نوا يييلة السييياموراي العيييالًول ل يييم مباشييير ، ٛو يومول مييي  شيييَو

أٚثييي  ا يييعٗوال مييي  وايمبيييو جٖيييالبم، الييييي  أواروا ارٗاطًيييا ، مييي  انيييظ ايثٓيييا  يلييي  

النهيييييام واحٗبييييي٘ الًوالييييية ْ هيييييا، واوار  وضيييييمال يموبييييية نميييييٌ الضيييييرات  مييييي  جٖيييييالبم 

ول   .(21)وار ال ا ال  الشَو

ويبة أشيبٝاَاامحي  وور السيامور  ، ناإلضياْة اليي   shikaga shogunsاي في  شييَو

ٛيييوفهم ارحييياربحل ننشييياط ٚبحييي  فييي  ارجييياٟ ال ٗييياف ، وفييي  اويييٞ اررةوييية ايييم نميييٌ مجمويييية 

ييت طبٗيية السيياموراي نٗبيياو  ذلييٞ النشيياط  يٓيسيية ميي  ميميياٟ الٓنبيية ال ييينبة، ويْر

ييييييان Nohورياييييييية الٓنييييييول، ال ييييييبما ْيييييي  الر ييييييم واي يييييي ، ومسييييييرة يييييييو   ، Kabukiٛو  ٛو

(. وامت معالًية اويٞ الًٓالبيا  ال ٗاْبية نينهم وةيري Chadoو طر ٗة الشاي  )شاوو 

نوُييت ذرو هييا فيي  ةيير   وجيٗسيياما  ارت ايييو  التيي ةتييالا خييوٟ  يينوا  يييوم ج ييعٗرار 

مييي   Golden Pavilion "علجًككاحرعلككك إ ر"(. اًيييو 1477-1467مهوبييية ) Onin اويييحل 

                                                 
(20)  Martin Windrow, Op. cit., Pp.11-12. 
(21) Kozo Yamamura, the Role of the Samurai in the Development of Modern Banking in Japan, The 

Journal of Economic History, Vol. 27, No. 2 (Jun., 1967), pp.198-205. 
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واةييييييو ميييييي  اهييييييم مخوٓييييييا  ذلييييييٞ الً يييييير ذا  اللييييييالٌ  Kinkakujiك ً ككككككاكو يرمًبييييييو 

ول ال اليييييييييث الشيييييييييبٝاَا،  مًمييييييييياري ارعمحييييييييي  وهيييييييييو فييييييييي  ارٝيييييييييال الييييييييييي ييييييييييا  ْبيييييييييل الشيييييييييَو

اايل الي   Yoshimitsu (1358-1409 يوشبمبتسو ( خوٟ  نوا  ايت الل واحيٟو لًيو ْو

ات٘ اليه ، ناإلضاْة ال  ٖ ة اونبة الثنيحل مي  خوميل  مًبو نوذي وامت تُلبعل نٖر

ول ارعٗايو آيياٙ ة أيبٗة ل  شلة ال ٗاْبة والتْ  هبة لوشَو  .(22)نو ٓ ا اٚر

ة السيياموراي يسييٜر ا فيي   وسييوة ميي  ايثييرو  خييوٟ الن يئ  شيي و  مشيياٚر

، اوييييييٞ اررةويييييية التيييييي  اطويييييي٘ يو هييييييا ي يييييير 1573-1490ال ييييييا   ميييييي  مرةويييييية موروماتميييييي   

بم مًييي    نيييالٓنول وار يييارا  الوالييييا  ارعحاربييية، وامحييي   ن ييي و  ٖيييو  اليييوايمبو فييي  جٖيييال

ويبة أشييبٝاَا، والٓييراٍ  ية، لٜيي  ارانٌي  ييولة شيَو الٗعالبية فيي  اثنيا  ج ييعًواو لومًٚر

عيييييل او  الييييي   يييييًوو ييييييوى نوييييييو مييييي  ارحييييياربحل الييييي  السيييييولة، امعويييييٞ اولايييييٞ  الييييييي اٚر

ارحاربحل الٗو  وامح وا نلموة م ف  السع  ال  اوةبو البوو لًو  ينوا  مي  ايثير  

 (23)بة، وهم الوايمبومهو

أ بع ٖايول ايثير  هيو السياتو في  البانيال في  اويٞ اررةوية، وشي و  اليبوو في  

ٛايييييت آخرهييييا مييييا  ييييم  نحييييرو  ارٗاطًييييا ،  فهاييييية  مييييو  موروماتميييي    ةروبييييا طاةنيييية، 

يييو نبيييواث ( وواميييت ) م(، اي هيييت هيييي  ايثيييرو  لًيييو ال ةٗٗيييت  1573-1477) ييي  َٛو

     ثيييية ميييي  الٗيييياو  الًسيييييٜر حل ارعًيييياٖبحل هييييم ٛييييظ مييييي  البانييييال وةييييو ها يتبجيييية ي  يييييوو ثو

(، او واييييييييييييييييييوم  1534-1582/1571-1582) Oda Nobunagaأووا يوبوياَييييييييييييييييييا 

ٛاوا ايا يو Toyotomi Hideyoshi (1537-1598هبويو    و  Tokugawa Ieyasu(، واٛو
(. لسييي  يانوياديييا وايمبيييو  يييولعل يلييي  ثيييو  مٗاطًيييا  1543-1616/1603-1605) (24)

 . Kyoto (25)، اروينة الواًٖة ال  الشٕر م  ٚبواو Nagoyaروينة يادو ا مجاور  

                                                 
(22) Martin Windrow, Op. cit., P.16. 
(23) A Curriculum Packet for Educators, Arts of the Samurai, Op. cit.,, p.14. 

ٛاوا الت  ةٜمت من هو مئ ا (24) و ة  ٜبٝاهاوا وةتالا ي و مب   يام  ولة اٛو م ف  البوو يج  في  1868ي مًٚر

السبلر  يل  البوو وا علاى ال يوطو ايثٜم ال رال يلي  ميو  ثمايبية انبياٟ ويشي هل اليبًس لسيٗراط الًهيبم. 
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خوييييئ يانوياديييييا اٚٓيييييؤ ٖاوايييييل الًسيييييٜر حل هيييييو هبويو ييييي  ، الييييييي اشيييييار ليييييل ناييييييل 

 .
 
 المًييا

 
منحييور ميي  أ ييٟو معواضييًة وال ينعميي  اليي  ياتويية مًروْيية، اال أيييل ٛييال  با ييبا

ا  الييييييي  ٖييييياومو ، ورًييييي    فييييي  اابيييييٌ هبويو ييييي    با ييييية ننيييييا  العحالٓيييييا  وهيييييانم مييييييو

يّو الي  نايبيل، وبييلٞ ا يعلاى  ت ذاال نٗسم الوال  مي  أولايٞ الييي  ٖيرروا الٖو الٖو

، وا يعمر نيبوار  الوولية نينٓا  1591أل يمو  يولعل لتشيمظ البانيال ٛو يا نحويٟو ييام 

 ميييييي  ايجا ااييييييل. أٖييييييوم 
 
ارئ سييييييا  التيييييي  ٛييييييال يانويادييييييا ٖييييييو نييييييوأها وأضيييييياّ ال هييييييا لًضييييييا

يليي  خلييواحل هييامعحل، ةهيير فيي  موليي  ارسييبحبة وطييرو ار شيير   ارسييبحبحل هبويو يي   

. أميا اي ليو  ال ايبية التي   يع  مي  خول يا هبويو يي   1587ارونيووي  في  البانيال ييام 

لعحٗب٘ وةيو  اليبوو، ْهي  يموبية يي ى أ يحثة الٓوةيحل ووضيٌ ةيو ْا يظ نبينهم وبيحل 

لًسييييٜر ة وأ ييييبحوا يعٗاضييييول رواايييي  ، اليييييي  ام هنييييوا ا Samuraiطبٗيييية السيييياموراي 

يو هبويو ي   مي  يٓيوذ اليوايمبو، وأخيي الرهيات  مينهم وأنٗياهم واخيظ  د
ثانعة منها، ٚميا ةِّ

ة ييييول الًا ييييمة ميييي  أنييييظ ضييييمال والةهييييم ، ْؤ ييييا نيييييلٞ اوار  مٚر  يييية موةييييو  فيييي  

 .(26)البوو

ة فيي  احٗبيي٘ السييوم فيي  الييبوو فيي   ، وخييوٟ الٗييرل 1615أو  ن ييووهم ارشييتٚ 

ٛاييييت ثييييور  فييي  الٗييييو  ايثرببيييية لوسييياموراي ميييي  خيييوٟ اوخيييياٟ مييييواٌْ السيييا وج يشيييير، 

الٓعبييظ يليي  اليينم  الُربيي ، التيي  وخوييت اليي  البانييال ييي  طر يي٘ العجييار ال  تُييالبحل. مييٌ 

هيييييييي  العٜنولونبيييييييا ارٜتشيييييييٓة ةيييييييوي ا، اتسيييييييٌ   يييييييم ارًييييييياٙر لشيييييييٝظ ٚبحييييييي . وشيييييييموت 

الًوٖييييا  نييييحل السيييياموراي أ ييييوةا  السبا ييييبة التيييي  وضييييًت فيييي  هييييي  الٓتيييي   ٖلييييٌ 

                                                                                                                                                      

 لوم  يو ايهيير: محمييوو يبييو الواةييو الٗيسيي  ، نيييور اجربيية العحييويث فيي  البانييال، مجويية ورا ييا  فيي  العييار ا وجثييار،

 .85، ي2009ٛوبة جوا ، نامًة لُواو، 
(25)  Martin Windrow, Op. cit., Pp.18-19. 

، البانيال لوم  و م  العٓا بظ ي  ا با  طرو ار شر   نارسبحبة والعم بو لسبا ة الً لة ايهر لويا نح ي  (26)

، )انيييو ه ييي : هباييية انيييو ه ييي  فييي  الٗيييرل ال يييام  يشييير، ارنمييية: يانيييو ا يييمايبظ،  وسيييوة ايثبيييا  البومبييية ي ييي  العيييار ا

 .24-21؛ طإر نا م ةسحل، ار ور السان٘، ي ي( 2012لوسباةة وال ٗاْة  مشروى ٛومة ، 
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وارجعمًا  الر ٓبة. لم اًو يمٜ  أل اًمظ اي نوو ٚم اريحل لًو اي ها  ايثير ، وايم 

سيير ٖييو  اي مايييا  الر ٓبيية وانهييبم  ييي ى  ييوة الٓوةييول لعمحيي هم ييي  السيياموراي، ٚو

 .(27)ايثٜم ارٚر ي 

م مييييي  ايثييييرو  فييييي  اويييييٞ  اوا ييييوت الًٓالبيييييا  ال ٗاْبيييية لوسييييياموراي يلييييي  الييييَر

، paintingررةوييية َحييي  ارسيييعٗر  وتشييياٙر نمبيييٌ موةيييوي  ثوثييية فييي  ريايييية ْييي  الر يييم ا

. وباإلضييييياْة الييييي  ذليييييٞ، ْيييييبل theatrical artsو طر ٗييييية الشييييياي ، والٓنيييييول ارسيييييرةبة 

يييية  الًويييييو ميييي  ارمعوٝييييا  الة  ييييبة لومحيييياربحل، نمييييا فيييي  ذلييييٞ  ييييروي اي بييييٟو ار خْر

ت لشٝظ معٗ  مٌ ا  امبم نر اية اشيح  الي  اليور ورذي  اذوإ وجيبٗة والوروى،  خْر

ٛايييت تشييح  فيي  اةبييال ٚ حيي   اليي  مج ليية  اصييثادها ال ييبما فيي   يياةا  ايثييرو  وارًيياٙر و

ٛايييييت  ومٝاييييية اصييييثادها. وبنبيييية خييييوٟ اوييييٞ اررةويييية  وسييييوة ميييي  الٗييييوى الشييييامخة التيييي  

التيي  تشيح  اليي  ٖيو  ويهميية اميرا  ايثيير  ووورهيم، ناإلضيياْة الي  العح ييينا  الوْايبية 

 .(28)اٖبمت والرمو  الت  تشح  ال  العٓاخر نالٗو  الًسٜر ة وجٖع اوية آيياٙ

 :(29)الساموراي في عصر ايدو-

اًييو ي يير ايييوو الً يير اليييه   لوسيياموراي اذ اٚعموييت فيي  ذلييٞ الً يير مومييع 

% مييييييي  ارجعميييييييٌ 7طبٗييييييية السييييييياموراي ٚلبٗييييييية انعمايبييييييية معمحييييييي   شيييييييٝوت ميييييييا يٗيييييييار  

 هييييا فيييي  اوييييٞ اررةويييية هييييو ال السيييياموراي ا ييييبحوا اللبٗيييية الًوبيييييا البانييييا  ، واهييييم ممح ا

 .  (30)ار ٗٓة ف  ارجعمٌ وال يبالِ اذا ما ٖونا نال ي ر ايوو هو ي ر الساموراي

ٛال لوساموراي ف  اوٞ اررةوة ايهم هم جوار ة اي ا ة دهم واخيظ منياطٗ م 

 م  يهح   لو  
 
 وتًٗبوا

 
با ٛال النهام اٚث  ٖر اللبٗا  جنعمايبية جخير . السٜنبة، و

                                                 
(27) A Curriculum Packet for Educators, Arts of the Samurai, Op. cit., p.14. 
(28) Thomas Cleary, Samurai, Wisdom Lessons from Japan’s Warrior Culture, (USA: Tuttle Publishing 

(HK) Ltd., 2009); A Curriculum Packet for Educators, Arts of the Samurai, Op. cit., p.14. 
بو. (29)  ج م الٗويم لوًا مة طٚو
 ,.Thomas Cleary, Op. Citلوم  و ايهر :  (30)
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ً م ولييم يٜيي  نا ييعلاية السيياموراي   رييٖو
 
ٗييا لٗييو ةٜييم السيياموراي لشييٝظ او نيياخر، ْو

فييي  اللبٗيييا  اليييويبا م ميييا ٛيييال وورهيييم ال يمويييوا يلييي  السييياموراي مييي  اللبٗيييا  الًوبيييا 

م ميييا نويييِ   ييي هم، مميييا اًنييي  ال اللبٗبييية شيييٗت طر ٗ يييا واخيييظ طبٗييية السييياموراي. اذ 

جٖلييييييياع  اًعميييييييو يلييييييي  مسيييييييايويل مييييييي  ٚبيييييييار السييييييياموراي، وهيييييييم نيييييييوورهم ٛيييييييال جمحييييييي  

يييال فييي  ذليييٞ الً ييير فييي  اريييول  اسيييبلرول يلييي  اي يييارهم مييي  السييياموراي نٝيييظ  ييي   ، ٛو

ييال  والبوييوا  ال ييُح   النييو ال يٝييول هنيياٙ شييٝظ ميي  اشييٝاٟ السييبلر  لوسيياموراي، ٛو

.  ارنبيييييوذول يٗوميييييول ناي ييييييوما  الضيييييرور ة لوسييييياموراي مٗانييييييظ اٗاضييييي هم
 
 مًبنييييييا

 
انيييييرا

اةعٓهييت مًهييم ارييول التيي   ييبلر يو هييا السيياموراي نمحيياٚم ٖضيياتبة االًيية ل ييم وفيي  

 ال يعييييييوخظ 
 
اةبييييييال ٚ حيييييي   اذا لييييييم اٝييييييول اي ر ميييييية التيييييي  يراٜ هييييييا التشييييييويحل خليييييير  نييييييوا

الساموراي ف  اي اٟ الًٗوبة مٓضوحل اٙر التشويحل البب٘ ييوال هم نؤيٓسي م، ولٜي  

ٛاييت ال ، وميي  مييا  يب٘ يمٜيي  الٗييٟو في  ايييال ٚ حيي   
 
ًٗوبيية فيي  اويٞ ارحيياٚم ٖا ييبة نيوا

 .   (31)ال الساموراي ف  اوٞ اررةوة ا بحوا اللبٗة الًوبا ف  ارجعمٌ البانا  

 1598اييوف  هبويو يي   فيي  يييام   
 
 ،، لًييو أل أ ييبحت البانييال ووليية موةييو   سيي با

حل  مييييي  ٖاوايييييل اروثيييييٖو
 
 مٝوييييييا

 
يييييوا اال أل هبويو ييييي   ٛيييييال ٖيييييو شيييييٝظ مجوسيييييا ، الييييييي  يْر

Hideyori  (1593-1615 ، )ناألو يييييبا ، وةٜيييييم هيييييئال  نا يييييم وليييييو  نيييييالعبن  هبيييييويوري 

ودييياوا الييييي ايع ييير فييي  شييي ر  ، وأنييير  هيييئال  مو يييبا  ايا يييو اٛو
 
  يييُح ا

 
الييييي ٛيييال  ييي با

ييييييية  يييييييٜب اهارا  1600ايويييييييٟو ييييييييام  يلييييييي  مو يييييييبا  واريييييييوالحل النييييييي  هبويو ييييييي   فييييييي  مًٚر

Sekigahara ييرن  ييولعل السبا ييبة وأوار يية فيي  الييبوو، وأن يي  الٗيياو  الًسييٜر حل ، ْو

يليي  أوا  ٖسييم اللاييية والييوال  لييل، ْومييا رأ  أم  اطييور ا وييياو ٖواييل يمييظ يليي  ا ييوار 

 1603أميييير يٌٗيييي   نارنيييياوا  نبيا ييييو شييييودول يليييي  الييييبوو فيييي  الًييييام
 
، لببييييوأ نيييييلٞ ي يييييوا

وديييييييياوا    ييييييييم  لً ييييييييو اٛو
 
ةتييييييييالا يييييييييام  1639  . مييييييييTokugawa (1603-1868)(32)نويييييييييوا

                                                 
 .69-59لويا نح ي ، ار ور السان٘،    (31)

 ، ةٜيييم خمسييية و ييي  أ ييير  ةاٚمييية يانايبييية، أ (32)
 
 سييي ا ايا يييو، وا يييعمر  نيييايثٜم أٚثييي  مييي  ماعيييحل وخمسيييحل ياميييا

 مييي  هيييي  م ييير ، و لوييي٘ يلييي  هيييي  ايثٗبييية )ةٗبييية اييييوو( . نيييا   التسيييمبة مييي  موينييية اييييوو، التييي  
 
يشييير شيييودويا
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، اييييييييم اَييييييييوٕ ةييييييييووو الييييييييبوو نونييييييييل مناييييييييي  نا ييييييييع نا  منٓييييييييي واةييييييييو، ياَييييييييا اٛ  1868

Nagasaki  اليييييييي ميييييي  يمييييييظ خولييييييل العجييييييار ال ولنييييييويحل احييييييت اشييييييراّ وٖبيييييي٘. ل ييييييي ،

ييت  ييوم، ممييا وْييٌ ارحيياربحل السيياموراي  يياوا ٖو َو ح هييا، ٛييال ي ييو ةٜييم اٛو م ييبا  َو

بح وٖراطبيية، ليييا ا ييبحوا ٖيياور   لشييٝظ مت ايييو يليي  لشييٝظ مت ايييو يليي  لعوببيية أووار ال

ح  طاٖا هم يل  م شلة الٜٓر ة وال ٗاْبة  .(33)اٚر

شيي و  هييي  اررةويية والو  البانييال ليييا ْٗيي  نعحٗبيي٘ وةييو ها السبا ييبة نييظ 

وةيييو ها جوار ييية والورهيييا وبنيييا  يهيييام نوييييو ْ هيييا يلييي  ٖاييييو  مٚر  ييية اوار ييية  يييارمة، 

ييو لًيي  يهييام الٗييبم اليي يي ٛييال  يياتوا لييو  اللبٗيية الًسييٜر ة )السيياموراي( نٗبيياو  ٖو

ول وورا نيييار ا فييي  ننيييا  ايييار ا البانيييال ايثيييويث وا يييعمر  ايثييياٚم الًسيييٜري الًيييام الشيييَو

ييييال ذلييييٞ النهييييام اليييييي يييييّر نوشييييبوو و خع يييير نٝومييييا   ييييت ايثاضيييير ٛو اييييؤثح   اليييي  الٖو

الةيي اية، و يي  التيي  و يي  تًنيي  نالًرببيية ايثٜميية والبٗهيية و  Chi Jin Yuيانايبيية ثييو  

بة الت  ايعمو ها نماية الساموراي ٛات  يهام الٗبم السوٚو  .  (34)تشٝظ ر

يييياوا اليييي   وسييييوة ميييي  العبييييوال   ٛو تًرضييييت طبٗيييية السيييياموراي انييييال مرةويييية اٛو

الًمبٗيية،  ييي  جٚثييي  اهمبييية فييي  ايييار ا هيييي  اللبٗيية، ٛيييال اْيييراو هيييي  اللبٗييية فييي  اَوييي هم 

اٗييييال الًمييييظ ال راعيييي  وااٗييييال الٓنييييول الًسييييٜر ة مييييرابلحل نالًمييييظ ال راعيييي ، ويويييي هم ا

لومحاْهييية يلييي  امعبيييا ا هم ارعوارثييية، فييي  مرةوييية  ييياو ْ هيييا السيييوم جهلييي  واٗوييي  ييييوو 

يييال  ايثيييرو  الواخوبييية ٚميييا ا ًيييومت ايثانييية الييي  الٗيييو  الًسيييٜر ة لٓيييس الج اييييا ، ٛو

لعٗسيييييبم م يليييي  السيييياموراي فييييي  اَويييي هم ال ينعٗويييييوا اليييي  نيييييوار السييييولة ارٚر  ييييية، ابًييييا 

                                                                                                                                                      

ودييياوا ٛيييال الشيييودول هيييو ايثييياٚم الًٓلييي  لوبانيييال ، أ يييبع أم  اطيييور  ااخيييي  يا يييمة يثٜم يييا ، وخيييوٟ ةٗبييية اٛو

وداوا ف  يام   ف  ٖوًة ٚبواو. وايعهالا ةٜم اٛو
 
 نعٓو ضل لوشودول، ْهظ ةبيسا

 
 .1868البانا   يحٜم شٝوبا

(33) A Curriculum Packet for Educators, Arts of the Samurai, Op. cit., p.17. 
 ايهر:لوم  و ةٟو النٓوذ السباح   لوساموراي ف  اررةوة ارعؤخر  ٖبظ الوخٟو ف  ي ر مب    (34)

 W. G. Beasley, Politics and the Samurai Class Structure in Satsuma, 1858-1868,Modern Asian Studies, 

Vol. 1, No. 1 (1967), pp. 47-57, Cambridge University Press. 
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جنعمييياع ، ميييا نيييحل شيييراتع يوبيييا وو يييل  وويبيييا. ةيييوو ذليييٞ جيعميييا  جنعمييياع  ٚبٓبييية 

بيييو ايثالبييية(، او  ول فييي  الًا يييمة اييييوو )طٚو ايعٗييياٟ ْايييا  السييياموراي الييي  نيييوار الشيييَو

الي  الٗيوى في  مراٚي  ةٝيام ارٗاطًيا  مي  اليوايمبو. وهنيا شي و  هيي  اللبٗية احييوال  

ٛاْييييية الوهييييياتٔ جوار ييييية مييييي  ٛيييييوفهم اابييييياى ومحيييييارب حل الييييي  نح وٖراطبييييية الوولييييية واوليييييوا 

واي ومبيييييية ذا  اللييييييالٌ ارييييييو  ، ناإلضيييييياْة اليييييي  العًوييييييبم والًمييييييظ فيييييي  مجييييييال  ال ييييييناية 

 .  (35)والعجار 

ول، او ليو  مم ويل في   ٛال الساموراي يٗسم يمحل الوال  واللاية امام الشَو

اللبٗيييا  جخييير  ٚنيييوى مييي  ييييوم السيييولة ارٚر  ييية، نيييال ال اًعيييوي يلييي  اي مييي  اننيييا  

جةتيي ام او النبييي جنعميياع  واللييرو وانبييار  اةبايييا يليي  جيعحييار. ورييا ٛييال يييوو اْييراو 

% ميي    ييم السييٝال، ْيييال اَويي  الٗييوى ةييٟو الييي  7طبٗيية السيياموراي ٚبحيي  اذ يٗييور نيييي

يوا يييم اٖوبمبييية اميييارج ايمييياٟ اجار ييية و ييينايبة، ناإلضييياْة الييي  ال رايييية، نًيييظ منهيييا 

نييياط٘ نيييي  لوسيييٝال، اٗيييبم وور  اٖع ييياوية  شيييبلة، ولًييي  ْ هيييا  يييُار السييياموراي م

وور ارًويييم ايثيييير   يليييي   شيييير ال ٗاْييية نييييحل اننييييا  الشييييً  البانيييا   ميييي  وول امحيييي  نييييحل 

، وميييي  هنييييا يع يييي  ايتشييييار ثٗاْيييية وييييياوا  واٗالبييييو السيييياموراي نييييحل اننييييا  (36)اللبٗييييا 

ييم العيييؤثح ا  الُرببيية، لبًيييالا ارجعميييٌ ارجعميٌي البانييا   وال ٗاْيية البانايبييية ارً ا يير  َر

البانييييييا    ييييييراى ةضيييييياري نييييييحل روة ارجعمييييييٌ البانييييييا   ذي ال ٗاْيييييية اربنبيييييية يليييييي  تًوييييييبم 

السييييياموراي والعيييييؤثح ا  الُرببييييية الوييييييال  يييييارا نخليييييحل معوا  يييييال يعيييييواخول فييييي  اةبيييييال 

سييييي   ٚ حييييي  ، او  ذليييييٞ العيييييواخظ الييييي   شيييييو  ميييييا و يييييٓل ج يييييعاذ اليييييوٚعور محميييييوو الٗي

 .  (37)نهاهر  العُبح  وج عمرار ة الت  امح  دها ارجعمٌ البانا   ارًا ر

                                                 
 24مسًوو هاهر، ار ور السان٘، ي (35)
 24مسًوو هاهر، ار ور السان٘، ي (36)
ةييييو محميييوو، العجربيييية البانايبييية رإ يييية يراٖبييية،  وسيييوة ٚعيييي  ثٗاْبييية ي ييييورها نييييت ايثٜميييية محميييوو يبيييو الوا (37)

 (.2010الًراذ  )لُواو: نيت ايثٜمة، 
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ا يي م ا ييعتبا  جميي  والتييي ام السيياموراي لًييوم جيعيييوا  يليي  اننييا  اللبٗيييا  

جخيييير  ٛييييوفهم اي  يييية الوةبييييو  ارخوليييية نحمييييظ السييييوة او اي نيييياة الًسييييٜري يثٝوميييية 

ول والييييييوايمبو فيييييي  جٖييييييالبم لًييييييوم جيعيييييي ٗييييييا الشييييييَو وا  يليييييي  اننييييييا  اللبٗييييييا  الييييييويبا ْو

ييي  يلييي  ا يييوو   يييو يلييي  ييييوم جيعيييوا  يلييي  جخييير   واٚر لًٗبيييو هم الًسيييٜر ة التييي  اٚئ

اليييييوْاى يييييي  الييييينٓا اٚثييييي  مييييي  ا يييييوو  الا يييييوم او جيعيييييوا  يلييييي  جخييييير   وخ و يييييا 

ارييو  ، ممييا ا يي م مسيياهمة ًْاليية فيي  اٖييرار السييوم جهليي ، ذلييٞ ج ييعٗرار اليييي اٖتيي ل 

وهار اٖع اوي وٌْ نااجا   شو  هياهر  الا ير  مي  الر ئ الي  اروينية وباايت  سيبة نا  

% مييي    ييييم السيييٝال فييي  الٗييييرل 15% الييي  10 يييٝال اريييول فييي  البانييييال اٗيييور ْبميييا نييييحل 

 الييييي   يييييٝال اريييييول فييييي  الًيييييالم. يهيييييرا الهعميييييام 
 
ال يييييام  يشييييير و ييييي   سيييييبة مرآًييييية ٖبا يييييا

  نوايييييييية ي يييييييو اييييييييوو مسيييييييعُوحل ج يييييييعٗرار السييييييياموراي العيييييييار ال  نيييييييالعًوبم، وال يييييييبما فييييييي

السباحيي   ليييا ااج ييوا لوعًويييبم ال ولنييوي، ويهييرا ليييلٞ جيٓعييياة يليي  الًوييوم الً ييير ة 

يو  ٛال اننا  هي  اللبٗة ميئهوحل اٚثي  لْر واهعمام الساموراي العؤر ال  نعًوبم انناةهم، 

اي  يييي   فيييي  اوار  اي  ييييا  البح وٖراطيييي  لوووليييية البانايبيييية نؤْضييييظ الٝييييواور اروربيييية، وذا  

 .  (38)شئول ارٗاطًا 

وسيييييٓة وانهيييييبم  ٗيييييا لًٗبيييييو  ْو م ويييييت اويييييٞ البح وٖراطبييييية التييييي  ايييييم انهبم يييييا ْو

طبٗييييييية السييييييياموراي ذي ال يييييييبُة الًسيييييييٜر ة والعنهيييييييبم الت اا ييييييي  اربنييييييي  يلييييييي  الٜٓيييييييا   

الة  ييييبة ال ارحسييييوببة، واليييييي ٛييييال محت مييييا نوٖيييية ٚبحيييي   فيييي  ذلييييٞ ايثييييحل، ج يييياج 

الووليية البانايبيية التيي  انييو  مروييية ٚبحيي   فيي  اٗبييظ وتًمبيي٘ وعيي  يهر يية  اليييي ننبيية يوبييل

حييي  يلييي  وور اللبٗييية الو يييل  التييي  ارآيييٌ ييييووها  ارسييياوا  العامييية نيييحل البانيييايبحل، والتٚ 

وتًيياهم وورهييا لسييرية فيي  اييار ا البانييال ايثييويث وارًا يير، ممييا يٓسيير صييثة النهر يية 

ير ارضيبة خ يبة لنجياة الت  ا ناها يوو ٚبح  م  الباة حل والتي يو ال ي يو اييوو ْو   اٚئ

ا يييييييييوةا  مب ييييييييي  وال  ييييييييي   يجييييييييياة اويييييييييٞ ج يييييييييوةا  ليييييييييم اسيييييييييتنو ْٗييييييييي  العيييييييييؤثح ا  

                                                 
 .25مسًوو هاهر، ار ور السان٘، ي (38)
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والعٜنوونبييييا الُرببيييية، وول ونييييوو ثٗاْيييية انعمايبييييية اتسييييم نارروييييية ومسييييعًو  لعٗبيييييظ 

ثميييير  الًوييييم والعٜنوونبييييا ارسييييعورو  ميييي  الُيييير  وا ييييتبًادها، مييييٌ يييييوم السييييٗوط فيييي  

ُر ي . ْ يم ار يحثول البانيايبول منيي البوايية ال ايثواثية ايثٗبٗبية، الٗانوية واتر  الع

لو بييييييا  وج ييييييعمرار ة و يييييي  يعيييييياي ي يييييي  البنييييييالا الواخوبيييييية ارشييييييبًة ن ٗاْيييييية أخوٖبييييييا  

 ارحار  الن بظ الساموراتبة ارسعًو  لو عجانة والعحوي. 

 اثر الساموراي في تاريخ اليابان الحديث والمعاصر:

موراي ارحيييييياربحل مييييييٌ نواييييييية الٗييييييرل ال ييييييام  يشيييييير، اليييييي  مييييييوهٓحل احييييييٟو السييييييا

، وةمويييييوا اووا  اللبٗييييية ارعًومييييية وار ٗٓييييية. 
 
مييييويبحل واوار يييييحل، وألٗيييييوا نالسيييييوة نايبييييا

ً م يليي  رأج ال ييرم جنعميياع  فيي  البانييال، نٓضييظ ا يي اما هم  ول يييا ةيياْهوا يليي  مييٖو

ة فييييييي  ايثٝومييييييية البانايبييييييية. ٛيييييييال واووارهيييييييم ال ٗاْبييييييية والعًوبمبييييييية فييييييي  ارجعميييييييٌ وجوار ييييييي

م ينهييير الييي هم نو يييٓ م محييياربحل مييي  ن ييية، ومييي اريحل مييي  1550السييياموراي ٖبيييظ ييييام 

 . (39)ن ة اخر . اما خوٟ اوٞ اررةوة ْا بحوا اوار حل مويبحل ومًومحل

( ايييييييايا ناي هيييييا  ي ييييير السييييياموراي، 1912-1868ييييييو ي يييييو جم  اطيييييور مب ييييي  )

، لييييييييا خضيييييييًت هيييييييي  اللبٗييييييية 1871م جٖلايبييييييية ييييييييام ال يييييييبما لًيييييييو الُيييييييا  امعبيييييييا ا ه

جنعمايبيية ٚمييا فيي  ي ييو ايييوو اليي  احييوال  ٚبحيي   ٛييال ل ييا اثيير ٚبحيي  يليي  ارجعميٌي البانييا   

ت ايثاضر م  اهيم العحيوال  التي  شي و ها  .والنهضة البانايبة ف  ي و مب   وةتالا الٖو

ة جخحي   مي  ي يو اييوو طبٗة الساموراي الت  و ٓ ا لًس الباة حل ال بما في  اررةوي

ٛاهييظ الٓوةييحل، اذ ٛييال لٝييظ  نافهيا طبٗيية َحيي  منعجيية تًعييا  يليي  الضييرات  التيي  اثٗوييت 

ٗييا لعورنييل فيي  السييوم الت اا يي  لولبٗيية، والنييو   يي   ميي  السيياموراي ة يية مًبنيية ْو

ييو  ميي  الٗييٟو ايييل ٛييال هنيياٙ آيياو  ٚبحيي  فيي  مييا يح ييظ يوبييل السيياموراي ميي  يييوو ٛٛو

Koku  يو و ي  )وةو  ٖباج ٛاييت الٜمبية اتي اوة نيحل يشير  جّ ٛٛو مح ٟو الر ( اذ 

ٚمبييية ضيييرور ة ائهويييل لوةعٓيييا  نوٗبيييل، فييي  ارٗانيييظ ٛيييال  ييياموراي واةيييو يح يييظ يلييي  

                                                 
 .16-15لويا نح ي ، ار ور السان٘،    (39)
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ييو. اليييي يهمنييا هييو ال طبٗيية السيياموراي فيي   موبويييا واثنييحل ويشيير   الٓييا و ييبًماتة ٛٛو

ا احولييييت اليييي  طبٗيييية ي ييييو مب يييي  شيييي و  احييييٟو م ييييم ميييي  الناةبيييية جٖع يييياوية، اذ افهيييي

يياو  ال ييور  ال يينايبة والعجار يية التيي  ةييوثت فيي  ذلييٞ الً يير، ال ييبما لًييو  منعجيية ٖو

ًيييت جيعح نتسيييبا البانايبييية شيييًار نوييييو نيييالِ جهمبييية وهيييو "علت ًذو  كككاريرب كككاررال ْر

. وال وٟ ذليييييٞ الشيييييًار يلييييي   ييييي    ْبيميييييا ييييييوٟ يلييييي  اررويييييية (40)عمكككككارعلكككككرقحرفككككككرياباى كككككا"

   دهييا ال ٗاْيية البانايبيية التيي  تسييتنو يليي  ثٗاْيية السيياموراي فيي  يييوم الٜٓر يية التيي  امحيي

ييييييئ  يييييييو   مييييييي  العٜنوونبيييييييا الُرببييييييية، لٜييييييي  شيييييييرط ارحاْهييييييية يلييييييي  اليييييييروة  ااخييييييياذ مٖو

يييم ونيييوو شيييًار  ن يييٓ هم  "مجككك،قعرومطرعطكككو رقطكككر قعرعلطرعبكككرس"البانايبييية. ٛيييال ذليييٞ َر

 محعوحل.

يييييا ٛو وا هييييياهر  اٖع ييييياوية شييييي و  الًٗيييييوو جخحييييي   مييييي  مرةوييييية ةٜيييييم ا ييييير  اٛو

ٛا  ٚبحييي   اشيييبل ميييا اٝيييول  نالُييية جهمبييية ام ويييت نعحيييٟو لًيييس ج ييير العجار ييية الييي  شييير

ن بيييييو  اةعٝار ييييية نلر ٗييييية ي ييييير ة ربميييييا اعييييي  تسيييييمب ها نالٝارايييييظ. تًيييييو ياتوييييية يو يييييووا 

Yoyoda  العجار يييييية التيييييي  لًبييييييت الييييييوور ج احيييييي   فيييييي  ننييييييا  النهضيييييية جٖع يييييياوية روينيييييية

ٛا مييي  انيييير  اويييٞ  ييييلٞ امحيييي   اويييٞ اررةويييية نه يييور يواتييييظ او يييا الًيييياتو  العجار ييية، ٚو

 Mitsuiمالبة واجار ة، منها ميا يي اٟ مًروْيا ياربيا ةتيالا جل وانر هيا يياتو : مبتسيوي 

ويوتٝ   . وهنيا يمٜي  العؤٚبيو يلي  ثيو  موةهيا  Sumitomoو يومبعومو  Konoikeٛو

اًيييييووول نجييييييورهم الييييي  يييييياتو  جولييييي : ال مئ سييييي   هيييييي  الًييييياتو  ارالبييييية والعجار ييييية 

ييت فيي  ارييول الٜ يي  ، وال ايبيية:  السيياموراي الًر ٗيية، اليييي  اتسييًت  شيياطا هم مييٌ الٖو

اليييي  Life Time Workال اويٞ الًياتو  ا سيت ريا اسيمالا يهيام الًميظ ميو  ايثبيا  

امحييي  نيييل جٖع ييياو البانيييا   ارًا ييير، والييييي تًيييو  اةيييو  اريييوارج التييي  تسيييع  لعٓسيييح  

( السيييي   1973-1955النمييييو جٖع يييياوي يييييال  السييييرية فيييي  البانييييال نييييحل يييييام  )هيييياهر  

                                                 
و هيييياهر، ار ييييور السييييان٘، لوم  ييييو ةييييٟو الوضييييٌ جٖع يييياوي للبٗيييية السيييياموراي فيييي  ي ييييو ايييييوو ايهيييير: مسييييًو  (40)

  32-44. 
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ٛاييييت الوهييياتٔ ار مييية فييي  مئ سيييا  اويييٞ الًواتيييظ وال يييبما (41)اليييرتيا لييييلٞ النميييو  ،

الوهاتٔ جوار ة ار مة ويضو ة مجالا اوار  اوٞ ارئ سا  تًعمو نالورنية جولي  

يييايوا يعوٗيييول ايييور   يلييي  الشيييبا  ال يييُار مييي  اننيييا  يييياتو  السيييامور  اي ارًروْييية،  ٛو

 ال يييعم ا ييعخوام يميياٟ او 
 
خياي، ويًموييول ْ هييا ةتييالا فهاييية اي وميية، وميي  النيياور نييوا

انييييرا  ميييي  َحيييي  وآالتييييٞ ارييييوربحل فيييي  ارئ سيييية ذا هييييا وال ال يييية: ال اوييييٞ الًيييياتو  ارالبيييية 

 اخيييير ميييي  الًيييياتو  ارالبيييية والعجار يييية التيييي  ه يييير  والييييور 
 
  فيييي  ي ييييو والعجار يييية، ويييييووا

او  Zaibatsuمب يييييييي  و يييييييي  ايضييييييييا ميييييييي  ييييييييياتو  السيييييييياموراي، م وييييييييت ا يييييييياج  ايباتسييييييييو 

ٛا  الٗانضة  التي  ٛيال ل يا اليوور ج احي   في  ٖبياو   Family Holding Companyالشر

وتسريٌ فهضة البانال جٖع اوية في  ي يو مب ي  ةتيالا ايثير  الًاربية ال ايبية. وهييا ميا 

ًيييييو جةيييييعوٟ الييييي  ةيييييظ  ايباتسيييييو وييييييوها واةيييييو  ميييييي  يٓسييييير  يييييع  الوالييييييا  ارعحيييييو  ل

 .(42)ج وةا  ار مة

ارعخ ي  في  جٖع ياو  Nakamura Takafusaاشيح  الباةيث البانيا   الشي ح  

"لقك،ر 1945ةحل يعحو  ي   با ة جةعوٟ جمر ٝ  جٖع ياوية لًيو ييام  البانا  

ابكاي ربوكو تهرعل ال كارإكورناورإًا رععتقكا رشكا  رلك،مرضمكري  يوربكجورعمجتنك رعل 

قمككككككٍر قورمبال ككككككارأورخكككككك رإكككككك  رعل ككككككرنا ريي كككككك رمككككككارتبقككككككارمككككككٍر مككككككٍر قطككككككا ...ر

ومميييييييا  ييييييب٘ يع ييييييي  ال اويييييييٞ الًييييييياتو  ارالبييييييية  ".(43) عيباش كككككككولذعل رعإ ككككككارعل ككككككك،ي،سر

ٛايييييييت تسييييييمالا  ٛا   يييييينايبة ٚ يييييي   التيييييي   ييييييت اليييييي  شيييييير والعجار يييييية والتيييييي  احولييييييت مييييييٌ الٖو

ٛا  وااحيييييياوا  اجار ييييية و يييييينايبة نيييييحل اوييييييٞ   ايباتسيييييو والتييييي  اٝويييييييت لًضييييي ا ميييييي  شيييييرا

                                                 
(41)  Chalmers Johnson, MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925-1975, 

Stanford University Press, Stanford, 1982, P.15. 
 .51-46لوم  و ايهر: مسًوو هاهر، ار ور السان٘، ي (42)

(43) Nakamura Takafusa, Lectures on Modern Japanese Economic History 1926-1994, 2nd ed, (Tokyo: 

LTCB International Library Foundation, 1999). P.153.  
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الًواتيظ  يي  يالًية ميي  روة ارجعميٌ البانييا   في  ي ييو اييوو، وهييو ميا يٓسيير ايضيا اياو هييا 

 . Kiretsuف  اٖع او ما لًو ايثر  يل  شٝظ انهبما  نويو  تسمالا ٚح يتسو 

اميا يلي  اي اييي  السباحي   ْٓيي  ي يو مب يي  ايٗسيم السيياموراي الي  مجمييويعحل 

: يموبييييييية ج يييييييوة وضيييييييمت ار يييييييحثحل الييييييييي  نويييييييِ ييييييييووهم رتيسييييييي  43يعحل ابنيييييييت جٟو

   يييبة نيييار   مييي  اليييوايمبو والسييياموراي والييييي  ٛيييال ل يييم اليييوور ايثا يييم فييي  اونبيييل 

 رييييييا ٛييييييايوا يرويييييييل م ييييييحثة البانييييييال الًوبييييييا
 
يييييية ج ييييييوةا  ابًييييييا . واحييييييٟو هييييييئال  (44)ةٚر

خوييييت فيييي   ييييراى مييييٌ ارجموييييية ار ييييحثول اليييي  اٖوبيييية ةاٚميييية ٖيييياو  يموبيييية ج ييييوة وو

ال ايبيية: والتيي  ضييمت السيياموراي اليييي  يارضييوا يموبيية ج ييوة وايع  هييا خرونييا ييي  

واااسيٛو  ايعاَياٛ  ، Takamori Saigō (45)ااٛياموري  يايجو العٗالبيو البانايبية نٗبياو  )

Taisuke Itagaki(46) يييييو ( واابييييياي م ْٗيييييام هيييييئال  نتييييي يم ارًارضييييية ضيييييو ايثٝومييييية، ٖو

وٞ ارًارضة طر ٗحل معنياْر  ، جٟو ارًارضية التي  ا يعخومت ٖيو  السيوة ااخي  ا

ضيييييييييو ايثٝومييييييييية، ْه ييييييييير  العميييييييييروا  التييييييييي  ة يييييييييو  ارواة الٜ حييييييييي  مييييييييي  البانيييييييييايبحل، 

                                                 
 . 104مسًوو ضاهر ، اار ا البانال ايثويث ، ي (44)
 1828ولو ف  ال اليث والًشير   مي  ٛيايول ال يا   ييام  (45)

 
يال مي  السياموراي مٚثي  ايؤثح ا في  العيار ا البانيا   في  ، ٛو

اثنا  مرةوة العحٟو م  ةٗبة ايوو ال  ي و مب  ، اذ ٖاو ارًارضة ارسحثة ضو ايثٝومة، و   ميا  يمبت نحير  

ااييل فيي  ال الييث والًشييرول ميي  ايوييٟو يييام  لوم  ييو ييي   ييايجو ووور   .1877نوشييحل او ةيير   ييينال التيي  اي هييت نْو

 ايهر: 1877-1868خوٟ اررةوة م  

Mark Ravina, The Last Samurai: the Life and Battles of Saigo Takamon, (USA: acid-free paper, 2004). 
و وةييير  نوشيييحل، المييي  طبٗييية  1838ولييو فييي  او يييا ييييام  (46) ييية ارًاويييية يثٝومييية نييياْٛو سييياموراي، وشيياٙر فييي  ايثٚر

 فيي  اوار  او ييا يييام 
 
 يليي  اةييعوٟ ٛور ييا، ثييم ييياو اليي  اةعجا 1873، لٜنييل ا ييعٗاٟ فيي  يييام 1871يمييظ مستشييارا

 
نييا

ٛا يييام  اٖييل ير ضيية طييالبوا ْ هييا اؤ يييا  1874، ٖييوم فيي  يييام 1875ايثٝوميية لًييو مييئامر او ييا مييٌ مجموييية ميي  ْر

ييية ايثٗيييٕو الشيييًببة، وفييي  تشييير    1881-1876مجويييا منعخييي  وافهيييا  ةٜيييم جٖوبييية، ا يييبع نيييحل ييييام    ييييبم ةٚر

ا يييبع و  ييير لوواخوبيييية فييي  و ار  ايعيييو وفييي  يييييام  1896واييييو(، وفييي  ييييام ا يييا ايثييي   الوب  الييي  )نب 1881جٟو ييييام 

ٛاي ييييام  1898 وميييا. ايييٙر السبا ييية لًيييو اؤ ييييا  يييبو ، ٚيييرج نٗبييية ةباايييل ل يمييياٟ ج سيييايبة 1900فييي  و ار  اٛو

اال يام   .1919وجنعمايبة ةتالا ْو

 James L. Huffman, Modern Japan An Encyclopedia, of History, Culture, and Nationalism,(USA: acid-

free, 1998), p.99. 
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عبييييياال  السبا ييييييبة لًيييييوو ميييييي  ارسيييييئولحل ايثٝييييييومبحل ْٝيييييال الًنيييييئ هيييييو ارنليييييي٘  وَج

ٛايييت ايث مويية التيي  ٖاوهييا  ييايجو فيي  السيياتو ل ييي  الٓايية نٗبيياو   ييايجو وايعييو شييبم  ، و

نااجييييا  الًا ييييمة مييييٌ اربًييييول اليييئ ميييي  اابايييييل السيييياموراي انيييير  ةمو هييييم  1877يييييام 

ولٜنها اي هت نايع ار ٚبح  لح يالا جم  اطوري ونرة  ايجو في  اويٞ ايثموية وامير اةيو 

اابايييييل نٗعوييييل، وبيييييلٞ اي هييييت ارًارضيييية ارسييييحثة، ولييييم يبيييي٘ امييييام ارًارضييييحل لحثٝوميييية 

ضييمام الييي  ال ايبيية، و يي  ارًارضييية السييومبة نٗبيياو  ايعاَييياٛ  اليييي ااخييي مييي   ييو  جي

اطييوٕ الشييًارا  الوايبيية اليي  ج ييوة والعًبايية الًاميية واؤ يييا جةيي ا  واي مًبييا  

 لل
 
 . (47)السبا بة ارناهضة لحثٝومة طر ٗا

و وهيييييو مييييي   ا ييييا اااسيييييٛو  ايعاَيييياٛ  الييييييي ينعميييي  الييييي  واليييييية او ييييا فييييي  شييييبٝٛو

( Aikoku Koto  )"مجتنك رعلككوطً يواي اٟو ةيي    باحيي   في  البانييال ا ييما  السيامور 

(Public Society of Patriots   فيي  ٛييايول ال ييا )شييٝظ ايعاٛيياٛ  هيييا ايثيي   (48)1874 .

ميييي  مئ ويييييل ميييي  السيييياموراي و ييييريال مييييا ايهييييم اليييي هم اجييييار ارييييول والٓوةييييول واًْييييوا 

. واٚييو ايثيي   فيي  نبايييل (49)ليي  الٓر سيي  الضييرات  واٖعيي ا مبيياوة ة بييل ميي  الٜٓيير الوب  ا

العؤ يسيييي   الييييويو  اليييي  اٖاميييية ةٝوميييية يبانبيييية اٝييييول منعخبيييية ميييي  ٖبييييظ الشييييً ، ج ال 

يييت، ثيييم يميييظ فييي   اضيييلرا  جوضييياى فييي  اليييبوو وْيييٌ ايعاَييياٛ  الييي  ةيييظ ة بيييل لشيييٝظ مٖئ

 Popular-rights) خركككككككككارعل قككككككككو رعل ككككككككيب ايليييييييي  اؤ يييييييييا  1874ييسييييييييال يييييييييام 

movementٛا ييييت  هييوّ الييي  احٗبيي٘ ويمٗراطبييية نرنوا  يية والعًبحييي  ييي  مشييياٛظ ( التيي  

                                                 
ة ج وةبة ف  البانال  (47) ،ر الة مانسعح  )َح  منشور ( ، ٛوبة الت نبية 1912-1868اةمو امح  ا مايبظ ، ايثٚر

 .178-177، ي ي2006)ان  رشو( ، نامًة لُواو ، 
(48) Koichi Kishimoto, Politics in modern Japan development and organization. p14.  

ية ،)الٝو يت: مليالٌ الر يالة ، (49) ( ، 1980اوو   رااشارو ، البانيايبول ، ارنمية لبلي  اي بيال  ،  وسيوة ييالم ارًْر

 . 122ي
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ٖيييوام  السييياموراي ومليييال هم فييي  اؤ ييييا نمًبييية لومحاْهييية يلييي  مٝييياي هم السبا يييبة 

 .  (50)اوضاي م جٖع اوية وجنعمايبة

ميييييٌ تشيييييٜبظ  1881نيييييوأ  النشييييياطا  ايثٗبٗبييييية ل ةييييي ا  السبا يييييبة فييييي  ييييييام 

( اليي وييا الي  وولية و يعور ة Jiyuto( )Liberal Partyة   نبواو او ايث   الوب  ال  )

. وةتيالا لًيو ابنيت البانيال يهيام ايثٝومية (51)اٗوم يل  ارٓ وم الُربي  يثٗيٕو ج سيال

ٚيؤٟو رتييا   Ito Hiropumi(52)ايعيو هح وبيوم  ، وايم تًبيحل 1885تشير   ال يا    22ف  

ٙ ثيييو  ْايييا  انعمايبييية و را  فييي  ايييار ا البانيييال، ٛيييال جاجيييا  الًيييام اشيييح  الييي  ال هنيييا

يجيي  ام بو يييا فييي  ايثبيييا  السبا ييبة فييي  البانيييال، جولييي   يي  ْاييية ٚبيييار السييياموراي الييييي  

يجيييي  ة يييير ام ييييبو م نمجوييييا جيبييييال او مجوييييا الشييييبوخ ةسيييي  التسييييمبة ايثوي يييية 

Upper House   وهييييا ارجويييا اًبنيييل جم  اطيييور رسيييايوال فييي  اوار  الشيييئول الًوبيييا

يبيية وال ال يية ميي  مجموييية الييوايمبو او ةٝييام ارٗاطًييا  السييانٗحل، لوييبوو، وتشييٝظ ال ا

ويييييي  ميييييي  يواتييييييظ  بييييييار جوار ييييييحل وهييييييم يليييييي  َج بييييييار العجييييييار ورنيييييياٟ اريييييياٟ وجيميييييياٟ ٚو ٚو

                                                 
(50)  ABOUT JAPANESE SERIES, The Diet, Elections, and Political Parties, Foreign Press Center, Japan 

1995, P.89. 
(51)  Kozo Yamamura, the Role of the Samurai in the Development of Modern Banking in Japan, The 

Journal of Economic History, Vol. 27, No. 2 (Jun., 1967), pp. 198-220 
، وشياٙر فيي   1864، وييياو 1863 ار نر لايبيا  ييرا في  ييام اليويبا ميي  السياموراي،  ، ميي  اللبٗية1841وليو ييام  (52)

 م  ارنا   لًو يام ا
 
و. اول  يووا ة ارناهضة لوباْٛو ٛال يضيوا م مي1868يثٚر  ، و

 
في  لً ية ايواٛيورا، وفي  ييام  ا

 لوشيييييئول الواخوبيييية منيييييي يييييام  1873
 
 ار أوروبيييييا  1882، وفييييي  يييييام 1878أ ييييبع مستشييييار و  ييييير ال ييييناية ثيييييم و  ييييرا

ٛال ار نوج الرتيس   لو  شُظ عور مب  ، ويهام مجوا الو را  اي ويو. لورا ة الو ااح  الُرببة، ولو  يووال 

ٛيييييال رتيسيييييا لومجويييييا جم  اطيييييوري  1890-1888، وفييييي  1888-1885أٟو رتييييييا و را  لوبانيييييال نيييييحل ييييييام  من ييييي  

 لحثٝوميية ميير  أخيير   1890اي يياي، فيي  يييام 
 
، وفيي  يييام 1896-1892أ ييبع رتيسييا لومجوييا جيليي ، وا ييبع رتيسييا

ٛاي 1900 ب بيثييي    يييبو
 
لرتا ييية ارجويييا جم  اطيييوري، ومنيييي ٛيييايول  1905-1903. ويييياو نيييحل ييييام  ا يييبع  يبميييا

م ميي  اييل لييم يٜي  مسييايوا لٜٓير  ضييم 1909ةتيالا اميو  يييام  1905جٟو  ، أ يبع ارٗييبم الًيام فيي  ٛور يا، يليي  اليَر

 .Harbinم  ٖبظ الٝور حل ف  هاربحل  1909ٛور ا، وام اَعبالل يام 

James L. Huffman, An Encyclopedia, p.99. 
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السياموراي، يلي  ال ينياط الًميظ رم لي  هيي  الشيراتع نمجويا منعخي  اسيمالا مجوييا 

ٗيييييا  السيييييماة ل يييييم ارم ويييييحل ، اشيييييمظ ْٗييييي  الييييييي  اسيييييعلبًول وْيييييٌ ضييييير بة محيييييوو  ل

ة ناالٖت اى  .  (53)ارشاٚر

وفييي  ميييا  يييب٘ يٜمييي  اةيييو ج يييبا  ج ا يييبة التييي  او  الييي  اي يييواٟ ارسيييعويم 

ةيييييٟو طببًييييية ثيييييور  مب ييييي  ااشيييييحل فييييي  البانيييييال والًيييييالم، وال يييييبما نيييييحل يوميييييا  اٖع ييييياو 

سيييييبحل ايييييالًحل رور ييييية روييييييو ومور ييييية ٛيييييو ا اذ رأ  اابييييياى ارور ييييية جولييييي  ال اويييييٞ  ماٚر

     ثور  نرنوا  ية، ْبميا رأ  اابياى ارور ية ال ايبية افهيا ي ير ا يتبواو ييعي يي  ال ور 

مساومة امت نحل ايثٝيام جٖليايبحل واللبٗية ال  نوا  ية )السياموراي(، و جي  ال ال 

سبة لوعار ا، وهنياٙ ييوو ٚبحي   يٓوانا ال هيي  العٓسح ي  مسعموال م  النهر  اراٚر

ٗيا لرإ ية او اميا (54)ْٗول يل  هيي  العٓسح ي م  الباة حل وارٜٓر   ال يوا ، ولٜ  ْو

"لقككك،رى  كككلرععكككا سرم غكككير ورعلت  يكككرع رعل بيكككرسرقككك،رتنكككلرفكككيرشيييبجبٝ  الييييي ٖييياٟ: 

، وتسيييييييوبم  يييييييولا  1868، اي ايييييييياو  ايثٜيييييييم جم  اطيييييييوري فييييييي  الًيييييييام تتكككككككا" ر كككككككر  "

، 1871ييام  واٖامة يهام الواليا  في  1869ارٗاطًا  ال  ايثٝومة اي ويو  ف  الًام 

ميييييٌ ارًارضييييية ارسيييييحثة التييييي  ٖاوهيييييا  يميييييا  مييييي  السييييياموراي وجٖليييييايبول  واةعيييييوا  ٖو

ييييت نحيييير  نوشييييحل جهوبيييية، ناإلضيييياْة اليييي  ضييييب  جةعٝاٛييييا  مييييٌ  ارعمييييروول والتيييي  يْر

الٗيييو  جنن بييية الييي  مسيييعو ا ها اليييويبا وا ييييعمرار التييي ام البانيييال نايٓعييياة اليييبوو ن ييييور  

 .(55)المجاٟ ْ ها لوت انٌ

يمٜيي  النهيير اليي  اييياو  مب يي  نافهييا يتبجيية اييواخظ الٗييو  الًاربيية وارحوبيية، امييا 

يييياوا ارسييييتنو يليييي  ثٗاْيييية  ٛو الًامييييظ ايثا ييييم ْٝييييال طببًيييية النهييييام السيييياتو فيييي  ي ييييو اٛو

ٛايييييييت مخعوٓييييييية ييييييي  النهييييييام جٖليييييياع  فييييييي  اوربييييييا الُرببيييييية والنهيييييييام  السيييييياموراي التيييييي  

                                                 
 . 110مسًوو ضاهر ، اار ا البانال ايثويث ، ي (53)
ة ارلبويا ، 2شبجبٝ ، او اما، فهضة البانال ثور  اراي   ااشحل، ط (54)  .11(، ي1996،)نح و : شٚر

(55)  Douglas R. Howland, Samurai Status, Class, and Bureaucracy: A Historiographical Essay, 

Association for Asian Studies, the Journal of Asian Studies, Vol. 60, No. 2 (May, 2001), pp. 353-380. 
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يي ي ٖبيييظ الً ييير ايثيييويثجٖليياع  فييي  اليييوٟو ج يييبو ة ذا  ايثٜييي . ومييي  هنيييا (56)م ارٚر

حل الييييي  وخيييو فييي   يييراى  باحييي   منيييي ي يييو مب ييي  ةتيييالا ايثييير   يع ييي  ال ٚيييو الليييْر

الًاربة ال ايبة وجاجا  ارحاْو اليي ه ر لًو ايثر  يمي ول امعيواو طببعي  للبٗية 

ٛاوا. و  الساموراي الت  ٖاو  ارجعمٌ مني ي و اٛو

ايثاٚميية وجةيي ا  السبا ييبة و جيي  العيييٚح  نييال  ا ييعمر ال ييراى نييحل جٖوبيية

ييييي  ال يييييراى ةتيييييالا ايثييييير   طرفييييي  ال يييييراى هميييييا امعيييييواو طببعييييي  للبٗييييية السييييياموراي. اٚر

الًاربيييييية جوليييييي  ةييييييٟو افهييييييا   ييييييبلر  جٖوبيييييية وآروهييييييا نييييييايثٜم والًمييييييظ يليييييي  اؤ يييييييا 

ييم  حل َر ةٝومييا  ة ببيية، ذلييٞ ال ييراى اليييي ا ييعمر ولييم يحسييم ل يياي  اي ميي  اللييْر

، و ييير  اليييبًس نيييال 1918يا اليييو ارا  ايث ببييية لًيييو ايثييير  الًاربييية جولييي  ييييام اؤ ييي

الس   يٜم  ف      ٖاو  جة ا  ف  اٗويم نويظ ةٗبٗ  لعوٞ جٖوبية ويي  احٗبي٘ 

يييييال اليييييي  ضيييييرور  يٗيييييو احالٓييييييا  نيييييحل جٖوبييييية ايثاٚميييييية   ييييي    يييييييٚر ليييييييا او يييييظ اللْر

ميييا راْٗ ميييا مييي   يييًوبا  ومشييياٛظ شيييًر وجةييي ا . ومنيييي جيعخانيييا  مولييي  وال ايبييية و 

ييم  واضيًوا الو ييعور مي  جٖوبيية ايثاٚمية ايييل مونيل ضييو م يايث م نالورنيية جولي  َر

ال ُرا  الت  ايعٗووا نافها  يعٝول  يمام اميال لبٗيا  جميور نؤييويهم، ال يبما موضيوى 

يييوا نيييال وضيييً م لٓٗييير  اتيييبع ل يييم انٓبيييي موا يييية الًيييام اراًييي   فييي   ةييياٟ اروا يييية اذ اوٛر

الٓشييظ فيي  امر يير اروا ييية َحيي  مجوييية فيي  هييظ اٖع يياو ٛييال ينمييو و علييور لشييٝظ  ييريٌ، 

مي  اضيل او السيئاٟ  1892وبالنسبة لوة ا  السبا بة وبًو ما راْ٘ ايعخانا  يام 

ٛيييييال ميييييا هيييييو اللر ييييي٘ أل يييييٗاط جٖوبييييية ايثاٚمييييية  وونيييييوو ايٓسييييي م اميييييام خبيييييار   اميييييا 

ٖوبيييية ةتييييالا احٗبيييي٘ الن يييير والٗضييييا  يويييي هم اروان يييية ارسييييحثة وخييييون الٗعيييياٟ ضييييو ج

حل نيال الييها  دهييا جاجيا  اًني  ال الع يثبا   يعٝول  نالٝامظ، ج افهم ٛيايوا ميوٚر

ييييل   Konoٛويييييو هح وياٛييييا ٚبحيييي   وال يمٜيييي  الييييعٜ   نالنعيييياتي ، وذلييييٞ  ييييريال مييييا اوٚر

Hironaka  الييييييي اٖتييييي ة نيييييال اْضيييييظ طر ييييي٘ لوٗضيييييا  يلييييي  يٓيييييوذ جٖوبييييية ايثاٚمييييية هيييييو

                                                 
 . 68، يشبجبٝ ، او اما، ار ور السان٘  (56)
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 منييييييي الببيييييي٘ ا
 
ٖنيييييياي م نااليضييييييمام اليييييي  مةيييييي ا  السبا ييييييبة وهييييييو مييييييا ي يييييي  ينييييييل مبٜييييييرا

 . (57)1890الو عور يام 

شٝظ ايعو و ارال ال ايبة ننيا   يلي  اويٞ العحالٓيا  لب يبع خياما رتييا و را  

ٛايييت اوييٞ اٟو  1885منييي يييام  اذ ا ييلٓت ةٝومعييل فيي  احييالٔ مييٌ ايثيي   الوب  اليي ، و

العًييياول ميييٌ ةييي    باحييي  ، وفييي  ي يييو هيييي  ايثٝومييية اييييولًت اجربييية يثٝومييية يانايبييية ن

. وبًيييييوها شييييي و  اليييييبوو فييييي  (58)( 1895ييسيييييال -1894ايثييييير  ال يييييينبة البانايبييييية )ا  

تشيييييٜبظ اٟو ةٝومييييية مسيييييتنو  يلييييي  ةييييي    باحييييي   ن يامييييية شيييييبٜبنوبو  1898ة  يييييرال 

 لحثٝوميييييية ألٟو ميييييير  نؤ ييييييناو ٖييييييوي ميييييي  ةيييييي   السبا يييييية 
 
ومييييييا، اليييييييي ا ييييييبع رتيسييييييا أٛو

و ييييعور ة )ٚبنسييييييعو(، وهيييييو ةييييي   نوييييييو وليييييو مييييي  ااحييييياو ايثييييي   الوب  الييييي  وايثييييي   ال

م م  ال هي  ايثٝومة ةويت لًيو اربًية اشي ر ج  العٗوم  الو عوري، لٜ  ويل  الَر

ال هيا العٗوبو السباحي   اي وييو نيحل نوضيوة اييل في  هيظ السبا يبة ال  رايبية ليم اًيو 

ال اعجاهييظ ونييوو اةيي ا   با ييبة،  هنيياٙ مٝييال يثٝومييا  مون يية ميي  هييال تسييعلبٌ

ٛايت امعواو للبٗة الساموراي  .(59)واي وير نالٟٗو ال نمبٌ اوٞ الٗو  ارع ارية 

ٛاي يييام تُحيي   . فيي  1900ايٗيياى  با يية الييوايت البانييا   نييير ا لًييو اؤ يييا ةيي    ييبو

يٗو ال مايبنبا  واواتظ التسًبنبا  م  الٗيرل العا يٌ يشير، لسي   م يم اذ ٛيال مي  

ظ العمبح  نحل  با ي  جٖوبة ايثاٚمة وايضا  جة ا ، لٜ  لًيو اؤ ييا ذليٞ الس 

يييوو ٚبحيي  مييي  ايثيي   اي ويييو ن ياميية ايعيييو نًييظ ميي  ال يييً  احويييو ذلييٞ، اذ ايهيييم 

 ا ية جةيي ا  الي  ْايية ايعيو التيي  ام يظ جٖوبيية ايثاٚمية لحث ييٟو يلي  يٓييوذ  باحيي  ، 

يال ذلييٞ العحييالٔ اْضييظ مي  احالٓييا  السيينوا   جخحيي   مي  الٗييرل العا ييٌ يشيير اذ ٛو

ٛاي فييي  ال يٝيييول ةييي   ليييل ايييؤثح  ٚبحييي  فييي  اليييوايت البانيييا  ، ميييٌ ونيييوو مم لييي   يجييي   يييبو

جةيي ا  جخيير  ٚحيي   ٚنسيي هويعو وجةيي ا  ال ييُح   جخيير  ومجموييية ميي  جيضييا  

                                                 
(57) Peter Duus, Party Rivlary and Political change in Taishoo Japan, USA, 1968, pp.8-9. 
(58) Koichi Kishimoto, Politics in modern Japan development and organization, P.14. 

 . 123اوو   رااشارو ، ار ور السان٘ ، ي  (59)
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ضوا جيضمام ال  جة ا . ومني اواتظ يام  ا بع الو يٟو  1900ارسعٗوحل اليي  ْر

ٛاي والبح وٖراطبيييية، ممييييا او  اليييي  تً  يييي  اليييي   يضييييو ة ايثٝوميييية ةٜييييرا يليييي  ةيييي    ييييبو

. وا يييعمر  هبمنييية اويييٞ الٗيييو  ارحاْهييية التييي  انعمييي  الييي  (60)هبمنييية ايثييي   فييي  اليييوايت

طبٗتيييييي  الييييييوايمبو والسيييييياموراي التيييييي  تًييييييوو نيييييييورها واحول ييييييا اليييييي  نح وٖراطبيييييية الووليييييية 

ت ايثاضر و  انير  جم وية خيوٟ اررةوية لًيو فهايية ايثير  البانايبة ف  ي و ايوو ال  الٖو

 Shigeruال جاجيييا  ارحييياْو ن يامييية شيييبُح و يوشيييبوا  1945الًاربييية ال ايبييية ييييام 

Yoshida(61)واي هيييييييا   نييييييايث   الوب  الييييييي  الييييييويمٗراط  1954وةتييييييالا يييييييام ر ،LDP    ايثييييييي

ييت ايثاضيير نا ييع نا  مييو  1955ايثيياٚم فيي  البانييال منييي اؤ يسييل يييام  ٖوبويية  ةتييالا الٖو

م يييظ العجسيييبو ايثٗبٗييي  ليييروة البانيييال وامعيييواو طببعييي  لبانيييال مب ييي  وميييا ٖبيييظ ايثييير  

ٓييييل ميييي  جم  اطييييور واحالٓييييل مييييٌ  و ع يييي  ذلييييٞ ميييي  خييييوٟ يييييوو ميييي  ارواٖيييئ منهييييا مٖو

ٛا  العجار ييييية وال ييييينايبة ارعم وييييية  ارئ سيييييا  ارالبييييية السيييييت الٜ ييييي   ال ايٝييييياي والشييييير

يورها لوببواييا  ارالبيية التيي  ه يير  فيي  اواخيير ي ييو نالٜح يتسييو لًييو ايثيير  التيي  تًييوو نيي

يييياوا، ناإلضيييياْة اليييي  البح وٖراطبيييية ايثٝومبيييية ذا  اي  و ييييبة البانايبيييية ليشييييٝووا  ٛو اٛو

ٓ م مييي  ارلالييي   م ويييث السبا ييية ارحاْهييية فييي  البانيييال ةتيييالا البيييوم، ناإلضييياْة الييي  ميييٖو

بانايبييييية لًييييو ايثييييير  ارسييييعمر  ميييي  ٖبيييييظ وٟو اي ييييوار التييييي  اٚعييييو  ننحييييي ال جم  يالبيييية ال

 وويو ها لوبانال ال  جيعيار ي  ماض ها ج عًماري.

                                                 
(60)  Peter Duus, Op. cit., p.11. 

ٛايول مٟو  (61) بيو في  ثوثبنبيا  الٗيرل الًشير  ، شيُظ 1878ولو ف  ال ا   والًشرول م   ، وورج ف  نامًية طٚو

يلٞ  1947/ ة  رال 24 –1946ة  رال  /22من   رتيا ايثٝومة البانايبة نحل )  –1948/ تشر   ال يا   15ٚو

/ تشر   30، أما الرالًة ْٝايْت 1952/ تشر   ال ا   30-1949/ شباط 16، ولومر  ال ال ة م  1949/ شباط 16

ٛايول مٟو 10 –1953/ ة  رال 21واول  اي امسة ومخح    1953/ ة  رال 21 –1952ال ا      ، اوف  ف(1954/ 

ٛاويمبيييية معخ  ييييية  .1967الًشيييير   ميييي  تشيييير   ال ييييا    لوم  ييييو ميييي  العٓا يييييبظ ييييي  يوشييييبوا ايهيييير: فيييي  ورا يييية ا

رو.   لوباةث جمر ٝ  نول واور ف  نامًة هاْر

John. W. Dower, Empire and Aftermath: Yoshida Shigeru and the Japanese Experience, 1878-1954, 

(USA: Harvard College, 1979).  
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 مي  جم ويية التي  تشييح  وبوضيوة اليي  امسيٞ ارجعمييٌ 
 
اميا انعمايبييا ْ نياٙ يييووا

البانا   لًوو ٚبح  مي  العٗالبيو التي  تًيوو في  ج يظ الي  العٗالبيو التي  امحي   دهيا طبٗية 

لٜبمويييييا، والوييييول ج رٕ رولييييا لومنعخيييي  البانييييا   السيييياموراي منهييييا: جيتيييي ا  ناراييييوا  ا

اليييييي يرميييي  لوٜبمويييييا ال رٖييييا  التيييي  يراييييويها ارحيييياربحل الةيييي ًال السيييياموراي ٚنييييوى ميييي  

ايييواى تُيييية الشييًور الييوطن  وجيتيي ا  نال و ييية الوطنبيية والتةيي بٌ ميي  انييظ الٓيييو  اذ 

مسيٞ لًيوو مي  ر رناييا  يوٗ  الوي  البانا   نالساموراي ج رٕ، ناالضياْة الي  الع

والعٗالبيييو جةعٓالبيييية التيييي  تًييييوو اليييي  ي ييير السيييياموراي ومنهييييا ةٓييييو  الشيييياي وجيتيييي ا  

لةيييي ر  السيييياٛور  و راي هييييا فيييي   يييياةا  وشييييوارى ارييييول البانايبيييية وجنييييوا  جةعٓالبيييية 

يييييييووم ْ يييييييظ الرببيييييييٌ التييييييي  ا ييييييياة ها اةعٓييييييياال    نمو يييييييم السييييييياٛورا ٖو
 
 اةعٓيييييييا ا

 
 ييييييينو ا

ليييييو  ارجعميييييٌ البانيييييا  . ي يييييانة اليييييرأج التييييي  ٛيييييال يرايييييويها محيييييار   وطٗيييييوج مٗو ييييية

السيييياموراي والتيييي  يرايييييويها ْعبييييال وشييييبا  وشيييييانا  البانييييال ةبنمييييا يٗبويييييول يليييي   ييييي    

 ميي  الٗييبم والًيياوا  والعٗالبييو 
 
 م مييا

 
م ييم، ٚييؤوا  جمعحايييا  يليي   يي بظ ار يياٟ. ويييووا

ام وجيضيييباط الًيييال  الييييي اًيييوو الييي  التييي  يعمحييي  دهيييا ارجعمييٌي البانيييا  ، ال يييبما ج  ييي 

اوٞ اللبٗة جنعمايبة ارعمح   والت  طبًت البانال نلالً ا ومنحعيل  يمة م مية و ي  

روة ج  ييي ام والٗيييور  يلييي  اي ميييٌ نيييحل العناٖضيييا  وايييياو  انهبم يييا وايجييياو نيييو مييي  

ًا يير ج  يي ام فيي  مييا نبنهييا، ومييا يمٜيي  مشيياهوال وتة ب ييل يليي  ارجعميٌي البانييا   ار

هيييو ميييا ابٗييي  مييي  يييياوا  واٗالبيييو السييياموراي مم ونييية ميييٌ ايثبيييا  الً ييير ة التييي  تسيييح  

يييييم العليييييور العٗنييييي  والعٜنوييييون  الييييييي يوبيييييل البانيييييال والييييييي ا ًٜيييييا  لشييييٝظ معيييييوا ي َر

 نعٗالبيييو  التييي   ييي  امعيييواو 
 
نعُحييي ا  ٚبحييي   يلييي  ارجعميييٌ البانيييا  ، لٜنيييل ميييا  اٟ معمسيييٝا

 مح  .لعٗالبو طبٗة الساموراي ارع

 رييييا  ييييب٘ يمٜيييي  الٗييييٟو ال لوسيييياموراي مٝاييييية معمحيييي   فيييي  ذاٚيييير  ومخبيييياٟ 
 
ٗييييا ْو

يا في  اةبيال ٚ حي   نيحل  ارجعمٌ البانا   ارًا ر، لٜ  النو مي  العوضيبع نيال هنياٙ ْٖر

النهيير  الُرببيية والنهييير  البانايبيية ل ٗاْيية السييياموراي، وفيي  هيييا ال يييوو اشييح  الباةيييث 

 ارعخ ييي  فييي  ال ٗاْييية البانايبييية ارًا ييير  Shonsuke Tsurumiشو سيييٛو  تسيييورام 
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: ٖبيظ البيو  في  ورا ية العيار ا البانييا   ليم اٚي  اٚثي  مي  أي  ي   يياوي ينهيير  نيالٟٗو

-اليي  السيياموراي ليييا لًبييوا ييي  منهييار الًوريية التيي   يي  فيي  ج ييظ ثٗاْيية َرببيية ايٝوييو

ييييول  ج الٗعيييياٟ  امر ٜبيييية والتيييي  ا يييئ السيييياموراي نييييافهم ليسييييوا  ييييو  محيييياربحل ال اًْر

 وخييون ارًيياٙر وجيعحييار يليي  طر ٗيية ال يياراٚح ي، لٜيي  ار  
 
السيياموراي اييٙر ايلبايييا

 يليي  ال ٗاْيية البانايبيية ارًا يير ، )وامييت مٗارييية السيياموراي نلبٗيية الٓر ييال فيي  
 
ٚبحيي ا

بيو ميشيبما   م  الٜعا  ارحوثحل ام اٟ يٚو
 
أوروبا(، الت  ا ًٜست نعؤثح  ٚبح  يل  يووا

Yukio Mishima  وارخرنحل اليي  اًموول في  يليإ وا يٌ ألييواى مخعوٓية مي  جيعياي

ييييياج  Akira Kurosawaالسيييييينماث  والعوٓ  يييييو   ام ييييياٟ اٚحييييي ا ٛورو ييييياوا  ونيييييوري لٛو

George Lucas  و يييح نبو لبيييولSergio Leone (62) ٟلٜييي  ذليييٞ جيلبييياى ٛيييال وال ا .

ٗييييا لونهيييير  الُرببييييية اذ ييييير  تسييييوروم  وهييييو ينييييي اٖالا ا ييييبا  النهيييير  الُرببييييية خيييياطف  ْو

"تتكك ذرعلثقافككارعل اباى ككار ككذيار ككاإ سرلذتوكك،يررمككٍررككةاراي اطايية لوبانييال اذ يٗييٟو 

قعلهكككككا عكيريررkamikazeعق ككككك،سرعل كككككامو عيرعلتكككككررتتو كككككلرفكككككير جنكككككا رعل ام  كككككا ير

hara-kiri."  يييورو تسييورام  نوييوي  َييرببحل ٚم يياٟ لنشييو  التسييو ٘ اي يياطف ارٗ ييوو

، 1979ةيييحل و يييونا مويت يييياٟ فييي  نايبييية وهميييا ٚنيييوا وبر لايبيييا اذ يٗيييٟو يييي  ال ٗاْييية البا

ذهبنا ال  مور ة ايواوية، ويشح  ال  ايل ة ظ يلي  ٚعيا  العيار ا ارٗيرر الييي ييورج 

ييئ فييي  
 
، اذ 1958فييي  اريييرةوعحل العا يييًة والًاشييير  لًنيييوال )ٖ ييية مميييم ايثوي ييية(، مئل

اليييييي يمٜيييي  اح ب ييييل نييييارون   اشييييعمظ الٜعييييا  ارٗييييرر يليييي  ْ ييييظ مخ يييي  لوبانييييال،

.رفذككككهريتجككككرأرأيرالعييييال  ييييي  العييييؤر ا ال ٗيييياف  لوبانييييال: 
م
رعم نككككا

م
" رتنذككككألارعل ابككككاورتج ياككككا

شكككعلرعحكككوركتابكككارأيرزكككارملرقككك،ريككك  ورعلطبقكككا رعليذ كككا.رقعتبككك رض  رعل ابكككاي رعحكككور

رمدكك، س،رعحككورعلًدككورى  ككهرعلكك يرتككهرمككٍررةلككهرتًمكك هرخ ككاسرعلًككاير
م
علكك،قعلرأشكك ا 

ك،إهرعلوكا لربكالقوعىيورأى  ههرق   لألارمٍرقبك رخكاكنمهه.رقيمهكررعل كيررعل ابكاي رتق  

ر
م
رعككٍرخكك رعلق ككالربجشكك املر.كك يرسرق ن ذككا.رأتككلرتذككألارضشكك اارأ.ككة

م
قضىنككا ،رفىككة

                                                 
(62) A Curriculum Packet for Educators, Arts of the Samurai, Op. cit., p.6. 
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 مٌ   الٜعيا  ارٗيرر و  مٍرعلويورقظذلرجيرى  هارم،سرطويذارتق، ربجللر ًا..."ر

. 1958ب هيييا البانيييال ةتيييالا فييي  ييييام فييي   يييٕو اؤٚبيييوا  أخييير  ييييو  يييي  جخليييا  التييي  اراٜ

و تسييييييا ٟ ريييييييا ليييييييم اشيييييييعمظ ارييييييون  أييييييييو  يلييييييي  تًوبيييييييظ ونييييييوو )ةٝايييييييية َبن ييييييي ( لٝاا هيييييييا 

م  ةٗبة ال ايبال، ذلٞ الًمظ اليي لم يٜي  ليل يهحي  في  مو   Murasakiمورا اٛ  

ٜر ارساوا  جنعمايبة آليوو شيو ٝ   في  منع ئ  Ando Shoekiال بن  أو مورب ، ْو

 مييي  اي. أتيييالا. يورميييال ةٗبييي
 
 يالبيييا

 
، E. H. Normanة اييييوو، الييييي يييياٟ يمويييل اٗيييويرا

 ي ال ناٙ رو و 
 
ٛال  انٗا  .J. J. Rouseau(63)واةو م  ارئرخحل الٜنويحل، واليي 

وم  ما  يب٘ يبيوو ال النهير  الُرببية لو ٗاْية البانايبية ومحاولية تشيويه ا ييالٌ 

ميييييرآ  ياًْييييية لحثضيييييار  الُرببييييية يٓسييييي ا. مييييي  يٗيييييو  ا ا ييييي ا، ال البانيييييال يمٜييييي  ييييييوها 

ال يييييبما لًيييييو ج وهيييييار الييييييي شييييي وال فييييي  السيييييعينبا  والسيييييبًبنبا ، اذ يجييييي  ارشيييييروى 

البانييا   فيي  الويييٌ )اٜببيئ( العٜنوونبييا الُرببيية نلر ٗيية أْيياووا ميي  خول ييا ْاتييو  أٚ يي  

ييت ذااييل، اخوييت البانييال ييي   البنبيية ممييا أْيياو  منهييا نوييوال جنعٝييارا  م ييوبة. فيي  الٖو

يييييي   جٖع يييييياو البانييييييا   ةتييييييالا ةٗبيييييية السييييييعينبا . وأ يييييي م العما ييييييٞ  ار وونيييييية التيييييي  محِّ

البانا   النا  ئ ي  جيت ا  ناليا  النااي ي  روة ثٗاْية السياموراي في  يجياة البانيال 

 .(64)ف  مناْسة  نايا  البووال ارعٗومة مخر  

لبانييال امييا  يييور  تًليي  أَويي  الٜعيي  ارتسييمة نالعضييوبظ والتيي  اعحييو  ييي  ا

أةاويييييية اي ايييييي  يييييي  ال ٗاْييييية البانايبييييية العٗوبويييييية أو ٖ ييييية يٜييييييدها الواٖيييييٌ يييييي  وميييييي 

بييييو:  (  يليييي   يييي بظ ار يييياٟ، Tokyoاي ييييايبحل ال ٗيييياف  والعٗوبييييوي. يييييورو ٚعييييا  ييييي  )طٚو

ية ي  اةعٓاٟ ف   امو ، و ه ر الناج في  شيوارى اروينية نيال ي اٗوبيوي في   7 ور  مووَّ

بيو يلي  أفهيا موينية اةعٓياال ، وفي  ةٗبٗية  Nebutaاةعٓاٟ يبوايا  ه ير طٚو ال يبٓ . و ظ

بيييو ينحيييورول مييي   يييٝال اروينييية الٗويمييية   مييي  ميييواطن  طٚو
 
جمييير ال  سيييبة ٖوبوييية نيييوا

                                                 
(63) Shonsuke Tsurumi, A Cultural History of Postwar Japan 1945-1980, (Great Britain, 2011), P.125.   
(64) Shonsuke Tsurumi, Op. cit., P.126.   
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بو  وة نعوٞ جةعٓاال  ارحوبة. و يورو الٜعيا  ايضيا ايوو، وليا لُالببة ٖاطن  طٚو

.ٕ يييية اجار يييية لواةييييو ميييي  مراٚيييي  التسييييوِّ يييي  اةعٓيييياٟ يبواييييا وهييييو   ييييور  ل خْر و م ييييظ مٚو

بو ْ و وياية اجار ة. ويوبيل ْيبل ٚعيا   ياو  محوبة لسٝال شمال  البانال، أما ف  طٚو

ييييو  ييييبُت ال ييييور   ييييباَة  بييييو. ٖو بييييو( ال اًليييي   ييييور   يييياوٖة لحثبييييا  فيييي  طٚو )طٚو

 ليييو  السيييباة منايييي  وميييي  
 
ر  مسيييبٗا معًميييو  مييي  أنيييظ أْل اوتيييم ميييٌ مْٝييييار ارع يييوَّ

بييو. و مٜيي  ا يينبٓل يليي  أيييل ميي  يييوااي اربييظ يحييو  أنيظ يييرن مييا يييووول رإ عييل فيي  طٚو

. اي محاوليية الٗييٟو نييال البانييال مجعمييٌ َر يي  واييرو ي لٜٓيير  جخيير Exoticismالُرانيية 

ٛ  ال ابوو البانال يموذي معلور ٖبا ا نالوٟو الُرببة يٓس ا ليا السع  أللًياو شيبع 

 .(65)ارٗارية

ييييت يمٜيييي  مشيييي اهو  آسييييح  مخعويييئ اذ يعحييييو  يييييالم ا سييييايبا  وفيييي  ذا  الٖو

، ي  م نيوج  يو وي احليم ايماييل Ricardo d'Amareمٜسبٝ ، وهو ر ٝاروو واماري 

ي  يلي  ايعٗياو أل ايثضيار  الُرببية  نعٕٓو الُر  نما رآ  ف  رةوعل ال  البانيال. ْٗيو اربِّ

ر ييو،  شييؤ ميي  الًوييم والٓيي  فيي  ايثيي  والنشييؤ  الوينبيية.  ْو
 
ْونييو فيي  البانييال  م يياال راثًييا

اٗنبييييا  َر بيييية ومًعٗييييوا  ميييي  أ يييييظ أوربيييي  وا يييي  ارابلييييت نالعييييور ي وأوِّ  وهاتٓ يييييا 

نٜٓيييا   وبٝوٓيييية واطايييية. لييييم يبييييوظ أل النيييياج ٖييييو ا سيييياٖوا فيييي  ثٗاْيييية الٓوسييييٓة أ سييييايبة 

يت نلر ٗية ياًْية نميا يٜٓي . ميا  هييا  ر  لوٖو مورببة، اال أفهيم أنياووا في  وهياتٔ ميْو

 يي  طر ٗية النهير الي   ار نوج السو وي
 
نرا  افهبار ي   ، اال أل ٖ يعل تًلي  م ياال

يم ذليٞ ورَيم ال   ل ورببيحل ارتشيووي ، َر
 
ال ٗاْة البانايبية التي  تسي   أهايية اةباييا

ييت ذااييل اًوم ييم  الييبًس العلييور الٜبحيي  اليييي يوبييل البانييال محييري لوُيير  لٜنييل فيي  الٖو

 ما
 
 .(66)شياا

 

                                                 
(65) Douglas R. Howland, Samurai Status, Class, and Bureaucracy: A Historiographical Essay, 

Association for Asian Studies, the Journal of Asian Studies, Vol. 60, No. 2 (May, 2001), pp. 353-380. 
(66) Douglas R. Howland, Op. cit., P.354. 
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Aرعلعة.ا
م
 رام ا

م مي  أل طبٗية مٗياال  السياموراي ليم تًيو اخح ا ال  نو م  الٗيٟو اييل يلي  اليَر

 ال ينسيي الا، ٚمييا ال آثييار اٗالبييو وييياوا  السيياموراي ال 
 
ييوا ارثييا مونييوو ، ْييبل أْراوهييا اٛر

ايي اٟ مونييوو  فيي  ايثبييا  البومبيية لوشييً  البانييا  ،  ييوا  ٛييال ذلييٞ فيي  ْنييول الٗعيياٟ أو 

وا  الرتيسييييييية أو ةتيييييييالا ْنيييييييول ا يييييييعخوام اٗالبيييييييو ويييييييياوا  ايثبيييييييا  السيييييييومبة أو ارًعٗييييييي

السيييبّو ٚسيييوة. ْاالهعميييام الٜبحييي  الييييي يولبيييل مٗيييااوو السييياموراي لوشيييّر وا يييعمرار 

 نيييييوول شيييييٞ يلييييي  اللر ٗييييية التييييي  ايييييوار دهيييييا ميمييييياٟ العجار ييييية فييييي  
 
النجييييياة ال يييييي اٟ ميييييئثرا

  البانييايبحل يليي   ييايو  الميي    اليييي أو  اليي   ييباو  أخوٖبييا  يمييظ معمحيي  و البانييال. 

 وييو  والعو ييظ اليي  انانييا  اي اعٜنولونبييالو يياتظ العلييورا  ال اتوية فيي   العوا يظ مييٌ

با  البومبيييييية  وةوييييييٟو رشيييييياٛظ اليييييي م  ايثاضيييييير. نوييييييور السيييييياموراي الٜ حيييييي  ميييييي  السييييييوٚو

جيجانبيية التيي  امحيي  دهييا ارجعمييٌ البانييا   منهييا جيضييباط والٗييور  يليي  نمييٌ العناٖضييا  

ييت ذااييل ،واحٗبيي٘ ج  يي ام ْبمييا نبنهييا نوييوروا ايضييا اٗالبييو جيعحييار هربييا  ولٜيي  فيي  الٖو

 م  الًار او اي  ي وهيا اًو م  اٚث   وببا  ارجعمٌ البانا  .
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2 

 االقتصاد الياباني يف عيد االحتالل االهريكي
1945-1952 

لًييو ايثيير  البحييث ايثييال  محاوليية لورا يية العلييورا  جٖع يياوية فيي  البانييال 

. اسيعٗرة البحيث 1954-1945الًاربة ال ايبية خيوٟ ميو  جةيعوٟ جمر ٝي  نيحل ييام  

ٗيييا  مرةوتييي  العليييور فييي  جٖع ييياو البانيييا  ، اررةوييية جولييي : مرةوييية الًٗيييا  وج يييوة ْو

لورإ يييية جمر ٜبيييية التيييي  امحيييي   لسييييع  الواليييييا  ارعحييييو  جمر ٜبيييية اليييي  اييييومح  جٖع يييياو 

ٛاييييت وايمييية لومج يييوو ايثربييي  البانيييا   فييي  البانيييا  ، ال   يييبما ال ييينايا  البانايبييية التييي  

 يلي  البانيال 
 
اثنا  ايثر  الًاربة ال ايبة، وا  هوت نٓرن تًو ضا  ةير  ٚبحي   نيوا

(، والًمييييظ يليييي  1945-1931لوييييوٟو التيييي  اٚعييييو  ننييييار جم  يالبيييية البانايبيييية نييييحل يييييام  )

نا   واحو و ا ال  ن   م  تًو ضا  ايثر  لعويٞ آٜبٞ البنالا العحعبة لوٖع او البا

، ال يييييبما ٛور يييييا وال يييييحل، ناإلضييييياْة الييييي  ميييييا شيييييموعل جنيييييرا ا  جولبييييية لٗيييييوا   اليييييوٟو

جةيييعوٟ التييي  ام ويييت نحيييظ  ايباتسيييو الٝييياراو  جٖع ييياوية البانايبييية الٜ ييي  . واررةوييية 

ا  جٖع يياو البانييا   نعييؤثح  ال ايبيية: التيي  يمٜيي  الٗييٟو نافهييا البواييية ايثٗبٗبيية إلييياو  ننيي

ايثييير  البيييارو  التييي  او  الييي  احيييٟو وا ييي  فييي  السبا ييية جمر ٜبييية اجيييا  البانيييال واو  

اليييي   با يييية نويييييو  ام وييييت نالسييييماة نبييييياو  ننييييا  جٖع يييياو البانييييا  ، وار يييياٟ خ يييي ا  

بيئ  اميير ٜبحل رسييايو  البانييال دهيييا الشييؤل، ناإلضيياْة اليي  اييؤثح ا  ايثيير  الٝور يية، ٚو

ا ييييعُظ السا يييية البانييييايبحل ذلييييٞ العحييييٟو ميييي  انييييظ اييييياو  ننييييا  نوييييوهم والعؤ يييييا رييييا 

 .  1952 م  نارع    البانايبة لًو يام 

 المرحلة االولى: االجراءات االولية.

اليييور جٖع ييياو وال يييناية البانايبييية لشيييٝظ موٓيييت فييي  مرةوييية ميييا نيييحل ايثيييربحل 

اللاٖية الٗ يو ، ميٌ ٖبيام ايثير  الًاربية  الًاربعحل جول  وال ايبة وو ظ جيعاي ال 

ال ايبة، لعُلبة اةعبانا  اي يالا البانا   ف   وة الٗعاٟ في  ال يحل ومنياط٘ يوييو  
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و هييييا  ٛايييييت البانييييال فيييي  أوي يهم هييييا ٖو فيييي  شييييٕر وننييييو  شييييٕر آ ييييبا، وال ييييبما لًييييو ال 

ا  ٚووليييية ا ييييعًمار ة تسييييع  اليييي  العو ييييٌ يليييي  ةسييييا  الييييوٟو ارجيييياور  فيييي  آ ييييبا، وأثنيييي

مرةوييييية العًباييييية لحثييييير  ٛيييييال مييييي  النييييياور رإ ييييية مشييييياهو جيٗيييييان فييييي  اريييييول وار يييييا ٌ 

البانايبيييييية، لٜيييييي  لًييييييو أل وانييييييل الشييييييً  البانييييييا   ال   ميييييية ارٓانايييييية وبًييييييو ج تسييييييوم 

ًييل ليييا و يئ البانييايبول   ييي  الشييً  البانييا   لشييًور لييم اً ييو  ميي  ٖبييظ ولييم يعٖو
ظ
أ

ٛارخييور    ومييرهٗحل، و ييعموٜ م شييًور ٚبحيي  لًييوم جرابيياة فيي  اوييٞ اررةويية نييافهم ٛييايوا 

ٛايييت ايثبييا   ييًبة، وارسييعٗبظ َحيي  وا يي  ارًييالم، وال  ، و وخشييبة ميي  ار ييح  ارج ييٟو

ٛايييييت  أةييييو اًييييّر او اسييييعلبٌ الييييعٜ   نمييييا فيييي  نًبيييية ٖييييوا  جةييييعوٟ ميييي   با ييييا ، و

فيييي  ةاليييية  ايثٝوميييية البانايبيييية منهييييار  نالٝامييييظ و ييييول ها اٝيييياو اٝييييول مًووميييية، وارجعمييييٌ

وضة يارمة  .  (67)اضلرا  ْو

اوٙر اي مبيييٌ نيييال السبا يييا  ايثٝومبييية فييي  ةالييية شيييوظ ايييام، واٖتييي ة اليييبًس 

نؤييييل فييي  ةالييية م ييياور  ارخيييا ل وارعيييانر الًسيييٜر ة العالًييية لح ييييالا البانيييا   مييي  ٖبيييظ 

الٗييييييوا  ممر ٜبيييييية ْبيييييييل ميييييي  مْضييييييظ او يً يييييييا يليييييي  الشييييييً  البانييييييا  . وبالًٓييييييظ ايييييييم 

لًيييييس ارواٖييييٌ وابيييييحل الةٗييييا تسيييييردها اليييي  ج يييييوإ وببً ييييا نميييييا اسييييمالا نيييييي  ج ييييعُنا  ييييي 

 اييييييييم ايٗيييييييياّ  ييييييييّر أمييييييييواٟ اروا ييييييييية . و  السييييييييٕو السييييييييووا  
 
بًييييييييو ج تسييييييييوم مباشيييييييير 

يران أخير  أيي  ل بي  الع ي م في   الًسٜر ة ج ع ناتبة، لٜ  اطوٖ يا ْبميا لًيو أَل

 .(68)السٕو البانايبة

بييييٌ يليييي  وثبٗيييية ج تسييييوم ٛايييييت  لًييييو العٖو يليييي  مييييتل البارنيييية ميسييييوري التيييي  

بيو  وطيؤ  ٖيوا  جةيعوٟ أرن البانيال . 1945ايويٟو في  ال يا   مي   را بة ف  خوبي طٚو

، ال يبما لًيو ال أييو  يموية ورٖبية 
 
 مباشيرا

 
ٛاييت آٜير نحٜيم البانيال ةٜميا وبوا أفهيا 

                                                 
(67) Andrew Gordon, A Modern History of Japan from Tokugawa Times to the Present, (New York: 

Oxford University Press, 2003), P.245.  
(68) Nakamura Takafusa, Lectures on Modern Japanese Economic History 1926-1994, 2nd ed, (Tokyo: 

LTCB International Library Foundation, 1999), P.131.  
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 ٟ  يسييييٜر ا مٓيييياو  أل . خا يييية مويوميييية نييييالحل ال ييييعًمال ا لوعييييواو
 
هييييي  وأ ييييور  ٖييييرارا

. ٛيييييال (B Occupation Scrip)الًموييييية البويوييييية يجييييي  أل تسيييييعًمظ واخيييييظ البانيييييال 

ننييٞ البانييال وأورإ البانييايبول اشييًرول نييالٗو٘ ميي  أيييل اذا اييم ا ييعًماٟ هييي  الًمويية 

ييي الا يٗويييية، و جًيييظ مييي  َحييي  ارمٜييي  السيييبلر  يلييي   النٗويييية ربميييا ييييوخظ اليييبوو فييي  ًْو

بييول يليي  اييٙر ننييٞ البانييال ارًييرون النٗييوي فيي  البانييال. وبًييو مٓا وضييا  واْيي٘ ممحٚ 

يييييي وو الٗيييييوا  الًسيييييٜر ة ناةعبانيييييا هم مييييي  مورإ النٗويييييية ومنيييييٌ ا يييييعخوام الًموييييية 

ييييي  مييييي  ليييييول السا ييييية والشيييييً   الورٖبييييية اي ا ييييية نٗيييييوا  جةيييييعوٟ. وبًيييييو ٖوييييي٘ واٖر

البانييييا   يليييي  السييييوا   ييييمحت ٖييييوا  جةييييعوٟ نا ييييعمرار ايثٝوميييية البانايبيييية نالًمييييظ، 

يعماو  با ة أوار  َح  ارباشير ، ويٗيظ اون هيا هم و با يا هم الي  الشيً  البانيا   وا

ٛايييييت العون هييييا  التيييي  ا ييييورها الٗييييوا  ممر ٜبيييية تًييييّر  ميييي  خييييوٟ ةٝوميييية يانايبيييية. و

ييال يجيي  انٓبيييها  (Potsdam Directives)لييو  البانييايبحل نا ييم اون هييا  نو ييعوام  ٛو

 .  (69)ح نحياْح ها يل  الٓور وم  وول اؤخ

ور يييت اليييوواتر السبا يييبة ووواتييير العخليييب  ج يييت ااب   فييي  الوالييييا  ارعحيييو  

جمر ٜبيييية ٖبييييظ فهاييييية ايثيييير  الًاربيييية ال ايبيييية ٚبٓبيييية العًامييييظ ميييٌي البانييييال، ولٜيييي  يليييي  

م م  ذلٞ ينوما اي هت ايثير  ٛيال هنياٙ ايٗسيام واخيظ ايثٝومية ممر ٜبية نيحل  الَر

ااخييياذ  با ييية متشيييوو  مييٌي البانيييال، ووييييا ال يييا   الييي  ْ يييبوحل اةيييوهما ٛيييال ييييويو الييي  

ٛايت وواٌْ وأهواّ ٛظ ْ بظ موضٌ يٗا  طو يظ في  مراٚي   ابن   با ة أٚث  لبوية. 

ٛاويمبة جمر ٜبة وامت مناٖشي ها نب ي ا  في  السينوا  مخحي   مي  ايثير   البحو  م

وحل فييي  ايويييٟو ييييام وفييي  فهايييية ارلييياّ ايييم ايعمييياو وثبٗعيييحل لعحٗبييي٘ العيييوا ل نيييحل الٓ يييب

1945(70). 

                                                 
(69) Nakamura Takafusa, Op. cit., P.131.  

( ، )لُييييييواو: وار 1952-1945ٛيييييياهم هييييييبول محسيييييي  ،  با يييييية جةييييييعوٟ جمر ٝيييييي  فيييييي  البانييييييال ) لوم  ييييييو ايهيييييير: (70)

 (.2012الٓراهبوي، 
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أةبوييييت الوثبٗيييية موليييي  اليييي  اي جيييي اٟ ميييياٙ آرثيييير الٗاتييييو ميليييي  لٗييييوا  العحييييالٔ لًنييييوال 

 U.S Initial Post) عل  ا ككككاروقل ككككارلذو يككككا رعمتدكككك،سر"يكككك،رع ت ككككةلرعل ابككككاو

Surrender Policy for Japan   أيٗيي  ذلييٞ الوثبٗيية ال ايبيية التيي  ايونييت فيي  تشيير ،)

وضييييًت ننييييا   يليييي  مضييييمول العون هييييا  م ا ييييبة لًييييو ج تسييييوم اليييي  الٗاتييييو ال ييييا   و 

(. م ويييت هاايييال Basic Initial Post Surrender Directivesالًيييام لٗيييوا  ايثوٓيييا  )

ييييييو اييييييم انٓبيييييييهما نوٖيييييية  الوثبٗعييييييال السبا يييييية الًوبييييييا لوواليييييييا  ارعحييييييو  فيييييي  البانييييييال ٖو

 محثوهة.

يي  لوبانييال رييو    ييت  يينوا  وي يئ انعييوا  ميي  خر يئ ا ييعمر جةييعوٟ ممحٛ 

ةتيييييالا وخيييييٟو مًاهيييييو   يييييال ْرا سيسيييييٝو لوسيييييوم ةحييييي  العنٓبيييييي فييييي  ييسيييييال  1945ييييييام 

1952 (San Francisco Peace Treaty) . وهييييو مييييا يمٜييييي  اٗسييييبمل يليييي  ميييييرةوعحل

يييال ايثيييو الٓا يييظ ويٗلييية العحيييٟو الٜبحييي   هيييو  ٖيييرار رتيسييييعحل وأربيييٌ مراةيييظ ْريبييية، ٛو

، اليي لشر نعًويو  اور جبة في   با ية 1948تشر   جٟو يام  ف الرتيا ممر ٝ  

، اليييييي يمٜيييي  يييييو  مرةويييية ايعٗالبيييية 1949ويييييام  1948شيييي و خر يييئ يييييام جةييييعوٟ. و 

 لون يييية النهييييير  عليقككككا رق .ككككةحلًييييو احييييٟو السبا يييية جمر ٜبيييية ميييي   با ييييية 
 
ٗييييا ْو

ييييال  يرعل ابككككاي   ا ككككاروعنككككا رق عككككا سرعلبًككككاملرقتجإ كككك روقتوككككااليييي   (71)جمر ٜبيييية . ٛو

ٔ جمر ٝ  أثر ف  تُح  ارواٖئ الوولبية اجيا  البانيال، ْضيو يي   لعُح  السبا ة وارٖو

حييييي  يلييييي  النٗيييييو الييييييات  اعو ييييي الا  تُحيييي  ارواٖييييئ البانايبييييية، وينيييييوها نيييييوأ  السيييييوببة والتٚ 

                                                 
 لويينم   (71)

 
ٗييا  رنهييور جةييعوٟ جمر ٝيي  اليييي ٛييال يحيياٟو فيي  اررةويية جوليي  منييل ومٗرطيية البانييال ْو

 
ٗييا أ ييوة ْو

ةيييييييظ  ر  ومنهيييييييا يلييييييي   يييييي بظ ار ييييييياٟمييييييي  مئ سييييييا  ومهييييييياهر البانيييييييال مييييييا ٖبيييييييظ ايثيييييي الُربيييييي  ويسيييييييع  إل اليييييية الٜ حييييييي  

  ايباتسو...ايخ.
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لعحيييييييظ محو يييييييا رإ ييييييية اٚثييييييي  آييييييياإال وتًٗبيييييييوا م ويييييييت جيلوٖييييييية جولييييييي  رجعميييييييٌ ميييييييا لًيييييييو 

 .  (72)ايثر 

-1945يمٜييييي  احوييييييو اررةوييييية جولييييي  نجييييي ى السيييييوة والعحيييييٟو اليييييويمٗراط  فييييي  

 لون ييييية النهييييير جمر ٜبييييية ايييييو ذليييييٞ اريييييو  نيييييحل ييييييام   1946
 
ٗيييييا ، التييييي  1948 - 1947ْو

وضيييًت خول يييا العون يييا  جولبييية، لٜييي  ليييم ييييعم وضيييٌ رإ ييية مسيييعٗبوبة. ثيييم فييي  خر ييئ 

ظ وا ييي  وامسيييت تسيييع  الييي  ننيييا  ، تُحييي   السبا ييية ممر ٜبييية ْجيييؤ  وبشييي1948ٝييييام 

يانيييييييال نوييييييييو  واييييييييواوها لعٝيييييييول ةوبٓيييييييا لووالييييييييا  ارعحيييييييو . نيييييييا   اررةوييييييية الرالًييييييية 

، ممييا أثييار ار  ييو ميي  العُبحيي  1950والنهاتبيية ينييوما ايييولًت ايثيير  الٝور يية فيي  ة  ييرال 

بيييٌ يلييي  مًاهيييو   يييال ْرا سيسيييٝو  فييي  السبا يييا  التييي  أو  فييي  فهايييية ارلييياّ الييي  العٖو

 .(73)1951وم ايوٟو يام لوس

ٛاييييت السبا ييية جمر ٜبييية مولبييية أٖيييظ تًٗبيييوا مييي  اليييوثبٗعحل اييييو ، اميييا يييي  

ميير  أخيير  خلييرا  تشييٝظلوةييعوٟ ْٝايييت: العؤٚييو ميي  أل البانييال ليي   مهييواّ النهاتبيية

يليي  الواليييا  ارعحييو  أو يليي  السييوم ومميي  فيي  الًييالم، وهيييا اًنيي  ييي ى السييوة، وةييظ 

ييال ال نييو مي  اييومح  الٗايييو  جٖع يياوية لوٗييو  الًسييٜر ة الٗيوا  ار سييحثة البانايبيية ٛو

ييييرن الٗبييييوو يليييي  نا ييييعًاو ها البانايبييية ويييييوم السييييماة ل ييييم  وةهيييير ايعيييياي م ييييحثة، ْو

ييييال يليييي  ال ييييناية البانايبيييية أل اٗع يييير يليييي   ال يييينايا  ال ٗبويييية والسييييٓ  العجار يييية. ٛو

 ا  اٖع ييييياوية ومسيييييعو ا  مًيشييييية ال ييييينايا  التييييي  امٜنهيييييا مييييي  ايثٓيييييا  يلييييي  مسيييييعو 

ٗييييا ربيييياوة اعٓيييي٘ مييييٌ ايييييول نو ييييعوام ييييومحييييوو  ْو أو  اوييييٞ اربيييياوة اليييي  ايعميييياو  ، ٖو

                                                 
   العحييييييوال  السبا ييييييبة وجٖع يييييياويةيييييييو  ْاضييييييظ اةمييييييو الًييييييامري ، ايثيييييي   الوب  اليييييي  الييييييويمٗراط  ووور  فيييييي (72)

لُييييييييييواو،  ، نامًيييييييييية آلاوا ، اطروةيييييييييية وٚعييييييييييورا  َحيييييييييي  منشييييييييييور (، ٛوبيييييييييية 1973-1955وجنعمايبيييييييييية فيييييييييي  البانييييييييييال 

 .97،ي2014
(73) Nakamura Takafusa, Op. cit, P.132.  
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 با يييية العًو ضييييا  الًبنبيييية ميييي  خييييوٟ يٗييييظ ارًييييوا  وارنشييييآ  ال يييينايبة البانايبيييية 

 .(74)لًو آٜبٜ ا ال  البووال ارعضرر  م  جم  يالبة البانايبة، وال بما ٛور ا وال حل

ٓيييا ايجانبيييا مييي  العنهبميييا  الًمالبييية،  ااخيييي  السبا ييية مولبييية لوةيييعوٟ مٖو

، (Promotion of Democratic Forces) "شي يك رعلقكومرعل،ينقرعط كا"واحيت ينيوال: 

ششكككككج  رقتطكككككويررعلتًم نكككككا رعلينال كككككارفكككككيرعلوكككككًاعارالييييييي يييييي  يلييييي  السيييييع  الييييي    

  الٗاتيييييو ميلييييي  لٗيييييوا  واوٗييييي ]قعل  ععكككككارعلتكككككررتكككككهرتًم نهكككككارعحكككككورأ كككككاير ينقرعطككككك "

تًوبميا  لتسي بظ أيمياٟ ٚبيار  Douglas Mac Arther(75) العحيالٔ اي جي اٟ مياٙ ارثير 

رنيييياٟ جيميييياٟ، ال ييييبما اليييييي  و ييييٓت مشيييياريً م نافهييييا ويمٗراطبيييية واون هييييا  اخيييير  

خمكككككررقتد،يككككك،رعم كككككا   روقتوكككككا يارل فكككككرع رعلككككك يٍر ري يككككك،قور هكككككو روييييييت الييييي    

[ ، وفيييي  جاجييييا  ذااييييل وروقتوككككا يرىدككككورويككككرعارعل ككككذن اتو  ككككهرم ككككتقب رعل ابككككا

"أوري ككككككووري يييييت يلييييي  ، و (76) (Zaibatsu)أشيييييار  ْٗييييير  أخييييير  الييييي  ا يييييٓبة  ايباتسيييييو 

                                                 
(74) Edwin O. Reischauer, Japan: The Story of a Nation, Ed4, (Singapore: 2004), Pp.189-191.   

نساج ولو ف  ((75)  ٛايول مٟو ييام  Arkansasأٚر ارور ية  1899، وخيظ في  ييام  1880ف  الساوج والًشر   م  

ارحثيي٘ الًسييٜري فيي   1935اليي  الٓوبييحل فيي  أٟو م ميية يسييٜر ة، أ ييبع فيي  يييام  1903ة ، وأر ييظ فيي  يييام  الًسييٜر 

ال  العٗايو ، لٜ  لًو  الا وم البانيا   يلي  نحيٟ  هياربر واييول البانيال ايثير   1937ٓوبحل، وأةبظ ف  فهاية يام ال

عحيييو  ممر ٜبييية، 
ظ
ويييت وأيييي ا يييعويا يلييي  الوالييييا  ار وٓيييا  فييي  اليييرتيا روْ  او  الييي  اي ييييالا، وايييول  ٖبييياو  ٖيييوا  ايثظ

عحو  يل  البانال ٖومْت لل نات   مالبة ٖيورها )
ظ
حب   ال اوي. وبًو  ايع ار الواليا  ار

ظ
( ألئ 500ننو  َر  ار

وٓييا  فيي  السيياوج ميي  أيوييٟو  ييولة ايثظ  أيليي  لسظ
 
وأ ييبع من ييبل  1945ووالر، ويبنييل الييرتيا ممر ٝيي  ارومييال ٖاتييوا

بو  لييلظ 1964الٗاتييو ميليي  لٗييوا  العحييالٔ فيي  البانييال. اييوف  فيي  اي يياما ميي  ييسييال يييام  الر ييم 
ظ
ااييلد شييي ، وبًييو  ْو

ٛاري ومعحٔ اًرن ْ ها  ح الد الًسٜر ة اللو وة. لوم  و ي  الوور الًسٜري والسباحي   لح جي اٟ مياٙ  ي   اي

 ف  البانال ايهر:  آرثر 

James L. Huffman, An Encyclopedia, p.137; Russell Brines, MacArthur's Japan, (USA: J.B. Lippincott Co., 

1948).   
لٗيو ٛيال هنيياٙ ايعٗياو شياثٌ لييو  ممير ٜبحل نييؤل ارجعميٌ البانيا   آيييياٙ هيو مييا ابٗي  مي   ميي  أٖلياى ةبييث  (76)

ٛاييييت م ٗبيييو  نايخٓيييان ٛييال مسيييعو  ارًيشييية ْبيييل منخٓضيييا لسييي    با ييية الٗميييٌ أٖلايبييية وم يييوإ ارحوبييية 

ٛال ذلٞ الس   ف  ي و  البانال ال  أم  يالبية وج يعًمار الًسيٜري ليوٟو اي يوار في  ارنلٗية.  مسعو  ارًيشة، و

سييييبة البانايبيييية  ٛاويمبيييية اراٚر ٛايييييت ٖر بيييية ميييي  ارجموييييية م  لون يييية يهيييير الباة يييية يورمييييال التيييي  
 
ٗييييا  Japanese)ْو
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 Supply)ر(SCAP)ر(77)برىكككككككككككامجر كككككككككككذطارعىتكككككككككككا رعل كككككككككككذ رعلتنويٌ كككككككككككار ىتا  كككككككككككا

Commodities Authority productivity)علينكككككك رعحككككككورت   ككككككألاروخت ككككككا ع رر

   .(78)عمورف ارعل بيرس"علوًاع ارق 

ع ككككككت ًا ر"ة ييييييت السبا يييييية مولبيييييية لوةييييييعوٟ البانييييييايبحل فيييييي  اي يييييي   ارًنييييييول 

 ، يليييي  احميييييظ مسيييييئولبة أيمييييال م وبييييييٟ ن يييييوو ذاابييييية علٌ ككككا روقتوكككككا يرعل كككككذن 

 را  م  ني
 
ٗا دًكارعل ابكاورىت جكارمباشكرسرل كذوكها،رق كو رلكٍر"مإلياو  ننا  أم هم ْو

عل يرين ٍر .كةخهر  عرىبك رعل كي رعل ابكاي ر ةحرعلىر ،يتدن رعل ذ املرأعباملر .

علتطكككككر رعلتو هكككككا رعلي ككككك ريا،رقق كككككيوعرأى  كككككههربجككككك،رتدكككككلرإككككك، رقعخككككك،رقإكككككور

"أىككككهريتوقكككك رمككككٍروأضيييياْت السبا يييية مولبيييية   علبدكككك رعككككٍر ككككب رعلتيككككاي رعل ككككذن ."

                                                                                                                                                      

Academic Marxist Group)ًٛايييت م فيي  ٛييول أٟو اهعمامييا   (Koza Faction)روْيية نا ييم ْ ييبظ ٛييو ا ، والتيي  

ة لًاتويية واةييو  ْٗيي  ل ييا اييؤثح  ٖييوي يليي    ايباتسييو الًاتويية البانايبيية أل اٝييول موٜبيية نمبييٌ  يينوا  وأ يي م الشييٚر

 لعحٗبييي٘ العحيييٟو 
 
مجييياال  وا يييًة مييي  ميمييياٟ العجار ييية وال ييينايبة لييييا ٛيييال ةيييظ مجويييا اوارا   ايباتسيييو ةعمبيييا

ٗراط  ننجييياة. ميييٌ ذليييٞ ٛيييال ةيييظ  ايباتسيييو ْر ييية هامييية ةبيييث ايييم اليييعخو  مييي  نمبيييٌ أ ييير  ايباتسيييو وةتيييالا اليييويم

ٛا  ومنييٌ شيياَل   أولاييٞ اليييي  لييم يبوُييوا امٝايبيية تشييٜبظ أَوببيية واييم الييعخو  ميي  هيييا النييوى ميي  الٗييو  فيي  الشيير

ٛا  أخيير  ٚبحيي  . ة فيي  اوار  شيير ت  مبتسييوي ،  ييور 1947فيي  يييام  ارنا يي  ار ميية ْ هييا ارشيياٚر   مواميير نحييظ شييٚر

(Mitsui)    ة مبتسوبيميي  ام يظ نمنييٌ أٚثيي  مي  ماتيية ) (Mitsubishi)العجار ية وشييٚر
 
 ٛييامو

 
( موهيئ 100العجار ية ةييو

عحل مييي  العجميييٌ  ٛا  اًٜيييا  يييان٘ مييي  الشيييٚر ل نوييييو ، ومييي  الوا ييي  ال انيييرا ا  ةيييظ اويييٞ الشييير لتشيييٜبظ شيييٚر

  ايباتسو.لوالٜراهبة الشويو  

 E. Herbart Norman, Japan s Emergence As A modern State.   
يمويييييت ٖيييييوا  جةيييييعوٟ يلييييي  ايٓييييياو ٛييييياور معٝاميييييظ يم و يييييا فييييي  ايثٝومييييية فييييي  نجمبيييييٌ أٖسيييييام ا، وال يييييبما الٗسيييييم  (77)

ييال  جٖع يياوي. ليييا ٛييال هنيياٙ ةٝومعييال احٜمييال البانييال ايثٝوميية البانايبيية والٗبيياو  الًوبييا لٗييوا  العحييالٔ، ٛو

انييية ارالبييية فييي  و ار  ارالبييية البانايبييية وايييالٌ لٗسيييم الشيييئول جٖع ييياوية ٖسيييم الشيييئول  ارالبييية مشيييانل ليييويوال الٖر

وييية ميي  ايثٝوميية البانايبيية  ٛايييت م معييل ارواْٗيية يليي  ارح ايبيية ارْر والًومبيية فيي  الٗبيياو  الًوبييا لٗييوا  العحييالٔ. و

ييياال  ايثٝو  مييية البانايبيية اٗيييويم طوييي  ارح ايبيية الييي  و ار  ارالبييية، ٖبييظ يرضييي ا يلييي  ال  رييال إلٖرارهيييا، اذ ٛيييال يليي  ٛو

ٛال يو ها ا عح اٟ مواْٗة  ولة جةعوٟ.   ولٜ  ٖبظ ذلٞ 

Edwin O. Reischauer, Op. cit, P.193.   
(78) Mikiso Hane , Japan A Short History , (London: Oneworld Publications, 2004), pp. 177-192.  
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عل ابككاورتككوفيررعل ككذ رقعلعكك،ما رلتذب ككارعخت ا ككا رقككوع روخككتةا،ر تككورعل كك،رعلكك ير

 ".(79) ٍرعلق الرب لألار قورعلت ب رفيرع مارعقتوا ياين

ام وييييييت أهييييييم جنييييييرا ا  جٖع ييييييياوية التيييييي  ٖامييييييت دهيييييييا ٖييييييوا  جةييييييعوٟ نحيييييييظ 

 ايباتسييو وا ييوار ٖييايول مٝاْحيية جةعٝييار
ييايول ج ييوة ال راعيي  (80) وويمٗراطبيية  (81)ٖو

                                                 
(79) Chalmers Johnson, MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925-1975, 

(Stanford: Stanford University Press, 1982), P.3. 
نييييويم ميييي  الواليييييا  ارعحييييو  وييييو  ييييوور ذلييييٞ الٗييييايول ميييي   1947 يييور ٖييييايول مٝاْحيييية جةعٝييييار فيييي  ييسيييال  (80)

يييايول مٝاْحيييية جةعٝيييار يحهيييير نمبيييٌ أ شييييلة جةعٝييييار أشيييرج مًيييياٙر مٝاْحييية جةعٝييييار التشييير  يًبة فيييي  الًييييالم، ٖو

ٛا  ٖانضية في  مجيالا اوار  موةيو، وةتيالا  ارنهمة وجيضيمام الي  العٜيعو  جةعٝار ية الوولبية الشياموة لًيو  شير

ٛا . وف  يام  ة ف  مةٝام الوولبة الت  تشٝ 1949اٚععا  م  م م  لول الشر ظ يٗبيا  ْرن ةهر يل  ارشاٚر

وايييو ٖيييايول مٝاْحييية جةعٝيييار ا يييعحوا   با ييية ارمييي  الييي  الٗضيييا  يلييي   .أميييام ج يييت مارا  اي ارنبييية فييي  البانيييال

حيييييي  ارٓييييييرط لوٗييييييو  جٖع يييييياوية  ة الٗييييييو  و التٚ  ضييييييمال ارناْسيييييية فيييييي  السييييييٕو ايثيييييير ، ولضييييييمال أال امعوييييييٞ أي شييييييٚر

ٝومة البانايبة التشيريًا  التي  مي  شيؤفها أل اتي نم ذليٞ ٖومت الواليا  ارعحو  لحث. جةعٝار ة اي  تبة أو الٝوبة

  ال  واٖيٌ موميوج،
 
ة واةيو  ايئثر يلي  م يًار و  يم ارًيامو  في  ال يبما اييل اٖع ياويا ٛاييت م شيلة في  شيٚر اذا 

ٛا  ٛيييييال ال نيييييو مييييي    مييييي  الشيييير
 
، ْيييييال هيييييي  ارئ سيييية  ييييي  ذا  طيييييالٌ اةعٝيييياري. وهيييييي اًنييييي  أل يييييووا ٚبحييييي ا السييييٕو

 ا ييييٓب ها، 
 
حيييي  ارٓييييرط لوٗييييو  جٖع يييياوية ارٜمييييظ لٗييييايول مٝاْحيييية جةعٝييييار ةحيييي  لٗييييايول انٓبيييييا الٗضييييا  يليييي  التٚ 

ٛا  التييي  اًعٗيييو أفهيييا امويييٞ ٖيييو  اةعٝار ييية إليييياو  انهبم يييا 1947العنٓبيييي فييي  ييييام  ، نالًٓيييظ ال ميييت ايثٝومييية الشييير

وبسيييرية أو  اليي  ةييظ مجويييا اوار   واييم انيييرا   وسييوة ميي  أنيييرا ا  دهيييا الشييٝظ ايييم انٓبيييها نحميياجال بٜليي . 

. لوم  يو مي  العٓا يبظ يي  آلالبية التي  اابً هيا الٗبياو  الًوبيا لٗيوا  جةيعوٟ يثيظ  ايباتسو والٗضا  يل  جةعٝار

، مجوييية ورا ييييا  فيييي  العييييار ا 1951-1945 ايباتسيييو ايهيييير: منعهييييالا طالييي   ييييومال، البانييييال احيييت جةييييعوٟ جمر ٝيييي  

 .585-584، ي ي2010، 16وجثار الًوو 
ٌ مسعو  مًيشة مسعؤنري ار ارى، وفي  تشير   ال يا   ييام  (81) ت طو ظ ال  ْر  ًت و ار  ال راية والُانا  ولٖو

لًييو ه  ميية البانييال ٖييومت الييو ار  مٗتيي ة ٖييايول لر ييوة ال راعيي ، اليييي هييوّ اليي  اليي ام مييالٝ  اريي ارى ن بييٌ  1945

 م. ثم اٖر تًويظ نويو نسو رإ ة ٖيوا  جةيعوٟ في  منع ئ ييام ارئنر   ر اري م خمسة هٜعارا  م  اموٚ

.  مع العًويظ رالٞ ار رية وارٗبم ْ ها ناالةعٓا  دهٜعار واةو لنٓسل ْٗ  و يعم نبيٌ البياذ  الي  اريئنر   1946

  لييييول وفيييي  ةاليييية َبييييا  ارالييييٞ يعونيييي  يوبييييل نبييييٌ مرن ٛو ييييا اليييي  اريييي اريحل. يليييي  أل يييييعم انٓبييييي هيييييا التشييييريٌ ميييي

ٛايييت  سييبة مراًيي   ال رايبية ارسييعُوة ميي  لييول ارييئنر    1946ايثٝومية البانايبيية يٓسيي ا. فيي  تشيير   ال يا   يييام 

% ، ْضيو يي  ال م ييًار ايم احويييوها 10ايخٓضيت النسيبة اليي   1950%، ولٜي  في  آ  يييام 46في  البانيال ةييوال  

بٗبة، ليا أ ي  ميالٝو مراًي   نؤضيرار ٚبحي   نينميا نؤٖظ م   ًر السٕو واو  الع  م ال  ايخٓان ٖبم ها ايثٗ
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ييييية الًمالبييييية وبنيييييا   يلييييي  تًوبميييييا  الٗبييييياو ييييية الًمالبييييية. ولومٗرطييييية ايثٚر   الًوبيييييا ايثٚر

شييييييييٝوت ايثٝوميييييييية البانايبيييييييية ٖايييييييييو  تشييييييييريًبة لوًوٖييييييييا   (SCAP)لٗييييييييوا  العحييييييييالٔ 

يييايول  ال ييينايبة نيييبٖرار ثوثييية تشيييريًا : ٖيييايول يٗانييية الًمييياٟ، ٖيييايول الًميييظ الًيييام ٖو

 ةتييالا جل، ويًيوِّ ا يياج ذلييٞ 
 
تًيويظ الًوٖييا  الًمالبيية ومخحي  هييو يهييام ميا  اٟ ٖاتمييا

اسيييح   إلييييواو الًمييياٟ البانيييايبحل ارنعميييحل الييي  يٗانيييا  الييييي جطيييار التشيييريع . ومٗاريييية 

% فييي  الًٗيييوو جخحييي   30، فييي  ةيييحل ليييم يعجييياو  1949و1948% خيييوٟ ييييام  50اجييياو  

ييييا  الًمالبيييية آيييييياٙ اوييييٞ اي لييييوا  التيييي  ٛييييال ال ييييوّ  .(82)يع يييي  العييييؤثح  الٜبحيييي  لحثٛر

يلييي  البانييال، وال يييبما لًيييو ارًويي  منهيييا  ومٗرطيية البانيييال  ٛيييال ل ييا ايييؤثح  ايجيياب  مباشييير 

ييييوايحل يهييييام الًمييييظ، وةييييظ  ايييياو  النهيييير فيييي  يهييييام او يييييٌ موٜبيييية جراًيييي   ال رايبيييية، ٖو

الٝياراو  جٖع ياوية الٜبحي    ايباتسييو، التي  ايم انٓبييها نٗييرارا  مي  ٖيوا  جةييعوٟ 

ٛا   يليي  أ يياج رإ يية اٖع يياوية  ييًت اليي  هييوم التسوسييظ والتيي ان  ال رميي  نييحل الشيير

وييييييت نياييييية اناْسيييييبة نوييييييو  فييييي  مخعوييييئ ال ييييينايا ، ايعجيييييت البانا يبييييية الًموٖييييية، ٛو

مناْسة شويو  ف  مخعؤ ال ينايا  وايليت ةبو ية ٚبحي   الٖع ياو ميا لًيو ايثير  

 .(83)و اهمت مساهمة ًْالة ف  وخٟو البانال مرةوة اٖع او ما لًو ايثر 

نييل جٖع يياو مييا  ييب٘ ال اًنيي  أل اوييٞ ج ييوةا  اييم انٓبيييها لسيي ولة، اذ وا

فيييي : مخيييياّو ٚبحيييي   ميييي  البلاليييية، البانييييا   فيييي  اوييييٞ اررةويييية يييييووا ميييي  ارشيييياٛظ ام وييييت 

موبييول ياميظ فيي   4الٗيوا  ارسييحثة وةيوال  موبييول مي   7.2وال يبما لًيو تسيير ع ةيوال  

 ي  ييوو  
 
موبيول يانيا   مي  خياري البانيال. وم يظ الع ي م  1.5م ا ٌ م حثة، ْضو

                                                                                                                                                      

احيييرر اريييئنر   مييي  مشيييٗة وينيييا  ا يييعمر ألنبييياٟ يوييييو ، وريييا  يييب٘ ييييو ا يييوة مراًييي   يٗلييية احيييٟو فييي  ال رايييية 

 البانايبة. 

Carl Mosk, Japanese Economic Development: Markets, norms, structures, (USA: Routledge, 2008), 

P.78. 
ٛاهم هبول محس  ، ار ور السان٘. (82)  لوم  و ي  انرا ا  ٖوا  جةعوٟ ايهر : 
البيييياج نو  يييئ  ييييٓاية ، البانييييال جرن وشييييً ها ،  وسييييوة الرضييييا لومًوومييييا  ، )ومشيييي٘: وار الرضييييا لونشيييير،  (83)

 .55(، ي2003
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لًييو اي هييا  ايثيير  واطييوٕ أمييواٟ ارح ايبيية  1945ل فيي  خر يئ يييام ارشييٝوة ال ايبيية اذ ا

 ٟ الع ييي م ، ا واو  ارخييياّو مييي  الًسيييٜر ة ج يييع ناتبة، و  ييياو  ٚمبييية النٗيييو ارعيييواو

لشييو ، وال ييبما لًييو لًثيي   ممييواٟ ميي  وول ونييوو  ييوٌ لوعييواٟو فيي  ج ييوإ، وينييوها 

أمييييييواٟ ارح ايبيييييية الًسييييييٜر ة  هيييييي  يييييييوو ميييييي  اي  يييييي ا  وارييييييراٖبحل أيييييييل فيييييي  ةيييييياٟ ا ييييييتنٓاذ

ولٜيييي  منييييي تشيييير    ج ييييع ناتبة ْييييال ارشييييٝوة  ييييتعحٟو اليييي  ايٜمييييا  وليييييا ا يييي م،

يت ايثيال  ا يعمر  أ يًار السيوٌ، وال يبما جةعبانيا  ارج لبية  1945ال ا    وةتيالا الٖو

 .  (84)البومبة ف  ارآاى

و ايثيير   يي  ٛايييت ارشييٝوة الرتيسيية ال ال يية التيي  وان  ييا جٖع يياو البانييا   لًيي

يت الييي ٛيال ْبيل الٓحيم واللاٖية الٜ روماتبية م ياور ، ايخٓان ايعياي الٓحيم في  الٖو

اللاٖييية الرتيسييية فييي  البانيييال. ٛيييال ا يييعخراي الٓحيييم البانيييا   يميييو انبار يييا يلييي   ييي نا  

ايثييييير  ال يييييينبة والٝور ييييية اثنيييييا  ايثييييير ، ولٜييييي  لًيييييو ه  مييييية البانيييييال وارةبيييييظ يمييييياٟ 

ٓيت ال ييناية في  نمبٌي ارجياال  لسيي   الٓحيم الي  نووهيم ايخٓييس  ايعياي الٓحيم واٖو

  يييوم ونييوو يميياٟ مييئهوحل ومسييعًوي  لوًمييظ فيي  منييانم الٓحييم.
 
وطيياٟ اي ييرا  يييووا

 مييي  ارنشيييآ  ال ييينايبة فييي  البانيييال لورنييية اييييل ليييم يٜييي  هنييياٙ مًيييوا  ايعانبييية 
 
ٚبحييي ا

ٛايييت م يييا ٌ ايعييياي ايثوييييو ال ييو )الٓوالذ( فييي  . و
 
ييئ   ييايثة لوًميييظ اٗر بيييا ةالييية اٖو

، وم يييا ٌ ايعييياي ٚ  يعيييا  ممويبيييوم السيييماو ال راعييي  تًميييظ نن ييئ طاٖ هيييا 
 
ايييام اٗر بيييا

ولييم يٜيي  ٖليياى الع يينبٌ وةييو  اليييي اييؤثر اذ أيعانبيية رييو  يييامحل لًييو اي هييا  ايثيير . 

ٛيييال مييي  اللببعييي  أل ييييئثر ارانيييٌ ايعييياي الٓحيييم يلييي  اٗويييب  يٓٗيييا  تشيييُبظ السيييٜٞ 

، ارانييٌ ارحا ييبظ ايثويويية البانايبيية شيير 
 
ال ةبييا  النٗييظ ال ي ي. ومييا  او ممييور أ ييو ا

ٛاييييت ٚمبييييا  ايعييياي الييير  فييي  ييييام 1945ال رايبييية الرتيسييية فييي  ييييام  نحييييووو  1945، اذ 

                                                 
(84) Chalmers Johnson, MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925-1975, 

(Stanford: Stanford University Press, 1982), P.27. 
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 ال و يييحل مييي  أيعييياي 6 يييعة موييييحل طييي  متييي ي )
 
موبيييول طييي  متييي ي( اي ميييا اًييياوٟ اٗر بيييا

   (85)السنوي ارًعاو.

ك كككلر كككتهر عككا سروقتوككا رعتكككورجهييم وفيي  هييظ اوييٞ الهيييروّ ٛييال السييئاٟ 

قك كككككلر ككككككتهرعيجككككا رعنككككك رل جًكككككو ر ق ككككيهرعلطب عكككككيرمككككك رإكككك عرعل كككككهرمكككككٍرعم ككككان  

عل كابقيورفككيرعلجكك رقعلبدريككارعقرعل ابكاى يورعميككا يٍرعتكوربة إككهرمكٍرعلعككا  رفكيرظكك ر

  توقلر ىتا رقع،لرعىتمالرىمالرعل وارعلتنويٌ ا 

سييييييٕو السييييييووا  فيييييي  آيييييياٖم ارشييييييٝوة  يييييياهم شييييييبوى جةعٝييييييار و شييييييو  هيييييياهر  ال

وارآييييياى ج يييييًار لشيييييٝظ محثيييييو . وروان ييييية اويييييٞ م مييييية اٗيييييومت و ار  ارالبييييية نييييياٖت اة 

يٌٗي   نٓيرن ضير بة  (86)(Shibusawa Keizo)أيو  ينيل و  ير ارالبية شيبو ياوا ٚحي و 

ٛايييت مسييعًو  لوع ييثبة ننٓسيي ا أيييام يليي  رأج اريياٟ  منلوٗييا ميي  مبييوأ أل مميية التيي  

ايييياو  النهيييون ناالٖع ييياو البانيييا   ووييييم  مييي  انيييظر  لييي  ابخيييظ نيييبًس م يييٟو ايثييي

ٛاييييييت م ٗوييييية نيييييويول ايثييييير  ال ييييي مة. ا يييييعون  ذليييييٞ  خ  نييييية الوولييييية ألل ايثٝومييييية 

جنييييرا  ايث يييييٟو يلييييي  م ييييٟو النٗويييييية اروويييييية فيييي  البنيييييٙو مٗانيييييظ مورإ النٗويييييية 

ٛايت الٜٓر  أ اي ويو  م  أنظ ْرن هي  الضر بة. لحثيو ل اَعنام هيي  الٓر ية ثم 

الع يييي م يييييعم ييييي  طر يييي٘ انبييييار ارييييواطنحل يليييي  ايييييواى اربييييالِ النٗوييييية فيييي  البنييييٞ ميييي  

وايثييو مييي  ال يييث  وهييو ميييا ييييئوي الييي  خٓييس الًموييية ارعواولييية فيي  م يييوإ وبنيييا  يلييي  

 .  (87)ف  الش ر لعُلبة يٓٗا  ارًيشة)¥( ي   500ذلٞ  مع لٝظ أ ر   ث  مبوِ 

                                                 
(85) Nakamura Takafusa, Op. cit, P.148.  

يي ي البانييا   فيي  ال ييام  يشيير 1896رنيظ ايميياٟ يانييا   ولييو فيي  اي يياما ميي  ا  يييام  (86)  لوبنييٞ ارٚر
 
، يمييظ محاْهييا

  1945  جٟو ييييام وا يييعمر ةتيييالا العا يييٌ مييي  تشييير  1944مييي  اذار ييييام 
 
أي لًيييو اةيييعوٟ البانيييال، ثيييم ا يييبع و  يييرا

 . 1963.واوف  ف  اي اما والًشر   م  تشر   ال ا   يام 1946-1945لومالبة رو  ٖ ح   نحل يام  

Berend Wisplewey, Japanese Biographical Index, (K. G. Saur Verlag, 2004), P.308. 
( ، ي 2007انال ويورة جٖع او السباحي   ، )الٗياهر : وار اللبايية ارعمحي   ، يان  يبو البا   هوهوو، الب (87)

 W. Elliot Brownlee, Eisaku Ide, Yasunori Fukagai, The Political Economy of Transnational ؛53-52ي

Tax Reform: The Shoup Mission to Japan in Historical context , (Cambridge University Press), p.174. 
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يييييييت اويييييييٞ السب نالعيييييييوانح  ارالبييييييية اللارتييييييية، وأو  السبا ييييييية اي وييييييييو  ا ييييييية يْر

خومييييييية م وونييييييية ام ويييييييت نعجوييييييييو ميييييييوارو خ  نييييييية الوولييييييية، وايثيييييييو مييييييي  شيييييييبوى هييييييياهر  

الع ي م مي  خييوٟ ايياو  آًبييظ مسيعو ا  أيعياي.  وخوييت اويٞ العييوانح  ةحي  العنٓبييي 

واييييم ا ييييوار ، واييييم ايييييواى ٚمبيييا  ميييي  النٗييييو فيييي  ارئ سيييا  ارالبيييية، 1946آذار يييييام  فييي 

أورإ يٗويية نويييو ، ٚمييا اييم ْيرن ٖبييوو يليي  ال ييثوبا ، وبسي   يييوم الييعمٜ  ميي  

يييت ارلوييو  ايييم ج ييعًاية نخيييعم مورإ  طباييية مييا يٜٓييي  ميي  مورإ النٗويييية فيي  الٖو

النٗوييية الٗويميية واييم ا ييعًماٟ خييعم أ ييُر ميي  طييالٌ ال  يييو فيي  ال او يية الًوبييا لوورٖيية 

 .  (88)النٗوية

ح  ارالبييييييية اللارتييييييية واحوييييييييو م يييييييًار الر يييييييمبة نوايييييييية السبا ييييييية م ويييييييت العيييييييوان

لوضييُ  نااجيا  الٗضيا  يليي  جٖع ياوية ررةوية مييا لًيو ايثير ، لٜيي  خلية ايثٝومية 

ٛايت أٚث   يًوبة. ي ي  ميا  يب٘  الع  م وايعهار النعاتي لعحٗب٘ ذلٞ ابحل يموبا أفها 

ميييا لًيييو ايثييير ، لٜنهيييا  مييي   يييع  ايثٝومييية إلفهيييا  مرةوييية ايثييير  واليييوخٟو فييي  مرةوييية

ٛايييييت مضييييلر  اليييي  اوببيييية جلت امييييا  التيييي  ٖلً هييييا خييييوٟ ايثيييير . اذ ويييييو  ايثٝوميييية 

البانايبة نعًيو س اريواطنحل يي  ميا ٖيومو  مي  ا يثبا  وخسياتر في  ارسيعٗبظ، ًْلي  

ٛاييت    بظ ار ياٟ، افهيا ٖبيظ ايثير  أ شيؤ  نرييامي ايؤمحل ضيو ايثيرو ، وبًيو ايثير  

ٛا  العييؤمحل َ حي  ٖيياور  يلي  وْييٌ العييؤمحل في  ارييول البانايبية الٜبحيي   التي  احولييت اليي  شير

ٛا  العؤمحل.   يي  ذليٞ رماو اال اذا َلت ايثٝومة خساترها، مما اًن  فهاية شر
 
ْضيو

بو اجمو  وًْيا  العيؤمحل في  ةسيانا  البنيٙو  لًو الُارا  اي و ة الًنبٓة يل  طٚو

ٗييييا لوٗييييايول، وم ييييظ ذلييييٞ مشييييٝوة ولييييم يييييعم احر رهييييا اال لًييييو ايٗضييييا  ارييييو  ا رحييييوو  ْو

 .(89)نويو  يل  ايثٝومة البانايبة موان  ها والعًامظ مً ا

                                                 
(88) Ibid, P.175; Nakamura Takafusa, Op. cit., P.149.  

 لوم  و م  العٓا بظ ايهر:  (89)

Mitsuhiko Liyda, Post War Japanese Economy, (New York: Springer Science+Business Media, 2010); 

Nakamura Takafusa, Op. cit, P.150.  
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ٛا  أمييييييييييواوا   أميييييييييير  ايثٝوميييييييييية خييييييييييوٟ ايثيييييييييير  الٗييييييييييوا  الًسييييييييييٜر ة وشيييييييييير

مًيييييوا  ليييييويم ارج يييييوو ايثربييييي  لوٗيييييوا   إليعيييييايالًسيييييٜر ة وويييييي هم الييييي  ننيييييا  م يييييا ٌ 

لعجنيي  الُييارا  اي و يية أو يٗييظ ار ييا ٌ اي ا يية ويٗييظ يموبييا  الع يينبٌ احييت مرن 

وآلالبيييييا  الييييي  منشيييييور ا وموا يييييوة يموبييييية أيعييييياي مييييي  هنييييياٙ. وييييييو  ايثٝومييييية ةبنهيييييا 

 ميي  ْييرن 
 
ييال ذلييٞ نييوال ٛا  نعًييو س خسيياترها النانميية ييي  هييي  م شييلة، ٛو الشيير

ٛاييييييت ايثٝومييييية  بة،  ضييييير بة يلييييي  رأج ارييييياٟ واٗببيييييو الو يييييٟو الييييي  ايثسيييييانا  ار يييييْر

ييا  نالت اما هيييا فيي   مييي  ايثيير  ووْيييٌ تًو ضييا  ايثييير  البالُييية )يا ميية يلييي    106.5الْو

)ماتيية و ييعة وي يئ نوبييول ييي  يانييا  (. اذا ًْوييت ايثٝوميية ذلييٞ اييعمٜ  ¥( نوبييول ييي  

ٛا  م  تسويو ما يو ها م  ٖرون وبيلٞ ايعمٜ  ارئ سيا  ارالبية مي  تسيويو  الشر

 يليي  الًييوو  ميي  نويييو. ان هييت  ييولة الت اما هييا اليي  ننييٞ البانييال، و ٝييول اي مبييٌ ٖيياور 
 
ا

اليي  هيييا السييينار و ينييو مرانً هييا الٖتيي اة ضيير بة رأج   (SCAP)ايعياي السييوٌ العمو نبيية

ييئ يييي  وْيييٌ ميييا ابٗييي  مييي  العًو ضيييا   ارييياٟ لييييلٞ وييييت ايثٝومييية البانايبييية الييي  العٖو

التييي   يييب٘ أل ايييم ْرضييي ا يلييي  البانيييال ٚجييي   مييي   با ييية ¥( نوبيييول يييي   76والبالُييية )

الًٗوبيييية لعوٗييييحل الشييييً  البانييييا   ور ييييا نؤضييييرار وخسيييياتر ايثييييرو  م ييييظ ذلييييٞ جنيييييرا  

 .  (90)نواية يموبة لنهاية اروأٖ ارتشوو  الت  ايعا  ها ٖوا  جةعوٟ اجا  البانال

و  ر ارالبة اليي ايم تًبينيل  Tanazan Ishibashi))(91)اوٗ  ااير ال ااشيبا    

لًيو مٓاوضيا  مٜ ٓية في  اميو   (92)ر(Shigeru Youshida)في  ةٝومية شيبُح و يوشيبوا 

                                                 
(90) Nakamura Takafusa, Op. cit, P.150.  

، ورج الٓوسيييٓة فييي    1884 باحييي   واٖع ييياوي وصيييثٓ  يانيييا    وليييو فييي  اي ييياما والًشيييرول مييي  ايويييٟو ييييام  (91)

نامًية وا ييبوا ثييم يميظ فيي  مجيياٟ العيثاْة. وايضييم اليي  شييبمبو او يو ٚحيي اي، و يي  مجوية اٖع يياوية أ ييبويبة، وفيي  

ة ييام نيوأ الٜعانية فيي  مجوية نالوُية أيجوح يية، وا ييبع  1934ييام   لشيٚر
 
 لًييوو  1939رتيسيا

 
 اٖع ياويا

 
ثييم مستشيارا

أ يييبع و  يييرا لومالبييية فييي  ةٝومييية شيييبُح و يوشيييبوا نيييحل ييييام   1946مييي  اليييوواتر جٖع ييياوية ايثٝومبييية، وفييي  ييييام 

 لوو را  نحل يام   1947-1951
 
 .1973واوف  ف  يام  1957-1956ثم أ بع رتيسا

Harris M. lentz III, Heads of States and Governments Since 1945, (New York: Rutledge, 2013)  Pp.457-

458. 
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 م   ولة السوٌ العمو نبة  1946يام 
 
يٓبو نؤل يلي  ايثٝومية ايٗياّ  (SCAP)اشًارا

ٛا  والبنيييٙو  يييال يلييي  ااشيبا ييي   ارلالبييية نييييلٞ ألل الشييير نرييييامي تًو ضيييا  ايثييير  ٛو

بٓية، لٜنيل ٛايت  عخسر ٛظ      وجٖع او البانا   ل  يعًاف  م  هيي  الضيربة الًن

 اٖع يياويا نييؤل مواٖيئ السييولة 
 
م ميي  أيييل اٚعٓيي  نييالعًوب٘ نحييير ٛويييل خبحيي ا يليي  الييَر

 لومالبييييية. أضييييير  هيييييي  
 
َحييييي  مجويييييية وأييييييل  يييييح و يوييييي هم فييييي  البيييييوم العيييييال  ن يييييٓعل و  يييييرا

العًوبٗييييا  لًوٖيييية ااشيبا يييي   مييييٌ السييييولة وأو  نالنهاييييية اليييي  طييييرو  ميييي  من ييييبل. واييييم 

ثمايبيية ¥( نوبييول ييي   18  لًييو أل وًْييت البانييال ٖرانيية )افهييا  نريييامي تًو ضييا  ايثيير 

ٛا  أمسييييييت يليييييي  ةاْيييييية ال او يييييية  يشيييييير نوبييييييول ييييييي  يانييييييا   أو  اليييييي  أل البنييييييٙو والشيييييير

ٛاييييت َحييي  ٖييياور  يلييي  ايث يييٟو يلييي  تًو ضيييا  مييي  ايثٝومييية والبنيييٙو َحييي   ٛا   ْالشييير

ٛا   .     (93)ٖاور  يل  ا عًاو  ٖروض ا م  الشر

يم مشييروع  ٖييايويحل نويييوي  مٟو مشييروى تًييويظ  يياريت ايثٝوميية اليي  اٗييو

ايويييييل ارًييييوٟ، اليييييي  ٖييييايول اييييياو  أيمييييار، وال ييييا   اييييياو  ننييييا  ارئ سييييا  ارالبيييية ٖو

ٛا  ثايو يييية انٗييييظ ال هييييا آلاال  وارًييييوا  وارييييواو  ٛا  الٜ يييي   نعؤ يييييا شيييير  ييييمع لوشيييير

ٛا  الٜ ييي    التييي  ايييم ةو يييا اي يييام والنٗيييو اليييو م لًموبيييا  أيعييياي لعميييارج أيمييياٟ الشييير

وآٜبٜ ا نمون  العوانح  ارالبة اللارتة واضمنت اويٞ العيوانح  اخ يب  مبويِ مًيحل 

لوعييواٟو واجمبييو أي مبوييِ اضيياف  أيليي  ميي  اربوييِ ارحييوو لوعييواٟو واجمبييو وواثيييٌ رأج 

                                                                                                                                                      
ٛايول مٟو  ((92)) بو ف  ثوثبنبا  الٗرل الًشر  ، شُظ 1878ولو ف  ال ا   والًشرول م   ، وورج ف  نامًة طٚو

يلٞ  1947/ ة  رال 24 –1946/ ة  رال 22من   رتيا ايثٝومة البانايبة نحل )  –1948/ تشر   ال يا   15ٚو

/ تشر   30، أما الرالًة ْٝايْت 1952/ تشر   ال ا   30-1949/ شباط 16، ولومر  ال ال ة م  1949/ شباط 16

ٛايول مٟو 10 –1953/ ة  رال 21واول  اي امسة ومخح    1953/ ة  رال 21 –1952ال ا    ، اوف  ف  (1954/ 

ٛاويمبيييية معخ  ييييية  لوم  ييييو ميييي  العٓا يييييبظ ييييي  .1967الًشيييير   ميييي  تشيييير   ال ييييا    يوشييييبوا ايهيييير: فيييي  ورا يييية ا

رو.   لوباةث جمر ٝ  نول واور ف  نامًة هاْر

John. W. Dower, Empire and Aftermath: Yoshida Shigeru and the Japanese Experience, 1878-1954, 

(USA: Harvard College, 1979).  
(93) Nakamura Takafusa, Op. cit, P.151.  
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ييية فييي   . أثيييار هييييا أنيييرا  أ مييية وةٚر ٛا  لعُلبييية خسييياتر البنيييٙو مييياٟ ومسيييعحٗا  الشييير

ييييت ذااييييل إليييييا ت اوييييٞ جنييييرا ا  ٖرانيييية يييييامحل الٖو ٛا  وا ييييعُٖر -1948و  ننييييا  الشيييير

 ايييييؤثح  السبا ييييية ممر ٜبييييية فييييي  مًاٖبييييية البانيييييال والتييييي  1949
 
. ومميييييا  يييييب٘ يبيييييوو وا يييييثا

 . (94)ا عمر  اليوام

 فييييي  مييييييوي الًاموييييية 
 
ٛيييييال ااشيبا ييييي   يييييير  منيييييي نوايييييية ج مييييية أل هنييييياٙ ْاتضيييييا

اٟ ا ييييت مار مميييييواٟ لشييييٝظ وا ييييٌ ونيييييري  وارًييييوا  أيعانبيييية فييييي  البانييييال وأيييييل فييييي  ةيييي

 ييييبً   م شييييلة أيعانبيييية وبيييييلٞ يييييعمٜ  جٖع يييياو البانييييا   ميييي  العًيييياف ، وةتييييالا فيييي  

ٛاْبيية، ٛييال ييير  نييؤل أيعيياي يحٓيي   ج ييت مار، وةتييالا  ةاليية لييم اٜيي  الًماليية ارونييوو  

الييي   (Keynes)ف  ةالة   او  م ًار أيو ااشيبا    نٗو  الببي٘ السبا يا  الٜج يية 

 The Central)ٛيال ٖيو نياوٟ في  ٚعانيل النهر ية ارٚر  ية في  التشيُبظ والٓاتيو  والنٗيو 

Theory of Employment , Interest and Money  أل ال  يياو  فيي  م ييًار تسييعٗر او

ات انييييٌ ينيييييوما ي يييييظ   يييييم جيعييييياي الييييي  اللاٖييييية الٗ يييييو . أثحييييي   لًيييييس جيت اضيييييا  

اج أييييييييل اذا ٛيييييييال هنييييييياٙ يٗييييييي  فييييييي  اريييييييواو اي يييييييام لشيييييييؤل اٖتييييييي اة ااشيبا ييييييي   يلييييييي  أ ييييييي

ٛاْبيييية ل  ييياو  أيعيييياي وينييييوها يٝييييول هنييياٙ خليييير ٚبحيييي  ميييي   وارًيييرون ال اٜيييي  ممييييواٟ 

ٓيل. يتبجية ريا  يب٘ ايم اؤ ييا  ةوو  ا  م، ومٌ ذليٞ ْٗيو امسيٞ ااشيبا ي   نمٖو

ح   م يييييّر العمو يييييظ وجيميييييار: وهيييييو مئ سييييية ةٝومبييييية ٛيييييال ال يييييوّ مييييي  اؤ يسيييييل ايييييْو

و ٖام م يّر العمو يظ وجيميار ممواٟ  الو مة لويم ال نايا  م ا بة وار مة. ٖو

ًيا   م مي  العٖو ي ي البانيا  . وبيالَر نلرة  نوا  مضموية الوٌْ م  ٖبظ البنٞ ارٚر

، و ييئوي نيييوور  الييي   التيي  أشيييار  اليي  أل هييييا أنييرا   يييح يو ميي  ٚمبيييا  النٗييو ارعيييواٟو

ٗيا لومسيئولحل يي  جٖع ياو   او  م ًار اال أل ذليٞ جنيرا  ٛي  ْو
 
ال اًيو انيرا   م ميا

 .   95البانا  

                                                 
(94) Ardath W. Burks, The Government of Japan, (Great Britain, 2011), P.47. 
(95) Chalmers Johnson, OP. cit., P.23. 
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 يييييياهم ٖييييييرار افهييييييا  نريييييييامي تًو ضييييييا  ايثيييييير  فيييييي  انشييييييب  ميميييييياٟ العجار يييييية 

البانايبيييييية ويتبجيييييية ليييييييلٞ ياشييييييو  ايثٝوميييييية البانايبيييييية نرتا يييييية يوشييييييبوا نالسييييييماة ل ييييييا 

ًييظ اييم العو ييظ نا ييعح او لًييس ارييواو م ا ييبة ميي  أنييظ احر ييٞ   ويية أيعيياي، وبالٓ

اليييييي  اآيييييييإ نا يييييييعح او ٚمبييييييية ٖوبوييييييية مييييييي  الييييييينٓ  اي يييييييام، دهيييييييوّ ا يييييييعًماٟ الييييييينٓ  فييييييي  

ال نايا  الٓوالذية الت  نوورها تسعًمظ في  منيانم الٓحيم ل  ياو  ايعياي الٓحيم ومي  

حيي  منييي البواييية يليي    يياو  ايعيياي  ثييم يييعم ا ييعًماٟ الٓحييم فيي  م ييا ٌ ال ييو . اييم التٚ 

ٛاييت ا موبيول طي  متي ي  30يثٝومية تسيع  ل  ياو  ايعياي الٓحيم الي  هااحل ال نايعحل و

ح  ة ي  َياتبية اضياْبة الي  يمياٟ منيانم الٓحيم، 1947ف  يام  . لييا  يًت الي  ايْو

 يييييي  ال ننيييييٞ العمو يييييظ وجيميييييار نًيييييظ اليييييو ر أيمييييياٟ منيييييانم الٓحيييييم مييييي  أهيييييم 
 
ْضيييييو

ٛاييت ْوسيٓة ذلييٞ جنيرا  اييل نالو ييٟو الي  ايعياي  طي  متي ي ميي  موبييول  30أولو اايل، و

الٓحييم  ييعئوي اليي    يياو  اللاٖيية أيعانبيية لو يينايا  مخيير  وهٜيييا يعًيياف  و نييعًالا 

 .(96)أيعاي لشٝظ يام

يعانبييية الييييي أ يييبع مًروْيييا نا يييم 
 

 Keisha)ال مٓ يييوم أولو ييية السبا ييية أ

Seisan Hoshki)   ٛييال ميي  ننييا  أْٝييار مجموييية ميي  ارستشييار   جٖع يياويحل لييرتيا

بعييا  ييانورو   (Arisawa Hiromi)هم  أريسيياوا هح وميي الييو را  وميين  (Okita Saburo)أٚو

يو ايم   (Youshino Toshihiko)و يوشيينو اوشي هبٝو   (Inada Hidezo)اينياوا هبيوي و  ٖو

ٛااايامييا  رتييييا  (97) (Tetssu Katayama)انٓبييي هييييا ارٗتيي ة مييي  لييول ةٝومييية ابتسيييو 

                                                 
(96) John W. Dower, Empire and Aftermath: Yoshida Shigeru and the Japanese Experience, 1878-1954, 

(USA: Harvard College, 1979), P.417. 
بييو، ويمييظ فيي   1887والًشييرول ميي  امييو  يييام ولييو فيي  ال ييام   (97)  باحيي   اشييت اٛ  مسييبر  ، ورج فيي  نامًيية طٚو

 في  مجويا النيوا  1926ارحاما ، أ بع جمحل الًام يث   الشً  جنعمياع  منيي اؤ يسيل ييام 
 
، وأ يبع يضيوا

، وفييي  1945ام ، وبًيييو ايثييير  أ يييبع جميييحل الًيييام لحثييي   جشيييت اٛ  لًيييو اؤ يسيييل فييي  تشييير   ال يييا   يييي1930ييييام 

، أ ييبع رتيييا الح نيية العنٓبيييية لحثيي  ، وأ ييبع أٟو واخيير رتيييا و را  اشييت اٛ  فيي  اييار ا البانييال 1946ايوييٟو يييام 

 .1978، واوف  ف  ال وثول م  ايار يام 1963اٙر السبا ة لًو ال خسر مًٗو  ف  يام 
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واييييم خييييوٟ اوييييٞ اررةويييية  1947  يييييام ايثيييي   جشييييت اٛ  اليييييي أ ييييبع رتيسييييا لوييييو را  فيييي

 .  (98)موبول ط  مت ي م  الٓحم 30الو ٟو ال  ايعاي 

ما ينبا  ٖولل ال اوٞ اي لة ليم ييعم انٓبييها لسي ولة ودهيوو  ايامحل اذ َالبيا 

ييييت لًييييوو مييييي   مييييا ٛييييال الًميييياٟ يٗومييييول نبضييييرانا  ايييييئوي اليييي  اضييييلرانا  واَييييوٕ مٖئ

ح هيييييا. ْٓييييي  مٟو مييييي   ال ييييينايا  ار مييييية م يييييظ اللاٖييييية الٜ رباتبييييية ومنيييييانم الٓحيييييم َو

ٖيييام الًمييياٟ نبضيييرا  ييييام وبيييوواٌْ  با يييبة شيييمظ يمييياٟ السيييٜٞ  1947شيييباط ييييام 

ايثويوييية ومحلييا  اللاٖيية ومراٚيي  اي وميية ارويبيية ممييا او  اليي  ةييوو  مييا و يئ فيي  

يو اي هيت م مية نعيوخظ  يولة  (Turbulence of the Time)ةبنهيا نبضيلرا  الً ير  ٖو

 نحهيير أضييرا . ومييا  ييب٘ هييو يمييوذي ميي    (SCAP)و نبييةالسييوٌ العم
 
اذ ا ييور  ٖييرارا

ييييوو ٚبحييي  مييي  جةيييوا  لوعوضيييبع نيييؤل جميييور ليييم اٝيييول اسيييح   ووور ايثٝومييية وانٓبيييي 

ٛاييييييت  السبا يييييا  ايثٝومبييييية لوسيييييع  لعحٗبييييي٘ العنمبييييية والنهيييييون ناالٖع ييييياو البانيييييا   

  جةييعوٟ. وبًييو العحييٟو شيياٖة ٖبييظ ال ابييوأ  با يية جاجييا  ارًيياٚا ميي  لييول ٖييوا

ايم اييياو  انهييبم واو يبٌ  ييوةبا  ي نيية  1948-1947في  السبا يية جمر ٜبية فيي  يييام 

ج يييييعٗرار جٖع ييييياوي، نيييييوأ  الح نييييية وبعونبيييييل مييييي   يييييولة السيييييوٌ العمو نبييييية نوضيييييٌ 

خليييي  لعنٓبييييي  با يييية شيييياموة ال ًييييا  اٖع يييياوي نالتشيييياور مييييٌ الٗسييييم جٖع يييياوي 

البح وٖراطبيييول الشيييبا  فييي   يييولة السيييوٌ العمو نبييية واثٗيييحل والًومييي  فييي  السيييولة. ٛيييال 

بيية ٚبحيي   فيي  ااخيياذ خلييوا  نر ايية  ٛايييت لييويهم َر ميي  ًْالبيية السبا يية جٖع يياوية و

لومٗرطيية جٖع يياو البانييا  ، ٚو حييي ا مييا ٛييايوا يو ييٓول نيييؤفهم العجييار اي ييوو، وبالًٓيييظ 

ْويييييييت اي وييييييييو  ٛيييييييال مًهم يييييييم مييييييي  اي بيييييييظ الييييييييي أييييييييو ويا ييييييير  با ييييييية ْيييييييرايٝوحل رو  

                                                                                                                                                      

Hunter, Janet, Concise Dictionary of Modern Japanese History, (USA: University of California Press, 

1984), p.87. 
(98) Nakamura Takafusa, Op. cit, P.152.  
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((Roosevelt  فيييي  الواليييييا  ارعحييييو  والتيييي  ا يييي مت فيييي  احٗبيييي٘ الويمٗراطبيييية والسبا يييية

 .  (99)جٖع اوية ف  البانال

 .يات المتحد  وععاد  فت  التاار المرحلة الثانية: دعم الوال

ٛايييت  1947أخيي  العجيار  فيي  اميو  ميي  ييام  تشي٘ طر ٗ ييا ي ي  مناْييي ييو ،  و

ٛا  اي ا ية اعًاميظ مباشير  نمبٌ ميماٟ العجا ر ة اوار م  ايثٝومة وليم اٜي  الشير

ٛايييييت ايثٝوميييية تشييييت ي البضيييياثٌ ميييي  العجييييار  ٛا  فيييي  اي يييياري، اذ  مييييٌ أٖرافهييييا ميييي  الشيييير

ٛا  ارحوبيييية واٗييييوم نع ييييويرها اليييي  اي يييياري وميييي  ثييييم تسييييعورو السييييوٌ اي ارنبيييية  والشيييير

ٛاييييت اويييٞ الًمو ٛا  محوبييية لببً يييا ل يييم، و بيييا  ايييعم مييي  خيييوٟ وابحيييث يييي  اجيييار وشييير

 
 
 ٚبحييي ا

 
مح ايبييية خا ييية واميييٟو مييي  ةسيييا  امو يييظ العجيييار  اي ارنبييية التييي   ييي وت   ييي ا

ٛايييت تسيييعورو  لًييوم ونييوو  ييًر  ييّر ثانييت، ولعوضيييبع ذلييٞ، لنٓتيي ن أل ايثٝوميية 

 ميي  الواليييا  ارعحييو  ممر ٜبيية وال  ييًر الٜعييا  هييو )
 
ٛايييت 10ٚعبييا $( يشيير  ووالرا  

أليييئ ييييي  يانييييا  . ْبٝييييول ¥( 1000ا بًييييل فيييي  البانييييال لسييييًر )ايثٝوميييية تشييييت ي الٜعييييا  و 

يي  يانيا   مٗانيظ اليووالر الواةيو. ولٜي  في   100مًوٟ  ًر ال ّر ف  هي  ايثالة هيو 

ةالييييية الع يييييوير الييييي  اي ييييياري ْيييييال ايثٝومييييية تشيييييت ي السيييييوٌ نيييييالحل البانيييييا   وا بً يييييا الييييي  

ًموبيييية العجار يييية يٝييييول مًييييوٟ الواليييييا  ارعحييييو  ممر ٜبيييية نالييييووالر وبًييييو اي هييييا  هييييي  ال

ي  مٗانظ الووالر ْوٝظ يموبية اجار ية  يًر  يّر مخعوئ. 100 ًر ال ّر أٖظ م  

 
 
ٛايييييت تشييييت ي السييييوٌ نؤ ييييًار مرآًيييية  سيييي با وميييي  ذلييييٞ يع يييي  أل ايثٝوميييية البانايبيييية 

ل اي  ار ور وا بً ا نؤ ًار رخب ة ناي اري. أما ف  ةالة ج عح او ْٝاييت ايثٝومية 

تشيت ي السيوٌ نؤ يًارها السياتو  في  م يوإ اي ارنبية وا بً يا محوبيا نؤ يًار البانايبة 

ٛايييييييت الًوٖيييييا  نيييييحل الواليييييييا   ييييييت ايثييييير  البيييييارو  و . ٛييييييال ذليييييٞ فييييي  ٖو
 
رخب ييييية  سييييي با

                                                 
(99) James I. Matray, Japan's Emergence As A Global Power, (London: Greenwood Press), Pp.30-37.  
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، وبييييييوأ  يوٖييييييا  الواليييييييا  
 
بت  اعييييييوهور اييييييور جبا ارعحيييييو  ممر ٜبيييييية وجاحيييييياو السييييييْو

 ارعحو  مٌ البانال واروأٖ منها نالعُبح
 
 .(100)  اور جبا

م وييييييت نواييييييية ايثيييييير  البييييييارو  وايثيييييير  الٝور يييييية مرةويييييية نويييييييو  ميييييي  مراةييييييظ 

السبا ييية جمر ٜبييية فييي  البانيييال والًوٖييية مً يييا، اذ ي ييي  رتييييا اليييو را  البانيييا   شيييبُح و 

وفيييي  هيييييا  "إ،يككككارمككككٍرعل ككككنامل"يوشييييبوا ييييي  ذلييييٞ نييييالٟٗو ييييي  ايثيييير  الٝور يييية نافهييييا 

 ال اوييٞ السبا يية تًييوو اليي  خيي   Makiko Uedaال ييوو ايير  الباة يية ميياٚبٝو او ييوا 

عتككككور" ورتذككككألارعل  ا ككككارشيككككو رعتككككورركككك ريوشكككك ،عرعلكككك يرعق ككككرحراذ ٖالييييت:  (101)يوشييييبوا

وأيعمييييياو يلييييي   " عكككككا سر.ككككك ايارنككككك رزكككككارملرقعلتدحكككككيربكككككو يرأكطكككككررلذمكككككرق رعل،قل كككككا".

الوالييا  ارعحييو  فيي  ةماييية البانييال والًمييظ يليي  تُوبيي  السبا يية أٖع يياوي والسييع  

علركككككككو رننهر يييييية . ومييييييا  ييييييب٘ ممٜيييييي  ال يٓنييييييو (102)  النهييييييون ناالٖع يييييياو البانييييييا   اليييييي

الت  ير  اصثادها ال هناٙ ثوثة اولية تشيح  الي  أل البانيال أْياو   Free Ride  عمجاي 

ميييي  وييييييم الواليييييا  ارعحيييييو  جمر ٜبيييية: مٟو ييييييوم ونييييوو يٓٗيييييا  يسييييٜر ة، وو يييييٟو 

، Ready Access to its Major Export Market  يي ظ اليي  ا ييوإ الع ييوير الرتيسيية

ويٗييييظ رخييييب  لوعٜنولونبييييا، وميييي  هنييييا يمٜيييي  الٗييييٟو نييييال مييييا احٗيييي٘ اشييييح  نوضييييوة اليييي  

                                                 
(100) Nakamura Takafusa, Op. cit, P.154.  

و بيوو اييل ٛيال يٗ يو نيالوع   ن رزارملرقعلتدحيربو يرأكطررلذمكرق رعل،قل كا"." عا سر. اياراٖت ة يوشبوا   (101)

نيييالهروّ الوولبييية أْيييياو  مييي  العحيييٟو فيييي  السبا ييية ممر ٜبييية لسيييي   ايثييير  البيييارو  وايثيييير  الٝور ييية. يبييييوو ال 

ناللبٗيية يوشييبوا ٛييال اسييع  ميي  خييوٟ ذلييٞ أنييرا  ا ييعُوٟ جاجييا  الًٜسيي   لسبا يية جةييعوٟ ال ييعًاو  ال ٗيية 

 ،
 
الرأ يمالبة واةبيا  العجمًيا  الٜ يي    ايباتسيو، الل ذليٞ يعٓيي٘ ميٌ اون يا  يوشييبوا والسبا ية ارحاْهية يمومييا

و ييًبل ال ييعًاو  الًويييو ميي  مهيياهر البانييال مييا ٖبييظ ايثيير ، وال ييبما اطييوٕ  ييراة ارًعٗوييحل السبا ييبحل اليييي  

ة، واٝويييييظ ذليييييٞ جاجيييييا  فييييي  ارٗاومييييية الٗو ييييية لوضيييييُوطا  م ويييييوا رواو السبا ييييية ارحاْهييييية والبح وٖراطبييييية البانايبييييي

 ممر ٜبة نبياو  تسوبع البانال.

 Sydney Giffard, Op. cit., P.152; Nakamura Takafusa, Op.cit, P.173. 
(102)  Makiko Ueda, Anidea of Postwar Japan Hitoshi Ashida and Japanese Liberalism, Ph.D. Senior 

Visiting Researcher, Keio Research Institute, Fujisawa, pp.32-33. 
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ا ييييييعُوٟ السا يييييية البانييييييايبحل الهييييييروّ الوولبيييييية ارحبليييييية والييييييورا  الوضييييييٌ الييييييوول  

الييياو  ننييا  نوييوهم نعُوبيي  اي اييي  جٖع يياوي وجيعميياو يليي  ثٗييظ الواليييا  ارعحييو  

   بآ با
 
 .(103)وامنبا

ااخي   ولة السوٌ العمو نبة مجموية م  جنرا ا  أهم ا: تًبيحل الباةيث 

ببت  نييوري ٚبنييال   ميي  الٜعيي  ييي  جاحيياو السييْو
 
 George)الشيي ح  اليييي لويييل يييووا

Kennan)  ريييييييوهٓ  اخليييييييب  السبا يييييييا  نيييييييو ار  اي ارنبييييييية الييييييييي نيييييييوأ يمويييييييل 
 
رتيسيييييييا

عًيييييا  جٖع ييييياوي التييييي  ايييييم الببٗ يييييا فييييي  نيييييالت و ي إليييييياو  الببييييي٘ خلييييية مارشييييياٟ لوي

يييياو الييي  واشييينل  وباشييير مييي  هنييياٙ نعحوبيييظ الوضيييٌ فييي   1947أوروبيييا. وفييي   يييبٔ ييييام 

بت  فيي   آ ييبا، وارييع اليي  اةعميياٟ ةييوو  موان يية نييحل الواليييا  ارعحييو  وجاحيياو السييْو

آ يييييبا، وال يييييبما ال ايثييييير  مهوبييييية مسيييييعًر  فييييي  ال يييييحل نيييييحل اليييييوطنبحل والشيييييبويبحل، 

ةبنهييييا اليييي  أيييييل  ييييبٝول ميييي  م ييييحثة الواليييييا  ارعحييييو  جمر ٜبيييية ويييييم البانييييال  خويييي 

 ييييي  ونييييوو السييييٜراح  ال ييييا   لييييو ار  الييييوْاى 
 
وتً  يييي  جيعًييييا  جٖع يييياوي ْ هييييا، ْضييييو

ارسيييئوٟ يييي  اوار   با ييية اي ييييالا فييي  البانيييال وهيييو  (William Draper)و وبيييام ورانييير

أيييام ايثيير . واليييي وًْييل ذلييٞ اليي  تُبحيي  أةييو رنيياٟ ميميياٟ اليييي  ايضييموا لحثٝوميية 

رأيل وويم  با ة اياو  ا ًا  البانال والعًاول مً ا مسعٗبو
(104)  . 

وببية في  الٝيو ُرج أل  رأ  يوو ٚبح  م  اي م ور حل الييي  ٛيايوا اشيٝوول َم

اثة ايثٝومبة لومنياط٘ ارحعوية( ارر يوة مي  الوالييا   ارواو الُياتبة وارسايوا  )َأ

حو  ال  الوٟو الت  و ٓت نالًيوو السيان٘ ومنهيا البانيال  ي  مضيبًة ألميواٟ واْعي  ارع

بحل، ليييييا ْييييبل اييييياو  ايمييييار جٖع يييياو البانييييا   أهييييم ميييي  أ ييييوةا   الضييييرات  ممحييييٚ 

ٛاييييييت انيييييرا ا  ٚبنيييييال مبنبييييية يلييييي  أ ييييياج  الويمٗراطبييييية، وبنيييييا   يلييييي  اويييييٞ العون يييييا  

اٖييرار ورانيير نضييرور  ويييم واؤيبييو الٗضييا  يليي  أولو ييا  ايثيير  البييارو ، ايي ام  ذلييٞ مييٌ 

                                                 
(103)  Chalmers Johnson, Op. cit, P.14 
(104) Curtis Andressen, A short History of Japan from Samurai to Sony, (Thailand, 2002), p.125. 
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العجيييييياو ا  الويمٗراطبيييييية والُييييييا  ارسييييييايوا  اليييييي  البانييييييال، يتبجيييييية مييييييا  ييييييب٘ احولييييييت 

 .  (105) با ة جةعوٟ نااجا  السع  ال  اياو  ننا  البانال

ٛاييييييت مسيييييؤلة تًو ضيييييا  ايثييييير  التييييي  ْرضيييييت يلييييي  البانيييييال واةيييييو  مييييي  أهيييييم 

ر ٜبييية اجيييا  البانيييال، وال يييبما لًيييو العُحييي  الوا ييي  فييي  مهييياهر العحيييٟو فييي  السبا ييية جم

الٗبمييييية ارٗت ةييييية لوعًو ضيييييا  ضيييييم  اطيييييار خلييييي   يييييولة السيييييوٌ العمو نبييييية، اذ أشيييييار 

نوبول يي  يانيا  ( ايم ¥  2.4العٗر ر النهاث  لبً ة نول  ال  أل تًو ضا  ايثر  البالُة )

 إل ًار يام 
 
ٗا   اي ييالا الي  أل ٖيرار خو يت اوار  1946. وبحوٟو يام 1939ةسادها ْو

 Clifford)ي نية نيول  ٛييال ٖآ يبا نييوا وأر يوت ي نيية احٗبي٘ نٗبيياو  ٛوبٓيورو  ييت ايٞ 

Strike)  ار  البانيييال ميييراحل إليييياو  اٗبيييبم نرييييامي العًو ضيييا . فييي  فهايييية ارلييياّ وبًيييو 

 1.6مرانًيييية ي نييييية  ييييت ايٞ لعٗر رهيييييا ال ييييا   أو يييييت نعًييييويظ ٖبمييييية العًو ضييييا  الييييي  )

ٖيام  1948وميٌ ذليٞ خيوٟ اريو  نيحل شي ري اذار وييسيال مي  ييام ¥(. ا  )نوبيول يي  ياني

ن  ارايييل ال ايبييية الييي  البانيييال وأييييو  (Percy Johnston)ورانييير نعيييثبة نح حييي   نو سيييعول 

نوبيول يي  يانيا  (. و بيوو أل ¥ 0.6خلة أخر  لعخٓبس نرييامي تًو ضيا  ايثير  الي  )

ييت ٖييو او ييظ اليي  ٖناييية مٓاوهيي ح  مبييالِ  يي مة لوبانييال ورانيير فيي  هيييا الٖو ا اذا اييم اييْو

لعحٗبيي٘ جيعًييا  لًييو تًييويظ يميي  خليية مارشيياٟ ْسييبٝول نبمٝييال الواليييا  ارعحييو  

ج ييعٓاو  ميي  يييوو  الٗييو  جٖع يياوية لوبانييال و ييتعمٜ  ميي  افهييا  نييرامي ارسييايوا  

 ٕ  في  مرةوية مبٜيير . ومي  يومييا  اويٞ السبا ية ا شييا  الوالييا  ارعحييو  نرييامي  يينوو

موبييول ييي  يانييا   لسيي   ونييوو ْيياتس فيي  الٗليي  اي ييام فيي   105الٗليي  ارييوور نمبوييِ )

يييال ال يييوّ مييي  ذليييٞ نًيييظ البانيييال تسيييعورو الٗلييي  اي يييام  ننيييو  الوالييييا  ارعحيييو  ٛو

واٗييوم نع يينبًل وا ييوير  ميي  نويييو لعييعمٜ  دهييي  اللر ٗيية ميي  ٚسيي  اريياٟ ال ييعح او 

يييييت ذاايييييل اعًييييياف  ار  يييييو مييييي  الٗلييييي ، وبييييييلٞ تسيييييعٓبو الوالييييييا   مييييي  ال  ييييييامي وفييييي  الٖو

                                                 
(105)  Ibid, p.127. 
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 مي  
 
وانعًالا  ناية النسيبي البانايبية وهييا ميا ةيو  لسيرية موٓعيل وةٗي٘ ٖيورا ٚبحي ا

 .  (106)النجاة

 1948يمٜييي  ٚييييلٞ رإ ييية مهييياهر احيييٟو السبا ييية جمر ٜبييية فييي  تشييير   مٟو 

 ةيييحل ابنيييالا مجويييا ممييي  الٗيييوم  فييي  الوالييييا  ارعحيييو   يييرا مشيييروى ٖيييرار مجويييا ممييي 

ييت فيي  البانيييال  13/2الٗييوم   اليييي يييي  لشييٝظ نييوهري يلييي  نٗييا  جةييعوٟ لشيييٝظ مٖئ

بنييييياوا  وبًيييييس الٗواييييييو مخييييير  نيييييواٌْ  (Okinawa Base)ميييييٌ جةعٓيييييا  نٗاييييييو  أٚو

الضيييييييرور  الًسيييييييٜر ة، واحو يييييييظ الٗيييييييو  الٗايويبييييييية لٗيييييييرارا   يييييييولة السيييييييوٌ العمو نبييييييية 

(SCAP)   ييي 
 
ذلييٞ اوىيي الا نالٗضييا  يليي  الٗبييوو اليي  الشييً  وايثٝوميية البانايبيية، ْضييو

ابنيييالا  1949ارٓروضييية يلييي  تً  ييي  ايعًيييا  جٖع ييياو البانيييا  ، وفييي  شييي ر أييييار مييي  ييييام 

ييييم  الييييي انا لييييت نمونبييييل الواليييييا  ارعحييييو  ييييي   13/3مجويييا مميييي  الٗييييوم  الٗييييرار ٖر

 .(107)ارلالبة مسعٗبو نعًو ضا  ايثر 

                                                 
(106) Nakamura Takafusa, Op. cit, Pp.156-157.  

ٖيييرار ايييئ الييييٚر مجمويييية مييي  اربييياوة تًوٗيييت ال وثييية مولييي  نالسيييع  لعحٗبييي٘ العيييوا ل اريييال  وانهيييبم  اضيييم  (107)

 الٗبوو ارٓروضة يل  جتعمال و  :  

 الًمظ يل  احٗب٘ اوا ل ةٗبٗ  ف  ارح ايبة اروةو . -1

 تسريٌ وتً    نريامي الضرات .  -2

 العؤٚبو يل  احويو مو  امويو جتعمال. -3

 ًْاٟ لعحٗب٘ ج عٗرار ف  منور. وضٌ نريامي  -4

 تً    واو بٌ يلإ نرامي مراٖبة م ًار. -5

انة يل  النٗو منن  .  -6  اياو  النهر نضوان  العجار  اي ارنبة وتشويو الٖر

 اياو  النهر ف  يهام ة   ج عح او، ويهام العٗنحل لعًهبم ال اورا . -7

 جا  ار نًة.  او  ايعاي نمبٌ ارواو اي ام م ا بة وارنع -8

 احسحل ٚٓا   نريامي نمٌ الُيا . -9

و مٜيييي  موةهيييية أل اربيييياوة ال وثيييية موليييي  اخعويييئ اخعوْييييا ٛوبييييا ييييي  اربيييياوة السييييعة مخيييير . وخو يييية الٗييييٟو أل 

ٛاييييت اٌٗييي   نيييؤل انٓبيييي اربييياوة التسيييًة هيييو شيييرط مسيييب٘ لوعو يييظ الييي  احوييييو مًيييوٟ  يييًر  العون هيييا  اي وييييو  

ٛال يهوّ ال  انٓبي ارباوة ال وثة مولي  والُيا  لًيس الضيوان   و مٜ  الٟٗو نؤل ووي ّر الًمو  منن بة. 
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 ٟ فييي   با ييية الوالييييا  ارعحيييو ، ولٜييي   م وييت ايثييير  البيييارو  ايثييياْ  مٚ ييي  ل ييييا العحيييو

هنيياٙ يوامييظ أخيير  انعمًييت فيي  اةييوا  هيييا العُبحيي ، ام وييت نع ييايو وانييام  الٗييو  

والعييؤثح  السباحيي   لحثيي   اي م ييوري ورنيياٟ ميميياٟ مميير ٜبحل ار عمييحل ناال ييت مارا  

ٛاييييت هنييياٙ ةميييو  ليييويم البانيييال   يييي  ذليييٞ 
 
اي ارنبييية وريايييية اويييٞ ار ييياي ، ْضيييو

لبييييت ناييييياو  نناةهييييا والييييو ر يوٖا هييييا مييييٌ الواليييييا  ارعحييييو  نرتا يييية السييييٓح  السييييان٘ طا

ٛايييييت اربليييل يوٖييية  ييييواٖة ميييٌ رتيييييا  Joseph C. Grewنو  ييئ حييي   ٚييييرو  الييييي 

 Nobuakiالييييو را  البانييييا   آيييييياٙ شييييبُح و يوشييييبوا ووالييييو  ونعييييل يوبييييواٛ  ميييياٚبنو 

Makino، وووي أر يظ اليرتيا ممر ٝي  هياري اروميال نو  ي ٔJoseph Dodge  رتييا

مجوييييا اوار  ننييييٞ ويت و ييييت اليييي  البانييييال ن ييييٓة و  يييير مييييٌ تًوبمييييا  انٓبييييي العون هييييا  

 .(108)اي ويو 

 ناٖع يياو السييٕو ايثيير، و عمحيي  لٗييو اييم اخعبييار ووي ل ٗيية ورانيير 
 
نييل ٛويييل مئمنييا

، لٗيو ٛييال ميي  ارييئمنحل نٓوسييٓة نٗيورا  ٚبحيي   وشيي٘ طر ٗييل ننٓسيل فيي  ايثبييا  الًموبيية

جييي  نييييٟ اي  يييو لعحٗبييي٘ النجييياة وييييوم جيعمييياو يلييي  ايثٝومييية أو ايعهيييار مسيييايو  ي

آلاخر   لعحٗب٘ النجاة، أما لشؤل موضوى الضيمال جنعمياع  ْٗيو وول في  ميٚراايل 

"يو كك،رأىككايريٌتمككرقورعل وككوارعحككورومككوعارمككٍر  ككو رعل  ا كك يورقل كك ههري ككوعر

 رعلتكككككرريككككك،فيونهارإكككككهرمكككككٍرأورمكككككاريق،مكككككهرعل  ا ككككك وورلهكككككهرإكككككورمكككككٍرأمكككككوعارعلىكككككرعئ

. نييييوأ ووي يموييييل لشييييٝظ منه يييي  وشييييامظ منييييي   ككككووههرقلككككك رمككككٍر  ككككو رعل  ا كككك يو"

ورو  شي ر في  نمٌي البباييا  مي   يولة  1949يثهة و ولل ال  البانال ف  شباط يام 

                                                                                                                                                      

جٖع ييياوية مييي  أنيييظ الو يييٟو الييي  جٖع ييياو ايثييير، ومييي  ثيييم الًميييظ يلييي   احٗبييي٘  يييٕو موةيييو ل يييّر الًميييو  

 منن بة.

 Nakamura Takafusa, Op. cit, P.159 
(108) Curtis Andressen, Op. cit., P.130. 
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السوٌ العمو نبة وايثٝومة البانايبة وم  ثم التشاور مٌ مستشار ل الييي  ٖيوموا مًيل 

 .  (109)ال  البانال

 فييي  آذار احيييو  ْبييل يييي  أل البانيييال ال تًعميييو ْٗييي  يلييي  
 
 صيييثٓبا

 
يٗييو ميييئامرا

"عوروقتوككككا رعل ابككككاي ري ككككيررعحككككور نككككائ رمتكًككككار خكككك،مرإكككك  رمواروهييييا ارالبيييية اذ ٖيييياٟ: 

علرنكككائ رمبٌ كككارعحكككورعم كككاع،ع رعلعا   كككارمكككٍرعلو يكككا رعمتدككك،سرضمري  كككارقضركككرمر

"  عرناىككلرعلرنككائ رعلتككرريبًمهككارعمككرملرووي ، ٚمييا  ييرة مبٌ ككارعحككورعل  ا ككارعل،عرذ ككا"

رفكك ورإًككا رعختنككااركبيككررأوريتككج مرعمككرملرب  ككرر ككاقهرأقرعًقككهررفككيرخالككار
م
عال ككار كك،ع

 ككقوطهرمككٍرأعحككورعلرنككائ رعتككورض كك  ،رقأورإكك عرإككورعلوقككلرعمًا كك رلتقذ كك رع ت ككا ر

يييال يٗ يييو يجييي  السيييع  الييي  اٗوبيييظ جيعمييياو يلييي  ارسيييايوا  الٗا (110)علرنكككائ " ومييية ٛو

.
 
 م  الواليا  ارعحو  جمر ٜبة واياو  ننا  جٖع او البانا   ذاابا

ا ييبة مٝوييية ميي   أر ييظ ووي اليي  ايثٝوميية البانايبيية مشييروى  با يية نويييو  ٖو

ٛال أول ا ايوا ل ةٗبٗي  لومح ايبية الًامية، ويلي  البانيال العخٓبئ  ثوثة مومع رتيسة، 

مًاي ة الع   ف   ينوٕو العجيار  الوولبية م  ارنع ارالبة لويم أ ًار الٓحم ْٗ  و 

يال ال اليث، منيٌ ننيٞ  ٛا  العجيار  الوولبية، ٛو ٛال ف  الواٌٖ اياية َح  مرتبة لشر اليي 

ايييياو  امو يييظ أيميييار مييي  ا يييوار  ييينوا  مالبييية نوييييو  او اٗيييويم الٗيييرون ومًاي ييية 

موضييييييوى جتعميييييييال والعٗوبيييييييظ مييييييي  يميييييييظ البنييييييٞ ٚمئ سييييييية مالبييييييية ال يييييييت واو الٗيييييييرون 

ٛاييييت مٗت ةيييا  ووي ال وثييية  ييي  محيييور نرييييامي ووي واخعوييئ اخعوْيييا نيييير ا ا لٗويمييية. 

ييييي  السبا يييييا  السييييانٗة التييييي  ٛييييال اًميييييظ دهيييييا جٖع يييياو البانيييييا  ، لٗييييو نيييييا  ووي الييييي  

 نييييييويم ٖييييييوي ميييييي  الييييييرتيا ممر ٝيييييي  ارومييييييال ةتييييييالا أل  ييييييولة السييييييوٌ 
 
البانييييييال متسييييييحثا

ووي وهٜييا أ يبحت اربياوة ال وثية  العمو نبة لم تسعلٌ أل تًيارن انٓبيي مٗت ةيا 

 . (111)1949واٌٖ ةاٟ ف  مح ايبة يام 

                                                 
(109)  Dower, John W., Op. cit., p.417. 
(110) Nakamura Takafusa, Op. cit, P.159.  
(111) James I. Matray, Japan's Emergence As A Global Power, (London: Greenwood Press), Pp.30-32 .  
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ةارييييا ايعهييييالا ووي ميييي  ٚعانيييية اروا ييييية اي ويييييو  ٖييييرر نييييو  الًمييييظ نعحويييييو  ييييّر ثانيييييت 

 22وطو  أل اسعمر هيا ارًوٟ ف   ًر ال ّر ثانعيا ريو  ¥( ي ) 360لوووالر الواةو 

يٝيييييول هييييييا ارًيييييوٟ فييييي   يييييًر ال يييييّر   ييييينة العالبييييية، ومييييي  ذليييييٞ يبيييييوو أل ووي اراو أل

مٗبيييياج لوٗييييور  العناْسييييبة البانايبيييية التيييي  ميييي  شييييؤفها أل اخييييري جٖع يييياو البانييييا   ميييي  

مٗانيييظ اليييووالر الواةيييو)$( )¥( ييي   360ي لعييل الوولبييية. لٗيييو ٛييال ووي اًعٗيييو أل مًيييوٟ 

% ميييي  ال يييياورا  البانايبيييية ميييي  ارناْسيييية  نلر ٗيييية أو 80هييييو ارسييييعو  اليييييي  ييييبمٜ  

 .  (112)  ف   م وإ الوولبةأخر 

يمٜيي  رإ ييية ايييؤثح   با ييية العيييوا ل التييي  وضيييً ا ووي مييي  خيييوٟ معالًييية ٚمبيييا  

ايييوْ٘ مميييواٟ وا يييتبًادها مييي  ليييول الٗلييياى ايثٝيييوم  والٗلييياى اي ييياي. ةبيييث نوُيييت 

نوبييول ييي   32ٚمبيية ممييواٟ ارعوْٗيية ميي  أمييواٟ اي   نيية الًاميية اليي  الٗليياى اي يياي )

)¥( نوبييييول ييييي   21( و)1947لوسيييينة ارالبيييية )¥( نوبييييول ييييي   59( و)1946لوسيييينة ارالبيييية 

ارالبييية ْٗيييو اخعوٓيييت جميييور اذ نوُيييت ٚمبييية  1949(. أميييا فييي   ييينة 1948لوسييينة ارالبييية 

نوبيول  58.3مٗانيظ ))¥(( نوبيول يي   37.3اوْ٘ ممواٟ ايثٝومبة ال  الٗلاى اي ياي )

خ  نيية الووليية لعُلبيية ارًييرون  ييناية الييحل اييوْٗت ميي  أمييواٟ الٗليياى اي يياي اليي  

ييام ننييٞ اييياو  امو ييظ أيمييار احٝيي  ٖ يية مماثويية ةبييث اؤ ييا  ميي  النٗييوو. ٚيييلٞ أٖر

% مييييي  ٖيييييرون ايييييياو  ايميييييار  يييييناية الٓحيييييم 70ننيييييٞ ايييييياو  امو يييييظ أيميييييار لعُلبييييية 

% ميي  ٖييرون ايمييار  ييناية 65% مي  ٖييرون ايمييار  ييناية اللاٖيية الٜ رباتبيية و87و

رون امو يييظ ال ييينايا  مخييير ، ي ييي   اويييٞ الٗيييرون % مييي  ٖييي23الةيييث  البحيييري و

ييي  أهمبيية ومٝاييية هييي  ارئ سيية ارالبيية التيي   ييومت نٗييرار منً ييا ميي  اٗييويم ٖييرون 

 .    (113)نويو 

                                                 
(112) James I. Matray, OP. cit., P.32. 
(113) Nakamura Takafusa, Op. cit, P.161.  
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اع   ٚيلٞ اهمبة نريامي ووي ف  مئشرا  الع  م وميا ةٗٗيل مي  مًيوال  

عمر ةتيالا ف  أ ًار السٕو السووا ، لٜ  مٌ ذلٞ ارآًت م ًار لشيٝظ محثيو  ومسي

ثيييييم اباطييييؤ  لشييييٝظ محثيييييو  ٖبييييظ فهاييييية الًيييييام، وفيييي  نواييييية ييييييام  1948منع يييئ يييييام 

نيييوأ  أ يييًار اريييواو أيعانبييية وج ييي هوٚبة ناال يييعٗرار لًيييوما و يييوت الييي  أيلييي   1949

مسعو  ل يا ٖبيظ ْيرن خلية ووي، وأ يبا  العبياطئ في  جاجيا  يحيو الع ي م وا يثة 

ييييي  يلييييي  آلبيييييا   التسيييييًح  وييييييوو  أيعييييياي  الييييي  ةيييييو ميييييا اذ ايييييم انٓبيييييي السبا يييييا  التييييي   اٚر

. 1948% ميييي  مسييييعو ا  ايعيييياي مييييا ٖبييييظ ايثيييير  فيييي  فهاييييية يييييام 60ال ييييناع  اليييي  ةييييوال  

وييياو أيعيياي ال راعيي  اليي  مسييعو اال السييانٗة وامسييت ارييواو الُياتبيية والسييوٌ البومبيية 

ٛاْو يييييا الييييييي  يعحيييييو  ٛاْبييييية ووْحييييي  ، و  ييييئ ذليييييٞ جٖع ييييياوي البانيييييا   ياٛيييييامورا اا

 : أ كككررقأىككارما لككلرأقكك هرفككيرطوك ككورأى"ككررلككهرر?;@8"فككير ب كك رعككالرٚشيياهو يبييال نييالٟٗو

رل عككككرق رعتككككورعلريككككلرل  وككككوارعحككككورعمككككوع رعل  عئ ككككاركنككككارنككككاورعلًككككاير
م
أعكككك،رمىككككطرع

 .(114)ي يذوورباماضار"

ينييييوما نييييوأ  السييييوٌ نالعييييواٟو نحر يييية فيييي  م ييييوإ اضييييا لت ايثانيييية اييييور جبا 

التي  او   "أ كيا رعل كو رعل كو عمل"وا ، وبالعال  ْبل هياهر  لشراةها م  السٕو السو 

ال  ارآاى أ ًار اريواو اضيا لت  وبيوأ  الٓجيو  نيحل أ يًار السيٕو السيووا  وم يًار 

 ييي  ذلييٞ فيي  الن يئ مخحيي  ميي  يييام 
 
الر ييمبة نااليٜمييا  ةتييالا اي هييت  نالٝامييظ، ْضييو

مة لشيييؤل الضيييرات ، وخيييوٟ ، نيييوأ  ايثٝومييية البانايبييية فييي  ااخييياذ انيييرا ا   يييار 1948

أه يييير  أة يييياتبا  اٗويييي  ٚمبييييا  النٗييييو  1949ارييييو  نييييحل ٛييييايول ال ييييا   واذار يييييام 

ٛال اًا   م  يٗ  ناألمواٟ  . (115)ارعواولة ف  ةسانا  خ ات  الٗلاى اي اي اليي 

يييام اروويييية فييي   ٛاييييت البانيييال تًيييا   مييي  يٗييي  نيييارًرون النٗيييوي وهييييا ميييا أٚوايييل مٖر

 1949البانييال ، اييم أيييول ييي  اي يي  الٓا ييظ ي ليية ووي فيي  اذار يييام ميييٚرا  ننييٞ 

                                                 
(114) Nakamura Takafusa, Op. cit, P.162.  
(115)  James I. Matray, OP. cit., Pp 32-34. 
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ٛاْو يا نيؤل ايثٗبٗية  ي   وام البو  نتنٓبي ارح ايبية في  ييسيال مي  الًيام يٓسيل، يير  اا

أل الع  م نوأ ناال عٗرار ٖبظ انٓبيي ميا  يم  نخي  ووي الٓا يظ نبيو أييل يير  أيضيا 

يييم أل نرييييامي ووي واي ييي  الٓا يييظ ٛيييال ن سييياطة يم ييي ظ الضيييربة الٗاضيييبة لوع ييي م. َر

يييت ذاايييل يييير  نيييال  ٛاْو يييا يخٓييئ مييي  مًٓيييٟو ال يييثر ي لييية ووي، لٜنيييل فييي  الٖو أل اا

ييييت واي  ييييو. شييييًر   ٛايييييت مجييييرو مضييييبًة لوٖو ذلييييٞ ال اًنيييي  أل  با ييييا  نريييييامي ووي 

ح  م  الراةة مسعٓبو  مي  الضيوان  ايثٝومبية في  اوار  أيمال يا،  ٛا  نٗس  ْو الشر

ٛا  يٓسييي ا أميييام خبيييار   ال أراو  ج يييعمرار فييي  ارناْسييية الوولبيييية  ْٗيييو ونيييو  الشييير

ٛايييييييييا اٗوييييييييب  الًموبييييييييا  وخٓييييييييس  والًييييييييوو  اليييييييي  اٖع يييييييياو السييييييييٕو ايثيييييييير، واي بييييييييارال 

العٝيييييالبٔ. وربميييييا ٛيييييال هييييييا أهيييييم اليييييوروج التييييي   اٚتشيييييٓ ا وأْييييياو منهيييييا البانيييييايبول مييييي  

 .  (116)نريامي ووي

ٛا  فيييي  اطييييار نريييييامي ووي  ييييثة فيييي  أ  مييييواوا  ارالبيييية، وشييييًر  وان ييييت الشيييير

نيالٗو٘ مي  امٝايبية ْشيظ ميمياٟ العجار ية  ايثٝومة البانايبة و ولة السوٌ العمو نبة

يييييئ، وليييييييلٞ خرنييييييت نمجموييييييية ميييييي   اذا لييييييم يٜيييييي  هنيييييياٙ ميييييي  اًمييييييظ يليييييي  ايٗيييييياذ ارٖو

ر ارًييييرون النٗييييوي ييييي  طر يييي٘ اييييياو   السبا ييييا  التيييي  ميييي  شييييؤفها تسيييي بظ وايسييييح  اييييْو

ٛايييت الٗنييا  الرتيسيية موليي  إلييياو  اييوو ر اييوو ر ممييواٟ الٓات ضيية اليي  الٗليياى اي يياي. 

النٗو ي  طر ٘ ٖرون م  ننٞ البانال الي  البنيٙو العجار ية التي  اٗرضي ا نيوورها الي  

ٛاييييييت شيييييرا  ننيييييٞ البانيييييال لوسييييينوا  مييييي  البنيييييٙو  الٗليييياى اي ييييياي. واللر ٗييييية ال ايبييييية 

نالعيييييال  اطوٖ يييييا الييييي  الٗلييييياى  مخييييير  مميييييا ييييييئوي الييييي    ييييياو  النٗيييييو فييييي  البنيييييٙو و مٜييييي 

اي ييياي، دهيييااحل الو يييبوعحل ايييم اخٓبييئ أ مييية جتعميييال فييي  البانيييال، ولٜييي    ييياو   سيييبة 

يييييت  ٖيييييرون البنيييييٙو مييييي  وول   ييييياو  الوواثيييييٌ فييييي  البنيييييٙو  يييييب ت مشييييياٛظ أخييييير  فييييي  ٖو

 .  (117)الة٘

                                                 
(116) Nakamura Takafusa, Op. cit, P.163.  
(117) James I. Matray, OP. cit., P.30; Michael L. Beeman, Public Policy and Economic Competition in 

Japan Change and continuity in antimonopoly policy, 1973—1995, (London: Routledge, 2002), p.14. 
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ٛايت أ وةا  الضر  بة واةو  م  اهم ج وةا  الت  ايج   خوٟ اويٞ 

لييييول ْر يييي٘ ميييي  خ يييي ا  الضييييرات  جمر ٝييييال نرتا يييية الييييوٚعور ٛيييياٟر شييييو   اررةويييية ميييي 

(Carl Shoup) في  ييام 
 
يٌ الٓر ي٘ اٗر يرا . لًيو ال ةضير شيو   1949، ْر

 
 م ميا

 
ييو ةيوثا

ميييٌ ي نعيييل الييي  البانيييال ٖيييومت الح نييية مجمويييية مييي  العو يييبا  الوايبييية لٓ يييم ْوسيييٓة 

بيام يهيام ميال  مبني  يلي  أ ي اج الوانبيا  ارعوا يية، ويلي  ْيرن الضيرات  ارباشير  ٖو

م مييي  أل هييييا النهيييام شييي و الًوييييو مييي  العًيييويو  اال أل أطيييار الًيييام م احييي    اليييَر

. و ير  1980لوضرات  ارباشر  والضرات  الع ايوية يل  اليوخظ ا يعمر  ةتيالا ييام 

 ةييٟو النهييام الضيير   ، وال ييبما اي  يي  
 
الييبًس أل   يياو  اي ييوٟ اليييي ة ييظ مييئخرا

 ييييياو  الضييييرات  َحييييي  ارباشيييير ، يمٜييييي  يييييوها محاولييييية إلييييياو  اٗبيييييبم نير ييييية الوايبيييية ل  

 .  (118)لوسبا ا  الضر  بة ارسعمر  الت  أوخوت يل  او با  ي نة شو 

ة السيييييٜٞ  1949ايييييم فييييي  ييييييام  انيييييرا  ييييييوو مييييي  ج يييييوةا  منهيييييا احو يييييظ شيييييٚر

ة الًاميية ل ة ييبييول لو ييٕ  وال يياأ والشييٚر وعبييِ ميي  ايثويوييية البانايبيية الوطنبيية، وشييٚر

ٛا  يامييية َحييي  خاضيييًة لسيييبلر  ايثٝومييية، وفيييي   ٛا  ةٝومبييية الييي  مئ سيييا  وشييير شييير

ة السييييييٜٞ ايثويييييييو الوطنبيييييية البانايبيييييية نتسيييييير ع  هييييييي  اررةويييييية جيعٗالبيييييية ٖامييييييت شييييييٚر

موهييئ )ماتييية ألييئ موهييئ(، مميييا تسييي   فييي   ييي ة يارمييية مييي  جةعجانيييا  100.000

ثت  وسيييوة مييي  ةييياال  العخر ييي  وجضيييرانا  التييي  ٖاميييت دهيييا النٗانيييا  الًمالبييية وةيييو

 .  (119)لًوو م  ار ا ٌ وةاال  ٖعظ َامضة

 - 1948ايي ام  مييا  ييب٘ مييٌ مييا شيي وال الٗييار  آلا ييبو ة خييوٟ ارييو  نييحل يييام  

مييييي  تُحييييي ا  نير ييييية وم حييييي  ، اذ اييييييوًْت الٗيييييوا  الشيييييبويبة ال يييييينبة نااجييييييا   1949

ية اليبوو موةيو  اي نو  ف  ةحل ايعٗوت الٗيوا  الوطنبية النهامبية نااجيا  ايا يوال ااٚر

نؤيييييوي الشييييبويبحل، وبيييييلٞ تُحيييي   موضيييياى فيييي  الٗييييار  آلا ييييبو ة نييييحل لبويييية و ييييثاها، 

                                                 
 لوم  و ي  لً ة شو  ال  البانال وانرا اال الضر  بة ف  ورا ة مو ًة م  ون ة يهر اار خبة ايهر:  (118)

W. Elliot Brownlee, Op. cit. 
(119) James I. Matray, OP. cit., P.30.  
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مت امنييية ميييٌ ايييوارا   1950وال يييبما لًيييو ال اييييولًت ايثييير  الٝور ييية فييي  ة  يييرال ييييام 

يت الييي ٛيال ْبيل  ٛايت مشيعًوة في  اني ا  اخير  مي  الٗيار  في  الٖو ايثر  البارو  الت  

وو مني ييام جٖع او  ، ولٜي  ميٌ اييوالى اويٞ ايثير  نيوأ  1949الًالم  اًا   م  ٛر

الييوٟو لشييرا  ارييواو ج ييت اابجبة ار ميية وبييوأ  أ ييًار ارييواو ناالرآيياى فيي  نمبييٌ أيحييا  

الًييالم، وهييو مييا ا ًٜييا نوضييوة يليي  السييٕو البانايبيية اذ ةييو  ارآيياى ةيياو فيي  أ ييًار 

ٛايييت البانييال تًييا   1950ميي  منع يئ يييام نبيٌي ارييواو ناي مويية وارٓييرو انعييوا    
 
. محوبييا

جيؤ  ونيو ارسيعوروي   وو اٖع اوي ف  اطار نريامي ووي اليي نوأ ييئت  ثميار ، ْو م  ٛر

أيٓسييي م فييي  ةموييية محمومييية لعوببييية الييينٗ  ايثا يييظ و  ييياو  اللوييي  يلييي  اريييواو اي يييام 

 .  (120)والسوٌ ارسعورو  مخر  

الٝور ييييييية وبيييييييوأ اي ييييييييالا ممر ٝييييييي   ينيييييييوما اييييييييولًت ايثييييييير  فييييييي  شيييييييبل اي   ييييييير 

ناالشييييييت اٙ فييييييي  الًموبيييييييا  الًسيييييييٜر ة  يييييييور  اوامييييييير مٓاوهيييييييا أييييييييل يجييييييي  يلييييييي  البانيييييييال 

ا يييعويا  وليييو ن ثييي  الةعبييياط  الشيييرطة الوطنبييية ةر يييا منهيييا فييي  ارحاْهييية يلييي  ممييي  

الييييواخل ، وينييييو ايثيييير  وةتييييالا ٖبييييظ ايييييوالي ا أميييير  ٖييييوا  جةييييعوٟ البانييييال نانع ييييا  

ان ييييي   الوولييييية الر يييييمبة مييييي  ٖييييياو  ايثييييي   الشيييييبوع  وأيضيييييا  ايثييييي   وال حييييي  نمبيييييٌ 

، وال ييييبما لًييييو ال الوبييييت أوضيييياى ايثيييير  (Akabata)وةهيييير   شيييير ميييييوم ايثمييييرا  

 ميييي  ٖييييوا  الواليييييا  ارعحييييو  جمر ٜبيييية فيييي  ايثيييير  الٝور يييية، ومجر ا هييييا 
 
 مباشييييرا

 
اييييوخو

ر ة مخييير  التييي  يحعان يييا وينيييوها اٗيييرر شيييرا  ٚمبيييا  ٚبحييي   مييي  الًعييياو واريييواو الضيييرو 

اي يييالا جمر ٝييي  ميي  البانيييال، وألل اوييٞ العٝيييالبٔ ليييم اٜيي  مييي  اٝييالبٔ جةيييعوٟ ْويييم 

يييعم وْييٌ ثمنهييا ميي  موا ييية افهييا  م شييلة ايثرببيية ايمييا ميي  ةسييا  اروا ييية الًسييٜر ة 

 يلييييي  جٖع ييييياو 
 
لووالييييييا  ارعحيييييو  وباليييييووالر ممر ٝييييي  أيضيييييا، وهيييييو ميييييا ا ًٜيييييا ايجانبيييييا

ييييم )الب ٛايييييت نحييييووو 1انييييا  ، و و يييي  اي ييييوٟو ٖر ( ال ٖبميييية اوييييٞ ارييييواو وجةعبانييييا  

                                                 
(120) Curtis Andressen, A short History of Japan from Samurai to Sony, (Thailand, 2002), p.129.  
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موبييول( فيي  السيينة ال ال يية نمييا فيي   500موبييول ووالر( فيي  السيينعحل موليي  وال ايبيية و) 300)

ح ها م  اي وما  مخر    .  (121)ذلٞ أ وةا  َو

م )  .(122) (( ٖبمة طوبا  ارشت يا  ج ع ناتبة )آالّ الووالرا1نوٟو ٖر

 عمجنو  علع،ما  علبىا   ت ا.  

 99@.?9: <9@.?@ >@@.@99 عل ًارضقتو

 ?8=.>8: <=<.@< 8>?.>:9 عل ًارعلثاى ا

 ?9:.9@; >?<.=?8 :;>.>4: عل ًارعلثالثا

 84=.>@9 84@.4<8 44<.;89 عل ًارعلرع"يا

 =>9.=?8 4;<.<84 =8>.?< عل ًارعلعام ا

 =:<.?8=.8 @89.;;= <4=.;<@ عمجنو 

ييييم ) ( العُحيييي  السييييريٌ اليييييي أ ييييا  جٖع يييياو البانييييا   خييييوٟ 2يبييييحل اي ييييوٟو ٖر

 لًام 
 
موبيول  400، وينوما نوِ الع ي  العجياري ميا يٗيار  )1949ايثر  الٝور ة ٖبا ا

 900موبول( ف  ةيحل نوُيت ٖبمية اليواروا  ) 500ووالر( ةبنما نوُت ٖبمة ال اورا  )

ت اشح  ال  ونوو لًس  ايثوٟو البويوة ومنهيا ٚٓالية ٛال العٜٓح  ف  ذلٞ ا. موبول( لٖو

ًيييييت ايثييييير   الوالييييييا  ارعحيييييو  لوبانيييييال لح يييييروي مييييي  هيييييي  م مييييية، وميييييٌ ذليييييٞ ْٗيييييو ْر

نوبيول ووالر( في   1.3، و)1950موبيول ووالر( في  ييام  800الٝور ة ٖبمة ال اورا  ال  )

( 3يٛور فييييي  نيييييوٟو ). أٚثييييي  مييييي  ذليييييٞ، ٛيييييال وارو ارشيييييت يا  ج يييييع ناتبة ارييييي1951ييييييام 

يعضم  اربالِ الت  أيٓٗت م  لول اي نوو جمر ٝال ويواتو م ف  البانيال والتي  ْاٖيت 

(، يليييي   يييي بظ ار يييياٟ، نوُيييييت 1ٖبم هييييا ٖبميييية ارشييييت يا  اي ا يييية اريييييٛور  فيييي  نييييوٟو )

 ) 1.3) 1951 ييييييييياورا  ييييييييييام 
 
موبيييييييييول ووالر( أربييييييييياة  600نوبيييييييييول ووالر( اٗانو يييييييييا اٗر بيييييييييا

                                                 
، )الٗييياهر : 1989-1912هشيييام يبيييو الييير ّو ةسييي ، ايييار ا البانيييال ايثيييويث وارًا ييير ي يييري طااشيييو وشيييوا  (121)

 .278-277(،   2003مٜعبة جيٝوو ار ر ة ، 
(122) Nakamura Takafusa, Op. cit, P.165.   
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ارآًييييت أربيييياة  1952، وفيييي  يييييام 1951و1950ي ا يييية خييييوٟ مييييو  يييييامحل ارشييييت يا  ا

نوبييييييول ووالر( ميييييي   1.2موبييييييول ووالر( مٗارييييييية نييييييي) 800ارشييييييت يا  اي ا يييييية لع ييييييظ اليييييي  )

ال ييياورا ، م يييظ ذليييٞ العيييوْ٘ الوا ييي  لوسيييبولة جنن بييية فييي  البانيييال وال يييبما اليييووالر 

 .  (123)البانا  جمر ٝ  اي لو  الرتيسة جول  ف  الور جٖع او 

ميييي  ارعًييييياّر يوبيييييل أل جٖع ييييياو البانيييييا   اًعمييييو أ ا يييييا يلييييي  مبيييييوأ العجيييييار  

يييييوو التييييي  يمٜييييي  ا يييييعح اوها  ييييي  التييييي  احيييييوو  العج ح يييييية أي أل ٚمبييييية اريييييواو اي يييييام والٖو

النييااي جٖع يياوي ٚٝييظ، وينييوما يٝييول هنيياٙ يٗيي  فيي  ارًييرون ميي  النٗييو منن يي ، 

يعييياي ألل اريييواو اي يييام الضيييرور ة ليسيييت معاةييية، لٜييي  ي يييبع مييي  َحييي  ارمٜييي    ييياو  أ 

خوٟ مرةوة ايثر  الٝور ة ارآًت واروا  ارواو اي يام مميا أو  الي  ارآياى مسيعو  

ٛا  وه ييير  اللٓييير  80أيعييياي الييي   % خيييوٟ ثيييو   ييينوا ، وبييييلٞ  او   أربييياة الشييير

ذلييييٞ فييييي   التيييي  وضييييًت جيعًيييييا  جٖع يييياوي يلييييي  ارسييييار العيييييثبع، و مٜيييي  موةهييييية

ح هيييا 2اي ييوٟو ) (  اذ ٛييال ا وهييار  ييناية الُيييٟ  والٗليي  و  بنيية الييورٕ وم ييمو  َو

ٛاييييت مونيييوو  أييييام ميييا ٖبيييظ ايثييير  أنييير  يعييياتي  مييي   ييينايا  السيييوٌ ج ييي هوٚبة التييي  

 .  (124)هيا النهون جٖع اوي

                                                 
(123) Nakamura Takafusa, Op. cit, P.166.  
(124) James I. Matray, OP. cit., P.35.  

 1954 1953 1952 1951 1950 1949 آا بظ

ال يييييييييييييييييييييييياورا  )موبييييييييييييييييييييييييول 

 ووالر$(

510 820 10355 10273 10275 10629 

مشيييييييييييييييييييت يا  ا يييييييييييييييييييع ناتبة 

 )موبول ووالر$(

 592 824 809 597 

اليييييييييييييييييييييييييييييواروا  )موبيييييييييييييييييييييييييييييول 

 ووالر$(

905 975 10995 20280 20410 20399 



61 
 

 .(125)( العجار  وأيعاي ف  مرةوة ايثر  الٝور ة2نوٟو )

 

ٛاييييت م ويييت اةعبانيييا  اي  ييييالا جمر ٝييي  مييي  السيييوٌ وارنعجيييا  البانايبييية التييي  

و   وٌ ا  هوٚبة، والت  اطو٘ يو ها  ارشت يا  الًسيٜر ة ج يع ناتبة  أةيو  يل  َم

طويي٘ يوبيييل  اللٓيير  جٖع يياوية موليي   فييي  
ط
اي واييي  ار ميية التيي  ا ييي مت نعحٗبيي٘ مييا أ

ٛايييييييت تًعمييييييو  مييييييٌ فهاييييييية ايثيييييير  1954اويييييٞ اررةويييييية والتيييييي  اي هييييييت ييييييام  الٝور ييييية التيييييي  

نالورنييييية م ييييياج يلييييي  ايعييييياي السيييييوٌ ج ييييي هوٚبة لعمبح هيييييا يييييي  اللٓييييير  جٖع ييييياوية 

والتييييي   يييييمبة نمرةوييييية النميييييو ييييييال  السيييييرية فييييي   1973-1956ال ايبييييية التييييي  نيييييوأ  ييييييام 

جٖع او البانا   والت  ايعمو  يلي  ال ينايا  الٜ ي   وايثوي ية في  اٖع ياو ميا لًيو 

 .  (126)ايثر 

ييييم )  لٗبميييية 3اشييييح  اي ييييوٟو ٖر
 
( اليييي  مييييواو ارشييييت يا  ج ييييع ناتبة اي ا يييية ابًييييا

ٛاييييييت اريييييواو الرتيسييييية  ييييي  الشييييياةنا ، ومٖمشييييية الٗلنبييييية  الًٗيييييو، فييييي  السييييينة مولييييي  

ح هييييا مييييي  ضييييرور ا  معلوبيييييا  اي يييييالا البومبييييية، أمييييا فييييي  السيييينة ال ايبييييية  بة َو وال ييييْو

ييا  السييبارا   والٓحييم ال ييوار  فيي  الٗاتميية، أمييا فيي  اةعوييت ٖلييٌ َبييار السييبارا  ومحٛر

ٛايييييت  السييينة ال ال يييية ْاةعويييت اليييييخاتر وم يييحثة اررابيييية موليييي ، وميييا يمٜيييي  ٖوليييل افهييييا 

نارجمييييييييظ مييييييييواو ا يييييييي هوٚبة وتًليييييييي   ييييييييور  وا ييييييييثة ييييييييي  احر ييييييييٞ   ويييييييية جٖع يييييييياو 

وال يييييناية البانايبييييية نميييييا ين ييييي م ميييييٌ معلوبيييييا  السيييييٕو ارعم يييييظ نعُلبييييية اةعبانيييييا  

 .(127) ٝ  وجيٓعاة والًوو  ال  السٕو الًاربةاي يالا جمر 

                                                 
(125) Nakamura Takafusa, Op. cit, P.166.  
(126) Chalmers Johnson, Op. cit, P.23. 
(127) Nakamura Takafusa, Op. cit, P.167.  

مئشييييير أيعييييياي ال يييييناع  

 (100ب1949)

100 123 169 181 221 240 
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 في  اةعمياٟ خيون  1951ٛايت الوالييا  ارعحيو  جمر ٜبية في  ييام 
 
آٜير نيويا

ببت ، وفيييي  م ييييظ اوييييٞ الهييييروّ أ ييييبع ميييي   ايثيييير  الًاربيييية ال ال يييية مييييٌ جاحيييياو السييييْو

ة الضييييروري العٜٓحيييي  نييييؤل البانييييال يجيييي  أل ا ييييبع ٖايييييو  لوٗييييوا  الًسييييٜر ة ممر ٜبيييي

ٛايييت آٜيير فيي  ذلييٞ  بيت. وتشييح  الوثييات٘ ممر ٜبيية اليي  أل الواليييا  ارعحييو   ضييو السييْو

 في  
 
 م ميا

 
مني مو  طو وة، وليلٞ ْبل ونوو  يناية م يحثة في  البانيال أ يبع ين يرا

ح  م يحثة  اياو  تسوبع البانيال. لٗيو ٛيال مي  ارٗيرر ا يعًماٟ  ينايا  م يحثة لعيْو

شٕر آ با، وهيا ما ةو  نالًٓظ لًو ٖبام لًيس ار يا ٌ لُح  الشبويبحل ف  ننو  

 الةعبانيييييييييا  ومعلوبيييييييييا  اررةوييييييييية، ويميييييييييظ لًيييييييييس 
 
ٗيييييييييا نيييييييييبنرا  أ يييييييييوةا  الو مييييييييية ْو

. وميييا  يييب٘ اشيييح  (128)ال ييينايبحل البانيييايبحل نيييالعحٙر نحمييياج الةبيييا   يييناية م يييحثة

نايبول ورنييياٟ نوضيييوة الييي  وينامبٜبييية جٖع ييياو البانيييا   واررويييية التييي  يعمعيييٌ دهيييا ال ييي

ييور هم يليي  احر ييٞ   ويية جٖع يياو البانييا   ميي  نويييو والعًيياول  جيمياٟ البانييايبول ٖو

 والعٝامظ ارمح  نحل الٗلايحل الًام واي اي. 

م )  لٗبمة يٗو الشرا 3نوٟو ٖر
 
 .(129)( ا نبٔ ارشت يا  ج ع ناتبة ابًا

 السيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييينة السنة ال ال ة السنة ال ايبة السنة مول  الع نبٔ

 الرالًة

السيييييييييييييييييييييينة 

 اي امسة

ٖلييييييييييييييٌي َبيييييييييييييييار  الشاةنا  1

 السبارا 

 م حثة م حثة م حثة

ارولييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا  2

 الٗلنبة

 الٓحم الٓحم الٓحم الٓحم

ارولييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا  3

بة  ال ْو

اروليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا 

 الٗلنبة

أٚبيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياج 

يٗييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياٖح  

ميييييييييييييييييييييييييييييييييواو  مواو َياتبة

 َياتبة

                                                 
(128) Curtis Andressen, Op. cit, Pp.126-129. 

 ايواو الباةث. (129)
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مخيييييييييييور  مييييييييييي  

 الٗن 

مييييييييييييييواو البنييييييييييييييا   4

 أ شاتبة

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييٓاتع 

 اللبظ

م يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوٙ 

 تٜةالشا

ميييييييييييييييييييييييييييييييييواو  مواو مثا 

 مثا 

أٚبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياج  5

يٗيياٖح  مخييور  

 م  الٗن 

أٚبيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياج 

يٗييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياٖح  

مخيييييييييييور  مييييييييييي  

 الٗن 

البلار ييييييييييييييييييييييييا   السمنت

 اي اْة

 السمنت

 

ايعياي البانيال مي  أميواوا  الًسيٜر ة وجةعبانيا  الضيرور ة لح يييالا  ارآيٌ

م مييييي  ْيييييرن ةهييييير يلييييي  ايعييييياي م يييييحثة مييييي  ليييييول  يييييولة السيييييوٌ  جمر ٝييييي  يلييييي  اليييييَر

بييظ وخييٟو مًاهييو   ييال ْرا سيسييٝو  1952لعمو نبيية فيي  نيياوة جميير، ولٜيي  فيي  يييام ا ٖو

  (San Francisco Peace Treaty)لوسييوم 
 
ييٌ ممر ٜبييول ايثهيير ن تبييا ةحيي  العنٓبييي ْر

بييييظ ال اوضيييٌي مًاهييييو   وا ييييعؤيٓت البانييييال ايعيييياي أمييييواوا  الًسييييٜر ة وم ييييحثة، ٖو

رعحييييييو  م يييييياج خييييييوٟ ةٗبيييييية ايثيييييير  السييييييوم موضييييييٌ العنٓبييييييي، وضييييييًت الواليييييييا  ا

الٝور يية التيي  م وييت مرةويية م ميية فيي  العييار ا جٖع يياوي البانييا   لًييو ايثيير ، وامسيي الا 

ٛايييييت  ميييي  ارحعمييييظ ةبنهييييا ال يييييعم اييييياو  اةبييييا   ييييناية م ييييحثة فيييي  البانييييال اٚثيييي  ممييييا 

 .  (130)يوبل ٖبظ ايثر 

م مييي  مييا  يييب٘ ومييا يحسييي  لوسا يية البانيييايبحل فيي  اويييٞ ا ررةويية ْيييبل يليي  الييَر

البانال لم اج ل٘ ف  ارنحور الوير م  الًوٖا  ارعوار  نحل الوالييا  ارعحيو  وجاحياو 

                                                 
 لوم  و ايهر: (130)

 Amano, Ikuo, Postwar Japanese Education: A History of Reform and Counter reform, (New York: 

Garland Publishing, INC., 1998). 
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ببت ، اذ ةيياْهوا يليي  يييوم ايييول مواٖيئ  با ييبة ورٚيي وا ْٗيي  يليي  جْيياو   السييْو

ح  يلييي  اي وايييي  جٖع ييياوية. وينيييوما  مييي  جوضييياى الوولبييية إليييياو  ننيييا  البانيييال نيييالتٚ 

، و يييييع  1953فييييي  اذار ييييييام  Joseph Stalinم الروحييييي   نو  ييييئ  يييييعالحل ايييييوف  الييييي يب

ال يمييييا  الييييروج اي ييييوو الييييي  احسييييحل الًوٖييييا  ميييييٌ الواليييييا  ارعحييييو  ورو  الوالييييييا  

ارعحو  نار ظ نوأ  مو  مي  العًيااالا السيوم  نيحل البويوي  في  منع ئ اي مسيينا ، 

 لييييلٞ ايييم الُيييا  ْٜييير  ايييياو  تسيييوبع البانيييال، ليييم 
 
تشيييًر البانيييال نحيييري مييي  ذليييٞ وابًيييا

ٛاييت  م افهيا يلي  اي ايي  السبا ية   ْٗ ، َر
 
ٛال اٖع اويا العحٟو ألل وورها وويم ا 

الرانع مٚ   وال بما لًو أل ش و  السينعال جولي  وال ايبية مي  ايثير  الٝور ية ذرو  

ببت ، ووْيييييير  مرضييييييبة  العييييييوار فيييييي  الًوٖييييييا  نييييييحل الواليييييييا  ارعحييييييو  وجاحيييييياو السييييييْو

بييييٌي مًاهييييو  أمنبييييية ومًاهيييييو   ييييوم فييييي   يييييال ْرا سيسييييٝو نيييييحل الوالييييييا  ا رنا ييييبة لعٖو

 .  (131)ارعحو  والبانال

Aعلعة.ا 

م ميي   امحي  ي ييو جةيعوٟ جمر ٝيي  لوبانيال ويموبيية  ومٗرطية البانييال  يلي  الييَر

ٛاْية نعحٗبي٘ ايعًيا  اٖع ياوي  سيي    ال يًوبا  التي  مير  دهيا البانيال ويلي  ال يًو 

يييييم جضييييي ٛاييييييت مو مييييية لعويييييٞ اررةوييييية َر لرانا  الًوييييييو  وةالييييية ييييييوم ج يييييعٗرار التييييي  

ارًٗييو  ميي  اييار ا البانييال. اذ  ييار  البانييال نلييٕر معًرنيية فيي  لًييس جةبييال و ييار  

يٜا جاجا  ف  أةبيال أخير ، ويياو ايثيويث يي  ايياو  التسيوبع، ولٜي  في  ارح يوة 

 فيييييي  النهاتبيييييية شيييييي و  البانييييييال ارآايييييييا فيييييي  مسييييييعو ا  ار
 
ًيشيييييية لوٗلايييييييا  مٚثيييييي  ْٗييييييرا

ٛاييييت او ييئ نافهيييا ويمٗراطبيية، وارآيييٌ وخيييظ الًمييياٟ  ارجعمييٌ يتبجييية لوسبا يييا  التيي  

م ميي   نبييا  لسيي   ضيير بة الييوخظ والع يي م يليي  الييَر واري اريحل، واٗويي  ا يينبٔ َم

اال أينيا  سيعلبٌ الٗيٟو  "عل كو رعل كو عمل"أل لًض م ةٗ٘ ثرو  م  خوٟ الًمظ ف  

م ارعيييييييوا ل ةٗييييييي٘ ار  يييييييو مييييييي  ارسييييييياوا  جٖع ييييييياوية وجنعمايبييييييية. ليييييييم تًيييييييو أل العٗيييييييو

                                                 
(131) Curtis Andressen, Op. cit. P.31. 
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ٛا  الًموٖيييييييية  هييييييييبم  يلييييييي  ال ييييييييناية وميميييييييياٟ العجار يييييييية وأمسيييييييي الا  ارنهميييييييا  والشيييييييير

العناْا ايثر ف  م وإ ال ٓة الُالبة لوٖع ياو البانيا  ، وايم ًْيو وضيٌ  م ياج 

 ومجعمٌ ما لًو ايثر  ف  البانال.الٖع او 
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3 
 يف الصحافة اليابانية 1973ازهة النفط عام 

 صحيفة ديلي يٌهيٌري امنٌذجا  
اثنيييا  البحيييث فييي  مٜعبييية الييييوايت  2012تًيييوو ْٜييير  الورا ييية ايثالبييية الييي  يييييام 

البانا   )ال  رال( ي  صثٔ يانايبة نالوُة جيٝوح ية م  انظ ايث ٟو يلي  العُلبية 

يييييّو يلييييي  ا يييييبا  ْيييييو  ايثييييي   الوب  الييييي  البومبييييية لويعخانيييييا  الب انايبييييية ٚمحاولييييية لوٖو

( فييي  جيعخانيييا  البانايبييية منيييي (132))نمنعيييو Liberal Democratic Partyاليييويمٗراط  

 2012و 2009، وبييحل يييام  1993نا يع نا  ْوا ييظ ٖوبوية فيي  ييام  1955اؤ يسيل يييام 

، وينيييوها يثييي   يلييي  صيييثبٓة ويلييي  يومبيييوري )
 
يييت ايثاضييير اٗر بيييا  ييي  واةيييو  مييي  الٖو

يبييييييوو ميييييي  تسوسييييييظ العييييييثٔ اي مسيييييية الٜ يييييي   فيييييي  البانييييييال( نن يييييي  ها جيٝوح ييييييية التيييييي  

، لٜيي  ارشييٓ ها فيي  مٜعبيية الييوايت البانييا   نييوأ  فيي  1950فيي  يييام  ايييواوها افهييا  ييور 

ٛاميييظ فييي  مٜعبييية اليييوايت يلييي  م ييي  اييييواوها نيييحل 1969اواخييير ييييام  . يمويييت ريييو  شييي ر 

يل    خ ٛظ ما يعًو٘ نجمنعيو وجيعخانيا  البانايبية ٚر   خول ا  1976-1969يام  

ويوٖيييية البانيييييال نالشييييٕر جو ييييي ، وةبنهيييييا لٓييييت ايتبيييييا   العحيييييٟو الٜبحيييي  فييييي  العُلبييييية 

، وايييييوايبا ها 1973البومبييييية لٗضيييييايا الشيييييٕر جو ييييي ، منيييييي ٖبيييييام ةييييير  اٚعيييييوبر ييييييام 

يية ضييو ا ييراتب ظ والييوٟو ال ييبما لًييو ايييول الًيير  ا ييعخوام اليينٓ  ٚسييوة فيي  ارًٚر

الوايميييييية ل ييييييا التيييييي  اا يييييي  ميييييي  خول ييييييا العييييييؤثر الوا يييييي  والعحييييييٟو الٜبحيييييي  فيييييي  السبا يييييية 

مككارعثككا ي رخ  هككارعلكك،قعف رقو ككبا رعل ق ق ككارلكك لألار البانايبيية اجييا  الشييٕر مو يي .

علتدوارفيرعل  ا ارعل اباى ا،رقإ رإور" ب رعلكً  رقخا كارعل كو رعل اباى كارلكه،ر

ع كككتا،عمهرك كككةحرفكككيرعميرككككا رإككك رمكككٍرر:<@8عكككالر  ككك نار"يككك،رععكككةورعليكككر رفكككير

عمن كككٍر بطكككهربوككك،ما رى  كككوورقعلتككك،إو رعلككك يرع.كككا روقتوكككا رعل ابكككاي رىت جكككار

                                                 
يت ايثاضير نا يع  1955ايث   الوب  ال  البانا   : هو ايث   ايثياٚم في  البانيال منيي اؤ يسيل ييام  (132) نا  الي  الٖو

 ْوا ظ ٖوبوة ويًّر نالبانال نؤ م نمنعو.
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شيويهرعلكيورعل ابكاي ربىك  رمكٍرعلو يكا رقعثكر رفكيرى كو رعلتطكعهرعليكام رعتكور عرك ر

عا،رعلرو وع رعل اباى ارقإورمارمث رو إا.اروقتكورل هايكارعوكررعلًنكورعكاتيرعل كر 

  ر9<@8عى تاحرعلو يا رعمتد،سرعحورعلويورعالر

تردي العالقات مع الواليات المتحد  ونهايةة الممةو االقتصةادي عةالي     

 :(133)السرعة

 ن يوما  يبٜسيول 1971 يًٗت البانيال في  يييام 
 
 Nixon، نميا ييّر اار خبييا

shocks(134) ينيييييييوما ايونيييييييت الوالييييييييا  ارعحيييييييو  تًيييييييو م اليييييييووالر فييييييي  أ يييييييوإ الًميييييييو ،  

. ْضيييييو يميييييا ايونيييييت ينيييييل ارٓاوضيييييا  نيييييحل 1971الوولبييييية فييييي  اي ييييياما يشييييير مييييي  ا  

ورتيييا ايثٝوميية البانايبيية Richard Nixon (1969-1974 )الييرتيا ممر ٝيي  يبٜسييول 

                                                 
والتيي  ةٗيي٘ خول ييا جٖع يياو البانييا    1973-1955مرةويية النمييو يييال  السييرية  يي  اررةويية ارمعييو  نييحل يييام   (133)

 ال  ثالث اٚ   ٖو  اٖع اوية ف  الًالم. لوم  و ايهر:  1968ٖٓ ا  ٚبح   لب ظ ف  يام 
ام ْبل  ث  اليه  م  العًاميظ ارباشير وتً يو   1944ل  نر عول ووو  يام لًو ال يٗو مئامر النٗو الوو  (134)

الوالييا  ارعحيو  ممر ٜبية في  اآاٖبية نر عيول ووو  أميام وٟو الًيالم نيؤل مي  اسيوم ا خمسية وثوثيحل ووالرا تسييومل 

بة م  اليه  أي ام احويو  ًر الووالر يلي  أل يٝيول  بية و 35تُلبة الووالر م  اليه ، و   أٖو  اسياوي أٖو
 
والرا

ميييي  اليييييه ، و ييييم  الييييووالر لًييييو هييييي  جآاٖبيييية يمويييية  ييييًبة، وتًاموييييت نمبييييٌ وٟو الًييييالم نالييييووالر لًييييو  يمويييية 

انيييؤ و يييوم الًيييالم أْيييراوا 1971لوعيييواٟو وا يييعمر ذليييٞ الوضيييٌ ةتيييالا خيييري اليييرتيا جمر ٝييي  يبٜسيييول فييي  ييييام  ، ْو

، أي يجيٟ  وشًوبا وةٝوما  نؤل الواليا  ارعحيو  لي  تسيوم ةيامل مظ ًوَّ   اليووالر ميا يٗانويل مي  ذهي  وال اليووالر  يبظ

ل يحيوو  الًيرن واللوي  وهيو ميا اطوي٘ يوبيل  يومة يبٜسيول. بميا يعًوي٘  ف  السيٕو احيت ارضياربة و يًر  يْر ْو

ٛايييت جوليي  فيي    15نالبانييال، ٖييام يبٜسييول لًييوو ميي  جنييرا ا  أو  اليي   اضييلرا  الًوٖييا  ممر ٜبيية البانايبيية. و

، و ييي  اييييول اليييرتيا يبٜسيييول ناييييل  يييبٗوم ن  يييار  الييي  نم ور ييية ال يييحل الشيييًببة، ومييي  وول أي 1971ميييو  ييييام ا

% يليي  واروا  الواليييا  10آ  ينييوما أ ييور الييرتيا ر ييوم اضيياْبة ننسييبة  15اشييًار مسييب٘ لوبانييال. وال ايبيية فيي  

ٛايت ال ومة ال ال ة ينوما ان 1971ارعحو  ف  تشر   ال ا   يام    رتييا ايثٝومية البانايبية  يااو يلي  ٖبيٟو ، و

الٗبيييييوو اللويبييييية يلييييي   ييييياورا   يييييناية النسيييييبي البانايبييييية الييييي  الوالييييييا  ارعحيييييو  ، واثييييير  اويييييٞ ال يييييوما  يلييييي  

 م واٖبة  ااو و  وت ا عٗالعل. 

 William D. Hoover, Historical Dictionary of Postwar Japan, (United Kingdom: Scarecrow Press, Inc., 

2011), p.330. 
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في  خعيام مسيح ال  (135) (1972اميو   7-1964تشير   ال يا    9) Isaki Satoااساٛ   ااو 

بنيييياوا اليييي    با ييييبا ٚبحيييي ا  السبا ييييبة ييييي  اآييييإ نبييييياو  أٚو
 
ييييوَّ  أيجييييا ا البانييييال، التيييي  يظ

لسيااو وةٝومعييل، لٜيي  فيي  اطيار اوييٞ ارٓاوضييا  طويي  مي  البانييال خٓييس  يياورا ها ميي  

ارنسيييونا ، وليييم يٜييي  ذليييٞ لسييي   ا يييوير البانيييال ٚمبيييا  ٚبحييي   مييي  ارنسيييونا  الييي  

  الواليييييييا  ارعحييييييو  ممر ٜبيييييية، لٜيييييي  لسيييييي   أل م يييييينع  الُييييييٟ  والنسييييييبي فيييييي  الواليييييييا

اي نوببة ويموا يبٜسول أثنا  جيعخانا  الرتا بة، وبارٗانظ تً يو ل يم نحيث البانيال 

يلييييي  اخٓيييييبس  ييييياورا ها النسيييييبجبة. وةيييييٟو اروضيييييوى ذاايييييل يييييير  جٖع ييييياوي البانيييييا   

ييت  ٛاْو ييا نؤيييل ٛييال هنيياٙ اآييإ  ييري يٌٗيي   أيييل لًييو ٖو ارًييروّ ايييياٙ ياٛييامورا اا

بنيياوا، يليي  البا نييال ال تًويي  ٖبييوو الع ييوير، اال أل مميير ا ييعُٕر ٖ ييح  ميي  يييوو  أٚو

يييامحل ٖبييظ أل تًويي  ايثٝوميية البانايبيية ْيييرن ٖبييوو يليي  ا ييوير ارنسييونا ، لسييي   

ييييينع  الُيييييٟ  والنسيييييبي البانيييييايبحل، جمييييير الييييييي اَضييييي  اليييييرتيا جمر ٝييييي   مًارضييييية م ِّ

  جمر ٜبية يبٜسول م  ذلٞ العؤخح ، مميا أو  الي  ايروي الًوٖية نيحل الوالييا  ارعحيو

 .  (136)والبانال

يبٜسيييول البانيييال نلييير ٗعحل. مولييي ، اييييل أخٓييي  يييي  البانيييال العحيييٟو فييي  ياٖييي  

 با يييييييية الواليييييييييا  ارعحييييييييو  اجييييييييا  ال ييييييييحل، التيييييييي  أو  اليييييييي  ا ييييييييع ناّ الًوٖييييييييا  نييييييييحل 

                                                 
ييي    با ييية  يييااو يلييي  موا يييوة النميييو أٖع ييياوي والوةيييو  الوطنبييية اربنبييية يلييي  الثييي ا  ارييياوي يييي  طر ييي٘  (135) ٚر

الًمظ يل  احٗب٘ انماى ممة، ال بما لًو أل نوأ  مومع ارسعٗبظ ارشيٕر لوبانيال اع ي ، ويميظ يلي  تةي بٌ 

وبٗيي  فيي  من يي  رتيييا ايثٝوميية ةييوال  ثمييال  يينوا ، و يي  أطييٟو   سييبال ماًيي   البانييال الًسييٜري وأ ييعًماري.

 
 
ًاٚسييا  مظ

 
مييو  لرتا يية ايثٝوميية لًييو ايثيير  .ي يي    ييااو منا ييلظ السباحيي   نٗولييلد   متييالا مييا ااخييي  البانييال طر ٗييا

ييا  وبشٝظ وثب٘ ، ْبل  البانال ا وهر . لد
 
ًا   ومتالا ما يمظ  البووال مًا عحو ، ْبل  البوو اظ

ظ
ْيبل   با يت   لوواليا  ار

ٟ  أثييير ذليييٞ ، نيييات   يوبيييظ لوسيييوم فييي   ضيييمال السيييوم فييي  الًيييالم  . ييييا عحيييو  لد
ظ
ٌ  الوالييييا  ار  ييي   أل يعًييياول نالٝاميييظ مييي

ٛال  يو ٔ نوايبة  وم م  ون ية يهير اليبًس آلاخير. لوم  يو انهير:  1972 م  ون ة يهر البًس، أو يال ا ٛويلظ 

ويمٗراط  ووور  فييي  العحيييوال  السبا يييبة وجٖع ييياوية وجنعمايبييية فييي  ييييو  ْاضيييظ الًيييامري، ايثييي   الوب  الييي  الييي

 .2014، اطروةة وٚعورا  )َح  منشور (، ٛوبة آلاوا ، نامًة لُواو، 1973-1955البانال 
(136) Nakamora Takafusa, Lectures on Modern Japanese Economic History 1926-1994, 2nd ed, (Tokyo: 

LTCB International Library Foundation, 1999), P.243.  
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يييال أييييول يييي    يييار  يبٜسيييول لو يييحل فييي  اي ييياما يشييير مييي  اميييو  ييييام  اليييوولعحل، ٛو

لوبانيييال، وبًيييو شييي ر، أي فييي  اي ييياما يشييير مييي  آ  أيوييي  نم انييية  يييومة ٖو ييية  1971

ييييييال أةييييييو أنيييييير  ينا يييييير هييييييي   يبٜسيييييول  با يييييية اٖع يييييياوية نويييييييو  ثناتبيييييية العونيييييل. ٛو

 مييٌ انييرا  اخٓبضييا  فيي  ارح ايبيية لوعُويي  يليي   90السبا يية اجمبييو م ييًار رييو  
 
يومييا

يييييال أنييييييرا  ال ييييي بييييية، ٛو ا   ْييييييرن ارآييييياى  سييييي  الع يييييي م فييييي  الوالييييييا  ارعحييييييو  ممحٚ 

بييية يلييي  اليييواروا  دهيييوّ ا يييعًاو  الوالييييا  ارعحيييو  رح افهيييا العجييياري،  الر يييوم اي مٚر

وأنييرا  مخحيي  اٖتييي ل نملالبيية البويييوال ار ييور  ارناْسيية لووالييييا  ارعحييو  جمر ٜبييية 

ٌ أ ًار  ّر يمو ها  . (137)م ظ البانال وارايبا الُرببة ْر

أيييول ييي   با يية يبٜسييول اي ويييو   ايونييت نمبييٌ وٟو أوروبييا الُرببيية ْييور 

ييت لوسييٕو احويييو أ ييًار ال ييّر اي ويييو  نمييا  يي  تًييو م أ ييًار  ييّر يمو هييا، واٚر

يتنا ييييي  ميييييٌ وضيييييً ا فييييي  ج يييييوإ الًاربييييية، أميييييا البانيييييال ْٗيييييو تشيييييب ت لسيييييًر ال يييييّر 

ٛا  العجار ييية البانايبييية (138)ال انيييت الٗيييويم ةتيييالا فهايييية شييي ر آ  يييت البنيييٙو والشييير . اوٚر

ٌ ارئشيييرا  تشيييح  الييي  ال النتبجييية فييي  ةالييية تًيييو م اليييحل البانيييا    يييعئوي الييي  نيييؤل نمبييي

، ليييلٞ وضييًوا ةسييانا هم اي ارنبيية ميي  الييووالر احييت ا ييّر  ارآيياى فيي   ييًر ال ييّر

يي  مٗانيظ اليووالر. وفي  النهايية اضيلر   360ننٞ البانال لضمال احو و يا لسيًر  يّر

                                                 
 لوم  و ي  اثر الع  م ف  الواليا  ارعحو  يل  البانال. ايهر: (137)

 Brendan Brown, The Yo-Yo Yen and the Future of the Japanese Economy, (Great Britain: Palgrave 

Publishers Ltd, 2002), Pp.36-38.  
لويووالر الواةيو، )¥(  يي   360ٖرر  ووي الًمظ يلي  احوييو  يّر ثانيت مٗيوار   1949لًو ايجا  موا ية يام   (138)

، ومييي  ذليييٞ يبيييوو أل ووي اراو أل 
 
وطوييي  أل اسيييعمر هييييا ارًيييوٟ فييي   يييًر ال يييّر ثانعيييا ريييو  اثنعيييال ويشيييرول ياميييا

ٖع ياو البانييا   يٝيول هييا ارًيوٟ في   يًر ال يّر مٗبياج لوٗيور  العناْسيبة البانايبية التي  مي  شيؤفها أل اخيري ج

% ميي  ال يياورا  80ييي   مٗانييظ الييووالر الواةييو،  ييبمٜ   360ميي  ي لعييل الوولبيية. لٗييو ٛييال ووي اًعٗييو أل مًييوٟ 

البانايبة م  ارناْسة ف   م وإ الوولبة، و بوو أل مجعمٌ ميماٟ البانا   ٛيال رأييل أل أي  يًر  يّر آخير مي  

ٌ ٛال ْر  ًر  ّر الحل مٗانظ الووالر م  ارواضبٌ ارحرمية في  البانيال. لوم  يو  شؤيل أل يئثر يل  ال اورا ، ليا 

 ايهر:     

 Nakamora Takafusa, Op.cit, Pp.243-244. 
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أييام يي  البويوال مخير ، وهيو ميا  10البانال ال  تًيو م  يًر  يّر اليحل لًيو أٚثي  مي  

 .(139)تس   ف  خساتر   مة لبنٞ البانال

ٖبميييية الييييحل نايعهييييام ميييي  شيييي ر اليييي  آخيييير ةتييييالا و ييييوت اليييي  مًييييوٟ ثانييييت  ارآًييييت

يييو ايييم احوييييو السيييًر اي وييييو فييي  لٗيييا  يٗيييو فييي   308نوييييو نويييِ  يييي  لويييووالر الواةيييو، ٖو

تشييييير   ال يييييا   ييييييام  فييييي  واشييييينل  فييييي  Smithsonian Instituteمً يييييو  مب سيييييويبال 

، وهيييو الًيييام الييييي امحييي  1972 وييييو خيييوٟ ييييام اي، وبٗييي   يييًر ال يييّر ال انيييت 1971

ييال (140)نالعو يٌ ارييال  والتسيي بو  ارالبيية وايواٟو ٚمبيية ميي  يٗييو أٚثي  ميي  ار ييروّ . ٛو

 ،  خلحي  ريو  مًبنية، وأ يبع الضيرر يٓسيبا أٚثي  مي  ٛوييل ًْلي ط
 
ل وما  يبٜسول أثيرا

ومييييا ارآًييييت ٖبميييية الييييحل فيييي  أ ييييوإ وأ ييييي  ارجعمييييٌ ا لعجيييياري البانييييا   دهيييي   ٖو يييية، ٛو

ٛال هناٙ ةالة م  اليير لو  م نع  الع وير، لس   اي شيبة مي  أفهيم  الًمو ، 

ييييئ أ يييييت مار ريييييو  ونحييييي   لسييييي    ليييي  يعمٜنيييييوا مييييي  نبيييييٌ السيييييوٌ فييييي  اي يييياري، لييييييلٞ اٖو

 .(141)ا عمرار اٗوبا  أ ًار ال ّر

، تشيييييٝوت ةٝومييييية نوييييييو  1972  اميييييو  ييييييام لًيييييو ا يييييعٗالة ةٝومييييية  يييييااو فييييي

اليييييييي  شيييييير ٚعانييييييل ، (142)(1974ٛييييييايول جٟو  9-1972امييييييو   7)نرتا يييييية ٛيييييياٛوي ااياٛييييييا 

، ٖبييظ اولبييل Rebuilding The Japanese Archipelaro)ايياو  ننييا  جرخببيظ البانييا  ( 

ٛايييت الٜٓير  م ا ييبة اعم يظ في  اييياو  او ييٌ ايثيي ام ال يناع   يليي  رتا ية ايثٝومية. و

يييلٞ ننييا  مييول  يينايبة اتسييٌ ريياتعحل الييي   ارحييب  ال يياوة وفيي  نمبيٌي أيحييا  الييبوو، ٚو

                                                 
(139) K. V. S. Rama Sarma, Japan Super Economic Power, (India: Gyan Publishing House, 1998), Pp.46-

47; Nakamora Takafusa, Op.cit, p.244.  
(140)  Brendan Brown, Op. cit., p.31.  
(141) Nakamora Takafusa, Op.cit, p.245.  
(142) Herbert P. Bix , Op. cit., P673.  
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ثوثماتيييية اليييئ  سييييمة، و ييييعم ربل ييييا نيييياللٕر وخلييييوط الٗلييييارا  السييييريًة، ْضييييو ييييي  

 .    (143)شمٟو ارناط٘ الت  ا عحوثت خوٟ السعينا  نٓواتو ومح ا  النمو جٖع اوي

ييٌ  ا ييعون  الٗبييام نيييلٞ ونييوو مًييوٟ يمييو مرآييٌ، ليييا ا ييتنو  خليية ااياٛييا يليي  اٖو

ٛاييت ام يظ محاولية 9ا عمرار النمو ننحو  % يل  مو  الًٗو الوةي٘. و بيوو أل خلعيل 

رحاٛييا  خليية ايٜبييوا رضييايٓة الييوخظ. وةٗٗييت اوييٞ اي ليية مييٌ اييياو  الًوٖييا  نييحل 

ٛاييييت ال خليية ااياٛيييا  عييية، لٜيي  ارشيييٝوة الرتيسيية  ه يير  فييي  البانييال وال يييحل طٓيير  مٖئ

يييييت ٛيييييال الع ييييي م يجعييييياة نمبيييييٌ أيحيييييا  الًيييييالم، و رنيييييٌ نييييي   مييييي  السييييي   نخيييييروي  ٖو

ٛاييت معورطية نحير  ا يعج اّ في  ْبتنيام، وبسيي    الًميو  مي  الوالييا  ارعحيو  التي  

يير  اةعبيياط  الًمييو  منن بيية، وابنيي  الييوٟو  با ييا  يمييو مون يية او  اليي  ارآيياى  ْو

م ييييًار فيييي  ٛييييظ مٝييييال، ال ييييبما أ ييييًار ارييييواو اللويييي  يليييي  ال ييييًبو الًييييالم  وارآًييييت 

م مييي   ٛاييييت أ يييًار  ات انيييٌ خيييوٟ السيييعينا ، يلييي  اليييَر مولبييية، واهم يييا الييينٓ  الييييي 

  Organization Of(OPECأوبيٞ )لوينٓ  اي  يوو التي  نييل ها منهمية الييوٟو ار يور  

Petroleum Exporting Countries ،ٙوذليييٞ لسييي   ونيييوو ْييياتس فييي  أيعييياي آيييييا ،

-1969لٜييييي  اللوييييي  يلييييي  الييييينٓ  نيييييوأ ناإلرآييييياى فييييي  نمبيييييٌ أيحيييييا  الًيييييالم نيييييحل ييييييام  )

ًيييت منهمييية أوبيييٞ أ يييًار الييينٓ ، وفييي  ييييام 1970 ، اآٗيييت اليييوٟو 1971(، وينيييوها ْر

ار يييور  لوييينٓ  أوبيييٞ يلييي    ييياو   يييًر الييينٓ  اي يييام ننسيييبة ووالر لو  مبيييظ الواةيييو فييي  

ي نمونبييل اشييت   ارنهميية أ يي م اليييي يٗييو فيي  الر ييان، الييي 1972ضييو  اآييإ يييام 

ٛا  اليييينٓ  الٜ يييي   لعييييعمٜ  ميييي  أْيييياو  ميييي  مربيييياة التيييي  احٗٗييييت لسيييي   ارآيييياى  شيييير

 . (144)را ًار النٓ 

                                                 
 ًت ايثٝومة البانايبة لعحٗب٘ اوا ل اٖع اوي نحل جٖالبم البانايبة، ولعحٗبي٘ ذليٞ ٖاميت نعليو ر لًيس  (143)

  الا ر  السٝايبة، ولعحٗب٘ يمو معوا ل لومة البانايبية. لوم  يو ال نايا  ف  يوو م  جٖالبم البانايبة ولحثو م

 ايهر: 

Hirofumi Abe and Mikio Nogata, Op. cit. 
(144) Nakamora Takafusa, Op.cit, pp.247-248; Mitsuhiko Iyoda, Op. cit., p.38  
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، وهييييييو ْشييييييظ 1972ةييييييو  آخيييييير َحيييييي  مً ييييييوو ضييييييائ آيييييياٖم م ميييييية فيييييي  يييييييام 

بة، مميا وْيٌ اويٞ البويوال  ببت  ووٟو أوروبيا الشيٖر محا بظ ايثبو  ف  أاحاو السْو

ٚمبييا  ٚبحيي   ميي  الٗمييع ميي  الواليييا  ارعحييو  ممر ٜبيية، وهييو مييا  يياهم نييوور   لشييرا  

فيييي  ارآييييياى أ يييييًار ايثبييييو  فييييي  نمبيييييٌ أيحييييا  الًيييييالم، مميييييا ا ًٜييييا يلييييي  أ يييييًار السيييييوٌ 

يييييييال أٖع ييييييياو البانيييييييا   ةبنهيييييييا يٓيييييييبس نالسيييييييبولة ال اتيييييييو  والرخيييييييا  لسييييييي    مخييييييير . ٛو

ٛا ف   م  ا ًا  النانمة ي  نريامي اايا ٛا  لشيرا  العٖو لع ي م الًيالم . وبيوأ  الشير

ٚمبيا  ٚبحي   مي  الًٗييارا  في  نمبيٌ أيحييا  اليبوو، مميا أو  اليي  ارآياى أ يًار مراًيي   

لع ظ ال  اليرو ، وف  النهاية ال  مضاربة ف  يموبا  شرا  السوٌ مخير  و  ياو  ٚبحي   

يام )ننييٞ البانيال( نع حي  مً يوو  فيي  أ يًارها. ٖو النٗييوو منيي ملوييٌ بييو ارًيرون مي  ٗبَو

، لٜيي  يعيياتي هيييا أنييرا  ليييم يييئ  ثمييار  نالسييرية ارلووبيية ةبييث ا يييعمر  1973يييام 

م ييييًار فيييي  أرآيييياى. وابنييييالا الييييرتيا يبٜسييييول فيييي  الواليييييا  ارعحييييو   با يييية ايٜماشييييبة 

. وبٗبييت هييي  السبا يية  ييار ة ارًٓييٟو رييو  يييام اٗر بييا، لٜيي  1971نويييو  فيي   ييبٔ 

ييوو، خٓيئ الييرتيا يبٜسييول ميي   با ييعل، ممييا  ييمع فيي  فهاييية ارليياّ وخو  ْييا ميي  الٛر

لوع يي م فيي  الواليييا  ارعحييو  لوًييوو  اليي  مسييعوا  السييان٘ وأ ييٓر ييي  ر ييبو أٚ يي  ميي  

،  ار نيييييييٟو . أ. ْيييييييولٜر 1973الع ييييييي  فييييييي  محييييييي ال اريييييييوْويا  الوولبييييييية. وفييييييي  شيييييييباط ييييييييام 

(Paul.A.Volker)،  بييو وطويي  ميي بييظ الييو ار  ارسييايو لوعمو ييظ طٚو البانييال أيعٗيياٟ  ٚو

اليي   ييًر  ييّر ييياتم يليي  أ يياج أيييل لييم اًييو ميي  ارمٜيي  ايثٓييا  يليي  ابيياوٟ أ ييًار 

ال يييّر ارحيييوو  نمونييي  اآيييإ  مب سيييويبال. لييييا اضيييلر  البانيييال الييي  تًيييو م  يييًر 

يييت ايثاضييير، مميييا أو  الييي   ال يييّر يلييي  ونيييل السيييرية ، ليسيييعمر ذليييٞ جنيييرا  الييي  الٖو

 . (145)أيحا  الًالمارآاى  س  الع  م ف  نمبٌ 

نييوأ العًييو م الع ييايوي لوييحل فيي  البانييال، ممييا أو  اليي  ايييل لييم اًييو ميي  ارمٜيي  

الًاربييية نوا يييلة العيييوانح  ارالبييية أو النٗويييية، لييييا اًيييو الع ييي م ت ييي ح  ارآييياى  سييي  

                                                 
(145) David Williams, Op. cit., pp.137-139; Nakamora Takafusa, Op.cit, p.248. 
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فييي  البانيييال يلييي  اييييل يٗلييية ْا يييوة نيييحل ميييرةوعحل لسييي   تًيييو م اليييحل ويٓيييوذ  1973ييييام 

، ْضو يي  أ مية الينٓ  واثرهيا (146)  السٕو البانايبة وأ مة النٓ الع  م الًالم  ال

الوا يي  والٜبحيي  فيي  السييٕو البانايبيية، شيي و  البانييال فيي  اوييٞ السيينة أ ييوأ ا يي م منييي 

(. م يييظ ثبيييا   يييًر  يييّر اليييحل الٝيييانع الييييي ٛيييال يحيييٟو 1954-1950ايثييير  الٝور ييية )

مٗانييييييظ اْيييييياو  ال يييييياورا  وول يٓييييييوذ أ مييييييا  الع يييييي م الًاربيييييية اليييييي  السييييييٕو البانايبيييييية 

البانايبييييية مييييي  ارآييييياى ج ييييييًار فييييي  اليييييوٟو مخييييير ، لٜيييييي  تًيييييو م اليييييحل أميييييام العًييييييامو  

 مييي  السيييٕو الًاربييية واعيييؤثر نالعٗوبيييا  
 
العجار ييية الوولبييية نًيييظ السيييٕو البانايبييية نييي  ا

 فييي  جو ييياط العجار ييية البانايبييية 
 
 شيييويوا

 
التييي  احيييو  فييي  السيييٕو الًاربييية مميييا وليييو ذييييرا

ٛاييييييييت اعح ييييييي  واتميييييييا ورا  التييييييي ة، نيييييييظ    ليييييييم تًعييييييياو يلييييييي  ارًيييييييامو  الوولبييييييية ارٜشيييييييْو

ٛا  البانايبييية، ومميييا  يييب٘ يع ييي   ييير  ريايييية أنو ييية لوشييير السبا يييا  ايثٝومبييية التييي  ْو

ح  نياية  يايثة ررةوية النميو ييال   وبشٝظ نل  وور ايثٝوما  ارعًاٖبية ي منعيو في  ايْو

، لٜيي  السبا يا  ايثٜبميية 1969منييي ييام السيرية، ال ييبما ال الع ي م الًييالم  نيوأ 

لحثٝومية البانايبيية ةالييت وول وخولييل اليي  البانيال، لٜيي  ا ييعمرار الع يي م اليييي ايي ام  

                                                 
، وفيي  خضييم ارآيياى مًييوال  الع يي م فيي  البانييال وفيي  ٛييظ ايحييا  الًييالم، ايييولًت 1973فيي  تشيير   مٟو يييام  (146)

ةر  الشٕر جو ي  الرالًية. ٛيال واةيو  مي  انيرا ا  اليوٟو ار يور  لوينٓ  أوبيٞ ا يعخوام ا يت اابجبة الينٓ  

 يييور  لوييينٓ  أوبيييٞ يثهييير  ييياورا  الييينٓ  يييي  ٚسيييوة. وبيييوأ  هيييي  أ يييت اابجبة ننٗيييا  نيييحل اليييوٟو الًرببييية ار

ييت تًعميو يليي  الينٓ  لعوببيية ثوثية أربيياى اةعبانا هيا ميي  اللاٖيية ،  ٛايييت البانيال فيي  ذليٞ الٖو أييوا  مميية الًرببية. و

ومًهمييييل ٛييييال يجييييري ا ييييعح او  ميييي  الشييييٕر مو يييي  ، وبمييييا أل  با يييية البانييييال اي ارنبيييية ايحنييييت اجييييا  الواليييييا  

ٛايييت م عًاطٓيية مييٌ الٜبييال ال يي بو  ، ومييٌ ايثييويث ييي  ايثهيير ٛييال هنيياٙ ةاليية ميي  اليييير العييام فيي  ارعحييو  التيي  

البانيال ، ْاأل ييًار ليييا ْٗي  اليينٓ  وارنعجييا  النٓلبية نييظ ةتييالا اريواو التيي  لييم يٜي  ل ييا يوٖيية نيالنٓ  نييوأ  فيي  

، وبييوأ النيياج نييالعخ   . تسيي ب ت الشيياثًا  ةييٟو يٓيياذ أرآيياى. وأخٓيي  البيياثًول ارًييرون ميي  السييوٌ ييي  السييٕو

مخ ول ورٕ العوالبت ف  اةوا  شُ  ايولًت ف  ارعانر وأ ي  ْ ها يوو م  النياج. وفي  أيٗيا  أيمياٟ شيُ  

 The Dailyورٕ العوالبييت. لوم  ييو ييي  أثيير أ ميية اليينٓ  يليي  أٖع يياو البانييا   وفيي  تُلبيية يومبيية، ايهيير صييثبٓة 

Yomiuri   ٛايول ال ا   1973تشر   جٟو نالوُة جيٝوح ية خوٟ ارو  م  ، ومنها يل    بظ ار اٟ:1974ال  

The Daily Yomiui, Arab Oil States Cut Output 25Percent, Friends' Exempted, No. 8436, 6 November 

1973; Emergency Cabinet Meet Called to Cope With Oil Shortage, No8444, 14 November 197.  
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مٌ أ مة النٓ  وضُوط الوالييا  ارعحيو  جمر ٜبية نعحر ير العجيار  وتًيو م اليحل أو  

ٛايييييت ارييييو  نييييحل  اليييي  ٚسيييير السبا ييييا  ايثٝومبيييية وفهاييييية اوييييٞ اررةويييية -1955)لًييييو أل 

( الً ييير الييييه   لو نيييا  واريييويع يلييي  ايثٝومييية البانايبييية و با ييي ها أٖع ييياوية، 1973

ٛال هناٙ شبل انماى ي  ٛوفها الراع  الر م  ليلٞ النمو   .  (147)و

 التحٌل يف السياسة اليابانية جتاه الشرق االًسط:
 ٛييييال النييييو ال ييييييوٌْ 

 
اشيييير مييييا  ييييب٘ وخييييٟو البانييييال نمرةوييييية نويييييو  اٖع يييياويا

ااجيييا  ابنييي   با ييية نوييييو  م ويييت اويييٞ السبا ييية احيييوال م ميييا فييي  السبا ييية اي ارنبييية ن

ٛايييييت او يييئ ةتييييالا يييييام   لسبا يييية لوواليييييا   1973البانايبيييية التيييي  
 
نافهييييا خاضييييًة امامييييا

ارعحييييييو  جمر ٜبيييييية، ال ييييييبما السبا يييييية البانايبيييييية اجييييييا  الشييييييٕر جو يييييي  التيييييي  و ييييييٓ ا 

ٛايييت البانييال انهيير اليي  الشييٕر جو يي  الييبًس يليي  افهييا لييم اٝييول  با يية مباشيير  نييظ 

لًبول امر ٜبة، ليا م ويت ا مية الينٓ  في  الشيٕر جو ي  او ميا  يم  ن يومة الينٓ  

 مييييٌ  ييييوما  يٜسييييول مرةويييية نويييييو  ميييي  السبا يييية البانايبيييية اجييييا   1973ييييام 
 
ا امنييييا

 الوٟو النٓلبة ومنها الًرإ. 

العبًبييية لووالييييا    با ييية ذا  شيييٗحل: اول ميييا 1973اابًيييت البانيييال منيييي ييييام 

ارعحيييو  جمر ٜبييية وال ايبييية ام ويييت ناٖامييية يوٖيييا  ونووما يييبة ثناتبييية ميييٌ وٟو الشيييٕر 

، مٌ الًرإ وايرال يلي   ي بظ ار ياٟ ْٓي  هيااحل اليوولعحل "  ا ارم تقذا"جو   

، والٖيييت اويييٞ السبا ييية 
 
ال يييبما الًيييرإ ٛيييال ايييؤثح  ويٓيييوذ الوالييييا  ارعحيييو  ضييي بظ نيييوا

 ٚب
 
 ميي  الييوواتر العجار يية وو ار  جٖع يياو والعجييار  وال ييناية الوولبيية التيي  تةيي بًا

 
حيي ا

 .  (148)ام ظ ار اي  العجار ة

                                                 
(147) Brendan Brown, Op. cit., P.31; Hirofumi Abe and Mikio Nogata, Op. cit., pp116-119.  

ٛاي، 2013-2003مجموييية ميي  ارييئلٓحل، يشييير   يينوا  هيي   الًيييالم: يٗييو يليي  اةيييعوٟ الًييرإ  (148) ، ٚبٝييو  يييا

ة الٓايوحل الوولبحل َح  الُرببحل ف  يرإ ما لًيو ايثير   ، )نحي و :-مشاٚر
 
ي  الًربي   البانيال ايموذنيا لونحيا  ارٚر

 .597(،ي2015وورا ة السبا ا ، 
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يليي  احيٟو  با يية البانيال اجييا  الشييٕر  1973ةٓي   ج ميية النٓلبية فيي  ييام 

ئ ْاييظ يمٜي  و يٓل ناييل، مئ يو لوًير ، وي ي   ايثٝومية  جو   ام ظ نااخاذ مٖو

ٓ ا  نوضوة ف  جنعًاو ي  الوالييا  ارعحيو  في  شيؤل ال يراى الًربي  البانايبة ي  مٖو

بيييييت  يييييال الًيييييرإ يلييييي   ييييي بظ ار ييييياٟ مييييي  اليييييوٟو ار يييييور  لوييييينٓ  التييييي  َر ج يييييراتبل . ٛو

 يلييي  مسيييعو  و اري الييي  
 
يييوا البانيييال فييي  اٖامييية يوٖيييا  ثناتبييية مًيييل. وار يييوت البانيييال ْو

يي ي البانييا    الًييرإ، ووًٖييت اآاٖبيية اضييمنت ْييعع ةسييا  لوًييرإ لييو  ار ييّر ارٚر

نييييالحل ويمييييو  اخيييير ، فيييي  السييييبًبنبا . ويتبجيييية ذلييييٞ، ا ييييبحت البانييييال اٚ يييي  م ييييور 

ٚ يييي  م ييييور لًييييو ارايبييييا وثييييا   ا 1986و  1985ويييييام   1981و1978لوًييييرإ نييييحل يييييام  

 20. وفي  فهايية السيبًبنبا  ٛيال الًيرإ اسيعورو مي  البانيال نيحل 1982الُرببة ف  ييام 

% مييي  مجميييوى وارواايييل. ومييي  نيييرا  اويييٞ الًوٖييية جٖع ييياوية والونووما يييبة التييي  25و

يعجيييييييت يييييييي  العحيييييييٟو فييييييي  السبا ييييييية البانايبييييييية اجيييييييا  الشيييييييٕر جو ييييييي  ا يييييييبع الًيييييييرإ 

يي ٚسيييي عل البانييييال ميييي   با يييي ها ارسييييعٗوة ييييي  الواليييييا  ارعحييييو  ج ييييت مار جهييييم اليييي

 .  (149)جمر ٜبة

 
 (150)ال اورا  البانايبة لوًرإ )الوةو : موبول ي ( ار ور

                                                 
ٛاي، ار ور السان٘،     (149)  .599-598ٚبٝو  ا

(150)   Akiko Yoshioka, Challenges and Opportunities in Iraq-Japan Relations, JIME Center-IEEJ (The 

Institute of Energy Economics, Japan). 
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يييم ال ييييوو مييي  البييياة حل اًعٗيييوول ال جهعميييام البانيييا   نارنلٗييية الًرببييية  َر

لبيية ميي  ارنلٗيية، ج يٗع يير يليي  البًييو جٖع يياوي وارعم ييظ نا ييعمرار امييواوا ها النٓ

يييييا  معٓاوايييييل الييييي  جهعمييييام نٗضيييييايا ارنلٗييييية السبا يييييبة، ومييييي  نبنهيييييا  ال  ييييً ها وفييييي  اٖو

ييييم موآٖ ييييا ارعينينيييية ةبيييياٟ الورا هييييا، ج افهييييا  ٖضييييبة ال ييييراى الًربيييي  ج ييييراتبل ، َر

ييييرارا  ارنهمييييا   يييئ ين يييي م ومييييا اٗييييرر  ارواثبيييي٘ الوولبيييية ٖو ا ييييعلايت ال ابوييييور مٖو

ٓ ا لًو ةر  يام  الوولبة وهيا  .(151) 1973ما ام ظ نوضوة ف  مٖو

  1973ج يراتبوبة ييام -شٝظ ايثهر النٓلي  في  ايثير  الًرببية
 
 ممحي ا

 
منًلٓيا

ٔ البانال م  ال راى الًرب  ج راتبل  والشيٕر جو ي  لشيٝظ ييام، لًيو ال -ف  مٖو

ييييية واةيييييو  مييييي  اهيييييم ارشييييياٛظ التييييي  وا ن  يييييا ا يييييبع ا يييييعخوام الييييينٓ  ٚسيييييوة فييييي  ارًٚر

جٖع يياو البانييا  ، وم وييت يييات٘ ٚبحيي  ال ييعمرار يمييو جٖع يياو البانييا   لسيي   ايعميياو  

وبشيييييٝظ ٚبحييييي  يلييييي  الييييينٓ  الٗييييياوم مييييي  الشيييييٕر جو ييييي ، ال يييييبما اليييييوٟو الًرببييييية لييييييا 

 ا يييتنٜر اةيييعوٟ  1973ا يييور  و ار  اي ارنبييية البانايبييية فييي  تشييير   ال يييا   ييييام 
 
نباييييا

ٌ العؤٚبيييو يلييي  ضيييرور  ا  يييثا  الٗيييوا  ج يييراتبوبة مييي  ا يييراتبظ ل راًييي   الًرببييية مييي

ييييييال الببييييييال ٖييييييو م ييييييظ اٟو خلييييييو  مسييييييعٗوة ييييييي  1967جراًيييييي   التيييييي  اةعو هييييييا يييييييام  ، ٛو

 فييي   با ييية 
 
 م ميييا

 
الوالييييا  ارعحيييو  جمر ٜبييية فييي  السبا ييية اي ارنبييية البانايبييية واحيييوال

 
 
لوييوٟو الًرببيية ةتييالا البانييال اجييا  الشييٕر جو يي ، وا ييعمر اي لييا  البانييا   مسييايوا

الن ييئ ال يييا   مييي  يٗيييو ال مايبنبيييا  مييي  الٗيييرل اراًييي   ةيييحل شييي و  الًوٖيييا  نيييحل 

ٛا  البانايبيييييية   لسيييييي   العًامييييييظ نييييييحل الشيييييير
 
ٛا  مشييييييت 

 
 وانسييييييبٗا

 
ا ييييييراتبظ والبانييييييال الييييييورا

 .(152)وج راتبوبة

                                                 
خوييئ ةمبييييو البيييورا  ، السبا ييييا  اي ارنبييية لوٗييييو  ج يييبو ة الٜ يييي   اجيييا  ارنلٗيييية لوم  يييو ايهييير: يييييويال   (151)

ٛاويمبول لونشر والعو يٌ،  .219(، ي2016الًرببة )ورا ة مٗارية لٝظ م  البانال وال حل وال نو(، )يمال: ج
ييييييية والنشيييييير، والٟ َسييييييال خحيييييي  الييييييوي ، محييييييووا  السبا يييييية اي ارنبيييييية البانايبيييييية، )يمييييييال: وار الراييييييية لولبا  (152)

 .141(، ي2012
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ٛايييييت  امييييا ييييي  اهييييم ج ييييبا  التيييي  وًْييييت البانييييال اليييي  العًيييياطٔ ميييٌي ا ييييراتبظ 

اتس العجيييييياري نييييييحل البانييييييال والواليييييييا  ارعحييييييو  ل يييييياي  البانييييييال وا ييييييايو ارآيييييياى الٓيييييي

الضييييييُوط جمر ٜبيييييية يليييييي  البانييييييال ي يييييي  نمايييييييا  الضييييييُ  ارئ ييييييو  ال ييييييراتبظ )الوييييييوب  

ٛاميي  ويٓبييو لوسييوم مييٌ ال ييراتبل  فيي  الواليييا  ارعحييو (،  بييٌ اآاٖبيية  ناإلضيياْة اليي  اٖو

ًيييييت البانيييييال الييييي  اي هييييياي  با ييييية التييييي  م ويييييت اهيييييم ج يييييبا  التييييي  وْ 1978م ييييير ييييييام 

 ميييييا ْبميييييا لًيييييو، 
 
محاييييييو  ميييييٌ ا يييييراتبظ واليييييوٟو الًرببييييية ثيييييم منحيييييا   الييييي  ا يييييراتبظ يوييييييا

وونيييييييوو ْييييييياتس شييييييي وال السيييييييٕو النٓلبييييييية فييييييي  منع ييييييئ ال مايبنبيييييييا ، ناإلضييييييياْة الييييييي  

ا يييعٗرار ج يييًار، لٜييي  مييي  ارن ييئ الٗيييٟو نيييال السيييمة جنييير  لوسبا ييية البانايبييية فييي  

 ييي  السيييع  لومسييياهمة فييي  احٗبييي٘ ج يييعٗرار وآًبيييظ ووييييم مبييياورا  الشيييٕر جو ييي  

اةوٟ السوم في  الشيٕر جو ي  ٚجي   مي  جمي  والسيوم الًيالم  وجلتي ام الوا ي  

. جميييير اليييييي اشييييار  البييييل العييييثاْة (153)نتنٓبييييي ٖييييرارا  جمييييم ارعحييييو  اجييييا  ارنلٗيييية

 البانايبة الت  َلت اةوا  الشٕر جو  .

 لي يٌهيٌري إلحداث الشرق االًسط:ليابانية ًتغطية ديالصحافة ا
ٖبييييييظ الييييييوخٟو فيييييي  ورا يييييية تُلبيييييية صييييييثبٓة ويليييييي  يومبييييييوري إلةييييييوا  الشييييييٕر 

ٛاييييت ا يييور فييي   1973جو ييي  ٖبيييظ وبًيييو ييييام  النيييو مييي  اوضيييبع ييييوو العيييثٔ التييي  

ٛار ييظ ْيييال البانييال آيييياٙ، وطببًييية الًمييظ العييثٓ  هنييياٙ.  ٗييا لوعييثاف  ال ولنيييوي  ْو

رالييرتيا السييان٘ لنيياوي اررا ييوحل مناييي  فيي  البانييال، Karel van Wolferenولٓيير   

فكيررServants of the system"عورعلصك افارعل اباى كارعل كولرجكيربكيورركا لرلذًمكالر

كثيكككررمكككٍرضخ كككاورقوىاكككرع رفكككيرعلرقابكككارعل عت كككارعلتكككررتن ككك ر تكككورتوكككويررعل ابكككاورمكككٍر

رلتذككككككككألارعلتككككككككررفككككككككيرعلبذكككككككك،عوررعلكككككككك،عر ،رعحككككككككورعلككككككككريهرمككككككككٍرعورعطا إككككككككارعلقككككككككاىوي 
م
منككككككككاثة

علوككًاع ارضرككرم،رقفريكك،سرمككٍرىوعهككارفككيرعلوقككلر عتككه.رقعلًابككارعلتككررتكك،يرإا،رتن كك ر

                                                 
 .143والٟ َسال خح  الوي ، ار ور السان٘، ي  (153)
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. هنيياٙ ارا  يويييو  ا ييور (154)  تككورع ككتبيا رف ككرسرعورق ككائ روعككةلرعل اباى ككارتا"يككا"

 ييا  أووارا معًيوو  ومعضياربة في  ٚ حي  مي  مةبيال لو ياتظ أييوم في  يوٖيا هم ميٌ اي 

الٓايوييية فييي  السبا ييية البانايبييية والوولييية. و ييئ اليييبًس و ييياتظ أييييوم البانايبييية يلييي  

افهييا ياٖييظ  ييو   ميي  تسيير با  البح وٖراطبيية البانايبيية،  ييورها الييبًس جخيير يليي  افهييا 

 مسعٗوة ي  ايثٝومة ينوما يعًو٘ ممر نايعما ا ها ميويولونبة. 

ًييييو العييييثاْة البانايبيييية  ييييناية وا ييييثة ا
ظ
لٗييييو  وارٚر  يييية وذا  ننبيييية ثناتبيييية ت

ٛايييت اونييو    180شييب هة نبنبيية ال يينايا  البانايبيية مخيير . ْٓيي  ةييحل 
 
صييثبٓة اٗر بييا

آيييياٙ، اال أل مييا ي  ييو يليي  ي يئ البانييايبحل اليييي  يٗييرأول العييثٔ البومبيية يٗييرأول 

، أو وايلييييي  Mainichi، ماينبتمييييي   Asahiواةيييييو  مييييي  العيييييثٔ الييييي و  الٜ ييييي  : آ يييييا   

 13,5موبيييييول، و  6,3موبيييييول   ييييي ة،  12، نواٖييييٌي اٗر  ييييي  Dailey Yomiuriبيييييوري يوم

موبيييييييول ٖيييييييارة، يلييييييي  العيييييييوال . وباإلضييييييياْة الييييييي  اويييييييٞ العيييييييثٔ الييييييي و  الٜ ييييييي  ، هنييييييياٙ 

وي هيييييول ٛيييييياي اي  Sankeiصيييييثبٓعال أخر يييييال ل مييييييا رواي واو ييييييٌ وطنييييي  وهمييييييا:  يييييايٝاي 

Nihon Keizai ٌوببيييواو اٖييظ  (155)  العييوال .موبييول   يي ة، يليي 3,3موبييول و 2,9، نواٖيي

اييوو 
ِّ
م  اوٞ العثٔ الوطنبة اونيو هنياٙ ثوثية صيثٔ اٖوبمبية أو  ٚعوبية   ي : هٛو

Hokkaido   تشويبتمييي ،Chunichi وييمييي   ي هيييول ،Nishi Nihon نواٖيييٌ ثميييا   ماتييية ،

ظ العيييييثٔ ال ميييييال الوطنبييييية  2ألييييئ، 
ِّ
موبيييييول، و يييييت ماتييييية ألييييئ، يلييييي  العيييييوال . تشيييييٝ

ا . وتشييٝظ العييثٔ ارعبٗبيية التيي  ا  ييو يليي  % ميي  65وأٖوبمبيية  مجمييوى نم ييور الٗييرِّ

% ميييي  ٖييييرا  العييييثٔ البومبيييية، أي أفهييييا اعمعييييٌ نمعو يييي  يبوييييِ ماتيييية 35صييييثبٓة  170

 أو اٖالبم مًبنة
 
 .(156)وخمسول ألٔ ٖارة، وال يعًوِّ  او يً ا مويا

                                                 
(154) Karel van Wolferen, The Enigma of Japanese Power people and politics in a stateless nation, (New 

York: Alfred A. Knopf, 1989), p. 93. 
(155) Tatsuo Yamada, An International Comparison (Tokyo: Keizai Koho Center, 1986), p.70. 
(156) Jung Lee ،The Political Character of the Japanese Press (Charlottesville: University of Virginia 

Press, 1981), p.83-85. 
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تشيييبل  يييناية العيييثاْة مييي  ةبيييث السيييبلر  التييي  اموٜ يييا ٛيييظ صيييثبٓة ٚ ييي   

ٛاليية او يييٌ، ٛييال منهييا  2,908ٛييال هنيياٙ  1973ٌ ال يينايا  مخيير ، ْٓيي  يليي  العو ييي و

% محيييييو  نبيييييٌ ة ييييير ة مو مييييية مييييي  خيييييوٟ يٗيييييوو لوٗبيييييام نعو ييييييٌ صيييييثبٓة مًبنييييية. 70

 لوٜح يتسيييو التييي  ايييويم ا. ًْلييي   ييي بظ 
 
ييي ا وام يييظ ٛيييظ واةيييو  مييي  العيييثٔ الوطنبييية مٚر

 يٓيييييٕو الييييي 
 
ة  ناراتيييية 50ار يييياٟ، امعوييييٞ صيييييثبٓة يومبييييوري  يييي ما لييييي و  ويشيييير   شيييييٚر

 ووار 
 
 مٗٓييييييو

 
ة لوسييييييٓر وموًبييييييا نضييييييمنها شييييييبٜة اوٓا  يييييية، وصييييييثٔ محوبيييييية يييييييو ، وشييييييٚر

 ٟ بو( لٜر  البيسبو ر ٘ )يمالٗة طٚو وبا   ُح   يو ، ْو  .(157)أورٚست ا ٛو

هبمنيت لًيس العيثٔ الٗو ية يلي  أَوي  الٗيرا  البانيايبحل، ممير الييي يييوٌْ 

اشييييح  َبنيييي    ؤيككككار  ا كككك ارموخكككك،س رعل كككك عارإكككك رشيطكككك رتذككككألارعلصكككك لرعل طكككرم الييي  

Gibney   رعكككككككٍراةييييييو اريييييييراٖبحل الييييييي  أل العيييييييثٔ السيييييياتو
م
ركبيكككككككرع

م
" رتاتذكككككككلرعرتةفكككككككا

وافهييا اخعويئ ْٗيي  فيي  مسيياتظ  .(158)"يىككهارمككٍرخ كك رعفتتاخ اغهككارقش ط اهككارل ربككا "

حييي ، و ٜمييي  اةيييو م يييبا  الرتيسيييية ل ييييا العوةبيييو فييي  ٚعانييية العٗيييار ر ويٗييييظ  ورنييية التٚ 

  ارناْسيية الشييويو  نييحل العييثٔ لحث ييٟو يليي   سييبة نبييو  ميي  ارببًييا  الييرإ  ميي

 ٕ  .(159)ف  السو

 فيييييي  يموبيييييية اخعبييييييار 
 
تسييييييعًمظ العييييييثٔ البانايبيييييية البيييييية مًٗييييييو  ووٖبٗيييييية نييييييوا

، تًمييظ العييثاْة السيياتو  
 
ارييوهٓحل ن ييور  اييوا ي يموبيية اخعبييار البح وٖراطبيية اٗر بييا

التي  تشيبل نماييا  الٝياراو  ال يينايبة،  "نكا تة رعميذومات ككا"في  البانيال ضييم  يهيام 

وام يييظ النيييواوي العيييثٓبة أهيييم و يييبوة لرشيييراّ ايثٝيييوم  يلييي  مخرنيييا  العيييثاْة، 

والٓيإر ار يم الوةبيو نييحل النيواوي العيثاْبة لًيو ايثيير  الًاربية ال ايبية، واويٞ التيي  

                                                 
(157) Young Kim, Japanese Journalists and their World, (Ann Arbor, Michigan: University Microfilms 

International, 1979), p.8. 
(158) Frank Gibney, Fragile Superpower, (New York: Norton Press, 1975), pp.245-280.  
(159) William Nester, Japan's Mainstream Press: Freedom to Conform?, (New York: Garland Publishing, 

INC., 1998), p.263. 
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هيييو ٚيييم ارًووميييا  التييي  ييييعم ايث يييٟو يو هيييا مييي  ايثٝومييية.  1945ٛاييييت مونيييوو  ٖبيييظ 

عيييياة، ولٜيييي  لًييييو 1945ٗبييييظ يييييام ْ ٛايييييت ايثٝوميييية اتسييييم نالبخييييظ الًييييام لشييييؤل مييييا يظ  ،

ايثر  اا ٔ ٚعا  العٗار ر لسيبظ ييوم  مي  ارًووميا  ي يً  مًيل ورا ي ها واخعبيار 

ميا ي يح  منهيا لونشير، ومي  ار حي  ال النيواوي العيثاْبة التي   شيؤ  في  ي يو ارب يي  اي 

عييا  العٗيييار 
ظ
ر خول يييا يجعمًيييول لعبيياوٟ ارًووميييا  فييي  محاولييية فيي  اررةوييية اربٜييير  ٛيييال ٚ

ٛاليية ةٝومبيية ييياو   لوعُويي  يليي  السيير ة ايثٝومبيية، وفيي  ايثيياٟ أ ييبع لييو  ٛييظ و ار  وو

 .(160)صثاف  محث٘ دها اٝويت ةبنها م  الساموراي الناٖمحل يل  جٖوبة ايثاٚمة

اوييييٞ النييييواوي ٛيييياراو  مًووماابيييية  1945ا ييييعًموت ايثٝوميييية ٖبييييظ وبًييييو يييييام 

لعًلييي  مييي  خول يييا مًووميييا  محيييووو  لٗيييا  وييييو مييي  أيضييياةها لًيييوم ٚعانييية أي  ييي    

ٛااي   مضر او مخالٔ لرإ ة ايثٝومة ورَب ها نبه يار ارًوومية مي  يوميل، وال ٖيام أي 

اٗيييييار ر نخيييييٕر جآيييييإ، ْبييييييل يليييييرو مييييي  النييييياوي، واخسييييير صيييييثبٓعل م يييييور مًووما هيييييا 

 ي  مٗوار ٚبح  م  هبب ها، و 
 
ل ٛيظ يياو  صيثٓ  مي  خمسيحل الي  ماية ارًعمو ْضو عٝوِّ

ٛاا  اٗار ر يم وول لشٝظ يام ارنهميا  أخبار ية الًشير   الٜ ي  ، واٗيوم ٛيظ و ار  

يييت  ييي٘ صييثٓ ، ويٗيييو واح يييب  يييوم  ييييعم اطوٖييل فييي  ٖو ٛاليية ةٝومبييية نضييمال مْر أو و

، وال ييييييعم مييييينع الًضيييييو ة اال لوعيييييثٔ الرتيسيييييبة ْٗييييي ، و يييييعم مٗاطًييييية 
 
معيييييؤخر ي يييييرا

سييييي م النيييييواوي ٚعيييييا  
ظ
حل )الراويٝيييييالبحل( أو منايييييي  لشيييييٝظ اوٗييييياث ، وت العٗيييييار ر ارعليييييْر

 فيي  منييٌ اربالُيية فيي  ارناْسيية نييحل العييثٔ، و ييعم ايلييا  ٛييظ صييثبٓة 
 
العييثاْبة أيضييا

 لومًوومييا ، وال اسييمع ألي أةيييو لسييب٘ صييثٓ  يليي  ةسييا  ارعناْسيييحل 
 
 متسيياو ا

 
ٚمييا

موةيييييو. ويييييياو  ميييييا يٗيييييوم لًيييييس ٚعيييييا  مًيييييل، وبالعيييييال  اسيييييوو  يييييٕو أخبييييياري منيييييعهم و 

العٗييييار ر نتسيييير   لًييييس جخبييييار لواةييييو  ميييي  صييييثٔ ارًارضيييية، ولٜيييي  لشييييٝظ يييييام ال 

آوييييت ارًووميييييا  خييييياري ةيييييووو النييييياوي العيييييثٓ . ييييييعم وييييييم ٛييييياراو  ارًووميييييا  هيييييي  

ننهام العثٔ البانايبة الٗاتم يل  ٚعانية العٗيار ر اي مايبية، الييي ييعم خوليل ايعياي 

                                                 
(160) Susan J. Pharr, Ellis S. Krauss, Op. cit., p.23. 
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ٛاايييي  او ٚعيييييا   اي  يييي  يليييي  يييير ٕ ميييي  ٚعيييييا  العٗييييار ر ارج ييييولحل اي وول ذٚييييير ا ييييم  ْد ييييييو 

 .(161)العٗار ر ةحل  شرها ف  العثٔ

 مييييي ووي فيييييي  العييييييثاْة البانايبيييييية اذ افهييييييا 
 
ايييييئوي ٚعانيييييية العٗييييييار ر اي مايبيييييية وورا

ٛااييي   ييت ذااييل، ال يييبما وال يييوم اه يييار هو يية  ٔ ةر ييية العييثاْة فييي  الٖو ًد ضيي
ظ
اٗييوي وا

ييرخ  نبيوفهييا، ولٜنهييا فيي  العٗر يير، اوًْييل اة  اليي  ٚعانيية اٗييار ر تسيير  اخبييار َحيي  مظ
 
بايييا

ييو اييئوي اليي  طييرو  ميي  النيياوي العييثٓ  اليييي ينعميي   اةبييال اخيير  اٝييول محرنيية لييل ٖو

البيييل ٚمم يييظ لوعيييثبٓة او اي  ييية جيومبييية التييي  ينعمييي  ال هيييا، واٝيييول الًٗوبييية ةرمييييال 

ٚييؤنرا  لوًييوو  اليي  ذلييٞ النيياوي العييثبٓة ميي  ةٗ ييا فيي  تُلبيية اخبييار اوييٞ ارئ سيية، و 

ٛااييييي  العٗر ييييير مييييي   العيييييثٓ  وارضيييييا  ارئ سييييية العيييييالٌ ل يييييا اٗيييييوم العيييييثبٓة نحرميييييال 

وهبٓعييل وا ييتبوالل نٝاايي  اخيير، ناإلضيياْة اليي  ال ٚعانيية العٗييار ر اي مايبيية احييٟو وول 

ارناْسة نحل العثٔ وو اتظ جيوم الت  م  ارمٜ  ال ائوي ال  تسير   مًووميا  

موة نٜشييييييٓ ا فيييييي  العييييييثٔ، ويليييييي  النحييييييو يٓسييييييل امنييييييٌ النييييييواوي العييييييثٓبة َحيييييي  مسيييييي

مما اًو ف  اةبيال ٚ حي   اٗببيو يثر ية جييوم ال يبما اذا يومنيا  ارناْسة نحل العثٔ

 .(162) ايل ليست نمبٌ العثٔ البانايبة اٝول مم وة ف  اوٞ النواوي العثٓبة

ٛا يييت وال الييت ميي  فيي  ضييو  مييا  ييب٘ يمٜيي  الٗييٟو نييال صييثبٓة ويليي  يومبييوري 

اٚ يييي  العييييثٔ البانايبيييية، وميييي  طر ٗيييية تُلبيييية العييييثٔ البانايبيييية ل ةييييوا  والتشييييانل 

الوا يي  نبنهييا وطر ٗيية ٚعانيية العٗييار ر جخبار يية ْ هييا يع يي  نييال هنيياٙ تشييانل وا يي  فيي  

اْععاةبا  العيثٔ البانايبية وجخبيار التي  اتناول يا و ي   يٓة مًروْية يي  العيثاْة 

  ال  ةو ميا ايعمياو تُلبية صيثبٓة ويلي  يومبيوري إلةيوا  الشيٕر البانايبة، ليا يمٜ

 .ويوها مم و م م لوعثاْة البانايبة آيياٙ 1973جو   ٖبظ وبًو يام 

                                                 
(161) William Nester, Op. cit., p.266. 
(162) William Nester, Op. cit., pp.266-267. 
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منيييي  1972تشيييح  ورا ييية شييياموة ألييييواو صيييثبٓة ويلييي  ومبيييوري ال ييياور  ييييام 

نايبيييية جٟو مييي  ٛيييايول ال يييا   وةتيييالا فهايييية الًييييام نوضيييوة الييي  ال تُلبييية العيييثاْة البا

 ممييا اً يي  ييي  ضيئً ٚبحيي  
 
ٛايييت ضييًبٓة نييوا لوشييؤل الًربيي  واةييوا  الشييٕر جو يي  

ف  العوا يظ نيحل البانيال وارنلٗية، ربميا يٝيول السي   في  ميا اطوٗيت يوبيل ال  وْسيور  

ٛاي ف  ةويثها يي  الًوٖيا  البانايبية نيحل  "فجكوسرعل هكهرعمتبكا ا"الًراٖبية نيي-ٚبٝو  ا

حل، ويوم ونوو  با  ة يانايبة وا ثة ارًالم اجا  منلٗية الشيٕر جو ي  او اللْر

جهعمام نؤةواثل، ذلٞ ما ي ا  البًس ال  ضًٔ العوا ظ نحل البانال ووٟو الشيٕر 

جو ييي  وابًبييية السبا ييية البانايبييية لًيييو ايثييير  الًاربييية ال ايبييية الييي   با ييية الوالييييا  

ال يييبما الًرببيييية منهيييا يليييي   ارعحيييو  جمر ٜبييية، ناإلضيييياْة الييي  ال وٟو الشييييٕر جو ييي ،

م مي  شيي ر ها ٚيوٟو م يور  لويينٓ  الييي اًييو مي  اهيم م يياور اللاٖية والشيير ال  اليَر

جهيييم لوٗلييياى ال يييناع  فييي  اليييوٟو ال ييينايبة الٜ ييي  ، ال يييبما وال جٖع ييياو البانيييا   

ٖٓييييي ا  ٚبحييييي   ويميييييو وا ييييي  ةتيييييالا و يييييوت  1973-1955ةٗييييي٘ خيييييوٟ اريييييو  نيييييحل ييييييام  

الييي  ثاليييث اٚ ييي  ٖيييو  اٖع ييياوية فييي  الًيييالم لًيييو الوالييييا  ارعحيييو   1968البانيييال فييي  ييييام 

ٛايييت واةيو  مي  اهيم الٗضيايا التي  اْيياو  بت  معجياو   ارايبيا الُرببية، و وجاحياو السيْو

منهيييا جٖع ييياو البانيييا   آييييياٙ هيييو ايييوْ٘ الييينٓ  اليييرخب  مييي  الشيييٕر جو ييي  الييييي 

وهنيييييياٙ يييييييوو اخيييييير ميييييي   م ييييييظ البييييييويظ جرخيييييي  ال ييييييعخوام الٓحييييييم ٚم ييييييور لولاٖيييييية.

البيياة حل اًييي و ضييئً العوا يييظ نيييحل البانييال ووٟو الشيييٕر جو ييي ، ال يييبما النٓلبييية 

م مي    في  السبا ية الًاربية يلي  اليَر
 
 م ميا

 
ميا منها الي  ْشيظ اويٞ اليوٟو في  ال تشيٝظ ٖر

ٛايييت اييعحٜم نييؤهم م يياور اللاٖيية التيي  تًعمييوها الييوٟو ال يينايبة الٜ يي  ، ومنهييا  افهييا 

 م  ج عًمار الُرب .البانال ٛوف
 
 ها وٟو احرر  ةوي ا

يمٜييييي  احويييييييو اهيييييم ج ييييييبا  التييييي  ا يييييي ر ال تُلبييييية صييييييثبٓة ويلييييي  يومبييييييوري 

ألةييييوا  اوييييٞ ارنلٗيييية ارو هبيييية ٛييييال ضييييًبٓة نييييوا اذ اشييييح  ار يييي  الٝامييييظ إليييييواو اوييييٞ 

  1972العيثبٓة فيي  يييام 
 
اليي  افهييا اناولييت اةيوا  الشييٕر جو يي  فيي  اربًيية يشيير يييووا

يي  نمبً ييا يليي  ميي  ايييو يي   فيي  ثوثيية مواضييبٌ اتٚ  ٛايييت نمبً ييا اخبييار ٖ ييح   اٚر اوها 
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الًوٖيييا  الوولبييية: ومنهيييا يوٖييية اليييوٟو الًرببييية ْبميييا نبنهيييا، ال يييبما جةيييوا  الرتيسييية 

ذا  جهمبييية الًاربييية آييييياٙ، ومنهيييا يلييي   ييي بظ ار ييياٟ  شييير  العيييثبٓة فييي  جٟو مييي  

 لًنيييوال  1972ييسيييال 
 
. وفييي  ال يييام  مييي  (163)يرفكككيرعلقكككاإرسرل  كككوع ""ق يكككرر كككيو خ ييي ا

. Egypt Breaks off Ties with Jordan  (164) "موكررتوقكلرعل كوع رمك رو  و"ييسيال 

 Arabs to Hold "قنارق ع يارعرب ارل  وع رفكيرعلقكاإرس"وف  ال ا   والًشر   م  ايار 

Mini-Summit Talks in Cairo (165)   ارشي ك،رفكتذر" كو ي. وفي  ال يا   مي  تشير   ال يا

. وانييياٟو Syria Reopening It's Border with Jordan(166) خككك،ق إارمككك رو  و"

اروضييوى ال ييا   اخبييار ال ييراى الًربيي  ج ييراتبل  فيي  يييوو ميي  جخبييار الٗ ييح   ومنهييا فيي  

 Syria Drives Back " ككو يارتوقككلررطك رع ككرعئ  "لًنيوال  1972الراليٌ ميي  اذار 

Israeli Planes (167). و  ورتوككك رعتكككورعت اق كككار كككةلري ييياما يشييير مييي  اذار وفييي  ا"

، وفي  Jordan Reaches full Peace Agreement with Israeli(168) نامك رمك رع كرعئ  "

"ف كك رع تنككا رق  عملرعلعا   ككارقعلكك،فا رعليككر رالًشييرول ميي  تشيير   ال ييا   لًنييوال 

، Arabs Fail to Unite in Anti-Israel Front(169) فكيرتوخ ك،رموقكلرمىكا رئ كرعئ  "

"م ك قلورواما اروضوى ال الث ْعناٟو يوٖا  الًر  الوولبة ومنهيا يلي   ي بظ ار ياٟ 

 Cairo Official in USSR to علقكاإرسرفكيروتدكا رعل كوف تررلبدك رتطكويررعليةقكا "

Discuss Be Tied Ties(170)  . 

                                                 
(163) THE DAILY YOMIURI, No. 7860, 1/ April/1972. 
(164) THE DAILY YOMIURI, No. 7867, 8/ April/ 1972. 
(165) THE DAILY YOMIURI, No. 7910, 22/ May/ 1972. 
(166) THE DAILY YOMIURI, No8103, 2/ December /1972. 
(167) THE DAILY YOMIURI, No. 7833, 4/ March / 1972. 
(168) THE DAILY YOMIURI, No. 7844, 15/ March/ 1972. 
(169) THE DAILY YOMIURI, No8091, 20/ November/ 1972. 
(170) THE DAILY YOMIURI, No. 8045, 5/ October /1972. 
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"ع مككار، او 1973شيي و  العييثاْة البانايبيية مييٌ ٖبييام ةيير  تشيير   جٟو يييام 

 لوم يييياور البانايبيييية وجنن بييية، ال ييييبما لًييييو ا ييييعخوام الًيييير   عل كككر روق كككك "
 
ٗييييا ْو

 فيي  تُلبيية  "علككً  رك ككةحرفككيرعميركككا"
 
 ٚبحيي ا

 
ضييو ا ييراتبظ والييوٟو ارئ ييو  ل ييا احييوال

اةيييييوا  الشيييييٕر جو ييييي  راْٗيييييل احيييييٟو ٚبحييييي  فييييي   با ييييية البانيييييال اجيييييا  اويييييٞ ارنلٗييييية. 

 م   ب
 
ا ة وموأٖ الوالييا  ارعحيو  جمر ٜبية، مميا وام ظ ذلٞ لسبا ة اٚث  احررا

اشييير اليييور واحيييٟو م يييم فييي  السبا ييية اي ارنبييية البانايبييية، يمٜييي  و يييٓ ا نافهيييا  با ييية 

ذا  ااجييياهحل جٟو وهيييو العٗوبيييوي فييي  السبا ييية البانايبييية لًيييو ايثييير  الًاربييية ال ايبييية 

ٛاييييييييت وال اليييييييت موالبييييييية واالًييييييية لسبا ييييييية الواليييييييي يييييييت ايثاضييييييير اذ  ا  ارعحيييييييو  والييييييي  الٖو

جمر ٜبيييييية، و با يييييية اخيييييير  نويييييييو  خا يييييية نالبانييييييال، ال ييييييبما اجييييييا  منلٗيييييية الشييييييٕر 

جو يييييي  و ييييييٓت فيييييي  اوييييييٞ اررةويييييية نافهييييييا مسييييييايو  لوًيييييير  فيييييي  ٖضييييييب هم الٜ يييييي   ضيييييييو 

ا يييييراتبظ، اذ ا يييييم ها صيييييثبٓة ويلييييي  يومبيييييوري وفييييي  اٗيييييار ر واخبيييييار يوييييييو  نيييييي السبا ة 

 . Pro-Arab Policyارئ و  لوًر   

موةهييييية احيييييٟو ٚبحييييي  فييييي  تُلبييييية العيييييثاْة البانايبييييية ألةيييييوا  الشيييييٕر يمٜييييي  

جو يييييي ، ميييييي  خييييييوٟ جْععاةبييييييا  والًنيييييياو   والعٗييييييار ر جخبار يييييية فيييييي  صييييييثبٓة ويليييييي  

ٛاييييت تُلييي  وبشيييٝظ ييييوم  لًيييو ٖبيييام ةييير  الشيييٕر جو ييي  ال يييٓحة  يومبيييوري التييي  

ٛايييييت ا ييييظ اةبييييال ٚ حيييي   اليييي  خمسيييية او ثما يبيييية ينيييياو   جوليييي  ميييي  اوييييٞ العييييثبٓة، و

او يت نحل اخبار او اٗار ر اخبار ة او احوبو  ةٟو منلٗة الشيٕر جو ي  وال يراى 

الًرب  أ راتبل ، ياهبٞ ي  العٗار ر ف  ال ٓحا  جخر  لورنية ابيحل جثير الوا ي  

ٛايييل  "عكت ككا رلعوييٞ جةييوا  يليي  البانييال وا ًٝا ييل الوا يي  فيي  العييثاْة البانايبيية و

، و مٜيييي  1973أ  اوييييٞ العُلبييية فيييي  السيييالٌ ميييي  تشييير   جٟو يييييام . نيييوعكككالهر ،يكككك،"

 : اٗسبم ا ال  يو  مواضبٌ اهم ا

   الًوٖا  الًرببة البانايبة والسبا ة البانايبة اي ويو  اجا  الوٟو الًرببة -١

  ٖرار ايٗاّ تسو ٘ النٓ  واثر  ف  اوهور ا وإ النٓ  الًاربة.  -٢

  ٖع او البانا  .ا مة النٓ  اثرها يل  ج -٣
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ٔ البانال ارسايو لوًر  ف   -٤   . راى الشٕر مو  مٖو

 .السوم ف  الشٕر مو   ووور البانال و ً ها الٖرار السوم ف  الشٕر مو   -٥

ال يراى نييحل و ار  الشييئول اي ارنبيية البانايبيية وو ار  جٖع يياو والعجييار  اي ارنبيية  -6

   ال بما الوٟو النٓلبة.ةٟو جيٓعاة يل  الشٕر جو 

انبيييؤ  صيييثبٓة ويلييي  يومبيييوري فييي  ييييووها ال ييياور فييي  ال اليييث يشييير مييي  اميييو  

ييٌ ال اٝييول اثارهييا  ييوببة  1973يييام  نييال هنيياٙ ا ميية يٓلبيية اوييوة فيي  جْيي٘ وميي  ارعٖو

 يليييي  جٖع يييياو البانييييا  ، ال ييييبما لًييييو ارئشييييرا  التيييي   ييييب٘ ذٚرهييييا، والتيييي  م وييييت 
 
نييييوا

 ٟ جٖع ييييييياو البانيييييييا   فييييييي  ا مييييييية وال مرةوييييييية الرخيييييييا  والنميييييييو ييييييييال   ارئشييييييير جٟو ليييييييوخو

السرية ف  جٖع او البانا   اي هت لًو  وما  يٜسيول ويٓيوذ الع ي م في  ج يوإ 

الًاربيية اليي  السييٕو البانييا   لًييو انبارهييا ميي  ٖبييظ الواليييا  ارعحييو  يليي  تًييو م الييحل، 

ييٌ السا يية البانييايبول نييال ا ميية اليينٓ  ربميي ا ام ييظ الضييربة جٖييو  لوٖع يياو ليييلٞ اٖو

البانيييا   لييييلٞ  يييًت لعوفييي  ذليييٞ مييي  خيييوٟ جيٓعييياة يلييي  اليييوٟو النٓلبييية ومرانًييية 

الًوٖييا  مً ييا ميي  انييظ اييؤمحل م يياور اليينٓ ، ليييا ٛييال الًنييوال اليييي ي يي  ييي  ذلييٞ 

، نا  ْبل )اخي  لٗا ا  السٓرا  البانيايبول في   On the Oil Crisis "فيرع مارعلً  "

 ٟ  ميييي  ٖضييييايا الشييييئول اي ارنبيييية رييييو   وو
 
 م مييييا

 
الشييييٕر جو يييي  والشييييٕر جو يييي  ةحيييي ا

، وارواضيييييبٌ التييييي  اميييييت مناٖشييييي ها اليييييوٟو ار يييييور   ثوثييييية اييييييام منيييييي العا يييييٌ مييييي  ايويييييٟو

ٛايييت مشييٝوة اييؤمحل  لويينٓ  فيي  الشييٕر جو يي  و با يية البانييال ةييٟو مييوارو اللاٖيية، و

شيي ها... ةضيير الوٗييا  خمسيية يشيير  ييٓح ا م يياور اليينٓ  الٗضييبة جوليي  التيي  امييت مناٖ

ميييي  اليييييي  ٛيييييايوا  ييييٓرا  فييييي  الييييوٟو اي وبجبيييية ومييييينهم  ييييٓرا  البانيييييال لييييو  السيييييًووية 

 
 
ٗييييييييا والًيييييييرإ والٝو يييييييت واييييييييرال... ومييييييي  النٗييييييياط ار مييييييية التييييييي  او يييييييظ ل يييييييا جنعمييييييياى ْو

. (171)("عورعل ابكاورلكك رلك، هارتكجثيررعقرقكوسرفكيرم كان رعل كر روق ك "لوعثبٓة    

ًيييييييا  نبوايييييييية ال يييييييراى فييييييي  الشيييييييٕر جو ييييييي   شييييييير  العيييييييثبٓة خ ييييييي  فييييييي  وةيييييييو  ٟ العٖو

                                                 
(171) THE DAILY YOMIURI, No.8322, 13/ July/ 1973. 
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 Egypt Planes 2 "رطتككيورموككريارلتدريككرر ككًامل"لًنييوال  1973الًشيرول ميي  ا  

fly over Sinai(172). 

وفييي  السيييالٌ مييي  اٚعيييوبر تشييير   جٟو نيييا   اْععاةبييية العيييثبٓة ليييعًو  يييي    

الشييييٕر جو يييي  وتُلبيييية اةواثييييل  نواييييية ثييييور  شييييًببة ور ييييمبة اجعيييياة البانييييال اجييييا 

"علقتككااريثككو رفككيرعل ككر روق كك رعموككريوورعطككرقعرعل ككو  ،رو ككرعئ ذ وورلًنييوال 

 ;Fighting Erupts in Middle East Egyptians Cross Suez  قميركككارعل ككو يوو 

Israelis, Syrians Battle    اخي اي    ةح  ٚبحي  مي  ال يٓحة جولي  لوعيثبٓة ونيا  في ،

"عختككككك،علرعميرككككككارفكككككيررطكككككو رعموع هكككككارومام كككككارعحكككككورعلج هتكككككيورعل كككككو يارملوًيييييل 

وفييييييي  البيييييييوم العيييييييال  اي فييييييي  ال يييييييام  مييييييي  تشييييييير   جٟو نيييييييا   .ر(173)قعموكككككككريارعل كككككككبل"

جْععاةبيية التيي  أخييي  ةحيي  اٚ يي  ميي  العييثبٓة، ناإلضيياْة اليي  خارطيية رنلٗيية الشييٕر 

مييي  مسييياةة ال يييٓحة % 80جو ييي  ومنييياط٘ ال يييراى وينييياو   اخييير  شيييٝوت ةيييوال  

يييييال الًنيييييوال الرتيسييييي    "توكككككاع،رعلقتكككككاارفكككككيرعل كككككر روق ككككك رفكككككيرجولييييي  لوعيييييثبٓة ٛو

 Middle East Fighting Escalates Asعلوقكلرعلك يرتدكاقارع كرعئ  ر.ك،رعليكر 

Israel Tries To Repel Arabsرق كككاملرف كككهررA  يلييي 
 
 نو يييا

 
)نيييوأ  ا يييراتبظ   وميييا

ت م بٜير مي  ييوم جةيو، نينميا وخيظ اجيوو الٗعياٟ في  اي  هعحل ار ر ة والسور ة ف  ٖو

 ريييا و يييٓل ارراٖبيييول الًسيييٜر ول أ يييراتبوبول 
 
ٗيييا لوبيييوم   "ثري نيييايشيييٕر مو ييي  ْو

"عليككككرع رييذككككٍرعقامككككارعةقككككا ر( . امييييا جخبييييار جخيييير  ْميييي  اهم ييييا ال ييييا   يليييي  العييييوال 

مهرعثًكيورمكٍر"عليكرع ريك  ، وIraq Announces Normal Iran Ties طب ي كارمك رعيكرعو"

علقكا سر، و Iraq Nationalizes 2 US Oil Companies عل كرنا رعلً ط كارومري  كا"

،ر كككاملرف كككهAر)عورعلقكككا سرعليكككر ،ر  ككك نارArab leaders' Pledgeعليكككر ريتيهككك،قو"ر

وييييوو مييي  الًنييياو    علككك،قارعل ً كككاربكككالً  رشيهككك،قعربككك،عهرقم كككاى،سرموكككررق كككو يا(

                                                 
(172) THE DAILY YOMIURI, No.8359, 20/ August/ 1973. 
(173) THE DAILY YOMIURI, No.8406, 7/ October/ 1973. 
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"ع كككككككرعئ  Aرعميتككككككك،يرإكككككككوروتدكككككككا ر، وعليكككككككر ""علوكككككككيورتتيهككككككك،ربككككككك،عهرجخييييييير  منهيييييييا 

واضيييييييمنت العيييييييثبٓة ييييييييوو مييييييي  الًنييييييياو   جخييييييير  التييييييي  اناوليييييييت الشيييييييؤل  عل كككككككوف تر"

 .(174)ذاال

نوأ الهعمام نٗضايا الشٕر جو ي  يع يايو، واحيٟو مي  مجيرو اخبيار ينٗو يا 

اررا يييييوحل الييييي  احويييييبو  وتسيييييوب  ار  يييييو مييييي  الضيييييو  يييييي  طببًييييية ال يييييراى فييييي  الشيييييٕر 

، ومحاوليييية اوضييييبع الًيييياو ذلييييٞ ال ييييراى واثيييير  يليييي  جٖع يييياو البانييييا   لوييييرأي جو يييي 

الًييام البانييا  ، واوضييبع مولسييا  اوييٞ ج ميية الفهييا اثيير  فيي  جٖع يياو البانييا   وهييو مييا 

ا ًٜا نوضوة يل  الوضٌ جٖع اوي لوٓرو وج ر  البانايبة، وام ظ ذلٞ في   يثة 

يحعان يا الٓييرو البانيا  ، ومنهيا يليي   ي بظ ار يياٟ  ٚبحي   في  يييوو مي  السيوٌ البومبيية التي 

ٛال ايعان ا اًعمو يل  النٓ  نالورنية ج ياج. لييا  شير   ا مة اورإ العوالبت الت  

العثبٓة وف  ال يٓحة اي امسية منهيا في  الًشير   مي  اٚعيوبر مٗالية لوباةيث واريئرخ 

رعئ ذ ارعلرع"يكككككككككار"عل كككككككككر رعليرب كككككككككارو كككككككككال  يليييييييييا   الشييييييييي ح  اريوليييييييييو ايييييييييو ن   لًنيييييييييوال 

، التي  ايتيّ  في  The Fourth Arab-Israeli War And The Prospects قوختنكا  "

)عورإككككك  رعمقالكككككاركتبكككككلرقبككككك رعلو.كككككوارعتكككككورعل  كككككهرعلي ككككك ري،رقعىكككككهرمكككككٍرملوً يييييا 

علوعضككارعورإًككا رىوعككاورمككٍرعليوعمكك رعلج،يكك،سرعلهامككارفككيرق كك رعل ككر روق كك ،ر

مكارعرب كارعقكومرب ثيكررمكٍرعل كابا،ر  ك نارقعنهكهروقارلقك،رتذقكارو كرعئ ذ وورمقاق 

رمكككككككككٍر قور.كككككككككًا يارعلككككككككك،عهر
م
رمكككككككككٍرعل كككككككككرق رعلثةثكككككككككارعل كككككككككابقا.رثاى كككككككككا

م
عكككككككككاىوعركثيكككككككككرع

قعم كاع،ع رومري  كار رين ككٍربقكاملرع ككرعئ  رعحكورق ك،رعل  ككاس،رقوورقلذنكرسروقتككور

جكككيرمهككك، سربتقككك،يهرعلتطككك  ا رعلشعوككك ارعلعطيكككرسرعلتكككرر ت كككيرروهكككارنككك رع كككرسرفكككير

   .(175)علو يا رعمتد،س"

                                                 
(174) THE DAILY YOMIURI, No.8407, 8/ October/ 1973. 
(175) THE DAILY YOMIURI, No.8419, 20/ October/ 1973. 
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ا ييييييعمر  العُلبيييييية البومبيييييية لعييييييثبٓة ويليييييي  يومببييييييوري ألةييييييوا  ال ييييييراى فيييييي  

ٛاييييت اجيييري مييي   الشيييٕر جو ييي  والوراايييل ومييي  ثيييم يموبييية السيييوم وارٓاوضيييا  التييي  

انييييييظ افهييييييا  ج ميييييية اذ  شيييييير  الًويييييييو ميييييي  ارٗيييييياال  والعٗييييييار ر جخبار يييييية التيييييي  ياٖشييييييت 

ه يييييير  نوضييييييوة اهعمييييييام يانييييييا   ٚبحيييييي  نٗضييييييايا الشييييييٕر اروضييييييوى ميييييي  نمبييييييٌ نوايبييييييل وا

جو ييي  ليييم تً يييوها العيييثاْة البانايبييية مييي  ٖبيييظ ويلييي   ييي بظ ار ييياٟ ال ايث ييير ييييورو 

 م  الًناو   ةٟو ٖضيبة السيوم في  الشيٕر جو ي  لًيو ايٗياّ ايثير  واهم يا 
 
يووا

 Nixon, Four Arab "ى   وورقع بيارق  عملررا   ارعر رمًاق ارعل ر روق ك "

Foreign Ministers To Discuss Mideast (176) .عل كةلرفكيرعل كر روق ك رع تنكا ر"

 Mideast Peace Meet Seen Being  ك يق،رفكيرعلياشكررمكٍرنكاىووروقارفكير ً كل"

Dec. 10 in Geneva (177)كك ككككًجررقعكككك،رببكككك ار هككككو رلت ككككويارىكككك ع رعل ككككر ر، و"

. وييوو اخير Kissinger Pledges Efforts To Settle Mideast Dispute(178) وق ك "

ميييي  الًنيييياو   التيييي  اناولييييت وبالعٓ ييييبظ مٓاوضييييا  السييييوم فيييي  الشييييٕر جو يييي ، ربمييييا 

 يمٜ  تسوب  الضو  يو ها وورا  ها ورا ة مًمٗة ف  ورا ا  اخر . 

وخوت ا مة الينٓ  يلي  خي  جةيوا ، وبيوأ  ايؤثح ا  ةير  الشيٕر جو ي  

بانييييا  ، وهييييو مييييا اناولعييييل العييييثاْة البانايبيييية ميييي  يليييي  البانييييال وج ييييوإ وجٖع يييياو ال

خييوٟ ييييوو ميي  الًنييياو   التيي  تشيييح  الييي  ذلييٞ، ومنهيييا:  شيير  ويلييي  يومبييوري فييي  ييييووها 

 لًنييييوال  1973ال يييياور فيييي  ال ييييام  يشيييير ميييي  تشيييير   جٟو يييييام 
 
" ككككلر قارمككككٍرخ يييي ا

 Persian Gulf States 6 %98علعذكك جرعل ا يككاررترفكك ر ككيررعلككً  رعلعككالربٌ ككبار

Raise Price of Crude Oil 21 Percent  ٓنيا  ْبيل )ال اليوٟو السيت ارنعجية لوين ،

الٜ    ف  اي وبي الٓارح   ايونت   او  ف   يًر الينٓ  اي يام اميا جربًيا . و ٗياٟ ال 

ووالر لو  مبييظ  3هيييا العحييٙر لييل يوٖيية نحيير  الشييٕر جو يي ... ٖٓيي   ييًر اليينٓ  ميي  

                                                 
(176) THE DAILY YOMIURI, No.8417, 18/ October/ 1973. 
(177) THE DAILY YOMIURI, No.8443, 13/ November/ 1973. 
(178) THE DAILY YOMIURI, No.8445, 15/ November/ 1973. 
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 اي ن  ييي 3,65الواةيييو الييي  
 
% ودهييييا يٝيييول انميييال  ال  ييياو  يييي   يييًر  17او  ٖيييورها ووالرا

%... ال مجموييييية الييييوٟو ار ييييور  لويييينٓ  اجعمييييٌ فيييي  الٝو ييييت لعٗييييرر ٚبيييئ 21الٗييييويم 

تسييعخوم يٓل ييا ٚسيييوة فيي  ةردهييا ضيييو ا ييراتبظ... ال هييي  ال  ييياو  ميي  ارحعمييظ يٝيييول 

فهيا تًعميو يلي   سيبة اؤثح ها يل  اوربا والبانال اٚث  م  اؤثح ها يل  الواليا  ارعحيو  ال

ٛا  الُرببة الرتيسبة الت  تشت ي مي  اويٞ 6 % م   اورا  الشٕر جو  ...ال الشر

الييوٟو ان يي   يليي  ال اعٗبييظ الشييروط اي ويييو ... والييوٟو  يي  ايييرال والًييرإ والٝو ييت 

لر(  .  (179)والًرببة السًووية وانو ه   ٖو

 اخييييييير لًنيييييييوال 
 
 ع سرعلوكككككككًاعار"ق و شييييييير  العيييييييثبٓة فييييييي  ال يييييييٓحة ذا هيييييييا خ ييييييي ا

 MITI To Ask Oil Firms To Helpقعلتجكا سرعل،قل ككارتطالك ربا ككررو كيا "ر

Hold Prices Downٛا  )رنييا  ْبييل،ر و ار  ال ييناية والعجييار  الوولبيية الاليي  الشيير

%(، ويوم احو يظ يي   21الُرببة الرتيسة احمظ ن   م  جرآاى ف  ا ًار النٓ  )

ييٌ ج ييًار يليي  الييوٟو ارسيي هوٜ ...وال الييو ار   ييتعخي اي لييوا  ْر
 
ة ٚمييا ة ييظ  ييانٗا

يييياٟ  ييييٜراح   الضييييرور ة يثماييييية ج ييييًار ارحوبيييية لومنعونييييا  النٓلبيييية ميييي  جرآاى...ٖو

الييييو ار  ال البانييييايبحل َحيييي  ٖوٗييييحل ةييييٟو الوضييييٌ اي ويييييو الل البانييييال لييييويها خيييي    ميييي  

ْيي٘ الٗييايول اذا الينٓ  يٗييور نخمسيية مويييحل ٚبوييو لت ...وةييير نييال ايثٝوميية  ييتعوخظ و 

ٌ ا ًار منعوناال( ٛا  ف  البانال خ ل النٓ  او ْر  .(180) ةاولت الشر

احوليييييييت الًنييييييياو    1973وفييييييي  البيييييييوم العيييييييال  العا يييييييٌ يشييييييير مييييييي  تشييييييير   جٟو 

الرتيسيية مييي  تُلبييية إلخبييار ال يييراى الًربييي  ج يييراتبل  اليي  السبا يييا  النٓلبييية لويييوٟو 

 يييية يليييي  البانييييال واٖع يييياوها اذ نييييا   ار ييييور  فيييي  الشييييٕر جو يييي ، واثيييير اوييييٞ السبا

"عليككككككككر ريىكككككككك طوورعحككككككككورعلو يككككككككا رعمتدكككككككك،سربالاه،يكككككككك،ربقطكككككككك رجْععاةبيييييييية لًنييييييييوال 

، نيا  Arabs Put US Up Against Wall By Cutting Oil Supply عمك،ع ع رعلكً  "

                                                 
(179) THE DAILY YOMIURI, No.8417, 18/ October/ 1973. 
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ْبل يٗو ي  م اور ونووما بة م  واشنل  )أخبيار يي  ال يشير  وٟو يٓلبية يرببية 

ٔ ايعان ا بت  ةيٟو   عٖو النٓل  لوٌْ الواليا  ارعحو  لوعٓاون ميٌ جاحياو السيْو

"ق  عملرعلعا   كككككككارعليكككككككر رٖضيييييييبة الشيييييييٕر مو ييييييي (. وينيييييييوال اخييييييير فييييييي  الشيييييييؤل ذاايييييييل 

 .Arab ministers Cut Oil Output 5 Percent(181) %">يا ىوورعىتا رعلً  ر

و  يليي  وفيي  شييؤل اثيير ا ميية الشييٕر جو يي  والسبا يية النٓلبيية الًرببيية اي وييي

ٛايييييت الًنيييياو   جنيييير   "عل ويككككلرترفكككك رع ككككيا رعلككككً  رعتككككورشككككركارجوضيييياى فيييي  البانييييال 

. ونيا  الًنيوال Kuwait Ups Oil Price To Tokyo Firm 70 Percent  %"4<طوك كور

جنييير  ةيييٟو ا ًٝا يييا  ج مييية وايييؤثر ال يييناية والسيييٕو ارحوبييية البانايبييية دهيييا فييي  اٗر يييير 

 Higher Oil Prices To Hurt   ر تىككررعلوككًاعا""ع ت ككا رع ككيا رعلككًلًنييوال 

Industry   ونييييا  ْبييييل ) ييييّو اعيييييؤثر ال يييينايا  والشييييً  البانيييييا   لشييييٝظ ٚبحيييي  لسييييي .

% ف  أ ًار النٓ  اي ام الت  انعج ا أٚ ي   يت وٟو منعجية لوينٓ ، 21ال  او  ننسبة 

ٟو ال ييييبما لًييييو يليييي  اخٓييييبس النسييييبة اراو يييية إليعيييياي اليييينٓ  اي ييييام ميييي  منهميييية الييييو

"ع مكككككككارعلكككككككً  رالًرببييييييية ار يييييييور  لوييييييينٓ  )أوانيييييييٞ(. ونيييييييا  ارٗييييييياٟ جْععيييييييا   لًنيييييييوال 

وييييياٖالا )ا ميييية اليييينٓ  فيييي  الشييييٕر جو يييي  واثرهييييا يليييي  جٖع يييياو وارجعمييييٌ  قعل ابككككاو"

البانا   والسبظ الٜٓبوة نمًاي ية اويٞ ج مية واثرهيا يلي  البانيال، وةيث ايثٝومية يلي  

ح   اليييينٓ  يلييييي  ارييييويحل الٗر ييييي  والبًبييييو، وذٚييييير ايثٝومييييية  ااخيييياذ العيييييوانح  الو ميييية لعيييييْو

% م  الينٓ  الييي اسيعورو الي  البانيال ييؤت  مي  اليبوو الًرببية 40البانايبة نال ةوال  

واليييبًس جخييير مييي  اييييرال وايووييسيييبا، وةيييث يلييي  وضيييٌ السبا يييا  الٜٓبوييية لحثٓيييا  

واٖامييية يوٖيييا   يلييي  ذليييٞ، وهيييو ميييا يم يييظ وييييو   ييير حة لويٓعييياة يلييي  الًيييالم الًربييي 

مباشيييير  مييييٌ الييييوٟو النٓلبيييية، واضيييياّ نييييال و ار  ال ييييناية والعجييييار  الوولبيييية انيييياٖالا 

م مميا  يب٘ ولُايية العا يٌ  يوو م  اي ل  ف  الشؤل ذاال(. ولٜي  يبيوو اييل يلي  اليَر

ييّو يليي  ايثبيياو، وهييو مييا اٚييو   يشيير ميي  تشيير   ال ييا   ا ييعمر  البانييال نالسييع  لوٖو
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 Japanese ل ابككاوربككالوقو رعحككورعل  ككا رفككيرعل ككر روق كك ""تجمكك رعالًنييوال آلاتيي  

Hopes Hinge On Neutral Mideast Policy (182)  . 

 في  السياوج مي  تشير   ال يا   ييام 
 
 1973 شر  صثبٓة ويل  يومبوري خ ي ا

مٓييييياو  ال الًييييير  ٖيييييرروا وييييييم اليييييوٟو ارسيييييعورو  لوييييينٓ  والتييييي  ليييييويها مواٖييييئ مئ يييييو  

نحان هييا مييي  الييينٓ ، اذ نيييا  اي  يي  جهيييم فييي  هييييا ارجييياٟ لوًيير  ضيييو ا يييراتبظ وميييوها 

 Arab Oil %ربا ككتاًاملرو.كك،قامل">9"علكك،قارعليرب ككارتا ككررعىتا هككارعتككورلًنييوال 

States Cut Output 25 Percent; 'Friends' Exempted(183)  . 

 في  البانيال نيحل و ارتي  الشيئول اي ارنبية 
 
 واخوبا

 
اي ت اوٞ السبا ة  رايا

ٛاييييييت  ّو يلييييي  ايثبييييياو وييييييوم العيييييوخظ فييييي   يييييراى الشيييييٕر جو ييييي  التييييي   ييييي  نيييييالٖو اَر

وج عمرار نايثٓا  يل   با ة البانال اي ارنبة ال انعة لًيو ايثير  الًاربية ال ايبية 

ٛايييييييت  اي ارعناَميييييية مييييييٌ ارواٖيييييئ جمر ٜبيييييية وو ار  ال ييييييناية والعجييييييار  الوولبيييييية التيييييي  

  تًاول مً م، ويوم جٚعٓيا  نالًوٖية اويوا ال  جيٓعاة يل  الًر ، واٖامة يوٖا

 ايم ةسيم ال يراى 
 
النٓلبة، وايما اٖامة يوٖيا  تًياول وابياوٟ اجياري مباشير، واخحي ا

نااليٓعيييياة يليييي  الييييوٟو الًرببيييية، وهييييو مييييا اشيييير احييييٟو م ييييم فيييي  السبا يييية البانايبيييية اجييييا  

حييي  ، الًيييالم الًربييي ، ا ًٜيييا ْبميييا لًيييو نعًييياول اٖع ييياوي ٚبحييي  ويوٖيييا   با يييبة معم

و مٜيي  اؤشييح  مراةييظ ال ييراى الييواخل  اييئ اليييٚر، ومييا اييو  ميي  جيٓعيياة يليي  الًيير  

ميي  خييوٟ تُلبيية صييثبٓة ويليي  يومبييوري ومواٚب هييا الشييعواو وا ييايو اثيير ج ميية يليي  

جٖع او البانيا  ، وهيو ميا نيا  في  اي  ي  الييي  شيرال لًيووها ال ياور نعيار ا السياوج 

"وقتوككككا رعل ابككككاي رتىككككر ر" كككك،سرىت جككككارلع ككككررل يشيييير ميييي  تشيييير   ال ييييا   لًنييييوا

 . Japan Economy Hit Hard By Tight Oil Supply(184) تو ي،رعلً  "

                                                 
(182) THE DAILY YOMIURI, No.8418, 19/ October/ 1973. 
(183) THE DAILY YOMIURI, No.8436, 6/ November/ 1973. 
(184) THE DAILY YOMIURI, No.8440, 10/ November/ 1973. 
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 اليييي  جيٓعيييياة يليييي  الًيييير  وآ ييييم 
 
وْييييٌ ا وييييياو اثيييير اوييييٞ ج ميييية البانييييال اييييور جبا

وضيييً م، ناإلضييياْة الييي  مناشيييو  لًيييس اليييوٟو الًرببييية البانيييال لشيييٝظ مباشييير وويو هيييا 

ا هييا ميٌي ا ييراتبظ ميي  انييظ ايثٓييا  يليي  يوٖييا  نبييو  مييٌ الًيير ، ال ييبما لٗليٌي يوٖ

الًوٖيييا  جٖع ييياوية وضيييمال ايث يييٟو يلييي  الييينٓ  الًربييي  اذ  شييير  العيييثبٓة فييي  

 لًنييوال 
 
"عل ككيو يووريدثككوورعل ابككاورعحككورقطكك رال الييث يشيير ميي  تشيير   ال ييا   خ يي ا

، نييا  ذلييٞ يليي  Saudis Urge Japan to Cut Israeli Ties عليةقككا رمكك رع ككرعئ  "

يي  يمييا   )اذ يٗوييت العييثبٓة ينييل مييا ي ييل يليي   لسييال و  يير اليينٓ  السييًووي اةمييو ٛ 

البانييييييال ال اٗلييييييٌ يوٖا هييييييا جٖع يييييياوية والعجار يييييية، ناإلضيييييياْة اليييييي  الونووما ييييييبة مييييييٌ 

ٛامييييظ لويييينٓ  الًربيييي (  مييييٌ مييييا  ييييب٘  شيييير  (185) ا ييييراتبظ لضييييمال ا ييييع ناّ 
 
. واناَمييييا

ٛا ي   ٚبنوشييعا لًنيوال العيثبٓة مٗياال لوباةي  The "عليوكرسرعلً ط كا"ث البانيا   اا

Oil Squeeze  و يي  ْ هييا جثييار الٜبحيي   ال ميية اليينٓ  يليي  جٖع يياو البانييا   واللويي ،

 : الًربيييي  ميييي  البانييييال نٗلييييٌ يوٖا هييييا الونووما ييييبة وجٖع يييياوية مييييٌ ا ييييراتبظ نييييالٟٗو

%ر8?عحككورعل كر روق كك رفككير)طذبكلرعلكك،قارعليرب كاربقككوسرمكٍرعل ابككاو،رعلتككررشيتنك،ر

 رين كٍرواروّ في  فهايية ارٗياٟ  مٍرعخت ا اغهارعلً ط اربقطك رعةقاغهكارمك رع كرعئ  

رلذنطال ككككك رعليرب كككككا،رقل  هككككارفكككككيرنهايكككككارعمطكككككا ر تىكككككطررعتكككككور
م
لذ ابككككاورومتثكككككاارفكككككو ع

عتاا رموعقلرعكنرر.ةبارفيرتجي ،رعليكر ،رختكقرقعورنكاور لكألار ك كب رعخت كا رفكير

 .  (186)(علو يا رعمتد،سرعةقاهارم 

ا يييي مت اوييييٞ العلييييورا  نٓ ييييم يانييييا   اٚ يييي  ألوضيييياى الشييييٕر جو يييي  وطببًيييية 

ال يييراى ْبيييل، وهيييو ميييا راْٗيييل احيييٟو ايييور    فييي  السبا ييية البانايبييية فييي  ارنلٗييية ر يييوال 

ويلييي  يومبيييوري لًيييوو مييي  الًنييياو   ارععالبييية ٛيييال جٟو فييي  اْععاةب هيييا نعيييار ا الًشيييرول 

"عل ابككككاور بنككككارتٌككككتدور  ا ككككارم يكككك،سرلذيككككر ررككككةارو ككككبو روهييييو  مييي  تشيييير   ال ييييا  

                                                 
(185) THE DAILY YOMIURI, No.8443, 13/ November/ 1973. 
(186) THE DAILY YOMIURI, No.8446, 16/ November/ 1973. 
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، و شيير  Japan May Switch To Pro-Arab Policy Within This Week عل ككاتي"

فييي  مييييئامر  العيييثبٓة ذليييٞ يلييي  لسيييال و  ييير الشيييئول اي ارنبييية البانيييا   آييييياٙ اوهحييي ا

باميييا  مئ يييو  لوًييير   ، اذ ٖييياٟ ْبيييل نيييال البانيييال  يييعنعا   با يييةOkayamaيٗيييو فييي  اٚو

 .  (187)وال اوٞ السبا ة  تس ظ م  و ٟو جمواوا  النٓلبة ال  البانال

ونييييا  اي  يييي  ال ييييا   ناْععاةبيييية ال الييييث والًشييييرول ميييي  تشيييير   ال ييييا   لًنييييوال 

 Japan Vows Support For "عل ابككاورتقككر ر عككهرعليككر رفككيرىكك ع رعل ككر روق كك "

Arab Cauce In Middle East Dispute ا  ْبييل نييال البانييال ٖييرر مسييايو  وهييو مييا نيي

 1967الًييير  فيييي  ملييييال هم، ال يييبما ا  ييييثا  ا ييييراتبظ ميييي  جراًييي   التيييي  اةعو هييييا يييييام 
 اخييير لًنيييوال (188)

 
. وبعيييار ا الراليييٌ والًشييير   مييي  تشييير   ال يييا    شييير  العيييثبٓة خ ييي ا

 لبنييييال تشييييبو نالسبا يييية البانايبيييية ارئ ييييو  لوًيييير  واحييييث جخيييير   ال يحيييييوا ةيييييوها  

Lebanon Hails Japan's Pro-Arab Policy, Urges Others To Follow  وهيو ميا يئشير

نوضييييوة يليييي  العحييييٟو فيييي  السبا يييية البانايبيييية اجييييا  الًيييير  وارةبيييي  الًيييير  نالسبا يييية 

 .(189)البانايبة اي ويو 

ٛايييييت اْععاةبيييية ويليييي  يومبييييوري  وفيييي  السيييياوج والًشييييرول ميييي  تشيييير   ال ييييا   

 Japan, Arabs, Must  عوريتيكككككاقىوع"ر"عل ابكككككاى وو،رعليكككككر ،ريجككككك لًنيييييوال 

Cooperation ونيييييا  ْ هيييييا )ال اخٓيييييبس ايعييييياي الييييينٓ  اي يييييام مييييي  ٖبيييييظ اوانيييييٞ منهمييييية

يو  الٗومبية الًرببية نيحل  جٖلار الًرببة ارنعجة لونٓ  نًوت اي مبٌ يوٙر اهمبة ٖو

اليييييييوٟو ارنعجييييييية لوميييييييواو اي يييييييام... ال أنيييييييرا ا  ارعخيييييييي  مييييييي  ٖبيييييييظ جٖليييييييار الًرببييييييية 

 ييوي اليينٓ  هيي   ج يياج جٖع يياوي لوييوٟو ال يينايبة الٜ يي   وايلييت لوًيير  نخ

 ييييمًة ٚبحيييي   فيييي  السبا يييية الًاربيييية، امييييا العلييييورا  ارسييييعٗبوبة ْييييو يمٜيييي  العنبييييئ دهييييا 

بب هيييييييا  ٛاييييييييت تسيييييييعلبٌ تُبحييييييي  اٚر ويوبيييييييل ْيييييييال السيييييييئاٟ هنيييييييا مونيييييييل لوبانيييييييال فييييييي  ميييييييا اذا 

                                                 
(187) THE DAILY YOMIURI, No.8450, 20/ November/ 1973. 
(188) THE DAILY YOMIURI, No.8453, 23/ November/ 1973. 
(189) THE DAILY YOMIURI, No.8454, 24/ November/ 1973. 
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نعجيييية لومييييواو اي ييييام، ال ييييبما وال جٖع يييياوية واحمييييظ اثيييير العنا يييي٘ الٗييييوم  لوييييوٟو ار

جٖع يياو البانييا   وال ييناية البانايبيية ايعمييو  نورنيية ٚبحيي   يليي  ارييواو اي ييام واطايية 

 في  
 
  يريًا

 
 اامة ال نٌ. وهيي  اةيو  الًواميظ التي   يب ت او يًا

 
الٝوٓة وا وير  وًا

ويييت يميييو مييي  اهيييم الًواميييظ التييي  ي ْؤفهييياجمٝايبيييا  جٖع ييياوية ل ييييا البويييو اميييا جل  ٖر

بييييظ ميييو  ونحيييي   ضيييير  جٖع يييياو البانيييا   ميييي  الٗبييييوو جمر ٜبيييية  جٖع ييياو البانييييا  . ٖو

يليي  ا ييوير ْييٟو ال ييو ا. ليييا يجيي  ال يعحييٟو جٖع يياو البانييا   اليي  يميي  مبنيي  يليي  

ر ، وهيييييييييا ال يمٜيييييييي  ال يٝييييييييول  يييييييي و   يسيييييييي   مشيييييييياٛظ  أليييييييييلم يييييييياور طببًبيييييييية معييييييييْو

يييت يٓسيييل يييا  ونووما يييبة انعمايبييية واٖع ييياوية وفييي  الٖو ، يلييي  البانيييال ال انٓيييي احٛر

م  انظ اؤمحل اةعبانا ها مي  اريواو اي يام، ال يبما وال ج مية ايثالبية وًْيت البانيال 

يييييييييت ايثٝومييييييييية ارسيييييييييايوا   الييييييييي  العًاميييييييييظ ميييييييييٌ جٖليييييييييار الًرببييييييييية ارنعجييييييييية لًيييييييييو ال اٚر

ت جٖع يييياوية ل ييييي  الييييوٟو اليييي  الٗليييياى اي يييياي، وهييييو واةييييو ميييي  ج ييييبا  التيييي  نًويييي

 مييٌ البانييال... وفيي  ارسييعٗبظ يجيي  ال ال تسيي هوّ 
 
 متشييووا

 
ٓييا الييوٟو الًرببيية اعخييي مٖو

 
 
السبا ة جٖع اوية البانايبة ايؤمحل منعيوي ٛياف  لوينٓ  نيظ يو هيا ال يٝيول ليويها ْ ميا

 .  (190)لٗومبة اوٞ الوٟو ارنعجة وال اخو٘ يوٖا  نبو  مبنبة يل  ا اج العًاول(

مرةوييية نوييييو  ام ويييت لسيييع  ايثٝومييية البانايبييية الٗبيييام ن  يييار   م يييظ ذليييٞ ارٗييياٟ نوايييية

ر مبة لعوٞ البووال واٖامة يوٖا  ثناتبة مباشر  مً ا، ال بما لًيو اشيعواو ج مية، 

وهييو مييا نيييا  يليي  لسييال ٛييياٛوي ااياٛييا رتيييا اليييو را  هيييا اريير  اذ ٖييياٟ فيي  مٗيياال  شيييرال 

 Tanaka May قتوكككا يارلكككبة  ""تاىانكككار بنكككاري يكككررعل  ا كككاروالعيييثبٓة لًنيييوال 

Change Economic Policy  ييييت ايثاضييير ا ميييية ٚ يييي   لييييم )ال البانيييال اوانييييل فيييي  الٖو

 .   (191)اوان  ا مني ايثر  الًاربة ال ايبة( وويو نالعُو  يل  ج مة

                                                 
(190) THE DAILY YOMIURI, No.8456, 26/ November/ 1973. 
(191) THE DAILY YOMIURI, No.8456, 26/ November/ 1973. 
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 اذ فيييي  العا ييييٌ 
 
ةٗييي٘ العحييييٟو فيييي  السبا يييية البانايبيييية اجيييا  الًيييير  ثمييييار  مبٜييييرا

"عليككر ر   ٛييال اي  يي  جْععييا   وجنيير  لوعييثبٓة لًنييوال والًشييرول ميي  تشيير   ال ييا

 Arabs to Ease oil Pressure لتا  ككلرخىككررعلككً  رعحككورعل ابككاورل ككهررقعخكك،"

Against Japan For 1 Month  نييا  ْبييل ال الٗيياو  الًيير  ٖييرروا يييوم جربًييا  فيي( ،

 (192)ئ و  لوًير اي  اتر اخٓبٔ الضُ  يل  البانال والٓوبحل رو  ش ر لسبا  هما ار

وهيييو ميييا اشيييًر البانيييال ناييييل مييي  السييي ظ اٖنييياى الًييير ، نيييايول لًيييس ارواٖييئ او ربميييا 

ييو ر ييم  يانييا    يييبئوي اليي  اييوْ٘ اليينٓ  الًربيي  اليي  السيييٕو  الٗبييام ن  ييار  ر ييمبة لْو

البانايبيييية.ولعحٗب٘ مييييا  ييييب٘ ميييي  اليٓعيييياة ارباشيييير يليييي  الًيييير  واٖاميييية يوٖييييا  ثناتبيييية 

 لًنييول مباشيير  مييٌ الييوٟو ا
 
"م  كك ريكك ق رلًرببيية  شيير  العييثبٓة فيي  البييوم يٓسييل خ يي ا

 .Miki Visiting Arab Capitals As Govt عليوع.ككهرعليرب ككاركنبيككويرخ ككوم "

Envoy  و اياٚبو مبٝي بيو في   Takeo Miki، نا  ْبل )ال رتيا الو را  اْو و يبُاور طٚو

 . (193)(ملوٌ الش ر الٗاوم ورو  يشر  ايام ف  نولة لوبوو الًرببة

يييظ السييياوج مييي  ٛيييايول جٟو 
ِّ
ا ًلاْيييل فييي  تُلبييية العيييثبٓة واحيييٟو  1973م 

ييييي    ييييار  مبٝيييي  اليييي  البوييييوال  1973ايثييييويث فيييي  ذلييييٞ البييييوم وجيييييام جخحيييي   ميييي  يييييام 

الًرببيييييييية والييييييييور الًوٖييييييييا  ال ناتبيييييييية مييييييييٌ البوييييييييوال الًرببيييييييية وال  ييييييييارا  ارعباوليييييييية نييييييييحل 

وال، وميييييييي  انيييييييير  الًنيييييييياو   التيييييييي   شيييييييير ها ارسييييييييئولحل البانييييييييايبحل ومسييييييييئول  اوييييييييٞ البويييييييي

ٛايييييت  "عل ابككككاورتىكككك رع ككككك رالعييييثبٓة ةييييٟو موضييييوى الًوٖييييا  مييييٌ الييييوٟو الًرببيييية 

 Japan Architect May cement Relationsتوط كك،رعليةقككا رمكك رعلكك،قارعليرب ككا"ر

With Arab Nations ىا.كككرريقكككوار ولكككارم  ككك رعليرب كككارمثنكككرس"، وفييي  ينيييوال اخييير" 

Nasr Says Miki's Arab tour 'Useful(194) وفي  الًاشير مي  ٛيايول جٟو نيا  الًنيوال .

واحيو  اي  ي   Miki Setting off On Arab Mission "ب،أرم  ك ر ولتكهرعليرب كا"جنر  
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ييييي   ال م ميييية مبٝيييي   تسييييعمر رييييو  ثوثيييية ا ييييانبٌ  ييييبيه  خول ييييا اليييي   ييييبًة نوييييوال 

بيٌ ارسيع و ، و يبوعٗ  نارويٞ ْب يظ ني  يرببة، ناإلضاْة ال  اييرال ٚمبًيو  ر يم  ْر

بيو  يبو الً    ف  الًرببية السيًووية واليرتيا ار يري اييور السياوا  واييل  يبُاور طٚو

فيي  الًاشيير ميي  تشيير   ال ييا  ، و ييبيه  فيي  ايثيياوي منييل اليي  الر ييان وفيي  الراليٌي يشيير 

الٗاهر  وف  ال ام  يشر الٝو ت، وف  ال يا   والًشير   الووةية وومشي٘ وفي  اي ياما 

بييو(وال . (195)ًشيير   لُييواو وفيي  السييالٌ والًشيير   ط ييرال وفيي  ال وثييحل  ييبًوو اليي  طٚو

َليييت صيييثبٓة ويلييي  يومبيييوري نمبيييٌ اويييٞ ال  يييارا  والوٗيييا ا  وبشيييٝظ ييييوم  و شييير  

اخبيييار واٗيييار ر مًييي    نال يييور ةيييٟو لٗيييا ا  مبٝييي  ميييٌ الٗييياو  الًييير  واضيييمنت نمبيييٌ 

ٖييييييا  مييييييٌ البوييييييوال الًرببيييييية واٖاميييييية اويييييٞ الوٗييييييا ا ، ناإلضيييييياْة اليييييي  اٖاميييييية وتً  يييييي  الًو

يوٖيييييا  مباشييييير  والعًييييياول جٖع ييييياوي واطيييييوٕ ا يييييوير الييييينٓ  الييييي  البانيييييال يرضيييييت 

البانيييال ال يٝيييول ل يييا وور فييي  ةيييظ ٖضييييبة الشيييٕر جو ييي  ومييي  الًنييياو   التييي   شيييير ها 

"عل ابككاورتطذكك رعم ككا كاررالعييثبٓة فيي  الرالييٌ يشيير ميي  ٛييايول جٟو يليي   يي بظ ار يياٟ

 Japan Asked to Join In Crash Program To جرعا ك رل ك رع لرعلكً  "فكيربرىكام

Solve Oil Crisis(196) وفيييييي  البييييييوم ذااييييييل  شيييييير  ويليييييي  يومبييييييوري مٗيييييياال لًنييييييوال ،

احييييوثت ييييي  مييييا نيييير  فيييي    Miki's Oil Diplomacy" بذوما كككك ارم  كككك رعلً ط ككككا"

اّ ا يييييوير الوٗييييا ا  فييييي  جميييييارا  والسييييًووية وميييييا اضيييييمنعل مييييي  طويييي  البانيييييال ا يييييع ن

ييعع يوٖييا  مباشيير  ويييرن تًيياول فيي  ارجيياال   اليينٓ  اليي  البانييال وابيياوٟ السييٓرا  ْو

ٛاْية، واو يي  نييال م ميية مبٝيي  لييم اٜيي   ي وة، ال ييبما لًييوما يٗييظ ييي  الشييبا  ايييو نيي  

 يييولال اٟ فهبيييال ناييييل ٖييياٟ ربٝييي  )ال  با ييية الًييير  فييي  ا يييعخوام الييينٓ  ٚسيييوة فييي  

ييية ليييم اٜييي  مون ييية ضيييو الب انيييال وافهيييم فييي  انعمييياى اي  اتييير ايربيييوا يييي  اٗيييويرهم ارًٚر

 ميييي   با يييية نويييييو  مئ ييييو  لوًيييير ، لٜنييييل شييييوو 
 
وامعنييييافهم رييييا ايونعييييل البانييييال مييييئخرا
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ييا  فيي  ارسييعٗبظ( واشييار الٝاايي  نييال مبٝيي   نييافهم يراٖبييول مييا  ييعًٓول البانييال ميي  احٛر

ييٌ نييال اٝييول جمييارا  الًرببيية ارعحييو  اٚثيي  مروييية اجييا  البا نييال وو يئ ذلييٞ نايييل اٖو

ومييي  ميييا  يييب٘ يبيييوو نيييال م مييية مبٝييي  ليييم اٜييي   ييي وة اميييام  "عل ذكككهرعلككك يرقككك،رتةزكككاق"

. ربميييا ميييا  يييب٘ ي ييي ر وييييو  مبٝييي  مييي  الر يييان إل يييراتبظ (197) ارواٖييئ الًرببييية اروةيييو 

لولتيييي ام نٗييييرارا  جمييييم ارعحييييو  و ييييث  ٖوا هييييا اذ يٗوييييت ويليييي  يومبييييوري فيييي  اي يييياما 

 Miki Urges Israel To   م  ك ريدك رع كرعئ  ر ك  رقوعغهكا"يشير مي  ٛيايول جٟو 

Pull Out Troops(198) ر، ناإلضييياْة الًنيييوال جنييير  ل  يييار  مبٝييي  الييي  م ييير ٛيييالA م  ككك"

 MIKI: Japan Ready To Extend مذ كوور ق  "ر44;عل اباورم كتي،سرئقكرعارموكرر

Egypt $ 400 Million Loanيعًواو البانيال ، ونيا  ْبيل )ال اياٚبو مبٝي  ايوي  يي  ا 

. وفيييييييي  الرالييييييييٌ (199)لعٗييييييييويم ٖييييييييرن ميسيييييييير اليييييييي  م يييييييير إل ييييييييوة واو ييييييييبٌ ٖنييييييييا  السييييييييويا

 اٚييو نييال مٓاوضييا  مبٝيي  الًرببيية 
 
والًشييرول ميي  ٛييايول جٟو  شيير  العييثبٓة خ يي ا

 لًنييوال 
 
"م  كك ر ريككرمرلييم اٝييول  يي وة وايييل وانييل  ييًوبا  اذ ايونييت ييي  لسييايل خ يي ا

،  Miki Sees No Easing Of Arab Oil Embargo تا  لرفيرعل ىررعلً ط رعليربك "

اذ ٖيييياٟ ميييي  الٝو ييييت )ال او ييييبٌ الًوٖييييا  ومًامويييية الييييوٟو الًرببيييية لوبانييييال يليييي  افهييييا 

ٌ ٚل  لٗبوو ا وير النٓ  ال  البانال(  . (200) وولة  ويٗة ال اًن  ْر

يبوو ال جيٓراي نيا  في  جنعمياى الييي يٗيو في  الٝو يت وضيم اليوٟو الًرببية 

"عل ابكاورتكًمهرعتكورعلك،قارعلوك،يقارر  لوينٓ  اذ  شير  العيثبٓة احيت ينيوال ار و

 Japan Joins Friendly Nation To علتكرر ت كتقب ر ن ك رعخت ا اغهكارمكٍرعلكً  "

Receive All Oil Needs: OAPEC Set TO UP Production اذ يٗويت يلي  لسيال و  ير ،

% 10ْييٌ ا ييوير اليينٓ  ننسييبة اليينٓ  السييًووي ميي  الٝو ييت نايييل )اييم جآييإ يليي  ر 
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. وفيي  ال وثييول ميي  ٛييايول جٟو  شيير  (201)لوييوٟو ال ييويٗة نمييا ْيي هم ْر سييا وبر لايبييا(

 Yasuhiro "ىانا ككوي رلتقكك،يهرم ككاع،ع رعتككورعيككرعورقعليككرع العييثبٓة خ يي  لًنييوال 

Nakasone to Push Aid To Iran, Iraq  واضييم  اي  يي  ال و  يير ال ييناية والعجييار ،

 ور اييييييرال والًيييييرإ الشييييي ر الٗييييياوم مييييي  انيييييظ وضيييييٌ خلييييية لعً  ييييي  العًييييياول الوولبييييية  يييييح

 .  (202)جٖع اوي مٌ البووي 

اشييييح  مييييا  ييييب٘ اليييي  ايييييل يبييييوو ال مبٝيييي  ونييييو ضييييالعل فيييي  الًييييرإ، ليييييلٞ ار ييييظ 

يٝا و   ال  الًيرإ واييرال ر  يو مي  ارباة يا  لت  يبا الًوٖيا  ميٌ البويوي ، ال يبما 

الشييييٕر جو يييي  ايييي ام  مييييٌ اييييؤمبم الًييييرإ لنٓلييييل فيييي  يييييام  وال جيٓعيييياة البانييييا   يليييي 

ٛا  الُرببة، ليلٞ م وت   ار  مبٝ  وم  ثم يٝا يو   ياْيي  م مية  1972 وطرو  لوشر

ٛا    لوشيير
 
ٛا ها نييويو م مييا لوًيرإ فيي   ييًبل إليجيياو نييويظ لوُيير ، اذ ييو  البانييال وشيير

ت ذاال يم ظ راج ايثربية لو سبا ية البانايبية ارسيعٗوة الُرببة، وا بع الًرإ ف  الٖو

ي  الواليا  ارعحو  جمر ٜبة الت  نوأ  مٌ ا مة النٓ  ف  الشٕر جو ي ، وام ويت 

لسبا  ها ارئ و  لوًر  ف   راي م مٌ ا راتبظ، والت  اثمر  ميٌ الًيرإ وهيو ميا اً ي  

ينيييييييل ا يييييييايو   يييييييم العجيييييييار  والًوٖيييييييا  جٖع ييييييياوية نيييييييحل الًيييييييرإ والبانيييييييال خيييييييوٟ 

نبا  والن يئ جٟو ميي  ال مايبنبييا  وهييو مييا او ييثل جة يياتبا  ايييو  التيي  السييبًب

بيية البانايبيية، ليييا امسييت يوٖيية البانييال مييٌ الًييرإ لًييو   شيير ها هبايية العًر ٓيية اي مٚر

نالنسييبة لوسبا يية البانايبيية ام ييظ رميي  النجيياة السبا يية البانايبيية ارسييعٗوة  1973يييام 

 ي  الواليا  ارعحو .
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4 
نظام هرشد الصف ًالتٌجيو امليني الياباني ًاهكانية تطبيقو يف 

 العراق
ير  الًيالم ار يري اليوٚعور ْياروٕ البيا  الييي يميظ ميٌ مجمويية مي  اي  ي ا  

يلييي  اليييو ر يهيييام العًويييبم اريييالح ي الييييي اًيييو ميييٌ ييييوو مييي  ايهميييت العًويييبم فييي  شيييٕر 

 ومحاٛيييا  لونهيييام العًوبمييي  البانيييا    ال العًويييبم اًيييو  اولييي   وننيييو 
 
شيييٕر ا يييبا اٗوبيييوا

خليييوا  العٗييييوم ال ٗيييياف  وجٖع يييياوي، وال ا ييييوة العًويييبم يحعيييياي اليييي  يييييو   يييينوا  

 .(203)ول  يعم خوٟ ايام ٖوبوة 

يييييات  ا ا يييييبة  ييييي  ارييييينا   ال شيييييٞ ال اي يموبييييية تًوبمبييييية تسيييييتنو يلييييي  ثيييييو  ٛر

ر هي  الًنا ر ال اًن  يجاة الًموبة العًوبمبة الل النجياة وارًوم والعومبي، ل ٜ  اْو

 ميي  الواٖييٌ الًمليي  
ظ
ييات . يحثييو يئ يليي  مييو  العييؤثح  والعييؤثر والعٓايييظ نييحل هييي  الٛر يعٖو

فيييي  ارئ سيييييا  العًوبمبييييية ال واةيييييو  ميييي  اهيييييم ارشييييياٛظ التييييي  تًييييا   منهيييييا اريييييوارج  ييييي  

م والعومبيي نيظ في  لًيس جةبيال اٝياو ضًٔ العٓاييظ او وينامبٜبية العوا يظ نيحل ارًوي

اٝييول الًوٖيية نبنهمييا مٗلوييية امامييا والًوٖيية ارٗ ييوو  ٖييو اه يير اةبايييا نييحل اللوبيية 

حل وارًوييم او ارييورج، و بييوو ذلييٞ العنسييب٘ والعٓيياهم او العوا ييظ نوضييوة ينييو  ارعٓييٖو

اذ اسيعًحل    ار  ارشّر الت نوي او جخع اى   الي  ارًويم او اريورج في  ٖايية اليورج

ة ييي  مسييعو  اللييو  وارييورج وارور يية، لٜيي  فيي   دهييم ميي  انييظ ايلييا   ييور  مشييٖر

ةٗبٗييية جمييير ال الًوٖييية البنيييا   التييي  اراٗييي  الييي  مسيييعو  العيييؤثح  والعيييؤثر والعٓاييييظ  ييي  

شيييبل مًوومييية نيييحل جثنيييحل، ومييي  وول العيييؤثح  البنيييا  لوميييورج والعيييؤثر مييي  ٖبيييظ اللالييي  

ييي  يجيياة الًموبيية الت نو يية التيي   يي  البييوم  يي بونا الوةبييو ال  ميي  َحيي  ارمٜيي  ايثييويث

ييياو  ننييا  ارييواط  وتً  يي  ال و يية الوطنبيية وانمبيية الشييًور نااليعمييا  اليييي هييو ج يياج 
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يييييات  فييييي  نمبيييييٌ العجيييييار  النهضيييييو ة يلييييي  مسيييييعو   فييييي  ايييييياو  ننيييييا  اليييييوط  ومييييي  اهيييييم الٛر

 الًالم.

ييي٘ ينييو العٜٓحييي  نيييويا فييي  ٚبٓبييية مًاي ييية الٓجييو  نييي حل ارًويييم والعومبيييي يلييي  ْو

مبيييوأ  اييييل لييييا مييي  ار يييم ميييا  ًوم...ولٜييي  ٚبييئ  ًويييم اثييير  فييي  مسيييعٗبظ اريييعًوم . وفييي  

السييع  لعحٗبيي٘ آايييظ ةٗبٗيي  نبنهمييا ييي  طر يي٘ اييياو  يهيير شيياموة نالنهييام العًوبميي  

الًراذ ، وايثانة ارا ة رًاي ة اوٞ الٓجو  احعم يوبنا ورا ة خو ة ما او يظ ليل 

ًالم ف  هيا ارجاٟ م  ةوٟو لومشاٛظ الت  اوانل النهام العًوبم  في  الًيرإ، وهيو ال

ي٘ مبيوأ  البيو  مي  ةبيث ايعهيالا  ما اابًعل وٟو يويو  يايت م  ارشياٛظ ذا هيا. يلي  ْو

الًييييالم . يجييييو ايييييل ميييي  الضييييروري جْيييياو  ميييي  اجييييار  وا ييييامبم يايثيييية يليييي  مسييييعو  

يوتيييييم الواٖيييييٌ وال يعٗييييياطٌ ميييييٌ منهومييييية الٗيييييبم  الًيييييالم، وال نيييييؤج نبيييييياو  آنبيييييوها نميييييا

ال ٗاْبة والهروّ السبا بة وجٖع اوية وجنعمايبة الت  اًيشي ا الًيرإ. والببي٘ 

 ما يمٜ  الببٗل نما يعو م مٌ الٓوسٓة العًوبمبة والت نو ة ف  الًرإ.

( اليييي  يٗييييو مييييئامر ووليييي  1974-1969ويييييا الييييرتيا جمر ٝيييي  ر تشييييارو يٜسييييول )

بييييو. لًييييو ال الةييييو البضيييياية جلٜت ويبيييية البانايبيييية ٖييييو اربييييوي  ، يليييي  ال اًٗييييو فيييي  طٚو

ع  ييييعد
ييييال ليييل ميييا اراو، وينيييوما اْعظ َييي   الوالييييا  ارعحيييو  ال نييييظ البييييت جنيييبس نياايييل. ٛو

(، اي ييييي   ليييييل 1926-1989) Hirohitoاريييييئامر مييييي  ٖبيييييظ ام  اطيييييور البانيييييال هحييييي و هبعيييييوا 

ال ولم يمٌ    و  يٗوي  ويبٔ مي  السينحل امر ٝ  نالسئاٟ ي  ا با  اٗوم البان

يل  اومح  البنبة العحعبية وجٖع ياو البانيا  ، ونيا  رو جم  اطيور  يايٗا ٖيور هيوو   

.  اييييل ارًويييم ْٗيييو منحنيييا   يييولة الٗاًييي   وهببييية  واا اييييل وثٗعيييل نبويييو  وشيييًبل نيييالٟٗو

و ية والعًوبمبية الًسٜري ومرا  الو  ر . ايياو جمر ٜبيول النهير نمجميظ الًموبية الت ن

م م  أفهم يع نيول يهيام الومٚر  ية في  العخليب  والعنٓبيي،  ف  نمبٌ واليا هم يل  الَر

مييييية مًرضييييية 
ظ
ونيييييا   ثميييييار هييييييا العُبحييييي  الٜعيييييا  ار حييييي  لح يييييوٟ والييييييي يحميييييظ ينيييييوال ا
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، ةيييٟو العًويييبم فييي  الوالييييا  ارعحيييو  جمر ٜبييية  الواٖيييٌ A Nation at Riskلح لييير

 .(204)وايثوٟو 

 يلييي  ذليييٞ يٗيييوم النهيييام العًوبمييي  البانيييا   ويهيييام ارور ييية البانايبييية واؤ ي
 
سيييا

يوو ٚبح  م  ايثوٟو ويسي م في  تةي ب  مشياٛظ يوييو  اًيا   منهيا النهيام العًوبمي  

الًراذيييي  يمٜيييي  ال يومسيييي ا ينييييو ارٗارييييية نييييحل النهييييامحل، وال يخٓيييي  يليييي  يييييوو ٚبحيييي  ميييي  

 ارخع يييييحل فييييي  مجييييياٟ الت نبييييية والعًويييييبم ومنهمييييية ا
 
لبو سيييييٝو وخ  اةهيييييا ارًعميييييوي  وولبيييييا

الييييوروج ار ميييية التيييي  يٗييييوم ا النهييييام العًوبميييي  البانييييا  ، ال ييييبما الح ييييال الًويييييو  فيييي  

ارور يييية البانايبيييية، ومنهييييا ي ييييال العونبييييل ار يييي  وي ييييال جرشيييياو ال ييييٓ  ويهييييام مرشييييو 

(، و ٗيييوم جخحييي  ييييوي  ًْييياٟ الهيييم مشييييٝوة  Homeroom Teacherال ييئ البانيييا  )

تًاي هييييييا ارور يييييية الًراٖبيييييية و يييييي  وينامبٜبيييييية العوا ييييييظ نييييييحل ارًوييييييم والعومبييييييي ميييييي  ن يييييية 

 ميييي  العًيييياول و خٓيييئ ميييي  
 
وارور يييية وج يييير  ميييي  ن يييية اخيييير ، و مٜيييي  ال يجييييو نييييوا

ةو  ٚبظ ج هاميا  ارعباولية نيحل ارور ية وج ير  يي  العٗ يح  في  وانبيا  ٛيظ مينهم 

ةهعيييل نوضيييوة فييي  انعمييياى جنيييا  وارًوميييحل اجيييا  العومبيييي او اللالييي  وهيييو ميييا يمٜييي  مو 

اليي اًٗيو في  اريوارج الًراٖبية، و ٗيوم النهيام البانيا   مجمويية مي  جنيرا ا  التي  

 هوّ ال  خو٘ منهومة م  العًاول والعوا ظ نحل ج ر  وارور ية يهيوّ مي  خول يا 

نهيام العًوبمي  ال  اشٙر ج ر  نالًموبة العًوبمبة، وهو ما يم يظ اةيو اهيم اهيواّ ال

 البانا  .

مي  انييظ   يياو  العوا ييظ واشييراٙ ج ير  لشييٝظ ْايييظ اٗييبم ارييوارج البانايبيية 

 تسييمالا ارور يية ارٓعوةيية )
 
( يٝييول Open Schoolًْالبيية فيي  ايييام السيي ت مييراحل شيي ر ا

اليووام خول يا ةتييالا السياية ايثاويية يشيير  يباةا ابيوأ نييورج اٗوميل اةيو  ارًومييا  

ولبيييا  جميييور و ٓضيييظ ٖبيييام اررشيييو  ال ييئ نبلٗيييا  اليييورج فييي  فييي  ٛيييظ  ييئ نحضيييور ا

 ٓ ا، ال بما  ال مرشو  ال ٔ ف  اررةوة جنعواتبة ف  البانيال اؤخيي اٚثي  مي  مياو  

                                                 
 .1يبو هللا ارو وي، الواٌٖ الت نوي ف  الًرإ و بظ الو ر ، ي 204))
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لضيييمال ٖردهيييا مييي  اومبييييها وةتيييالا اٝيييول يلييي  ورايييية اامييية نيييؤةوال م، وفييي  اةبيييال ٚ حييي   

اشييييًر ارراٖيييي  نييييال ارور يييية ابٗيييي  مً ييييم ةتييييالا العخييييري ميييي  اررةويييية جنعواتبيييية، ليييييلٞ 

 مييي  ارناْسييية 
 
البانايبييية اٗسيييم الييي  مجموييييا  مرابلييية نمرشيييو  ال ييئ مميييا ي حييي  نيييوا

جيجانبييية وبًيييوها ييييعم يٗيييو انعمييياى م يييُر نيييحل اررشيييو  واولبيييا  جميييور و يييوول اولبيييا  

جمور موةها هم ومٗت ةا هم وم  ثم يعم يٗو انعماى مو ٌ مٌ اوار  ارور ية، وهيو 

  م نعٓايظ اٚ   نحل ج ر  وارور ة. ما اس

اعلوييي  مجمويييية مييي  جنيييرا ا  فييي  ارور ييية البانايبييية وارنيييا   الورا يييبة مييي  

اولبييا  امييور العومبييي اييوو   موةهييا هم يو هييا وهييو مييا اسيي م نييومج م وآييايو م لشييٝظ 

ييييوم  ميييٌ ارور ييية، ومنهيييا موةهيييا هم يلييي  نلاٖيييا  العٗبيييبم ارسيييعمر  التييي  ار يييظ مييي  

رور ة ال  ج ر  والت  اعضم  ةٗيظ روةهيا  ولي  امير العومبيي، ناإلضياْة الي  ونيوو ا

ةٗيييظ موةهيييا  اولبيييا  جميييور فييي  اليييوْت  ارخ ييي  لرميييو  وييييوو مييي  الًٓالبيييا  منهيييا 

ٚعييا  اخوٖنييا اليييي اًييو ميي  اهييم ممحيي ا  ارور يية والنهييام العًوبميي  البانييا   واليييي 

ج ير  اشييعمظ ذلييٞ الٜعييا  الييي اًييو ميينا  وراحيي   يعلوي  اوريسييل آايييظ ارور يية و

معٝامييظ يعٝييول ميي  ثوثيية ٚعيي  جٟو لو يئ جٟو وال ييا   جنعييواث  وال ييا   يييورج فيي  

ال يٓحل ال اليث والراليٌ وال اليث لو يٓحل اي يياما والسياوج يلي  مجمويية مي  الٗييبم 

با  ةيييٟو ٖييي بم النهاْييية جخوٖبييية ج سيييايبة التييي  تًويييم العومبيييي مجمويييية مييي  السيييوٚو

بيييئ يٝييييول ج سييييال  يييياوٕ ومخويييي  فيييي  ٛييييظ  بٓبييية العًامييييظ مييييٌ جخيييير   نيييياةت ام ٚو ٚو

بٓبييييية ٖضييييييا  ةبييييييا  منهمييييية وايثٓييييييا  يلييييي  ارمعوٝييييييا  اي ا يييييية  اال ٚو ايماليييييل وا ييييييْر

 إل سييييياييعلييييييل اًويييييم العومبيييييي اةتييييي ام ج سيييييال والًامييييية...ايخ وجروى فييييي  هييييييا الٜعيييييا  ا

 ييي  اي ايعمييا ا  اخيير   ييوا
 
بمييل التيي  يور يي ا يمٜيي  لًبييوا بيية او وينبيية ٖو ٛايييت يٖر   

ييبم الييويايا  السييماو ة   ةضييار ة ال اتنيياٖس مييٌ خ و ييبا  اي مجعمييٌ ٖو
 
ييوها ٖبمييا

ال بما اليوي  ج يوم  ايثنبئ. تسي هظ نمبيٌ اني ا  ٚعيا  اخوٖنيا نعو يبة تشيح  الي  

م انٓبييييها ال هيييا الٜعييا  يييورج فييي  البيييت وارور يية الل لًييس الببٗاايييل الًموبيية يييع
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يظ موضيوى يحيث يلي  تًويم ٖبمية  نالبييت وفي  الشيارى ميٌ النياج في  لًيس مواضيبً ا ٛو

 ا سايبة يعضم  ةٗظ روةها  ول  امر العومبي ةٟو اروضوى.

يعما ي الا ميٌ  نؤ يوو اس م البب٘ يهام مرشو ال ئ يلي  اللر ٗية البانايبية 

و طر ٗييية اْضييظ لعحٗبييي٘ الواٖييٌ وايثانيية وطببًييية النهييام العًوبمييي  فيي  الًيييرإ، إليجييا

آايييظ نييحل ارًوييم والعومبييي واوا ييظ نييحل ارور يية وج يير ، ممييا اسيي م فيي  ايييواو نبييظ 

٘ مٓ وم ال اومبي البيوم هيم  ايظ ف   ٕو الًمظ، يل  ْو اْضظ ايجاب  انعمايبا ْو

 ال يهيييييام مرشيييييو ال يييئ البانيييييا   يهيييييام اشيييياو نيييييل نمبيييييٌ 
 
ٖيييياو  وبنيييييا  ارسيييييعٗبظ. يومييييا

يهمييية العًوبمبييية يلييي  مسيييعو  الًيييالم، وهيييو ميييا وْيييٌ اليييرتيا جمر ٝييي  ارخع يييحل فييي  ج 

ج يييب٘ نبيييظ ٛونعيييول نيييالٟٗو  ال يهيييام جرشييياو ار ييي  وال يييٓ  فييي  البانيييال اًيييو اضييياْة 

 لنهام العًوبم يل  مسعو  ج سايبة .

 نظام مرشد الصف والتوجيه المهمي الياباني:

 ميي  اي  ييو فيي  احو
 
 ٚبحيي ا

 
يييو الًوامييظ ارسييئولة ييي  يجيياة نيييٟ البيياة ول ٖييورا

م ميي  أل ارييوارج  البانييال فيي  احٗبيي٘ مسييعو ا  يالبيية ميي  العح ييبظ الًوميي . يليي  الييَر

البانايبييية ال اوهييئ مرشيييوي  اربيييو حل ذوي ايييور   م ييي  ٚميييا آًيييظ الٜ حييي  مييي  اريييوارج 

 لوشيييٞ 
 
ممر ٜبيية يليي   يي بظ ار يياٟ. مييٌ ذليييٞ، ال يتييٙ  احٗبيي٘ شييامظ لوموضييوى مجيياال

 أل ال
 
 وانعمايبييييا

 
ٛاويمبييييا  أ

 
أٚثيييي  اليييي  ةييييو لًبييييو ميييي   (205)لوبيييية البانييييايبحل يعوٗييييول اون هييييا

يييييوو ميييي  جيهميييية العًوبمبيييية يليييي  مسييييعو  الًييييالم، وهييييو مييييا او  اليييي  اليييي  يعيييياتي م ميييية 

بح   ا ًٜست يل  ارجعمٌ البانا    .  (206)ٚو

                                                 
ي  العًاميظ واخيظ يعم العونبل جنعماع 205))   ي  طر ٘ ماو  ورا بة تسمالا )اخوٖنا( اتناٟو مواضبٌ جاٜبت ْو

ارجعمٌ والنهاْة وجخوي نالًمظ ويهيام العُييية اي مايبية في  اريوارج الييي ييعًوم مي  خوليل العومبيي طر ٗية 

بٓبة َسظ البوي  وج نال ن ور  نمايبة ويه ر  النٓايا  ٚو  امبة.ايواو اللًام واناولل ْو
(206)  Morimitsu Nakamura, Education and schooling in Japan since 1945, (New York: Garland 

Publishing, INC., 1998), p.225. 
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 أل أَويي  اللييو  البانييايبحل 
 
و ييثت يييوو ميي  الورا ييا  التيي  انر ييت مييئخرا

حل اربيييو حل يخعييي ارول مسيييح   ةبيييا هم ارسيييعٗبوبة يلييي  أ ييياج ارشييياو يعوٗوييييل مييي  مشيييْر

لُييس النهيير يييي  Career Guidance Committee ومرشييوي  وي ييال العونبييل ار يي  

. م  ال ً  ايث ٟو يلي  مًووميا  اة ياتبة يي  النسيبة اراو ية (207)خ   هم ار نبة

 يييي  طر ييي٘ تً
 
ويييبم م فييي  اريييوارج أيواويييية، الل لولوبييية البانيييايبحل الييييي يجيييوول م نيييا

ييييييم نييييييبنرا  مسييييييوة ةييييييٟو اوييييييٞ ارواضييييييبٌ. ومييييييٌ ذلييييييٞ، ْميييييي   ٗظ
 
ايثٝوميييييية البانايبيييييية لييييييم ا

ارًيييييروّ ليييييو  البانيييييايبحل أل الُالببييييية السييييياةٗة مييييي  الشيييييبا  الييييييي ييييييوخوول الٗيييييو  

دن م ميييي  ارور يييية أيواوييييية يح ييييوول يليييي  وهيييياتٔ يْ يييي  ارسييييايو  
ٟ  اخييييرِّ الًامويييية ةييييا

ميي  موار يي م. ويشييت ط الٗييايول البانييا   أْل اٗييوم ارييوارج نمسييايو  اللوبيية ارباشيير  

فيي  مسيياي هم لحث ييٟو يليي  وهيياتٔ، وم ييا الٗايويبيية ل يييا ارلويي  من ييوي يوبييل 

وضيييوانلل العنٓبييييية، وتشيييريٌ ايييؤمحل الًمالييية  1947فييي  ٖيييايول العًويييبم ارورحييي   لًيييام 

د  1947لًييييييام 
ييييييية ميييييي  و ارتيييييي ِّ الت نبيييييية والعًوييييييبم وضييييييوانلل العنٓبيييييييية، واون هييييييا  معنوِّ

ميييي  الضييييوان  العنٓبيييييية اي ا يييية نٗييييايول العًوييييبم  3البنييييو  52والًمييييظ. ايييين  اريييياو  

 نايييل يجيي  
 
ارورحيي   نونييو  ونييوو رتيييا لوعونبييل ار يي  فيي  ٛييظ مور يية، وا ييرِّة أيضييا

 ييييييي  مسييييييايو  
 
ال يٝيييييول احييييييت اشيييييراّ مييييييوير ارور يييييية، يٝيييييول هيييييييا الييييييرتيا مسيييييئوال

عبييار ارور يية ارسييعٗبوبة أو ارنريي  ار يي  وا ييوا  الًييول لولوبيية فيي  ممييور اللوبيية فيي  اخ

 .(208)ارعًوٗة نالعونبل ار  

نالعواْ٘ مٌ هي  الٓٗر ، اشت ط تشريٌ اؤمحل الًمالة يل  مٝاابيل ارحوبية في  

ارٗاطًيييييا  البانايبييييية العًييييياول ميييييٌ اريييييوارج فييييي  مسييييياي ها لعٗيييييويم اونبيييييل ةرفييييي  )م ييييي ( 

ميي  التشييريٌ أل الٓييروى ارحوبيية رٜعيي  اييؤمحل  3( ميي  البنييو 25ايين  اريياو  )لولوبيية، و 

الًمالية اعً ييو نارسييئولبا  آلاابيية اليي  مييورا  ارييوارج: )أ( ٖبييٟو يييرون الوهيياتٔ ميي  

                                                 
(207)  Morimitsu Nakamura, Education and schooling in Japan since 1945, (New York: Garland 

Publishing, INC., 1998), p.225. 
(208)  Ikuo Amano, Op. cit., p.154. 
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أربا  الًميظ، ) ( ٖبيٟو طوبيا  الوهياتٔ مي  العومبيي، )ي( اٗيويم الليو  البياة حل 

هم مي  ي  الًمظ الي  أربيا  الًميظ، )و( ا يعمرا ر اونبيل الليو  الييي  ارعخيرنحل لعيوِّ

الورا ة لُاية ايث ٟو يل  ْر ة يمظ. ومي  اي يوير العنو يل الي  أل اي  ية الوةبيو  

 انييرا  العو ي  ار يي   ي  مٜعيي  ايؤمحل الًماليية واريوارج التيي  ايم الً ييو 
 
لية ٖايوييا ارخوَّ

منييٌ الٗييايول العو   لوٓٗيير  أييييو . و ظ
 
ٗييا  يي  ار يي  اي يياي ال ييياوّ ال هييا الٗبييام نيييلٞ ْو

 .(209)لوربع

م مييي  ايليييا  هيييي  الٗيييوايحل م ييياج الٗيييايو   لوعونبيييل ار ييي  الييييي  يلييي  اليييَر

اٗييوم نييل ارييوارج، اال أفهييا ال تًليي  آ ييبو  مومو يية نخ ييوي انٓبيييها الًمليي . اذ 

يٗع يير ارٗييرر الوراحيي   لومييوارج أيواوييية العالًيية لييو ار  العًوييبم يليي  الع يير ع أيييل 

انٓبييي أرشيياو ار يي  نيييلر ٗة منهميية ووٖبٗيية العخلييب . وميي  الناةبيية النهر يية،  يجيي 

ًو اروارج ةر  ف  انٓبي ما يو ها مي  مسيئولبة ناللر ٗية التي  اخعارهيا. 
ظ
 ليلٞ، ت

 
ٗا ْو

ولٜيييي  ميييي  الناةبيييية الًموبيييية، اٗييييوم أَويييي  ارييييوارج فيييي  أرنييييا  البانييييال نتنٓبييييي العونبييييل 

 chief of careerو في  ٛيظ مور ية رتييا لوعونبيل ار ي  . يوني(210)ار ي  نتشيانل محثيو 

guidance  يعم اخعبار  م  نحل ارًومحل، ويسايو  مًومحل آخر   اشٝوول مًيل ي نية

العونبيييييييل ار ييييييي . يٝوييييييئ نمبيييييييٌ ارًوميييييييحل فييييييي  اريييييييوارج البانايبييييييية ْضيييييييو يييييييي  العيييييييوريا 

يحيو ثانيت واةيو  مي   نااليضمام ال  ي نة م  الح ال، وام ظ ي نة العونبل ار   يلي 

 The أٚ   الح ال وأهم ا، وانٗسم هي  الح نة ياو  يل  ٖسمحل، ٖسم اٗوم العًوبم

Educational Advancement Section   ٓسيم جرشياو العيوهب  The Employmentٖو

Guidance Sectionوال يا    ،. يهعم الٗسيم جٟو نمسيايو  اللوبية في  موا يوة العًويبم

 ور يل  وهاتٔ. وبالعحوييو، يٝيول ٖسيم جرشياو اليوهبٓ  مسيئوٟ نمسايو هم ف  الً

يييييي  نميييييٌ ارًووميييييا  اي ا ييييية نالوهييييياتٔ ارعاةييييية واٗيييييويم اويييييٞ ارًووميييييا  لوليييييو ، 

                                                 
(209)  Sandra Buckley, Op. cit., pp. 440-441; Morimitsu Nakamura, Op. cit., p.226. 
(210)  Morimitsu Nakamura, Op. cit, p.226. 
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ٛا  وارئ سيييا  وممييياٚ   والبحيييث يييي  مبييياوي  نوييييو  لوًميييظ يييي  طر ييي٘   يييار  الشييير

  ايؤمحل الًمالية التي  مي  ارحعميظ ال اٝيول نحانية الي  يمياٟ نيوو، والعًياول ميٌ مٜعي

ٛا  اي ا ة رسايو    لولوبة ف  الً ور يل  الوهاتٔ  .(211)والشر

ٛا  البانايبة لًموبة البحث يي  ميوهٓحل نيوو لومسيعٗبظ مي  نيحل  اٗوم الشر

بيييظ  طوبييية اريييوارج أيواويييية، واٗيييوم نييييلٞ و ييي  مٗبيييو  نيييبنرا ا  ر يييمبة شيييويو . ٖو

ٛا  مييي ظ  ا يييعمار  ر يييمبة احيييوو هيييروّ البيييو  الًٓلييي  نعويييٞ الًموبييية يجييي  يلييي  الشييير

الًمظ، وارواٌٖ الت  نحانة ال ها نمًنيالا ييوى الًميظ، وجمعبيا ا  اراويية وارًنو ية التي  

رهييا ْيي هم. اييعم ار يياوٖة  احٗٗ ييا لومييوهٓحل اي ييوو، وارييئهو  الضييرور ة الوانيي  اْو

  يلييي  محعو يييا  هيييي  ج يييعمار  مييي  ٖبيييظ مٜعييي  ايييؤمحل الًمالييية، والييييي يٗيييوم موهٓيييو 

نعيييييييوٖب٘ ارًووميييييييا  لوعؤٚيييييييو مييييييي  وٖ هيييييييا واواْٗ يييييييا ميييييييٌ ٖيييييييايول الًميييييييظ البانيييييييا  . وينيييييييو 

ايث يييييٟو يلييييي  ارواْٗيييييية، ي يييييبع نبمٝييييييال أربيييييا  الًمييييييظ ار ييييياٟ اوييييييٞ ج يييييعمارا  اليييييي  

 مييييا تسييييوم اوييييٞ ج ييييعمار  نالبييييو ميييي  أنييييظ 
 
البييييا مباشيييير نييييحل  اا يييياٟ اٖامييييةارييييوارج، َو

 (212)اربا  الًمظ وبحل اروارج

ًو اثر م رشو ال ٔ ف  مسيايو  اللوبية لحث يٟو يلي  الوهياتٔ مي  جووار اظ

حل ييو 
ِّ
٘ يهام نح وٖراطبة العًوبم البانايبة. ارنمة الٝوما  البانايبة )اياي ار مة يل  ْو

 Homeroom( الييييي  أيٝوح يييييية نيييييي مرشيييييو ال ييييئ Tannin No Sensei بنسييييياي 

Teacher(213)ييييييو اييييييوٌْ هييييييي  الت نميييييية اليييييي  جْتيييييي ان أل وانبيييييي ا  مشييييييرف  ال يييييئ ، ٖو

البانيييييايبحل انييييياهر وانبيييييا  مشيييييرف  ال ييييئ فييييي  البويييييوال مخييييير ، ولٜييييي  ليسيييييت ايثييييياٟ 

                                                 
(211)  Ikuo Amano, Op. cit., p.159. 
(212)  Sandra Buckley, Op. cit., pp.441-442; Morimitsu Nakamura, Op. cit., p.226 

 لوم  و م  العٓا بظ ي  ارور ة البانايبة ووور مًوم ال ٔ ْ ها ايهر: (213)

 James J. Shields, Japanese Schooling: Patterns of Socialization, Equality, and Political Control, 4 th ed, 

(USA: The Pennsylvania State University, 1989); Nelson H. Graburn and others, Multiculturalism In 

The New Japan: Crossing the Boundaries Within, (USA: acid-frec paper, 2008). 



008 
 

ٚييييييييلٞ، اذ يييييييياو  ميييييييا يٗيييييييوم مشيييييييّر ال ييييييئ البانيييييييا   نيييييييوور اررشيييييييوي  أنعميييييييايبحل 

ييييييت يٓسييييييل لٗرانيييييية أربًييييييحل اومبيييييييا احييييييت مسييييييئولبعل رييييييو  ثوثيييييية  ومٛيييييياويمبحل فيييييي  الٖو

انيا   اٖراييل جخير   في  اليوٟو مخير ، ْيبل   نوا . اعًو  وانبا  مرشو ال ئ الب

 لٝيظ واةيو مي  
 
با  او  يوٚو

 
ًوول مسئولحل ي  النجاة أو أخٓإ ورا يبا ورنة ٚبح   اظ

اومبيييييييهم، و جيييييي  يويييييي هم ارحاْهيييييية يليييييي   يييييي ظ ورنييييييا  طوبيييييي هم وفيييييي  نمبييييييٌ ارييييييواو 

الورا يييييبة لييييييا ْٗييييي  التييييي  يور يييييوفها، وةيييييحل يه ييييير ررشيييييو ال ييييئ أل مسيييييعو  اةيييييو 

ل، يٗيوم اررشيو نبشييراٚل في  وورا  تًوبمبيية او  مبيي  الوراحي   ضييًبٔ في  موضيوى مًييحَّ

لًييو فهاييية ووام ارور ييية، وبمسييايو  مًويييم اريياو  التييي  يجييو ال العومبيييي ضييًبٔ ْ هيييا، 

وباخع ييار، ال يمٜيي  اٗبيييظ الٓشييظ فيي  البانيييال لسيي ولة، ويليي  مرشيييوي ال يئ ضيييمال 

با ومجيييييا  او  يييييوٚو
 
، و ٗيييييوم جنعمايبيييييةال  أخييييير  اهم يييييا ييييييوم ْشيييييظ اومبييييييهم يومبيييييا

 ن  ييييييار  منيييييياٟ  طودهيييييييم ميييييير  واةييييييو  يلييييييي  مٖييييييظ يليييييي  ميييييييو  
 
مرشييييييوو ال ييييييّٓو أيضيييييييا

السييييينوا  اليييييي و  اليييييييي يٗضييييي ها اللاليييييي  فيييييي  ارور ييييية ارعو ييييييلة او جيواوييييييية احييييييت 

اشراْل، وخوٟ ال  يار ، يوعٗي  مرشيو ال ئ نالواليوي  و جي  يلي  أ ياو هما اي ا ية 

 مييييا  نوضييييٌ انيييينهم،
 
البييييا  رشيييياهو  البيايييية ايثباابيييية لولييييو ، َو

 
و ن هيييي ول الٓر يييية أيضييييا

ية الًياو الًوٖية  ة اللالي ، و لرةيول ييوو مي  ج ياوة رًْر يلوبول أذل لرإ ة َْر

ايثمبمة نحل اللوبة والوالوي ، و عمح  مرشوو ال ّٓو نٗور  يالبية و ٝوييوا ميئهوحل 

 ف  ايلا  ارشاو ف  مباو
 
 ْر وا

 
 يلي  ذليٞ اًعميو اؤهبو

 
ي  ةبيا  اللالي  ٛو يا، واؤ يسيا

 .(214)أَو  اللوبة البانايبحل لشٝظ ٚبح  يل  ما يٗوم ل م م  يع 

لعحٗبيييي٘ العٝامييييظ نييييحل ارور يييية وج يييير  واوةبييييو اي  ييييوو نبنهمييييا يٗييييوم مرشييييو ال يييئ 

نار يياٟ ٖ ا يييا  لشيييٝظ شيييبل ييييوم  الييي  ذوي العومبيييي اعضيييم  لًيييس اروةهيييا  يييي  

الًوم  ووانباال الببتبة ويوو م  الٗضيايا التي  اعًوي٘ نالعومبيي يٓسيل اواتل ومسعوا  

ح  يو ها، ْضو ي  العوا ظ مٌ ج ر  ةتالا في  ةالية َبيا   و حثهم يل  مرايا ها والتٚ 

                                                 
(214)  Morimitsu Nakamura, Op. cit., P.227. 
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العومبييي ألي ميي  ج ييبا  ييي  طر يي٘ ال يياأ لوعًيياول فيي  تًييو س العومبييي ييي  مييا ْااييل 

م او العن بيييييل ةيييييٟو اي تُحييييي ا  اليييييرأ فييييي  مييييي  ميييييواو ورا يييييبة فييييي  اثنيييييا  َبانيييييل يييييي  اليييييووا

 .  (215)اي وٟو الوراح  

اشيييمظ وور مرشييييو ال ييئ النشيييياطا  أرشييياوية اي ا يييية نيييار   التيييي  ارياهييييا 

ارور يييية ييييي  طر يييي٘  شيييير ارًوومييييا  يلييييي  اللوبيييية، وارسييييايو  فيييي  انٓبييييي نييييرامي ي نييييية 

 ميييي  أرشيييياو ارب
 
 ٚبحيييي ا

 
اشيييير للودهييييم، أرشيييياو ار يييي . اًليييي  مرشييييو ال يييئ ييييياو  ٖييييورا

ٓبييو الح نيية ميي  هييي  الًوٖيية ار ميية فيي  تسييبح   شيياطا ها، وبيييلٞ ي ييبع ميي  السيي ظ 
ظ
وا

بييية لًبيييار    ييي  ارًويييم ارسيييئوٟ يييي  ‘ ايييايحل ييييو  ا سييي  ’ْ يييم  ييي   ٛيييول الت نمييية ايثْر

 .(216)اللوبة او مرشو ال ٔ

ٚبٔ اسعًمظ اللوبة ميوارو ووييم ارور ية مي  انيظ ايث يٟو يلي  وهياتٔ  

ببيييظ الًلوييية ال يييبٓبة لسييينة العخيييري مييي   ابيييوأ أٚثييي  
ظ
 فييي  أرشييياو ار ييي  ٖ

 
ارراةيييظ  شييياطا

اررةوييييييية ارعو يييييييلة او جيواويييييييية. اذ ابيييييييوأ اريييييييوارج نا يييييييعٗباٟ ا يييييييعمارا  العوهبييييييئ 

ٛا  فيييي  شييي ر امييييو ، و ٗيييوم أْييييراو مييي  ي نيييية أرشييياو ار يييي  نتنهييييبم  الر يييمبة ميييي  الشييير

ٛا ، وايييواى ارًوومييا  ارسعخو يية ميي  هييي  ج ييعمارا  فيي   ٖاتميية احييوي أ ييما  الشيير

الوهييياتٔ، و ٗيييوم مرشيييووا ال ييئ نعو ييييٌ الٗاتمييية يلييي  اللوبييية البييياة حل يييي  الًميييظ 

ٖبييظ الًلويية ال ييبٓبة، اسييعًمظ اللوبيية هييي  الٗاتميية يث يير يييوو الوهيياتٔ ار عمييحل 

دهيييا الييي  ييييوو اٖيييظ يمٜييي  العًاميييظ مًيييل. وينيييوها يمٜييينهم ايث يييٟو يلييي  مًووميييا  أٚثييي  

 
 
يييييرا   ا يييييعمارا  العوهبيييييئ  آ يييييبو يييييي  طر ييييي٘ الييييييها  الييييي  مٜعييييي  أرشييييياو ار ييييي  ٖو

 طويي  النعيي  ميي  أْييراو الح نيية اليييي  ل ييم اا يياٟ مباشيير 
 
م ييوبة، ويسييعلبًول أيضييا

 رٗانوييية 
 
ببيييظ نيييو الًلوييية ال يييبٓبة، يضيييٌ مرشيييوو ال ييئ نريامجيييا

ظ
ة. ٖ ميييٌ مم يييظ الشيييٚر

 لوميئهو  التي  يعمعًيول دهيا. اللوبة واولبا  امورهم رناٖشة امٝايبيا  العوهبي
 
ٗيا ٔ ْو

                                                 
 مٗانوة مٌ ياتوة يراٖبة تًيالا ف  البانال مني ثوثة يٗوو. 215))

(216)  Ibid. 
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بيييظ موييييو ارٗانوييية، ليييو  اللوبييية واولبيييا  جميييور ْر ييية لونهييير فييي  خبيييارا  العوهبييئ  ٖو

ييييي  طر يييي٘ الرنييييوى اليييي  ٖاتمييييية الوهيييياتٔ التيييي   ييييمم ها الح نييييية وييييي  طر يييي٘ النهيييير فييييي  

ا ييعمارا  العوهبيئ م ييوبة. يلويي  مرشييو ال يئ فيي  ذلييٞ الوٗييا  ميي  اللوبيية اراييي  

بييول دهيييا نالتسوسيييظ، يٗييوم اررشيييوول آراةهيييم ةبيياٟ ٖيييورا  وم يييارا  الوهييا تٔ التييي  يَر

اللالييي  وفييي  اي وهبٓييية ممٜييي  ال يييينج  او فييي  اي مبيييوال مييي  مبييياوي  الًميييظ، واْل ليييم 

اسيعلٌ اللاليي  وآلانييا  واررشييو فيي  ذلييٞ الوٗييا  احويييو خبييار   لوعوهبيئ، ْبيييل يمٜيي  

 .(217)انهبم لٗا  آخر الة٘ خوٟ الًلوة ال بٓبة

بيييييا هم  يٗييييوم اللوبيييية اثنييييا  الًلويييية ال ييييبٓبة نتسييييوبم ا ييييعمار  يييييوويوا ْ هييييا َر

واون يييا هم ار نبييية، تسيييعوم الح نييية هيييي  ج يييعمارا  وا  يييت يو هيييا او يييبا ها نالوهييياتٔ 

ورااييل اليهنبيية واي سييمبة  انوبااييل ٖو  إلمٝايبااييل ٖو
 
ٗييا التيي  ممٜيي  ال اشييُو ا اللاليي  ْو

بعيل ا لة  يبة نالوهياتٔ اليوارو  في  الٗيواتم. ويياو  ميا الوي  اخيي  ننهر جيعبار َر

ٛا  ميييي  ارور يييية العو ييييبة لًييييوو اٚثييييي  ميييي  الًييييوو ارلوييييو  ميييي  اللوبيييية إلنيييييرا   الشيييير

 نتشيييُبظ 
 
مٗيييانو  واخعبيييارا  ل يييم واخعبيييار جْضيييظ، وفييي  اةبيييال ٚ حييي   يٗلًيييول وييييوا

التي  يٓيٕو ْ هيا  يوو مًحل م  اللوبة اليي اوى   دهم الح نة ارور يبة، وفي  ايثياال 

ييييييوو اللوبييييية الييييييي  ير يييييوول وهبٓييييية مًبنييييية وة يييييووا يلييييي  او يييييبة مييييي  الح نييييية ييييييوو 

ة، يجيييي  يليييي  الح نيييية وبالعًيييياول مييييٌ مرشييييوي ال ييييّٓو  اللوبيييية اليييييي  طوبيييي هم الشييييٚر

اخعبييار اللوبيية ارييئهوحل أٚثيي  لعوييٞ الوهبٓيية. و ييعم ايييوم اللوبيية لشييٝظ مسييب٘ نارًييايح  

حل نييؤل يويي هم  الو ميية لوٗبييام نالعو ييبا  اللونبيية، ليييلٞ يٝييول اللوبيية م باييحل ومييوٚر

خييييون ارناْسيييية والٗبييييٟو نالنعيييياتي. وفيييي  اةبييييال ٚ حيييي   يٝييييول مًييييوٟ وورنييييا  اللاليييي  

ٛالر اضيييييبة او الٓنبييييية...ايخ، والسيييييوٙو  ة فييييي   شييييياطا  ارور يييييبة او جنوايبييييية  وارشييييياٚر

اخعبيار ارٓاضيوة. وفي  ةالية واي و٘ اليي يعمح  نل اللال  م  ضم  ارًيايح  ارعبًية في  

                                                 
 ا با  يجاة ا ايهر: لوم  و ي  اخوٖبا  ارور ة البانايبة، و  (217)

Thomas Sergiovanni, What is Successful School?, (New York: Garland Publishing, INC., 1998), Pp.168-

178. 
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ْشظ لًس اللوبة نايث ٟو يل  او بة الح نة لحث ٟو يل  وهبٓية مًبنية تسيعمر 

 موار  م نالبحث ي  وهاتٔ أخر  ل م. 

 ةييييييٟو ٚبٓبيييييية الٗبييييييام ناالخعبييييييارا  
 
لًييييييو جخعبييييييار يييييييعم ايلييييييا  اللوبيييييية ارشيييييياوا

ٛا  ارعو ييييلة والٜبحيييي   بٓبيييية الع ييييّر فيييي  ارٗييييانو . تشييييت ط الشيييير فيييي  البانييييال يليييي   ٚو

موهٓ هيييا اي يييوو الٗبيييام ناخعبيييار لٗبييياج مسيييعواهم نالوُييية البانايبييية، والوُييية أيٝوح يييية، 

لوييييي  مييييينهم فييييي   جنعمايبيييييةوالر اضيييييبا  )وفييييي  لًيييييس مةبيييييال الًويييييوم  والعلببٗبييييية(. و ظ

ٛايثبييييييا  فيييييي  ارور يييييية او  لًييييييس جةبييييييال ٚعانيييييية مٗاليييييية ٖ ييييييح   ةييييييٟو موضييييييوى لسييييييب  

ارسيييعٗبل  ...اييييخ. يهيييوّ جخعبيييار الييي  ٖبييياج ثٗاْييية ارعٗيييوم وميييو  ال وايييا  او اللميييوة 

اوراٚيييييل فيييييي  ارواضييييييبٌ م ا ييييييبة، وييييييياو  ميييييا اٝييييييول أ يييييياوة جخعبييييييار ياميييييية ومو ييييييويبة 

ٛا  وبحثهييا (218)ان يي م مييٌ ال ييوّ اربعايي  منهييا يي  ْوسييٓة جخعبييار فيي  ةانيية الشيير . اتٚ 

ًميظ ارعُحي  ، ويشيًر أَوي  ي  يماٟ يمٜنهم العٜبٔ لسرية مٌ العٗنبا  وهروّ ال

يية  ووراييية نؤ ا ييبا  اوييٞ ارواضييبٌ يٜيينهم  أربييا  الًمييظ أل الًميياٟ اليييي  لييويهم مًْر

ي . ل يييا السيي  ، ييعم الييو ر م ييارا   العيواإم لسييرية أٚ ي  مييٌ هييروّ الًميظ واتميية العُحس

م مييييي  ال أَوييييي    يلييييي  اويييييٞ الوهبٓييييية. يلييييي  اليييييَر
 
الًميييييظ اي ا ييييية لشيييييٝظ واتيييييم اٗر بيييييا

ٛا   اٗوم نوضٌ ا اوة لوخعبارا  اي ا ة دها، لٜ  انتشير في  ارٜعبيا  البانايبية الشر

عيبيييا  لوخعبيييارا  احيييوي أنوبييية يلييي  الٜ حييي  مييي  م ييياوة التييي  مييي  ارمٜييي  ال اعٜيييرر 
ظ
ٚ

واتشيييانل فييي  هٜييييا اخعبيييارا ، لييييا وييييياو  ميييا يوىييي   أيضيييا  الح يييال ارور يييبة اللوبيييية 

                                                 
او   مم وة آلاابة الت  ام أخيها م  ٚعا  ي  ام وة لبًس أ اوة جخعبيارا : في  اي ُراْبية البويوال التي   (218)

( 4( أ يييٜنور ة وأ يييوال؛ )3( ويت و يييت وهاو يييتل، )2 ييياو نييياولو و ر يييو وي نيييايح و، )( 1اونيييو ْ هيييا اريييول آلاابييية: )

( يانول  ومبول. اؤر ا الًالم واتم الٝومة أو الًبار  جابة مٌ الة  بة العؤر خبة اررابلية دهيا: 5ٛالٝواا وبومباي )

، )( ٚعييييييا  اجييييييار  معنوييييييية 3، )Decameron( ويٝييييييامح ول 2( ال ييييييور  الٓر سييييييبة، )1) ( أم  اطور يييييية 4فيييييي  الشييييييٕر

بة، ) و نوليييييو، ) ( نو يييييعنبال، )نيييييي( ميييييارا  ليييييوثر، )و( ليييييويا 5الرومايبييييية الشيييييٖر ( أ يييييوة ال  وتسيييييعايت ، )أ( مييييياٛر

ٛاتشبو  ( أنيو نير  ، 2( اليوراي، )1. يويم مةبيا  أي مي  هيي  ايثبواييا   اةئ: )Bocaccioالساوج يشر، )هي( نو

 .63،  -، 15، 7، 3، 1. الر اضبا  ام  الٓراٍ نالًوو اليي يوا م النم : ( السومنور4( السرطال، أم )3)

  Thomas Sergiovanni, Op. cit., p.170. 
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السيييينة الورا يييبة مخحيييي   لولالييي  فيييي  ارور يييية  نييياالطوى يليييي  اويييٞ الٜعيبييييا . وفييي  اثنييييا 

اجيييري الح يييال ارور يييبة ييييوو مييي  جخعبيييارا  ارشيييادهة لعمييير   اللوبييية و هباييي هم لعويييٞ 

 .(219)جخعبارا 

تسييييييوم النعيييييياتي ٖبييييييظ ايوفهييييييا اليييييي  مرشييييييوي ال ييييييّٓو وهييييييم نييييييوورهم يٗومييييييول 

يييت ذاايييل لًيييس الن ييياتع وجر  شييياوا  ةيييٟو نبياو هيييا الييي  اللوبييية و ٗيييومول ل يييم فييي  الٖو

وضيييييييً م اليييييييوهبٓ  وجنعمييييييياع  اي وييييييييو. ال يٗع ييييييير وور ارور ييييييية وي افهيييييييا فييييييي  مجييييييياٟ 

 لولوبية 
 
ٛا  ْحسي  نيظ يمٜي  أيضيا العوهبٔ والبحث ي  وضاتٔ للوب هيا يلي  الشير

بييييييول نالًمييييييظ فيييييي  اي وميييييية ارويبيييييية )نح وٖراطبيييييية الووليييييية( انييييييرا  جخعبييييييارا   اليييييييي يَر

ة يعيييياتج م نايثا يييييو  فيييي  نرييييييامي مًييييحل يلييييي  اي ا يييية، وفييييي  هييييي  ايثالييييية، اييييعم نوولييييي

 أو يلييييي  مسيييييعو  مٗاطًييييية 
 
 يلييييي  ييييييوى جخعبيييييار وطنبيييييا

 
مسيييييعو  وطنييييي  أو محلييييي  )ايعمييييياوا

 لنعييياتي جخعبيييار. وفييي  جخعبيييارا  العور  بييية 
 
مًبنييية( مييي  ثيييم ييييعم اخعبيييار جْضيييظ ٖبا يييا

، الييي  يٗوميول لشير   يعم ار اٟ النعاتي ال  مرشوي ال ّٓو
 
ة البباييا  مخر  ايضا

 والنعاتي لولوبة.

ٛا  انهييبم جخعبييارا   ننييا   يليي  تًوبمييا  و ارتيي ِّ العًوييبم والًمييظ، اعييول  الشيير

، و ييييعم احييييييرهم نٗييييو  ميييي  انييييرا  جخعبييييارا  ٖبييييظ هيييييا  فيييي  السيييياوج يشيييير ميييي  ايوييييٟو

 لوعضييييييار  او العييييييؤثح  يليييييي  السييييينة الورا ييييييبة، الل خييييييون اللوبيييييية لعوييييييٞ 
 
العيييييؤر ا اجنبييييييا

يييت مبٜييير مييي  السييينة الورا يييبة، ٖيييو يٓٗيييوهم ايثييياْ  يلييي  جخعبيييارا   وانعبا هيييا فييي  ٖو

 نايث يييٟو 
 
 ر يييمبا

 
ج يييعمرار الٓاييييظ نورا ييي هم الييي  العخيييري. و يييعم ايليييا  الليييو  اذييييا

يلييييييي  انيييييييا   مييييييي  ارور ييييييية ي يييييييون جخعبيييييييارا ، وفييييييي  ةييييييياال  ٚ حييييييي   يٝيييييييول جمعحيييييييال 

 العحر ييري وارٗانويية فيي  البييوم يٓسييل، وفيي  ايثيياال  التيي
 
  يٝييول ْ هييا يييوو ارعٗييومحل ٚبحيي ا

م  ارمٜ  انرا  ارٗانو  ف  يوم آخر. يعم ار ياٟ النعياتي خيوٟ أ يبوى في  الًياو  الي  

 .  ي نة أرشاو ار  ، الت  اٗوم نبيوم اللو  يْ   مرشوي ال ّٓو

                                                 
(219)  Morimitsu Nakamura, Op. cit., p.328. 
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 لولوبييية ناخعبيييار وهبٓييية واةيييو  ْٗييي ، وال يمٜييينهم ايث يييٟو يلييي  
 
سيييمع يييياو  اظ

ييية  خبيييارا  أخييير   . و ضيييم  هييييا النهيييام ييييوم ارجاْ  اال لًيييو أخٓيييإ فييي  اي بيييار مٟو

ييييييي٘  ، يلييييييي  ْو
 
  سييييييي با

 
و ٗيييييييوو اللوبييييييية ي بيييييييارا  وهبٓبييييييية يٝيييييييول ْ هيييييييا يجييييييياة م مضيييييييمويا

 
 
ٗييوا نايث ييٟو يليي  وهبٓيية فيي  ارحاوليية جوليي  ييياو  مييئهو هم، أمييا اللوبيية اليييي  ال يْو

وفهم يليييييي  وراييييييية نالوهيييييياتٔ ميييييا يح ييييييوول يليييييي  وهبٓيييييية نمسييييييايو  ايضييييييا   الح نيييييية ٛيييييي

الشيياَر . يٗييوم ايضييا  الح نيية ارور ييبة نبيييٟ ن ييوو فيي  هيييا ال ييوو ال ييبما أا يياٟ 

ٛا  التيييي  اييييربل م طببًيييية يمو يييم لًوٖييييا  وطبييييو  مً ييييا، لييييا يتسيييينالا فيييي  النهاييييية  نالشييير

و  اللوبة ايث ٟو يل  وهبٓة يْ   ن وو موار  م  .(220)أَل

را ا  مئ ساابة يل  يحو ياٟ، وميا ٛيال أل انرا ا  العوهبٔ ف  البانال ان

لبتسييييينالا لولوبيييييية الً يييييور يليييييي  الوهييييياتٔ لسيييييي ولة مييييي  َحيييييي  مسيييييايو  ر ييييييمبة. اذ ا يييييير 

ٛا  البانايبيية فيي  اةبييال ٚ حيي   يليي  اوٗيي  لًييس العو ييبا  الر ييمبة ميي  ارييوارج  الشيير

 ة يييييٟو اللالييييي  يلييييي  وهبٓييييية فييييي  أٚثييييي  مبييييياوي  الًميييييظ 
 
أيواويييييية. مييييي  ال يييييً  نيييييوا

 أل اريوارج اعًيرن  مًة وشًبب
 
ة مي  وول او يبة مي  هييا النيوى. ٚميا يحثيو أيضيا

لضيييُوط مييي  أنيييظ أْل اٝيييول وٖبٗييية و ييياوٖة فييي  او يييبا ها وال ليييم اٜييي  ٚييييلٞ يٝيييول 

هنييياٙ ايييؤثح ا ٚبحييي ا  يييمًة ارور ييية ن يييور  يامييية مميييا يٗويييظ ْيييري طوب هيييا فييي  ايث يييٟو 

 
 
 .(221)يل  وهاتٔ مسعٗبو

وبة يل  وهياتٔ. ْبًيو اي هيا  يموبية اسعمر يمظ الح نة ةت لًو ة ٟو الل

ٛا  التييي  وييييو  نتشيييُبظ اللوبييية. وابيييوأ  العجنبييو، ييييعم ار ييياٟ ر ييياتظ الشيييٜر الييي  الشيير

 ييييياموحل فيييي  ارجعمييييٌ، 
 
 ن هبايييية اللوبيييية ألووارهييييم اي وييييو  نو ييييٓ م أْييييراوا

 
الح نييية أيضييييا

ضيور ويل    بظ ار اٟ، اٗوم نت ايبا  ألولاٞ اليي  يث وا يل  وهياتٔ مي  أنيظ ايث

الييييي  ارور ييييية لوعيييييور   يلييييي  ٖبييييياو  السيييييبار  أو ٖيييييو ييييييعم ايث يييييٟو يلييييي  مواْٗييييية شيييييًبة 

                                                 
(220)  Thomas Sergiovanni, Op. cit., P.170. 
(221)  Morimitsu Nakamura, Op. cit., P.229. 
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ة ميييواو اجمبيييظ إلٖامييية وورا  ورا يييبة لولالبيييا  يلييي  ٚبٓبييية  ارببًيييا  فييي  اةيييو  شيييٚر

الٗبييام لًموبيية العجمبييظ. ومهييم ميي  ذلييٞ الويي  الح نيية ييياو  ميي  مٝاايي  العييوٖب٘ فيي  

نبلٗيييييا  محاضيييييرا  يلييييي  اللوبييييية او ييييي  ل يييييم  مًيييييايح  الًميييييظ أو مٝااييييي  ايييييؤمحل الًمالييييية

 لٗيايول الًميظ البانيا   الييي يينهم )منيور،  يايا  
 
ٗيا ياٟ ْو ةٖٗو م ووانبا هم ًٚمِّ

الًميييييظ، وميييييا ينباييييي  ًْويييييل فييييي  ةييييياال  العمبحييييي  يلييييي  أ ييييياج اي ييييينا أو أشيييييٝاٟ العمبحييييي  

 لومحاضييرا  التيي  يمٜيي  يٗييوها ميي  أنييظ تًوييبم اللوبيية
 
 مخيير (، وهنيياٙ أهمبيية أيضييا

بة، وايييؤمحل الشيييرا ، ومبييياوي  أخييير  ذا   يييوة نالٗضيييايا  ٚبٓبييية ْيييعع ةسيييانا  ار يييْر

يييييييو ارربيييييييول البانيييييييايبول يلييييييي  الٗبمييييييية النٓسيييييييبة لعويييييييٞ اليييييييوورا  أرشييييييياوية  ارالبييييييية. يٚئ

ارعنوية ألفها تُيرج اليوع  وجةسياج نارسيئولبة في  يٓيوج اللوبية الييي  يلي  وشيٞ 

 نالُحل وياموحل
 
 .(222)ف  ارجعمٌ أْل ي بحوا أْراوا

يمٜييييي  ييييييعح   ال يييييوّ اليييييرتيا مييييي  اويييييٞ اي  يييييوو الت نو ييييية فييييي  اااةييييية ْر ييييية 

م م  ال ذلٞ النهام يعلو  م  ارًوميحل ن يوو   لوعًوبم الشامظ  لوشبا ، يل  الَر

ًييو 
ظ
 ييي  مجييرو تًوييبم مييواوهم الورا ييبة، وت

 
ٚبحيي   و ٓييرن يويي هم وانبييا  ٚ حيي   ْضييو

بظ لحثبيييييا  وايييييؤمحل ْر ييييية لوًميييييظ لًيييييو العخيييييري مسيييييايو  اللوبييييية فييييي  الً يييييور يلييييي   ييييي 

 فيي  هييا النهييام الييي ينلبيي٘ يوبيل و يئ  العًويبم الشييامظ . يبييوو 
 
 م ميا

 
 نيي  ا

 
مباشير 

 أليل يٗت ة الو ر ار يارا  العًوبمبية ارنا يبة 
 
تًبح   اورْج لعًمظ  لووهوة مول  نيانا

 ي بظ ار ياٟ، آ يم نمًنيالا  ربوال الًمظ، لٜ  البب٘ الٜٓر  ف  الواليا  ارعحيو  يلي 

اٙر ال يّٓو الورا يبة لعليو ر ار يارا  والٗيورا  مي  انيظ  يوة اٚ ي  نمواٖيٌ الًميظ 

ييي الا ٚبحييي     وهنييياٙ ًْو
 
الًٓوبييية، اميييا فييي  الًيييرإ ْيييبمٜ  يييي  هيييي  الٜٓييير  مُببييية اماميييا

وبيييييول شا يييييٌ نيييييحل ةانييييية السيييييٕو الًٓوبييييية ل ييييييوي الًاموييييية وار يييييارا  ارلووبييييية وبيييييحل 

ٛاويمبيية، لييييا يعلويي  هيييا النهييام اييييواو نبييو ووٖيية ٚبحيي   فييي  ارئ سييا  الت  نو يية وج

                                                 
(222)  Ibid. 
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العلببيي٘ وهييو مييا امحيي   نييل البانييال وميي   ييار يليي  يا  ييا ميي  وٟو شييٕر وننييو  شييٕر 

 .  (223)ا با

ية   ما يعضم  نريامي أرشاو ار   ف  البانال ا لحا  اللوبية خياري َْر
 
ياورا

ْل يعًومييييوا م ييييارا  يموبيييية. يييييعم تًوييييبم ال يييئ اليييي  مواٖييييٌ الًمييييظ ارعنوييييية ميييي  أنييييظ أ

 ميي  ذلييٞ، اشييوو يهييام 
 
ٟ  تشييُبو م، وبييوال م ييارا  الًمييظ الًٓوبيية لووهبٓيية لشييبا  ةييا

ا ييييوا  النعيييي  ار يييي  البانييييا   يليييي  التشيييياور ارعوا ييييظ وارعٜييييرر نييييحل ارًومييييحل واللوبيييية 

مييييينع  أرشييييياو وآلانيييييا ، وال ينح ييييير أرشييييياو نمجيييييرو الن يييييبحة الوويييييية وارجاموييييية، نيييييظ يظ

يييييييؤل  ي مبيييييييٌ اللوبييييييية نلر ٗييييييية وٖبٗييييييية العخليييييييب  والعنهيييييييبم، ويتبجييييييية لييييييييلٞ، يبيييييييوو ٚو

، لٜنييل فييي  طببًيية جمييير 
 
جيعٗيياٟ ميي  ارور ييية اليي  الًمييظ فييي  البانييال ايعٗيياٟ  يييوا نييوا

 .(224)يهام ٚبح  ومًٗو

م النجاةيييا  الٜبحييي   التييي   ال يخويييو يهيييام العوهبييئ ارورحييي   البانيييا   يلييي  اليييَر

و  اي ا ييية نيييل، منهيييا ايييييل ال يمٜييي  انبيييار اللوبييية لشيييٝظ ييييام يليييي  يحٗٗ يييا مييي  مشيييٜ

يييية فيييي  جخعبييييارا    ييييي  اراو هييييم، اال أيييييل يحيييييرهم ميييي  ارجاْ 
 
مييييا ااخيييياذ ٖييييرارا  م ميييية َر

ويًميييظ يلييي  او يييبٌ ٖانوبيييا هم. اشيييًر ارًوميييول فييي  الُالييي  أفهيييم يعًرضيييول لضيييُ  فييي  

مور يييية ةييييحل ي ييييبحول  اوهبيييئ اومبيييييهم فيييي  أي وهبٓيييية أو نًو ييييم ينعهمييييول فيييي  أي

 ronin رويييحل 
 
سييعًمظ ‘،  يياموراي نييو  ييبو’   ا ييلوة يانييا   ٛييال اًنيي  أ ييو ولٜنييل اظ

. (225) لرشار  ال  الشبا  َح  النايثحل في  الً يور يلي  وهبٓية أو جيعهيام في  ارور ية[

                                                 
ٖيييت ايثيييال  يونيييو ٖيييور ٚبحييي  مييي  اي يييوٟ فييي  الوالييييا  ارعحيييو  نخ يييوي ٚبٓبييية ايييور   الشيييبا  لوًميييظ فييي  الو  (223)

يييو اليييرتيا جمر ٝييي  
ِّ
نٓايوبييية مييي  موان ييية العحيييويا  التييي  اشيييٝو ا انييياْا الًمييياٟ ارت اييييو فييي  اليييوٟو النامبييية. اذ أٚ

. وميٌ ذليٞ، ال احميظ اي  يوو ايثالبية يٓسل يل  ايثانة ال  العًوم م  البانايبحل في  هييا ال يوو Clintonٛوبنعول 

الرامبة ال  نث ايثبا  ف  النهيام العًوبمي  ممر ٝي  مي  موان ية هيي  العحيويا  اال مشيادهة ٖوبوية الي  اللر ٗية التي  

ال م.  يٗوم البانايبول م  خول ا نعور   يمِّ

 Morimitsu Nakamura, Op. cit., p.230. 
(224)  Thomas Sergiovanni, Op. cit., p.172. 

 لوم  و م  العٓا بظ ايهر: (225)
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ولٜ  ال  سمٌ هٜيا ايعٗاوا  لشٝظ معٜرر، مميا اشيح  الي  أل أَوي  البانيايبحل راضيحل 

 ميييا يييي  ن يييوو موار ييي م، ٛيييال ارًوميييحل واتميييا اشيييعٝول مييي  يييي   هٜييييا وانبيييا  يويييي
 
ا

ٛايييييييت ارشييييييٜو  التيييييي  ه يييييير  فيييييي  نريييييييامي العحويييييييو   
 
ييييييت، وأيييييييا اعلويييييي  الٜ حيييييي  ميييييي  الٖو

الييوهبٓ  اليييي تسييايو ْبييل ارييوارج البانايبيية طودهييا فيي  ايث ييٟو يليي  وهبٓيية، اال أيييل 

م ميييي  ذلييييٞ يتسييييم ذلييييٞ النهييييام نٓاتييييو   ٛا  وارجعميييييٌ يليييي  الييييَر ٚبحيييي   لوووليييية والشيييير

البانا  ، وا عمر أَوي  ارعخيرنحل مي  اريوارج أيواويية البانايبية في  أْياو  مي  هييا 

ييوو أٖع يياوي اليييي شييا  جٖع يياو البانييا   فيي  ارراةييظ  م ميي  الٛر النهييام، يليي  الييَر

 .(226)ارعؤخر 

ٛيال اةيو الو ياتظ وم  هنا يمٜ  الٟٗو نال العًوبم ويهام اروارج البانايبية 

التييي  اييييم اوهبٓ ييييا ي وميييية ارجعمييييٌ اذ يمٜيييي  النهييير اليييي  ارور يييية البانايبيييية انييييال مرةويييية 

ٛا  1973-1955النمو ييال  السيرية نيحل ييام  ) ( يلي  افهيا اشيبل نم يا ٌ لت و يو الشير

ة  والبح وٖراطبة ايثٝومبة نيارواو جولبية التي  ايوخظ الًموبية جيعانبية في  هيي  الشيٚر

لًيييو ورا ييية مًمٗييية إلمٝايبيييا  اللوبييية اليهنبييية واي سيييمايبة لبٝيييول الةييي   او اويييٞ 

ارنا يي  فيي  ارٝييال اليييي ير ييظ البييل، وميي  ناييي  اخيير مسييايو  اللاليي  ليييا نعًوبمييل 

 ْٗ  نظ ر م مسعٗبول وةباال لًو ارور ة.

ال العمحيييي  والرذيييي  الٜبحيييي  اليييييي يعمحيييي  نييييل ارجعميييٌي البانييييا   ارًا يييير نًييييظ منييييل 

عييييييي  نييييييل، وْييييييٌ شييييييًو  الًييييييالم انمييييييٌ نمييييييا ْ هييييييا الُرببيييييية لوسييييييع  لورا يييييية ايمييييييوذي يح

العجربيية التيي  ايعجييت ذلييٞ ارجعمييٌ والسييع  ال عنسيياخ ا او اٗوبييوها. واحيياٟو الورا يية 

ّو ينو اةو ج با  اروضويبة الت  ايعجت اوٞ العجربة. وهنيا ييوو ال  ايثالبة الٖو

وييبم الًيال  والر اضيية والشييبا  والًوييوم يوٓيت نييال البانييال لييا لييويها و ار  ثٗاْيية والعً

والعٜنوونبييا ٚميييا هيييو ايثيياٟ فييي  الًيييرإ، نييظ ال هنييياٙ و ار  واةيييو  اييوير و هيييعم نجمبيييٌ 

                                                                                                                                                      

William Dale Jenings, The Ronin: A Samurai Novel Based on A Zen Myth, (Singapore, 1968). 
(226)  Morimitsu Nakamura, Op. cit., p.232. 
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اويييييٞ الًٓالبيييييا  ج سيييييايبة وج شيييييلة ال ٗاْبييييية والٜٓر ييييية ار مييييية و ييييي  و ار  العًويييييبم 

 ,Ministry of Education, Culture, Sports, Scienceوالر اضية والًويوم والعٜنوونبيا )

Technology التييييي  تًميييييظ يلييييي  ار يييييبا ثٗاْييييية ارجعميييييٌ يييييي  طر ييييي٘ اريييييوارج والنهيييييام )

العًوبم  اليي يهعم نيوروج النشيبو وارو يبٗ  والت نبية الٓنبية وجخوٖبية وجاٜبيت، 

ٛا  ل ٗاْيية نمًبيية، تشييٝظ ذاٚيير  وهو يية،  وا ييث ييي  طر ٗ ييا الٓنييول والعٗالبييو ٚمشييت 

نوايبييية ليييو  جنبييياٟ البانايبييية، وهيييو ميييا اسييياهم نيييوور  فييي  وانمييي  اللاٖيييا  الٓنبييية وج 

ايثٓييييييا  يليييييي  ال و يييييية ال ٗاْبيييييية والٜٓر يييييية لومجعمييييييٌ، و ولييييييو اجا سييييييا انعمايبييييييا ٚبحيييييي ا 

و راٗيي  نٓنويييل واٗالبييو  اليي  الًاربيية، ويًليي  ورج يموبييا م ييم لوعٝامييظ واابيياى ْوسييٓة 

  الت نبية ووميي ييوو مي  موةو  احٗ٘ يعاتي مومو ية لييا نيا  مي  الواني  وييم وو ار 

الييو ارا  مً ييا الفهييا اعًامييظ مييٌ جنبيياٟ اي ويييو  ممييا اًنيي  نبييظ نويييو يمعوييٞ ثٗاْيية 

 وذاٚر  موةو .

 العو با :

 وف  هظ الهروّ ايثالبة الت  اًيش ا الًرإ مي  ال يً  الببي٘ ذليٞ 
 
يموبا

جخيير  النهييام ٚمييا هييو ملبيي٘ فيي  البانييال، لٜيي  يمٜيي  الٗييٟو ال ورا يية اجييار  جمييم 

ممٜييييي  ال اٝيييييول ميييييرآ  ياٚسييييية تسييييي م فييييي  تةييييي ب  وايجييييياو ةويييييٟو ريييييا اًايبيييييل الواٖيييييٌ 

العًوبميي  فيي  الًييرإ ويسييايو فيي  ايجيياو مييوويو  وا ييامبم ٖانويية لوعلببيي٘ نمييا ين يي م 

 ريييا  يييب٘ يمٜييي  جْييياو  مييي  محييي احل م معيييحل مييي  ممحييي ا  النهيييام 
 
ميييٌ الواٖيييٌ، واؤ يسيييا

و  يعما ييي الا ميييٌ ايثانييية والواٖيييٌ الًراذييي  وهميييا يهيييام العًوبمييي  البانيييا   والببٗ يييا نؤ يييو

 نؤ يييوو ج ييير  فييي  العًويييبم والعوا يييظ مً يييا  إلشيييراٙمرشيييو ال ييئ البانيييا   والسيييع  

 يليي  مسييعو  العومبييي فيي  ارييوارج جنعواتبيية واللوبيية 
 
شييبل يييوم ، ممييا ييينًٜا ايجانبييا

، واحٗبيي٘ هييااحل في  ارعو ييلة وال ايو ية، و حٗيي٘ ا  يي ام اْضيظ نييحل ارور يية وج ير 

 ارح احل يعلو  الٗبام لًوو م  جنرا ا  يمٜ  اح ب  ا نما يل :

يٝول لٝظ  ٔ او مجمويية مًبنية مي  اللوبية ةسي  طببًية ارور ية مرشيو  .1

 يييئ مسييييئوال ييييينهم ويييييي  معالًيييية مسييييعواهم الوراحيييي   فييييي  نمبييييٌ ارييييواو التييييي  
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ر يور يييوفها، اسييييعمر مً يييم طييييواٟ مييييو  نٗييياةهم فيييي  ارور يييية جنعوات بييية ممييييا يييييْو

 اللوبة م  ٖبظ اررشو ارسئوٟ ينهم. ألوضاىْ م اْضظ 

الًمظ يل  خو٘ الًوٖة جيجانبة نحل العومبي وارًوم نميا يحٗي٘ آاييظ اٚ ي   .2

نيييييحل ارًويييييم او اريييييورج واللوبييييية وج ييييير  مميييييا يييييينًٜا يلييييي  مسيييييعو  اللالييييي  

وة ارناْسية الًوم  والٜٓري و  ث ةبو ة ٚبحي   في  ارور ية يي  طر ي٘ خوي٘ ر 

 نحل ارجامبٌ الت  اراب  ناررشوي .

يعلوييي  النهيييام مييي  مرشيييو ال ييئ معالًيييية طونيييل او اومبيييي  فييي  نمبييٌي ارييييواو  .3

يييييّو يلييييي  مسيييييعو   الورا يييييبة واييييييواو  ييييي و  ل ييييييا الُيييييرن لبتسييييينالا ليييييل الٖو

 طونل.

يٗيييوم مرشيييو ال ييئ ناللوييي  مييي  ميييورج ارييياو  التييي  يٝيييول ييييوو مييي  اومبيييي   .4

 اضاْبة م  انظ الو ر مسعواهم. ضًاّ ْ ها نوروج

يميييييوو ووام ارور ييييية  يييييايعحل اضييييياْبة يلييييي  جٖيييييظ مييييي  انيييييظ احٗبييييي٘ النهيييييام  .5

يو اوانيل النهيام ارلويو  انٓبيي  يهيام اليووام اري ووي وهنيا  نالشٝظ جم ظ ٖو

يعلو  نٗا  اروٙ العوريس   يل  جٖظ  اية لًو الووام لبتسنالا لومرشيوي  

 ارواو الورا بة.معالًة اومبيهم ف  نمبٌ 

تشييييييٜبظ ي ييييييال جرشيييييياو ارور ييييييبة رًاي يييييية ارشيييييياٛظ التيييييي  اًييييييا   منهييييييا مرشييييييو  .6

 ال ٔ مٌ لًس العومبي.

ا ييييعحوا  ٖسييييم فيييي  ٛييييظ موير يييية ياميييية لوت نبيييية اسييييمالا ٖسييييم جرشيييياو ال ييييٓ   .7

وهبٓعل جشراّ يل  ميا يٗيوم نيل مرشيوي ال يّٓو لوميوارج وانيرا  وورا  

 .الو ر ة لومرشوي  لوُرن ذاال

يٝيييول مرشيييو ال ييئ فييي  هيييظ النهيييام ار ميييٌ انٓبيييي  ةوٗييية و يييظ نيييحل ارور ييية  .8

وج ييييير  مييييي  ن ييييية وارور ييييية واروير ييييية الًامييييية لوت نبييييية مييييي  ن ييييية اخييييير  ممييييييا 

خليييوط العوا يييظ نيييحل اروير ييية وارور ييية )يٓضيييظ ال ييييوير اٖسيييام جرشييياو فييي  

اٟ(. ويسيي م ميي  خ يي ا هم فيي  هييي  ارجيي لرْيياو اروير يية ةمويية الشيي اوا  الًوبييا 
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ذلٞ النهام نايثيو مي  هياهر  ج هاميا  ارعباولية نيحل ارور ية واولبيا  جميور، 

ممييييا اسيييي م فيييي  احٗبيييي٘ ا  يييي ام ووْييييإ اْضييييظ نييييحل ارور يييية وج يييير  وهييييو مييييا 

 ينًٜا نوور  يل  مسعو  اللال .  

ايييياو  الًمييييظ ننهييييام العُيييييية ارور ييييبة الل هيييييا النهييييام م ييييم نييييوا فيييي  تًوييييبم  .9

لًييييييوو ميييييي  جخوٖبييييييا  والٗييييييبم منهييييييا الييييييعًوم يليييييي  احو ييييييظ الٗايييييييا  العومبييييييي 

يييييير   الورا يييييبة الييييي  ٖاييييييا  لعنيييييياٟو اللًيييييام واياو هيييييا ويهييييييام انييييياٟو اللًيييييام ْو

سييييييظ البييييييوي  وج يييييينال  ةضيييييياري وتًوييييييم ٖييييييبم النهاْيييييية  نؤ ييييييوو النٓاييييييا  َو

ر نياة صثبة.   لشٝظ نماع  مما يحٗ٘  وٙو مجعمع  و ْو

 وفيييييي  موايبييييييو اييييييياو  النهيييييير نانعميييييياى ار .10
 
ور يييييية واولبييييييا  جمييييييور ونًوييييييل شيييييي ر ا

مًووميييييية ولييييييبٜ  فيييييي  يييييييوم السيييييي ت لٗييييييا  واةييييييو ٛييييييظ شيييييي ر واضييييييمبنل يييييييوو ميييييي  

الًٓالبييييا  التيييي  احٗييييي٘ آايييييظ وا  ييييي ام اٚ يييي  نيييييحل ارور يييية وج ييييير  وهييييو ميييييا 

 ينًٜا لشٝظ وا   يل  طوبتنا جي ا .

بيييٌ جهيييال  يليييي  الوانبيييا  البومبييية ال يييبما وْيييياار  .11 جميييو  فييي  اررةويييية طوييي  اٖو

 جنعواتبة وانوا  موةها هم إلشراٚ م ف  الًموبة الت نو ة والعًوبمبة.

ميييينا   ييييوٛو  لشيييي او  خ يييي ا  ييييياربحل وهييييو ٚعييييا  اخوٖنيييييا  نؤْضييييظج ييييعًاية  .12

اليييييي يييييورج فيييي  ارور يييية البانايبيييية او اييييؤلبٔ ٚعييييا  يعضييييم  يييييوو ميييي  الٗييييبم 

جخوٖبيية وايثضييار ة التيي  اجمييٌ  ج سييايبة وايثضييار ة نمييا يعما يي الا مييٌ الٗييبم

 رةوة جنعواتبة ور ان جطٓاٟ.يو ها ج سايبة يورج ف  ار



 



الساموراي المحاربين اليابانيين القدامى الذين بدء دورهم  يم    
اليابان مع مطلع العصور الوسطى كحراس او رجما  اممن يميم وا    
باريداء لباس الكيمونا، لكنه  مع الوقت اخمذوا دور المحماربين   

ويحولوا المى ببقما اجاماةيما مهمما     . اليابانيين القدماء بوش 
يجمع بين الروح القااليا والشجاةا والممروء،، باضامايا المى    
ايساع دوره  كطبقا مثقفا يلقفت الاعلي  الهولندي واصبحوا يم   

 اواخر ةهد ايدو معلمين لبقيا الطبقات االجاماةيا االخرى

 ارض الشمس
 اضواء حول تاريخ اليابان المعاصر

 فاضل احمدعالء . د


