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 :تقديم املعرب 
 

ٕحـ ًٕٔش يف ظك يِّؽ ؾٔف افٔٓقد، رؽؿ ؿِتٓؿ، افُثر مـ افٍْقذ يف هذا افًاٚ.  

رهؿ، ؾ٘ن ؾٓؿ )افياٚهرة ويف حغ تُثر افُتٛ افتل تتحدث ظـ مٗامرات افٔٓقد ومُ

 يٜ افْير افٔٓقديٜ ذاهتٚ! ؾٔٓٚ زاوافٔٓقديٜ( ٓ يُتّؾ مٚ . ْٕير إفٔٓٚ مـ ـؾ افزوايٚ، بام

تٍقق افٔٓقد إػ شِقـٔٚت وظاٚدات داددة مٗفػ هذا افُتٚب هيقدي، وهق يًزو 

ع فَواٚيٚ افتاز دأبقا ظذ آفتزام هبٚ وتربٜٔ أبْٚئٓؿ ظِٔٓٚ  مـ افسـٔز ظذ افاتًِؿ، إػ

اظتامدهؿ ظذ بًوآؿ افاًٌض وتَِٔاؾ ، إػ ادٗشًٚت اخلريٜ افتل أوجدوهٚ وافٔٓقد

 ر،افتهقيٝ وادنٚرـٜ يف إٓتخٚبٚت بنُؾ ـثٔػ ومًاتّإػ آظتامد ظذ أخريـ، 

ؾ أمريُااٚ وخٚرجٓااٚ، وؽاار ذفااؽ مااـ افاادظؿ ادخِااص فَوااٚيٚ افٔٓااقد يف داخااإػ 

 شِقـٔٚت  

مرهقن بَٔيٜ ادًِّغ ووظٔٓؿ وأخذهؿ بٖشٌٚب  ٔٓقد ظذ افًٚ.اف إتٓٚء شٔىرةإن 

ومـ افقظل أن ٍٕٓؿ )افياٚهرة افٔٓقدياٜ( بُاؾ أبًٚدهاٚ وهاق ؾٓاؿ ٓ  ،افَقة وافْك

 يُتّؾ مـ دون ؿراءة هذا افُتٚب  

 م1/1/6116
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 املقدمة:
إنَّ شتٍٔـ شٌٌِٔرغ ورافػ فقريـ يتنٔؾ دل هؿ أصخٚص ٕاٚجحقن، ومتٍَاقن يف 

ًٚ جمٚ  ل ظِّٓؿ، وهؿ أثريٚء وهيقد أيو

افٔٓقديٜ( يف أمريُٚ بنُؾ متُارر  –افٌْك  –ترتٌط هذه افهٍٚت افثالثٜ: )افْجٚح 

هذه إيٚم، وٓ يتؿ ذفؽ صدؾٜ، ؾٚفٔٓقد إمرئُقن هؿ أؽْك ادجّقظٚت افًرؿٔاٜ يف 

َّْْٔتُ  ٓاٚ يف هاذا أمريُٚ، وافًقامؾ افتل توٚؾرت مع بًوٓٚ فهْع ثروة افٔٓاقد، وافتال َب

 افُتٚب أي صخص أو جمّقظٜ مٓام ـٕٚٝ خٍِٔتٓٚ 

َؾ ـتٚب: )ادِٔٔقٕر افَٚضـ بجاقارك( و)هادايٚ 1998م و 1997ضقال ظٚم  م شجَّ

افٔٓقد( أظذ مًٌٔٚت افُتٛ يف افَٚئّٜ افتل تهدرهتٚ جمِٜ افْٔقيقرك تٚيّز، فُاـ ظاذ 

أخرى . ياتؿ افتًٚماؾ ماع  افرؽؿ مـ آهتامم بٚفثروة مـ جٜٓ وبٚفنًٛ افٔٓقدي مـ

 ادقوقظغ يف آٍن واحد 

فَد تْٚول ـتٚب: )هدايٚ افٔٓقد( مًٚمهٜ افٔٓاقد يف افثَٚؾاٜ إمرئُاٜ باام يف ذفاؽ 

ِّٔز افٔٓاقد يف اخلٔاٚل اعامظال هاق  افتقحٔد وافقصٚيٚ افًؼ وظىِٜ افًٌٝ، فُـ مٚ يّ

ًٚ، ربام . يتؿ افسـٔاز ٕجٚحٓؿ آؿتهٚدي، واإلٕجٚزات افتل جًِٝ ذفؽ افْجٚح ممُْ

ظذ افٔٓقد وثروهتؿ: ٕٕف ظْادمٚ يْاٚؿش إمرئُاقن إماقر افًرؿٔاٜ واداٚل يهاٌ  

ًٚ، فُـ فٔس مـ افيور ي أن ًِٕؽ هذا ادْحك ؾَهٜ افْجٚح اخلاٚرق ادقوقع شٚخْ

 ًٚ ًٚ يُّـ أن ًٕتٍٔد مْٓٚ مجًٔ  افذي حََف افٔٓقد إمرئُقن تتوّـ دروش

ٗفٍغ حقل ٕجٚح افًّؾ، وحٚوفقا افٌحٞ ظـ ّٕط مًاغ يُّاـ ـتٛ ـثر مـ اد

 تىٌَٔف ظذ ـؾ مْيامت افًّؾ  
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 ـس، وؽٚمٌؾ، ومُٔروشقؾٝ؟؟وـٔػ ٕجحٝ ـقـٚـقٓ، وديزين، وبر

 ـٔػ تٌٌِٝ هذه افؼـٚت ظذ افتحديٚت افتل صٚدؾتٓٚ؟؟

ًٚ يُّـ مٌٚغ ٔإمريُ يٌغِّ فؽ هذا افُتٚب مـ خالل دراشٜ طٚهرة ٕجٚح افٔٓقد دئ

 أن تىٌَٓٚ يف حٔٚتؽ  

ومـ ادٓؿ أن تالحظ أن افثروة افتل صًْٓٚ افٔٓقد . تُـ مًٚٓ ؾَط، وإٕاام صاِّٝ 

 ًٚ ًٚ يف افٍْقن وافًِقم واإلًٕٕٚٔٚت جًِٝ ـًٛ ادٚل أمرًا ممُْ م  تَدُّ

ًٚ يف جمِٜ فقس إٔجِقس تٚيّز اهلقة افتل ا ُِٕؼَ حديث شتىٚع ـتٚب: فَد وصَػ مٌَٚل 

ًٜ باٚفٔٓقد وإٕجاٚزاهتؿ، تاذـر » نهٚ:جيٚهرة افٔٓقديٜ( )اف ِرَض ؿٚئّ ًْ مـ افًٓؾ أن َت

ؾٔٓٚ احلٚئزيـ ظذ جٚئزة ٕقبؾ، وادقشَٔٔغ وافٍْٕٚغ، ورجٚل إظامل وأبىٚل افًأْام، 

وادربغ وافهحٍٔغ، وافًٚمِغ يف جمٚل افسؾٔف افذيـ أثَّروا يف افًٚحٜ إمرئُاٜ، ماـ 

وآفزت إٓنتٚيـ، ومع ذفاؽ ٓ يازال هْاٚك صاّٝ ؾأام يتًِاؼ  ٍِْٔٔدأمثٚل جري ش

ُ تٖثر افٔٓقديٜ يف احلٔٚة إمرئُٜ   شبٚفٌحٞ ظـ جقاب أظّؼ ُيٍنِّ

ًٜ هلذا افهّٝ   إن )ادٍٚتٔ ( افًًٌٜ ادقصقؾٜ يف هذا افُتٚب توع هنٚي

زاء إػ يتزوج حقايل ٕهػ افٔٓقد إمرئُغ مـ أصخٚص ؽر هيقد، ممٚ دؾاع اخلا

 م 6151افٔٓقد إمرئُغ شْٔخٍض إػ افْهػ بحِقل ظٚم  ظدداظتَٚد بٖن 

إن هذه اإلحهٚئٔٚت تدؾًْٚ إػ اإلهاع يف افٌحٞ ظـ أشٌٚب ٕجٚح افٔٓقد، وـاام 

يَقل رايب دئٍد ووفٛ مـ مجٚظٜ )مًٌد شْٔٚء( وهال أؿادم ضٚئٍاٜ هيقدياٜ دٚؾياٜ يف 

َِّام ابتًدَت ظـ ا»فقس إٔجِقس:  ْٝ ادًاٚمهٜ ـ َِّ َِّام َؿ دهدر افذي تًتّدُّ مْف تَٚفٔدك ـ

ًٚ  يفافتل يُّـ أن تديل هبٚ  ًٚ ثّْٔ  ش مُٚن ـٖمريُٚ، مـ ادُّـ أن ٍَٕد صٔئ
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ُِٕؼ ظٚم  م زوبًٜ مـ اخلالف، وؿد شٚر 1994أثٚر ـتٚب: )ادْحْك اعرد( افذي 

ن افقر ث ظـ ادُقِّ اثل يف درجٜ ذـٚء افْٚجحغ هذا افُتٚب يف مْزَفٍؼ صًٛ ظْدمٚ حتدَّ

مـ افٔٓقد وؽرهؿ مـ ادجّقظٚت، تًٚماؾ هاذا افُتاٚب ماع افٔٓاقد وؽارهؿ ماـ 

 ادجّقظٚت بٍْس افىريَٜ 

حاٝ ادجّقظاٚت افًزإٔاٜ اٚش حاقل ـتاٚب )ادْحاك اعارد( َسَّ  خالل افَِّْ

 : ًٜ ًٚ ـٔػ اشُتخدمٝ ٕيريٚت ـٓذه ِوادَّ »إمرئُٜ ؿٚئِ ٕٚ فتزيار إْٕٚ ـٔٓقد ًٕرف متٚم

  شافُره وافتٍريؼ افًْكي، وحتك اعرائؿ وافَتؾ اعامظل

ٕٜ احلٚدة وإحهاٚئٔٚتف ادُثٍاٜ ٓ ئٍاد ـثارًا  إن ـتٚب )ادْحك اعرد( بٌِتف افيَّْٚ

 فًٌٌغ:

َّٕف ؽر دؿٔؼ مـ افْٚحٜٔ افًِّٜٔ   -  أوًٓ: ٕ

ًٚ: ٕٕف فـ  - مع اإلًٕٚن خمٌاقءًا يف ؾٚئدة مـ افتًِؿ إذا ـٚن افْجٚح يقفد  يتٌَكوثٕٚٔ

 صٍٔرتف افقراثٜٔ 

: إذ إٔف بغَّ أن ٕجٚح افٔٓقد يًقد  ًٜ إن ـتٚب )افيٚهرة افٔٓقديٜ( ؿد خىٚ خىقًة إجيٚبٔ

ٓجتامع ظقامؾ متًَِٜ بٚفديٕٜٚ وافثَٚؾٜ افٔٓقديٜ مع خازات تٚرئاٜ مساـّاٜ، وهال 

هٓٚ وتتًِؿ مْٓٚ   أمقر يًتىٔع أي صخص أو جمّقظٜ أن تتٍحَّ

ُٕيَِر إػ افٔٓاقد ظاز افتاٚريخ أهناؿ إ ن دًٚداة افًٚمٜٔ تٚريخ ضقيؾ وؿد إدثر أن، فَد 

افًٌٛ يف منٚـؾ أخريـ، حتك أن افارئٔس ًُٕاقن يف ؾوأحٜ ووترؽٔاٝ ؿاٚل يف 

 ٝٔ ِّّ وهق يتحدث إػ رئٔس اداقطٍغ  شأذضٜ ؿٌق ًُٕٔقن»إذضٜ افنٓرة افتل ُش

َاف بٚفٔٓقد، بقب ٓحِ  معء IRSفٔٓقد إؽْٔٚء؟ إن افا مٚذا ظـ ا»إتش  آر  هِٔدمٚن: 

َْٕذل   شـنخٍص 
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هناٚ ويف حغ أن مًٚداة افًٚمٜٔ ظذ مًتقى ادٗشًٚت ؿد اختٍٝ مـ أمريُاٚ، إٓ أ

 مٚ زافٝ مقجقدة ظذ ادًتقى افٍردي 

إن افتكؾٚت ادًٚديٜ فًِٚمٜٔ ـرشؿ صًٚر افْٚزيٜ ظذ ـٍْٔس فِٔٓقد ُتناُؾ افٔاقم 

 يتهدر افهٍحٚت افرئًٜٔٔ ف اعرائد، وشقف تديْف ـؾ اعٓٚت افرشّٜٔ  خزاً 

إنَّ إضالق افرصٚص افًنقائل افذي ؿتؾ ؾٔف رجؾ جمْقن ثالثٜ أضٍٚل هيقد يف فقس 

َـّ  شافًٔد مقديؾ يت»م مقجٜ ؽوٛ واشًٜ، فُـ هْري ؾقرد 1999إٔجِقس ظٚم  َصا

ًٚ محِٜ إظالمٜٔ ود  ًٜ وشًٌغ ظٚم : ٕٕف ـٚن يًتَد أن افٔٓاقد شيف افًٚ.افٔٓقد »ؿٌؾ مخً

 ـٕٚقا وراء مٗامرة ظٚدٜٔ فتدمر آؿتهٚد افًٚدل 

ؼ صاُقـف، فُْاف . يًاتىع افَد إٍٔؼ ؾقرد ماليغ افدوٓرات وهق يًتَيص ويْ

 ـنػ أيَّ دفٍٔؾ ظذ هذه ادٗامرة 

ٓؿ يف يف احلََٜٔ إن افُثر مـ افٔٓقد إػ يقمْٚ هاذا يٍواِقن احلاديٞ ظاـ ٕجاٚح

ًٚ اعٔؾ افًاٚبؼ ماـ افٔٓاقد  وا افًداء فًِٚمٜٔ، وخهقص ذُّ ٌَ جمٚفًٓؿ اخلٚصٜ: فُل ٓ ُي

ه ماـ إمرئُغ افذي يٍقن ٕجٚحٓؿ وهيقديتٓؿ : فٔتجٌّْاقا جِاٛ إٓتٌاٚه وماٚ جيارُّ

دًا يف إطٓاٚر  منٚـؾ، فُـ يف افًاْقات إخارة أصاٌ  ادجتّاع افٔٓاقدي أؿاؾُّ تاردُّ

بْٖٕٚ ٌّٕاط »اعٔؾ اعديد مـ افٔٓقد إمرئُغ يتٌّْك افرأي افَٚئؾ: إٕجٚزاتف، وؿد بدأ 

ٓٚ ظْدمٚ ٕخٍل إٕجٚزاتْٚ بًٌٛ خقؾْٚ ممٚ ؿد يًتَده ؽر افٔٓقد ََّ   شإًٍْٔٚ ح

م ٕؼت جمِٜ )مقمْٔٝ( افٔٓقديٜ ؿهاٜ وواًٝ ظْقاهناٚ ظاذ 1996ويف ديًّز 

ًٚ ـٓذا 411)ؾقريس افٌالف ظـ افٌِٔقٕرات افٔٓقد افذيـ ُذـروا يف جمِٜ  ( إن مقوقظ

ًٚ ٕؼه ؿٌؾ شْقات ؿِِٜٔ، وحتك افٔقم مٚ زال يدؾع إػ إتَٚدات ـثرة   . يُـ ممُْ
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ًٚ ؾٔاف وجياٚيف احلََٔاٜ، ؾٍال  ًٚ مٌٚفٌ ًٚ دؾٚظٔ ظذ ـؾ حٚل مٚ زال افٔٓقد يتخذون مقؿٍ

غ % ماـ إماري65ُٔدراشٜ حديثٜ أجراهاٚ دإٔٔاؾ يإُِٚقؾٔش وجمّقظتاف تٌاغِّ أن 

يًتَدون أن افٔٓقد يُِّقن افُثر مـ افٍْقذ يف ظاٚ. إظاامل إمريُال، يف حاغ أن 

 % مـ افٔٓقد يًتَدون أن افٔٓقد يُِّقن افُثر مـ افٍْقذ 75

ااز ظااذ حَااٚئؼ صااٚئًٜ بااغ  شادِٔااقٕر افَااٚضـ بجااقارك»إن افُتااٚب افْااٚج   َـّ ر

 ادِٔقٕرات إمرئُغ 

ئع ظذ تٖفٔػ ـتٚيب هذا: ٕٕف بدأ دراشٜ ظـ افٌْاك يف فَد صجًْل هذا افُتٚب افرا

 ، فُْف . يُِّٓٚ، وـٚن هْٚك تٌٔٔٛ واو  فًقامؾ افديـ وافًرق أمريُٚ

ًٚ، وـاٚن ظاذ  ّٜٔ مْتجٜ اؿتهاٚدي ـ ؿٚئّٜ بٖـثر مـ مخًٜ ظؼة أؿِ َّّ ـّ افُتٚب تو فُ

  8 6هلؿ  رأس افَٚئّٜ إمرئُقن اإلهائِٔٔقن افذيـ بِغ ادًٚمؾ إٓتٚجل

إن افٔٓقد ادٓٚجريـ مـ إهائٔؾ هؿ أـثر دخاًل وأؿّؾ اظتامدًا ظذ ادًاٚظدة احلُقمٔاٜ  

ات مـ ادجّقظٚت إخرى افتل ُدِرَشٝ   بًٌع مرَّ

ُٝ إٔف شأَِل ٕيارًة  فُـ هذا ـؾ مٚ ؿٚفف ذفؽ افُتٚب، وظْدمٚ تٚبًٝ ؿراءتف تقؿً

 ظـ ؿرب 

ًٚ هذه افْيرة افَريٌٜ شسيْٚ جمّقظٜ صٌ ًٚ واجتامظٔا ًٚ اؿتهاٚدي رة جدًا حََٝ ٕجٚحا

ًٚ بٚفىٌع، ؾَد ربٚين وافديَّ ـٔٓقدي ظذ أن افْجاٚح وافتٍاقق  ـٌرًا  . يُـ ذفؽ مٍٚجئ

افًِّل وآؿتهٚدي، ـٚن فديَّ افُثر مـ افْامذج افتل أؿتدي هبٚ يف ظٚئِتل وادجتّاع 

ًٚ يف ادجتّع افٔٓقدي افٔٓقدي واإلظالم وافًٚ.، فَد ـٚن افْجٚح آؿتهٚدي  أمرًا ظٚدي

 افذي ٕنٖت ؾٔف 
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هؾ إٔٚ أؾتخُر بهقرة ّٕىٜٔ ظـ افىٚئٍٜ افتل إٔتّل إفٔٓٚ أم أن هْاٚك حَاٚئؼ تثٌاٝ 

بام أين ٕٚؿٌد بىًٌٔتل ؾَد ؿّٝ بُنػ بًض احلَٚئؼ، افتل تزهـ ظذ أن ٕجاٚح ذفؽ؟ 

 افٔٓقد يف أمريُٚ هق أمر حََٔل 

  أفػ دوٓر هل واًػ افًْاٌٜ ظْاد  51دخِٓؿ ظـ إن ًٌٕٜ افٔٓقد افذيـ يزيد

  ؽر افٔٓقد 

  أفػ دوٓر هال ٕهاػ افًْاٌٜ  61بٚدَٚبؾ، ًٌٕٜ افٔٓقد افذيـ يَؾُّ دخِٓؿ ظـ

 ظْد ؽر افٔٓقد 

  إن تٍقق افٔٓقد يف ادحٚل آؿتهٚدي ٓ يزال مًتّرًا إػ افٔقم، وهؿ أؽْاك ماـ

دتًٚويٜ يف افًّار وافتال تْتّال إػ افزوتًتٕٚٝ وافُٚثقفٔؽ، حتك بغ ادجّقظٚت ا

 ٍٕس افىٌَٜ أو مُٚن افًُـ 

  رجؾ يف أمريُٚ )حًٛ جمِٜ ؾقربس( هؿ مـ افٔٓقد  411% مـ أؽْك 45إن 

  ثِٞ ادِٔقٕرات إمرئُغ مـ افٔٓقد 

 61 مـ أشٚتذة أـز اعٚمًٚت إمرئُٜ مـ افٔٓقد % 

 41ة يف ٕٔقياقرك وواصاْىـ ماـ % مـ ادنٚرـغ يف ادٗشًٚت افَٕٚقٕٜٔ افَٚئاد

 افٔٓقد 

 31مـ 65احلٚصِغ ظذ جٚئزة ٕقبؾ يف افًِقم مـ افٔٓقد، و % مـ إمرئُغ %

 ـؾ إمرئُغ احلٚصِغ ظذ جٚئزة ٕقبؾ مـ افٔٓقد 
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ووع ثقمٚس شقيؾ وهق  شأمريُٚ افًرؿٜٔ»ٓ يْتٓل ظْد هذا احلد ؾٍل ـتٚبف  رمإو

وزمٔؾ ؿديؿ يف مًٓد هاقؾر جادوًٓ يقوا  ؾٔاف  اؿتهٚدي أمريُل مـ أصؾ أؾريَل،

ًٜ مع ادجّقظٚت افًرؿٜٔ إخرى   ٕجٚح افٔٓقد آؿتهٚدي مَٚرٕ

 (011دخؾ ادقاضـ بحسب عرقف )األمريؽي ادتقشط = 

 176 افٔٓقد

 136 افٔٚبٚين

 115 افٌقفْدي

 166 افهْٔل

 116 اإليىٚيل

 117 إدٚين

 117 اإليرفْدي

 113 شًُقن-ٌِقإٕ

 111 إمريُل ادتقشط

 99 افٌٍِْٔٔل

 94 اهلْدي افٌريب

 76 ادًُُٔل
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 63 افٌقرتقريُل

 66 إشقد

 61 إمريُل إصع

 عدد القفقد قؾقؾ بشؽؾ يبعث الدهشة-

 % ؾَط مـ ظدد افًُٚن6ُٔقن ينُِقن إن احلََٜٔ آشتثْٚئٜٔ هل أن افٔٓقد إمري

 مِٔقن  663مِٔقن مـ أصؾ  9 5يف أمريُٚ، أي 

إن افْجٚح افٌٚهر افذي تيٓاره وشاٚئؾ اإلظاالم فِٔٓاقد يف جماٚٓت افًِاؿ وافٍاـ 

ًٚ بٖن ظدد افٔٓقد أـز مـ افقاؿع  ًٚ خٚضئ  واإلظالم يًىل إىٌٚظ

 5% ماـ شاُٚن افقٓياٜ، وحتتاقي 5د ؾَاط ينُؾ افٔٓقد يف ٕٔقياقرك ؤٕاقجر

َٚباؾ هْاٚك مخًاامئٜ هياقدي ؾَاط يف إياداهق، % مـ هيقد أمريُٚ، بٚد68وٓيٚت ظذ 

 َِّٛ ًُ  ومخًامئٜ هيقدي يف ويقمْٔغ، وهق ظدد ٓ يٍُل فدظؿ مهٍْع دسم فِىًٚم اد

 م0411عدد القفقد يف القاليات ادتحدة 

 ألػ( 011)يف القالية شجؾ العدد الذي يزيد عـ 

 االـسبة إىل هيقد أمريؽ كسبة شؽان إىل القالية العدد القالية

 %68 %1 9 111 656 1 ٕٔقيقرك

 %16 %9 6 111 961 ـٚفٍٔقرٕٔٚ

 %11 %5 4 111 644 ؾِقريدا
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 %7 %5 5 111 435 ٕٔقجرد

 %6 %7 6 111 365 بًٍِْٕٚٔٚ

 %5 %4 4 111 668 مٚشٚتنقشٔٝ

 %5 %3 6 111 668 إفْٔقي

 %4 %6 4 111 616 مرٕٓد

 %6 %6 1 111 169 أوهٚيق

 %6 %6 1 111 113 تًُٚس

 %6 %1 1 111 117 مٔتنٌٚن

 م(0442)كتاب القفقد األمريؽققن السـقي 

يف هذا افًٚ. افذي يوؿ شتٜ باليغ إًٕٚن، يناُؾ افٔٓاقد مخاس افقاحاد يف ادئاٜ، 

 مْٓؿ، أي حقايل ثالثٜ ظؼ ماليغ هيقدي 

ّٜٔ وئِٜٔ يف ـؾ دوفٜ مٚ ظدا إهائٔؾ، ويف حغ يْتؼ افٔٓقد يف  ـؾ ينُؾ افٔٓقد أؿِ

% مْٓؿ يف مخس دول ؾَط، ؾٍل آحتٚد افًاقؾٔتل افًاٚبؼ ـاٚن 93إٔحٚء افًٚ. يقجد 

ظقا أن يف افدول اعديدة افتل ٕنٖت مـ تٍُؽ آحتٚد  ئًش مِٔقن هيقدي، وؿد تقزَّ

 هيقدي ؾَط يف ـؾٍّ مْٓام  161افًقؾٔتل، أمٚ يف تٚهٔتل وافًراق ؾًٔٔش 
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ع القفقد يف دول العامل(  )تقزُّ

 ألػ 01شجؾت الدول التي يزيد عدد القفقد فقفا عذ 

 كسبتفؿ إىل عدد القفقد يف العامل عدد القفقد الدولة

 %45 111 911 5 افقٓيٚت ادتحدة

 %35 111 611 4 إهائٔؾ

 %5 111 611 ؾرًٕٚ

 %4 111 551 روشٔٚ

 %3 111 411 أوـرإٔٚ

 %3 111 361 ـْدا

 %6 111 311 ادُِّٜ ادتحدة

 %6 111 651 إرجْتغ

 %1 111 131 افزازيؾ

 %8 1 111 116 أؾرئَٚ اعْقبٜٔ

 %6 1 111 111 أشسافٔٚ

 %5 1 111 61 بٔالروس

 %5 1 111 61 أدٕٚٔٚ
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 ًٜ حتك ظْدمٚ ٕحيص ظدد افٔٓقد يف ـؾ مديْٜ يَىْقهنٚ ٕجد أهنؿ يناُِقن ًٕاٌٜ وائِٔ

ـ اددن خٚرج إهائٔؾ حيتقي ظذ ًٌٕٜ جدًا مـ ظدد افًُٚن، ٓ يقجد إٓ ظدد ؿِٔؾ م

ٜ مـ افٔٓقد، وتًتز ٕٔقيقرك ومٔٚمل ادديْتٚن افِتٚن حتتقيٚن ظاذ أـاز ًٕاٌٜ ماـ  ّّ مٓ

 افٔٓقد 

 اددن احلاوية عذ أكز جتؿع لؾقفقد خارج إرسائقؾ

ؾت اددن احلاوية عذ أكثر مـ   ألػ هيقدي( 011)ُشجِّ

 السؽانكسبتفؿ إىل باقي  عدد القفقد اددن

 %13 111 751 1 ٕٔقيقرك، افقٓيٚت ادتحدة

 %15 111 535 مٔٚمل، افقٓيٚت ادتحدة

 %5 111 491 فقس إٔجِقس، افقٓيٚت ادتحدة

 %4 111 351 بٚريس، ؾرًٕٚ

 %6 111 654 ؾٔالدفٍٔٚ، افقٓيٚت ادتحدة

 %4 111 648 صُٔٚؽق، افقٓيٚت ادتحدة

 %5 111 611 تحدةشٚن ؾرإًًُٔق، افقٓيٚت اد

 %8 111 618 بقشىـ، افقٓيٚت ادتحدة

 %6 111 611 فْدن، بريىٕٚٔٚ
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 السؽانكسبتفؿ إىل باقي  عدد القفقد اددن

 %6 111 611 مقشُق، روشٔٚ

 %6 111 181 بقيْس آيرس، إرجْتغ

 %6 111 175 تقرٕتق، ـْدا

 %6 111 165 واصْىـ افًٚصّٜ

 %4 111 111 ـٔٔػ، أوـرإٔٚ

 %3 111 111 مقٕسيٚل، ـْدا

 %6 111 111 روشٔٚ شٚن بتًزغ،

 م(0441)ادممتر القفقدي العادي 

ر إمريُلإوٚؾٜ إػ ـقهنؿ جزءًا بً ْٓ  افهَّ
ِ
ًٚ مـ وظٚء ُيًتز افٔٓقد إمرئُاقن ، ٔى

 ًٚ  حديثل افَدوم إػ افقٓيٚت ادتحدة شٌٌ

فَد حَؼ افٔٓقد إمرئُقن ٕجٚحٓؿ يف ـثر مـ احلاٚٓت خاالل جٔاؾ واحاد أو 

 ٜ افَرن افتٚشع ظؼ، وبدايٜ افَرن افًؼيـ جِٔغ يف هنٚي

ًٚ، وتًتاز ًٕاٌتٓؿ إػ بَٔاٜ شاُٚن  . يتزايد ظدد افٔٓقد يف أمريُٚ خالل ثالثغ ظٚم

ًٜ مع بَٜٔ إؿِٔٚت افتل تًٔش يف أمريُٚ  ًٚ مَٚرٕ  أمريُٚ مـ أـثر افًْٛ تْٚؿه
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 م0441م و0241عدد القفقد يف أمريؽا ما بني عامي 

 كسبتفؿ إىل شؽان أمريؽا عدد القفقد يف أمريؽا عدد شؽان أمريؽا ةالـسب

1791 3 969 111 1 351 1 13% 

1811 5 318 111 1 611 1 13% 

1811 7 639 111 6 111 1 13% 

1861 9 638 111 6 711 1 13% 

1831 16 866 111 4 511 1 13% 

1841 17 169 111 15 111 1 19% 

1851 63 191 111 51 111 1 6% 

1861 31 433 111 151 111 1 5% 

1871 38 558 111 611 111 1 5% 

1881 51 155 111 651 111 1 5% 

1891 66 947 111 451 111 1 7% 

1911 75 994 111 1 151 111 1 4% 

1911 91 976 111 6 143 111 6 6% 

1961 115 711 111 3 611 111 3 4% 
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 كسبتفؿ إىل شؽان أمريؽا عدد القفقد يف أمريؽا عدد شؽان أمريؽا ةالـسب

1931 166 775 111 4 411 111 3 6% 

1941 131 669 111 4 811 111 3 7% 

1951 151 697 111 5 111 111 3 3% 

1961 179 363 111 5 511 111 3 1% 

1971 613 635 111 5 851 111 6 9% 

1981 666 545 111 5 961 111 6 6% 

1991 666 754 111 5 911 111 6 6% 

 م(0442)تاريخ القفقد يف أمريؽا، أ- كاب 

ممٚ ٓ صؽ ؾٔف أن ٕجٚح افٔٓقد يف أمريُٚ ظذ افرؽؿ مـ ؿِٜ ظددهؿ ُيًتز أمرًا ممٔزًا، 

هْٚك بٚفىٌع اشتثْٚءات هلذه افَٚظدة، ـام أن إصخٚص يتٍٚوتقن وّـ أي جمّقظاٜ، 

افٔٓقد يتٍِقن ـثرًا ظاـ ؽارهؿ، وهاذه وفُـ إذا ٕيرٕٚ إػ افهقرة افُِٜٔ شْجد أن 

 هل افيٚهرة افٔٓقديٜ افتل شْتحدث ظْٓٚ يف هذا افُتٚب 

مٚ هل أهار افْجٚح افتل تًِّٓاٚ افٔٓاقد، وافتال يُّاـ ٕي إًٕاٚن أو ظٚئِاٜ أو 

 جمّقظٜ أن تًتٍٔد مْٓٚ 

ًٚ ظذ هذا افًٗال، إن هْٚك افُثر مـ إدبٔٚت وادًِ قمٚت إن إبحٚث تَدم جقاب

خ حلٔٚة افٔٓقد ظز افًهقر، وحتّؾ يف ضٔٚهتٚ شٌٛ ٕجٚحٓؿ   افتل تٗرِّ
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فَد ؿٚدتْل ؿهص ـثرة ظـ ٕجٚح افٔٓقد إػ اـتنٚف شٌع مٌٚدئ أشٚشأٜ ُتًازى 

 إفٔٓٚ إٕجٚزات افٔٓقد 

َُّٔز بف افٔٓقد  ًٜ إػ حتَٔؼ افْجٚح آؿتهٚدي افذي يتّ  فَد أدَّت هذه ادٌٚدئ جمتًّ

             

 ظِٔؽ أن تدرك أنَّ افٌْك احلََٔل أمٌر يُّـ تْٚؿِف وإٔف يًتّد ظذ ادًرؾٜ  -1

ـِ بٖؾراد جمّقظتؽ وهؿ بدورهؿ شًٔتْقن بؽ  -6  اظت

ُّٔقن ومِتزمقن  -3  إن إصخٚص افْٚجحغ هؿ مْٓ

ر ؿدرتؽ ظذ افتًٌر  -4  ضقِّ

رًا بن -5 ًٚ بنُؾ ظٚم ــ مٌذِّ ـْ اؿتهٚدي ـُ  ُؾ إتَٚئل، وفُـ 

ع اإلبداع  -6 ّٔزك افنخيص، وصجِّ  اؾتخر بتّ

 جيٛ أن يُقن فؽ هدٌف، وأن ُُتِّْد ـؾ ضٚؿٚتؽ افًٍْٜٔ فتحََٔف  -7

 املفاتيح
إنَّ جمرد تًداد هذه ادٍٚتٔ  ٓ يٍُل، ؾُؾ مٍتٚح فف جذره يف تاٚريخ افٔٓاقد، وهال 

ًٚ مرتٌىٜ بًٌوٓٚ افًٌض وتًّ  ؾ مً

إن افتًِٔؿ مٌٓؿ جدًا، فُـ افتًِٔؿ اعٔد فقحده ٓ ُيٍنِّ ٕجٚح افٔٓقد، فَد اـتناػ 

ُـّ ظاٚماًل ؾا٘نَّ افٔٓاقد يًُاٌقن »افدـتقر شقيؾ إٔف  حتك ظْدمٚ ٓ يُقن افتًِٔؿ وافًا

، ؾٌغ افًٚئالت افتل يرأشٓٚ رجاٚل أمواقا ثاالث أو أرباع شاْقات يف افُِٔاٜ، شأـثر

% ماـ مًادل ـًاٛ 75ظٚم يًُٛ افٔٓقد أـثر باا  45إػ  35بغ  وتساوح أظامرهؿ

 ادقاضـ إمريُل افذي يْتّل إػ ٍٕس افؼحيٜ 
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إّن هْٚك اختالؾٚت ثَٚؾٔاٜ وٕقظٔاٜ ٓ تنآِّٚ اإلحهاٚئٔٚت، وهال افًاٌٛ وراء 

ًٚ بحٔاٞ أن افْجاٚح يتحَاؼ بٚفتحهأؾ افًِّال  ٕجٚح افٔٓقد، فقـٚن ادقوقع بًٔى

ذ افتًٌر، أي بتحَٔؼ مٍتٚحغ ؾَط مـ مٍٚتٔ  افْجاٚح، ٓ شاتىٚع وبتىقير افَدرة ظ

ِِّدوا ٕجٚح افٔٓقد مْذ ؾسة ضقيِٜ،  فُـ ٓ يقجد مٚ يّْع ؽر افٔٓقد مـ افُثرون أن يَ

ًٚ، ـام يتّتًقن بىًاٚم افُاقذ  افتًِؿ مـ هذه ادٌٚدئ افًًٌٜ وتىٌَٔٓٚ ظذ حٔٚهتؿ متٚم

ًٚ  51، وتَدر ؿّٔتف با % مْف75افٔٓقد  افذي يًتِٓؽ ؽر  بِٔقن دوٓر شْقي

ًٚ أن يْيروا إػ إًٍٔٓؿ ظـ ؿرب، وأن يٍّٓقا إًٍٔٓؿ أـثار، إن  يًتىٔع افٔٓقد أيو

ٌٜ إػ ادجتّع إمريُل هيوُؿ افٔٓقَد ادقجقديـ ؾٔف بنظٜ،  وربام تُاقن ٕيارٌة ؾٚحها

ـام حادث يف داٚـؿ  افذات أمرًا مٍٔدًا، فُـ هذا اهلوؿ ٓ يتؿ هذه ادرة بنُؾ ؿني

 افتٍتٔش اإلشٌٕٜٚٔ، بؾ هق ٕٚتٟ ظـ إٍتٚح ادجتّع إمريُل 

إن افيٚهرة افٔٓقديٜ فًٔاٝ مٌاٚمرة أـٚدئّاٜ جٚؾاٜ، ؾْٓاٚك افُثار ماـ افُْاٚت 

ّٔدة افتل تًىل    ؾُرة ظـ ضريَٜ افٔٓقد يف افتٍُر افٔٓقديٜ اع

ًٚرواقن إفَاٚء افُْاٚت بًاض افْاٚس ي»إْٕل أتٍؼ مع رايب جقزيػ تِٔقصُـ باٖن  

افُحقفٔغ أن افًرؿٜٔ بحجٜ أهنٚ ؿد تقحل بٖن ـؾ افٍئٜ حتّؾ صٍٚت مًْٜٔ، ويَقفقن 

وافًهٚبٔغ، وصديدي احلًٚشأٜ مقزظاقن يف ـاؾ ؾئاٚت ادجتّاع، فُاـ هاذا ؽار 

 صحٔ : ٕٕف يُْر تٖثر افتٚريخ وافثَٚؾٜ ظذ اإلًٕٚن 

يٜ مًْٜٔ، وُتربٜ تٚرئٜ صٚؽٝ ؿأّٓؿ إن افذي جًؾ افٔٓقد هيقدًا هل ثَٚؾٜ ظَٚئد

  شوأثرت بَقة ظذ ضريَٜ ٕيرهؿ إػ افًٚ.
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ومـ هْٚ تٖيت ادٍٚتٔ    ـام إْٔٚ شْتًرف ـؾ ـِامت فٌٜ )افٔديش( افتال يًاتخدمٓٚ 

 افٔٓقد وؽر افٔٓقد يف هلجتٓؿ افٔقمٜٔ 

َؿ هذا افُتٚب فٔخرج مْف افَٚرئ بٍٚئدة بًد ؿراءتاف، وأول ر ِّّ ء شاتتًِّف فَد ُص

ل رجٌؾ مخًٜ وشًٌغ دوٓراً   إػ مِٔقن دوٓر  هق ـٔػ حقَّ

ظِؿ ؾريدمٚن بقجقد ؿىًٜ صٌرة مـ إرض ٓ ؿّٜٔ هلٚ، ٓ تتجٚوز مًٚحتٓٚ ظدة 

 أؿدام مربًَّٜ ـٕٚٝ مًرووٜ فٌِٔع 

دوٓر ؾَط، بًد أن اشتدان هذا  75ـٕٚٝ إرض ُتٚور مزبِٜ ادديْٜ، واصساهٚ با 

ٍٛ فف واظدًا إيٚه أن ئًد ادٌِغ بًد ظٚم  ادٌِغ مـ  ؿري

ًٚ فف بحٞ ؾريدمٚن يف ادزبِٜ، ؾقجد ظدة أصٔٚء بٚظٓاٚ  بًد أن أصٌحٝ إرض مُِ

 فٌٚئًل اخلردة 

ًٚ أـز وبٚظٓٚ مف بغ ظدة مْٚزل ؾخّٜ وبٚظٓٚ  اصسى ؾريدمٚن أرو برب ، وأثْٚء تَدُّ

ًٚ ثروة تٌِغ مئٜ أفػ دوٓر بًد ش  دوٓر  75تٜ أصٓر مـ اشتدإٜ افا مٌٚذة دََ

حهؾ ؾريدمٚن ظذ أرض يف مُٚن ريٍال، وتواٚظٍٝ ثروتاف ثاالث مارات، ويف 

افٔقم إخر مـ افنٓر احلٚدي ظؼ بًد أن بدأ ظِّف ادتقاوع ـٚن ؾريدمٚن ؿد اشتثّر 

ر ؿّٔتف بّئٜ مِٔاقن دوٓر،  ًٚ وُتَدَّ ـؾ بْس حهؾ ظِٔف يف مٌْك مٗفػ مـ مخًغ ضٚبَ

ى ادٌْك بٕٚرض وف  ُـ بًد شٚظتغ مـ تقؿٔع إوراق وؿع زفزال شقَّ

إْٕل آشػ ماٚـس، فُْْال »بًد أن إتٓك افًٚم اُتف ؾريدمٚن بحزن إػ ؿريٌف ؿٚئاًل: 

ًَّٔٝ افا   ش دوٓر افتل اشتدٕتٓٚ مْؽ! 75أظتَد إْٔل فًٝ رجؾ أظامل ٕٚج ، ؾَد َو
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 هؾ هق عرق أم ديـ أم قبقؾة؟

ظذ افرؽؿ مـ آشتخدام افنٚئع فًٌٚرة افًرق افٔٓقدي أو افديـ افٔٓاقدي، إٓ أّن 

جمّقظٜ مسابىٜ ماـ إصاخٚص، مقجاقدة مْاذ »أؾوؾ وصػ فِٔٓقد هق أهنؿ ؿٌِٜٔ 

زمـ بًٔد، هلٚ ظٚداهتٚ وتَٚفٔدهٚ وؿّٔٓٚ اخلٚصٜ، وؿد تُقن هذه افَٔؿ دئْٜ، وؿد تُقن 

 بٌْٔق  شافًٚدات فٌقيٜ

   إهائٔؾ  األجداد:أرض 

  :آحتٍٚٓت، افًىؾ، ضًٚم افُقذ  العادات والتؼالقد والؼقؿ 

 افٌِٚت: افًزيٜ وافٔديش )مزيٟ مـ إدٕٜٚٔ وافٌقفقٕٜٔ وافًزيٜ( 

بخالف افُثر مـ إديٚن ؾ٘ن افٔٓقديٜ تْئؿ ظَٚئدي بًٔط، يًتىٔع أيِّ إًٕٚن أن 

ًٚ يًْل إخراضؽ   يف افٌَِٜٔ يتٌْٚه، أن تهٌ  هيقدي

إن افًالؿٜ أو افرابىٜ هل بغ اهلل وافنًٛ افٔٓقدي، وفٔس بغ اهلل وافٔٓقد ـٖؾراد، 

 يًِٛ إجداد دورًا ـٌرًا يف افديـ افٔٓقدي 

فدى افٔٓقد مٚ ئٍُٓؿ مـ ادنٚـؾ بدون إوامم أخاريـ إفأٓؿ، وأوفئاؽ افاذي 

ًٚ أمٚم احلٚخٚم ادحّع يريدون افدخقل يف افديـ افٔٓقدي جيٛ أن جيتٚزوا امت  حٕٚ

إمٓٚت افٔٓقديٚت ؾَط يًتازون هياقدًا بناُؾ تَِاٚئل، وظْاد بًاض  أضٍٚل إن

ًٚ، وماٚ ظادا ذفاؽ حيتاٚج  اعامظٚت افٔٓقديٜ افتجديديٜ تُتًٛ افٔٓقديٜ بإٚبقة أيوا

 افدخقل يف افٔٓقديٜ إػ اظتْٚق رشّل 
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أيَّ هيقدي ماقاضـ إهائأع إذا إن دوفٜ إهائٔؾ تىٌؼ ؿٕٚقن )افًقدة( افذي يًتز 

ًٚ فُْٓٚ ٓ تًسف بٚدًتَْغ  ًٚ واشً ف افٔٓقدي تًريٍ ظٚد إػ إرض ادَدشٜ، وهل تًرِّ

 اعدد إٓ إذا تؿ ذفؽ بقاشىٜ حٚخٚم أرثقذـز 

، وماـ أفاػ صاخص اظتَْاقا افٔٓقدياٜ يف افقٓياٚت ادتحادة 151يقجد حاقايل 

ٍـ شٌٌِٔرغ، وشٚمل داؾأس بًاد حاٚدث أصٓرهؿ: ـٔٝ ـٚبنٚو ظْدمٚ تزوجٝ شتٔ

شٔٚرة خىر، ومٚرفغ مقرٕق ظْدمٚ تزوجٝ مـ افُٚتٛ آرثر مِِٔر، وإيِزابٔٝ تٚيِقر 

ظْدمٚ تزوجٝ مـ ادْتٟ مٚيؽ تقد، وٓظٛ افًٌٔاٌقل رود ـاٚريق، وجياٛ أٓ ًْٕاك 

  شصًٌُؿ هق صًٌل، وإهلُؿ هق إهلل»روث مـ اإلٕجٔؾ، وافذي يَقل: 

رًا يف ممٚرشاٚهتؿ ماـ جاذورهؿ فَد أصٌ  افٔ ٓقد يف افقٓياٚت ادتحادة أـثار حتارُّ

 إرثقذـًٜٔ ادٓٚجرة افتل إحدروا مْٓٚ:

 %7    إرثقذـس

 %41    ادحٚؾيقن

دون  %41    ادجدِّ

 %6    مًٔدو افٌْٚء

 %11    أخرون

ن بناُؾ ـٚماؾ ماـ أصاؾ هياقدي هؿ ؾَط افذيـ يْحادرو إن افٔٓقد إرثقذـس

أرثقذـز، أمٚ افٍئٚت إخرى ؾٓل ُتذب إفٔٓٚ أظوًٚء ُجاددًا ماـ اخلاٚرج وتتقشاع 

 بٚشتّرار 
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 داذا يقجد الؽثر مـ الؽقهقـات؟

إنَّ هْٚك اشتثًْٚء مـ افَٚظدة افتل تربط افٔٓقديٜ بٚفقراثٜ ظـ ضرياؼ إم، وذفاؽ يف 

 ْٜ، وتدظك هذه افٍئٜ بٚفُقهْٜٔٔ ؾئٜ خٚصٜ مـ افٔٓقد، تّٗدي صِقات مًٔ

أجاداده  إول يف افَدس ـٚن هْٚك رجاٌؾ شْٜ إػ افقراء إػ ادًٌد  3311ٕٚ إذا ظد

ًٚ يف هذا ادًٌد، ويدظك ـقهغ، فَد اختٚر اهللُ ـقهغ مـ ؿٌِٜٔ فٍٔل،  ـٕٚقا افذـقر ٕٚ ّٓ ـ

افهٍٜ مـ إب إػ وـؾ ذريتف مـ بًده فٔخدمقا ـُْٜٓ متٍرؽغ، يف هذه احلٚفٜ تْتَؾ 

 آبـ 

ل بٖن ئَؿ افهِقات افتزئُٜ وهق يّدُّ يدياف إػ اخلاٚرج، وينار  إن افُقهغ خُمقَّ

  7بٖصًٌف ظذ صُؾ حرف 

َّٜٔ إفف افْٚر يف إشٚضر افرومٕٜٚٔ   فَد تٌْك فٔقٕٚرد ّٕٔقي هذه احلرـٜ مـ حت

ر، حتٔتال فًِاالم، أشتىٔع أن أشاّل هاذه افتحٔاٜ بتحٔاٜ إفاف افْاٚ»يَقل ّٕٔقي: 

 ش افنًٛ افٔٓقدي –وشًٔل إػ افًالم ادٌٚرك فنًٌل 

 )ًٚ  )إن وئِٚم صٚتز، افُٚبتـ ـٔقك هق هيقدي أيو

 % مـ افٔٓقد ادًٚسيـ هؿ مـ ؾئٜ افُقهْٜٔٔ 5إن حقايل 

ٍئٜ افُقهْٜٔٔ، ؾٚفُثر مـ افٔٓقد خٚرج هاٗٓء ب إن اشؿ ـقهغ ٓ يدل ظذ افًالؿٜ

ق5افا  ُّّ فغ باٖداء % يً ن إًٍٔٓؿ ـقهغ، أو ـٚن، أو ـٚؽٚن، أو ـٚتز، وهؿ فًٔاقا خماقَّ

 افهِقات افتزئُٜ 

( شافُٚهـ ادُحؼُّ »)إن تًّٜٔ ـٚتز تٖيت مـ افُِّٜ افًزيٜ ـقهغ تزيديؽ وهل تًْل

قن ـاقهغ مثاؾ ظٚئِاٜ  ُّّ بٚدَٚبؾ إن افُثريـ افذيـ يْتّاقن إػ ؾئاٜ افُقهْٔٔاٜ ٓ يًا

 شٌٌٌِٔٔر 
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قن باٚفٍِٔٔغ، وؿاد ـٚ َّّ ن افْٚس افاذيـ يًِّاقن يف ادًٌاد افَاديؿ يف افَادس ُيًا

 اشتخدم أحٍٚدهؿ أشامء مثؾ اشؿ: فٍٔل، وفٍٔغ، وشٌٔٚل 

ك بَٜٔ افٔٓقد باٚإلهائِٔٔغ،  َّّ ًٚ ٓ يدل آشؿ ظذ إٓتامء إػ افىٚئٍٜ، يً وهْٚ أيو

 وهل افٍئٜ افتل يْتّل إفٔٓٚ مًيؿ افٔٓقد 

 ؟

ًٚ؟ ٓ   وفُـ أفٔس افٔٓقد ظرؿ

ج مـ  4فَد بدأ افديـ افٔٓقدي ؿٌؾ  ًٚ، وتزوَّ آٓف شْٜ مع إبراهٔؿ افذي ـٚن ؿقؿٚزي

ك شٚرة  َّّ  امرأة ؽر هيقديٜ تً

ًٚ أدى افزواج مـ أظراق أخارى إػ اخاتالط افادمٚء،  ظذ مدى أـثر مـ أربًغ ؿرٕ

فِٔٓقد ـام هق احلٚل فِاقن اعِاد،  وؿد مْع ذفؽ مـ ظرٍق صٍٚف، ٓ يقجد رمز وراثل

ِّٔز افٔٓقد ـٚفنًر افٌٚمؼ وافًٔقن افٌٚمَٜ وإٕاقف افٌُارة،  ؿد يقجد صُؾ ّٕىل يّ

فُـ هذه افهٍٚت صٚئًٜ بغ ـؾ افًاٚمٔغ باام ؾأٓؿ افًارب، وأوفئاؽ ؿاٚدمقن ماـ 

 افؼق إوشط 

ِّٔزة وهال  آجاتامع أن  ، باغَّ ظِاامءشإٕاػ افٔٓاقدي»فْتحدث ظـ صقرة ّٕىٜٔ مم

ًٚ بغ افٔٓقد أـثر مـ صٔقظف بغ افَٚضْغ يف افؼق إوشط   إٕػ افٔٓقدي فٔس صٚئً

آٓف هيقدي يف ٕٔقيقرك، ؾقجد أن  4م ؾحص مقريس ؾٔنزغ إٔػ 1914يف ظٚم 

ًٚ، أماٚ 14 ًٚ مًَقؾا % أخاريـ ؾُٕٚاٝ إٔاقؾٓؿ مًاتَّٜٔ، أو 86% مْٓؿ يُِّقن إٍٔا

 إٕػ افٔٓقدي افتَِٔدي  مًىحٜ، أو أي صُؾ آخر ؽر

إنَّ وجقد ظدد ؿِٔؾ مـ افْٚس يف إزمٚن افٌٚبرة يٍنِّ افتنٚبف يف افهٍٚت افقراثٔاٜ 

 بغ ـثٍر مـ افْٚس 
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 ظْدمٚ ُيًٖل افٔٓقد إمرئُقن ظـ تًريػ افٔٓقد يتٍِقن يف تًريٍف 

م 1991ٔٓقديٜ ظذ افٔٓقد إمرئُغ ظاٚم يف إحهٚئٜٔ ؿٚمٝ هبٚ هٔئٜ آحتٚدات اف

ظْدمٚ تٍُر با: مٚذا يًْل افٔٓاقدي يف أمريُاٚ؟ هاؾ تَاقل إٔاف »ُشِئِقا افًٗال افتٚيل: 

 ظوٌق يف:

  ش)ج(: مجٚظٜ ثَٚؾٜٔ      )د(: جًْٜٔ؟     )ب(: مجٚظٜ ظرؿٜٔ      )أ(: مجٚظٜ دئْٜ 

  ٍٕس افقؿٝ:وأظىل ادًٗوفقن افٍرصٜ فٔختٚروا أـثر مـ إجٚبٜ يف

 %49       )أ(: مجٚظٜ دئْٜ

 %57   )ب(: مجٚظٜ ظرؿٜٔ

 %71   )ج(: مجٚظٜ ثَٚؾٜٔ

 %46         )د(: جًْٜٔ

ؾْٚهٚ يف بدايٜ افٍهؾ تًْل ـاؾ هاذه إوصاٚف  شافٌَِٜٔ»مـ ادثر فالٕتٌٚه أن  افتل ظرَّ

د إربًٜ بام ؾٔٓٚ اعامظٜ افثَٚؾٜٔ ذات ادٍٓقم افوٌٚيب، إن افٔٓقد بناُؾ أو  باخخر جمارَّ

 خٔٚر ديْل 

مقه ؾ٘ن  ًٚ 87بٌض افْير ظـ افتًريػ افذي ؿدَّ % مـ افٔٓقد اظتزوا افٔٓقدياٜ جٌٕٚا

 م افًٗال افتٚيل، ؾُٕٚٝ إجٚبٚهتؿ ـام يع:1991مٓاّمً يف حٔٚهتؿ، شئؾ افٔٓقد ظٚم 

 مٚ مدى أمهٜٔ ـقٕؽ هيقدي يف حٔٚتؽ؟

 %56    مٓؿ جداً 
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ًٚ مٚ  %35   مٓؿ ٕقظ

 %9ٕمهٜٔ فٔس صديد ا

 %3     فٔس مٓامً 

 %1     ٓ أظرف

اٜ  ّّ إذا ٕيرٕٚ إػ ظقامؾ افْجٚح يف افيٚهرة افٔٓقديٜ، شْجد أن اهلقياٜ افٔٓقدياٜ مٓ

وماـ آشاتخٍٚف هباٚ يف  ًريٍٓٚ بقواقح دائااًم،بٚفًٌْٜ فِٔٓقد ظذ افرؽؿ مـ ظدم ت

 بًض إحٔٚن 

ّٔد»  شافٌْك أمٌر ج

 ًٚ ًٚ متْٚؿوافًِٓد اعديد ؾ٘ن افوؾَ ًٚ ماـ اداٚل ًٚ. ادًٔحل ظذ أحًـ تَدير مقؿٍا

 وافهحٜ:

 شومـ إشٓؾ ظذ اعّؾ أن َيدُخؾ يف َشؿِّ اإلبرة، أن يدخؾ رجٌؾ ؽٌْل ممُِاٜ اهلل»

 65:11، مٚرك 65:18، فٔقك  64:19مٕٚٔق 

 13:16فٔقك  شٓ تًتىٔع أن ختدم اهلل وافثروة مًًٚ »

يْٚ افىًٚم وافٌِٚس شُْقن ؿًٕٚغ بذفؽ، أمٚ أوفئؽ افاذيـ يريادون أن إذا ـٚن فد»

يُقٕقا أؽْٔٚء ؾَد شاَىقا يف ادٌرياٚت، وحًٌاتٓؿ رؽٌاٚت ؽار  ورياٜ ومٗذياٜ، 

  ششتٗدي هبؿ إػ اخلراب وافدمٚر

 9-8: 6تّٔقثل 
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َّٛ ادٚل هق إشٚس افذي يًتّد ظِٔف ـؾ إٔقاع افنٔٚضغ»   شإن ح

 11: 6تّٔقثل 

ًٚ يًاتحؼُّ أن يْٚواؾ وبٚ ًٚ دسما ّٔادًا وهادؾ دَٚبؾ ُتًتز افثروة بٚفًْاٌٜ فِٔٓاقد أمارًا ج

 شٚة ٔف، وإذا مُِتف ؾ٘ن ؾَده يًتز مٖاإلًٕٚن فِقصقل إف

ًٜ أبدًا، وإن افٔٓقد إوائؾ . يُقٕقا ؾَراء، وـٚن ذفؽ  إن افٔٓقد ٓ تًتز افٍََر ؾؤِ

ّٔدًا   أمرًا ج

ٗشًغ فِٔٓقدياٜ ـا٘براهٔؿ وظًٔاك ويًَاقب افُثار ماـ فَد ـٚن فدى أبٚء اد

إبَٚر وإرايض، إن افزهد وإُٕٚر افذات فًٔٝ ؿٔاًم هيقديٜ، وظْدمٚ ترتٛ بٔتؽ ادٚيل 

 شٔهٌ  مـ إشٓؾ ظِٔؽ ممٚرشٜ حٔٚتؽ افروحٜٔ 

 ش ظْدمٚ ٓ يقجد ضحغ ٓ يقجد إٕجٔؾ»

اِٜ فِحٔاٚة افٔٓقدياٜ ادٔنْٚ: )جمّقظٜ مـ افُتاٛ افتال أوواحٝ افَاقإغ ا دٍهَّ

 افٔقمٜٔ( 

 ؿقل هلٚشٔديؽ ؾقفؽ  شإن افٍَر يٗدي إػ اخلىٔئٜ»

 ش افٍَر يف بٔٝ اإلًٕٚن أشقأ مـ مخًغ ضٚظقن»

 ًٓد افَديؿ( فُتٛ توؿ تًَِٔٚت إحٌٚر ظذ افافتِّقد: )جمّقظٜ مـ ا

ٚح وآوىٓٚد ماٚ زال يناُؾ ـام حدث خالل افًهقر، ؾ٘ن تٚريخ افٔٓقد يف افٍُ

ختك جدًا فِنًٛ افٔٓاقدي ماـ ظٓاد ااهلقيٜ افٔٓقديٜ إػ افٔقم، ومٚ يع هق تٚريخ م

 اإلٕجٔؾ إػ افٔقم 
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إن ـِامت ظزي وإهائٔع وهيقدي »أوو  رايب دوٕغ  شأن تهٌ  هيقديًٚ »يف ـتٚبف 

راهٔؿ: فاذفؽ تًتخدم بنُؾ متٌٚدل، فَد ـٚن إهائٔؾ آشؿ أخر فًَٔاقب باـ إبا

تٓؿ بٖبْٚء إهائٔؾ، أو إماٜ اإلهائِٔٔاٜ، أماٚ )هياقدي(  ل أبْٚؤه اإلثْٚ ظؼ وذريَّ ِّّ ش

ْٝ مـ هيقدا أحد أبْٚء إهائٔؾ )يًَقب(، وأحد افٌَٚئؾ اإلهائِٜٔٔ اإلثْل  ََّ ٌٜ اصُت ؾُِّ

 ظؼ افٌٚرزة 

قدياقن ظْدمٚ ٕجٚ افٔٓويًتخدم فقصػ ـؾ افنًٛ  صٚئًًٚ  شٔٓقدياف»أصٌ  اشؿ 

ؿٌؾ ادأالد، يف ذفاؽ  766ٜ افنامفٜٔ يف إهائٔؾ ظٚم ُهيقدا مـ شَقط ادِّ ممُِٜمـ 

ك افناًٛ اافقؿٝ وؿع ظؼ ؿٌٚئؾ مـ ؿٌٚئؾ افٔٓقد اإلثْل ظ َّّ ؼ يف إه: فذفؽ يًا

ك فٌاتٓؿ افًزياٜ، وتًاؿَّ أروآؿ  َّّ افٔقم بٚفٔٓقدي، ويًّؿ مًتَدهؿ افٔٓقدياٜ، وتًا

 إهائٔؾ 

َِّٝ حتٝ حُّٓؿ وبنُؾ متَىاع ظاذ مادى ثالثاٜ إن أرض افٔ ٓقد يف إهائٔؾ ط

ض افٔٓقد فِخىر ثالث مرات و ـٔػ ٕجقا ماـ أٓف ظٚم، فَد بغَّ اإلٕجٔؾ ـٔػ تًرَّ

ة، تً  ُظىؾ افٔٓقد ظـ هذه ادحاٚوٓت، وافتال إتٓاٝ هنٚياٜ شأًدة زِّ ذفؽ يف ـؾ مرَّ

ث: ظٔد افٍه ، وافٌقريؿ، واهلٕٚقـٚ، بًّٚظدة اهلل، هذه افًىؾ افٔٓقديٜ افًْقيٜ افثال

 ًٚ ر افٔٓقد ـؾ ظٚم بٖنَّ ظِٔٓؿ أن يُقٕقا حتٝ محٚيٜ إًٍٔٓؿ، وأن يُتٍقا ذاتٔ ِـّ  تذ

 

ك افٔٓاقَد، وأجازهؿ ظاذ بْاٚء اؿٌاؾ ادأالد اشاتًٌد ؾرظاقن ما 1311يف ظاٚم 

ر اخلروج  ٍْ  إهرامٚت، وهل ؿهٜ تَِٔديٜ مقجقدة يف ـتٚب ِش

هلل مقشك فَٔقد ثقرة، وئًد افٔٓقد إػ إهائٔؾ، ظْدمٚ شٖل مقشك ؾرظاقن اختٚر ا

ٍٜ مـ  أن يًّ  فِٔٓقد بٚفذهٚب إػ إهائٔؾ رؾض ؾرظقن ذفؽ، ؾٖرشؾ اهللُ ظؼة أوبئ
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ل  افىٚظقن فٔجزه ظذ تٌٔر رأياف، وظْادمٚ ـاٚن افىاٚظقن إخار يَتاؾ آباـ إوَّ

ـَ ؾرظقن ؾقاؾؼ أخر ِٜ شٌٔؾ افٔٓقد فِّكيغ ؿتَؾ اب  ًا ظذ ختِٔ

( هذا افىٚظقن افرهٔٛ ظـ بٔقت افٔٓقد، ومـ هْاٚ passed- overفَد تٌٚى )

(، وفُـ مٚ أن بادأ افٔٓاقد رحِاتٓؿ إػ إهائٔاؾ حتاك pass overجٚء اشؿ افًٔد )

آٌِؿ َُّ ًٚ فتً ًٚ يف ُٕٞ ؾرظقن بقظده، وأرشَؾ جٔن ، وبًاقٍن ماـ اهلل صاؼَّ ؾرظاقُن ضريَا

محر، وٕجٚ افٔٓقد، ظْدمٚ حٚول ادكيقن ظٌاقر افٌحار أؽارؿٓؿ اهلل، وأثْاٚء افٌحِر إ

قه  ّّ ًٚ ش  ش خٌز افٍىر»هروب افٔٓقد صًْقا خٌزًا رؿَٔ

َِّؼ مقشك جٌؾ شْٔٚء حٔٞ تَِك افقصٚيٚ افًؼا ماـ  يف ضريؼ ظقدتف إػ مقضْف تً

قد وظٌادوا ظجااًل اهلل، فًقء احلظ ظْدهٚ ـٚن مقشك يف جٌؾ شْٔٚء ارتدَّ ـثٌر مـ افٔٓا

 ُٛ
ًٚ حتك مٚت اعُٔؾ ادُذِٕ ًٚ، وـًَقبٜ هلؿ ترـٓؿ اهلل يتٔٓقن يف افهحراء أربًغ ظٚم ذهٌٔ

 وُوفَِد جٌٔؾ جديد 

 وأخرًا وصؾ افٔٓقد إػ إرض ادقظقدة، فُْٓؿ . يًْقا أبدًا شَْغ ادًٕٚٚة 
 

َٜ بًوٓام يف افَىٚر، وؿد ظرف ـا ؾٌّ مآْام أن أخار ـٚن هْٚك هيقديٚن جيًِٚن ؿٌٚف

هيقدي، فُْٓام جًِٚ هٚدئغ فًدة دؿٚئؼ، وأخرًا إحْك أحدمهٚ بُٚتٚه أخر وؿٚل ماع 

ًٚ وؿٚل:  هذا مٚ ـْٝ أؾُار »تْٓٔدة ظَّٜٔ: )أوي(، ؾام ـٚن مـ أخر إٓ أن إحْك أيو

 ش بف متٚمًٚ 
 

ٚدة( خاالل وجٌاٜ يٖـِٓاٚ اف ٌّ     ٔٓاقدتروي ؿهٜ افٍه  افٔقم مـ ـتٚب ُيدظك )افه

 ـؾ ظٚم 
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ياف يف وجٌاٜ ـٔٓاقديٍّ حقارمـ ادنر فالٕتٌٚه إٔف ؿٌؾ أفٍل ظٚم ظْدمٚ مجَع ادًأُ  

ٍٜ واحدٍة، ـٚن اخلٌز افذي أـِقه هق خٌز افٍىر،  ٔٝ )افًنٚء إخر( ؿٌؾ صٌِف بِِٔ ِّّ ُش

 وهق إصؾ افذي اصتؼَّ مْف افًٌُقيٝ احلٚيل 

فٜ افٍرس افَقيٜ افتل حُّٓٚ آهٚشقرس، وـٕٚاٝ ؿٌؾ ادٔالد ـٕٚٝ دو 481حقايل 

وبدأ افٌحٞ يف ممُِتاف . ُتًؾِّ ؤقؾف ؾٖخذ مْٓٚ افتٚج، وزوجتف ادُِٜ ؾٚر ؿد َظَهْتُف 

 ظـ مُِٜ جديدة 

اختٚر ادِؽ أيًس اخلىٌٜٔ افٔتّٜٔ دقرديٚي، وهق ؿٚئد هيقدي ؽْل وفُـ طؾَّ ديْٓٚ 

ًا ٓ يًِؿ بّقرديٚي وظالؿتٓٚ  بف ادِؽ، ويف ٍٕس افقؿٝ حيل مقرديٚي ظذ ثَاٜ هَّ

 ظْدمٚ ـنػ مٗامرة ٓؽتٔٚفف  ادِؽ

هتِار زمٕٚاف، وـاٚن يًاًك إػ تثٌٔاٝ بّثٚباٜ ـٚن هٚمٚن رئٔس حٚصٜٔ ادِؽ يًتز 

 دظٚئؿ شِىتف يف حُؿ ادِؽ 

وـٕٚٝ أوامره بّٖن ظذ اعّٔع أن يىًٔاقه ويواًقا فاف، فُاـ مقردياٚي رؾاَض 

دًا شِ ىٜ هٚمٚن، وفُل يتخِص مـ مقرديٚي وـؾ أوفئاؽ افٔٓاقد افاذيـ ـإٚقا مٓدِّ

ؾ خىرًا ظِٔف: ٕٕاف يتٌاع  ُِّ دون شِىٚتف، أؿْع هٚمٚن ادِؽ بٖن افنًٛ افٔٓقدي ُين هيدِّ

ًٜ مـ افَقإغ افتل تًٚرض افًِىٜ ادُِٜٔ، وضِٛ هٚماٚن ماـ ادِاؽ أن  مْيقمٜ خمتٍِ

 يٖذن فف بَتؾ افٔٓقد ؾُٚن مٚ أراد 

خز مقرديٚي إيًس زوجٜ ادِؽ بخىٜ هٚمٚن ود افٔٓقد، وضِٛ مْٓٚ أن تًٚظد أ

صًٌٓٚ، واؾَٝ إيًس ظذ إظالن ديْٓٚ افٔٓاقدي، وتًاريض تٚجٓاٚ وحٔٚهتاٚ فِخىار، 

 وخىىٝ إلؿٚمٜ احتٍٚل تدظق ؾٔف ادِؽ إػ تٌٔر رأيف، وؿد دظٝ هٚمٚن إفٔف 
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ًٚ يف حتَٔؼ خىتف و د افٔٓاقد، وؿاد بْاك مناَْٜ فًٔادم أثْٚء ذفؽ ـٚن هٚمٚن مٚؤ

ظِٔٓٚ مقرديٚي، يف ٍٕس افقؿٝ ـٚؾٖ ادِؽ مقرديٚي: ٕٕف ـناػ ماٗامرة اؽتٔٚفاف، 

ّٜٔ، وهق ٓ يًرف أن أوامره إخرى شتٗدي إػ ؿتؾ مقرديٚي  ًٚ مُِ  وخِع ظِٔف ثٔٚب

أن  يف آحتٍٚل أفَٝ إيًس ؿٌِْتٓٚ ؾٖظِْٝ ظـ ديٕٚتٓٚ افٔٓقديٜ، وضٌِٝ مـ ادِاؽ

ُِّٓاٚ  يسك افٔٓقد وصٖهنؿ: ٕهنؿ ٓ ينُِقن خىرًا ظِٔف، وأخزت أن اّدظٚءات هٚمٚن ـ

 أـٚذيٛ، وٕهحٝ ادِؽ بَتِف 

ِِّاَؼ  ًُ ُّٛ ادِؽ هلٚ ـٌرًا: فذفؽ ظّؾ بْهٔحتٓٚ، وإَِٛ افَدر ظذ هٚماٚن، ؾ ـٚن ح

يـ مع هٚماٚن باام افتل بْٚهٚ إلظدام مقرديٚي، وأمر ادِؽ بَتؾ ـؾ ادتخمرظذ ادنَْٜ 

 ؾٔٓؿ أبْٚؤه افًؼة 

تًتز ظىِٜ افٌقريؿ افٔقم احتًٍٚٓ بنجٚظٜ بنجٚظٜ إيًاس، وبٚحلٍاؾ افاذي أؿٚمتاف 

فِِّؽ، ُتُتٛ ؿهٜ إيًس ظذ فٍٚؾٜ مـ افقرق وُتادظك باٚدٌِٔٔال، وتَارأ يف افُْأس 

ل افٔٓقد أي ؿهٜ ضقيِٜ با  ّّ ٍة ٌيرشمٌِٔٔال افُٚمِٜ»)يً أ ؾٔٓٚ اشؿ هٚماٚن، ( ويف ـؾِّ مرَّ

ًٚ إضٍٚل بسديد اشّف بىريَٜ خٚصٜ تادظك ) ( graggersيَقم ادحتٍِقن وخهقص

 مـ تَٚفٔد افٔٓقد يٖـِقن ؿىًٜ مثِثٜ مـ حِقى افٍٚـٜٓ ُتادظك إوٚؾٜ إػ ذفؽ 
ٍ
وـجزء

 ؿًٌٜ هٚمٚن، وهل ترمز إػ رأشف 

افًاامح فِٔٓاقد بّامرشاٜ  ق م رؾض 165ظْدمٚ اشتقػ إٔتقـٔقس ظذ إهائٔؾ ظٚم 

صًِٚئرهؿ افدئْٜ، أؽِؼ افًقرّيقن ادًٌد يف افَادس، وأمخادوا )صاًِٜ اخلِاقد( وهال 

 منًؾ احتٍٚيل ـٚن دائاًم يف حٚفٜ اتَٚد، فالحتجٚج ظذ هذا افيِؿ 
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ؿٚد )جقدامٚـٚيب( ثقرًة ؿٚم هبٚ جمّقظٜ صٌرة ماـ ادازارظغ، ـاٚن افثاقار افٔٓاقد 

 د، وفُْٓؿ متُْقا بًقٍن مـ اهلل أن هيزمقا اعٔش وئًدوه إػ شقريٚ ؿِٔع افًدد وافًتٚ

ؾَاط، وماع ظْدمٚ ظٚد افٔٓقد إػ ادًٌد ـٚن هْٚك زيٝ يف افنًِٜ يٍُل فٔقٍم واحٍد 

 ذفؽ اشتّر يف إيَٚد افنًِٜ فثامٕٜٔ أيٚم 

يف إنَّ ظٔد اهلٕٚقـٚ هق احتٍٚل هباذه ادًجازة، هاذه إحاداث افتٚرئاٜ ادحٍاقرة 

يـ هلجقٍم مٚ  رهؿ دائاًم بٖنَّ ظِٔٓؿ أن يُقٕقا مًتًدِّ ِـّ  افذاـرة افٔٓقديٜ اعامظٜٔ تذ

بًد ادٔالد، إذ أن افرومٚن ؿٚمقا بًد آشتٔالء ظاذ  71بدأ تٚريخ افٔٓقد احلديٞ ظٚم 

شٜ بام  ك )افنتٚت( افَدس بتدمر ادًٌد وهتجر افٔٓقد إػ خٚرج إرض ادَدَّ َّّ  يً

ك افروم َّّ غ، ويف افقؿاٝ افاذي أظٔاد ؾٔاف ٚن إرض افتل اشتقفقا ظِٔٓٚ ؾًِاىش

ؿٌؾ ادٔالد، ـٚن أحٍاٚد افٔٓاقد ادٍْٔاغ مْتؼايـ يف ـاؾ 1948تٖشٔس إهائٔؾ ظٚم 

 إٔحٚء افًٚ. 

أثْٚء ٕنقء آمزاضقريٜ افرومٕٜٚٔ ـٕٚاٝ افٔٓقدياٜ وادًأحٜٔ ماـ باغ افاديٕٚٚت 

 ّقظٚت افًرؿٜٔ افتل ظٚصٝ وّـ حدود آمزاضقريٜ وادج

َىْىغ ادًٔحٜٔ ظٚم  ًْ َر أن جيًاؾ  311وظْدمٚ اظتْؼ آمزاضقر ُؿ بًاد ادأالد ؿارَّ

َٜ افديـ افرشّل يف آمزاضقريٜ افرومٕٜٚٔ ادَدشٜ، وافتل ـٕٚٝ تواؿ مًياؿ  ادًٔحٔ

 افًٚ. افٌريب 

ى يف امزاضقريتٓؿ ظذ اظتْٚق ادًٔحٜٔ َأجز افرومٚن ـؾ أصحٚب افديٕٚٚت إخر

أو ادقت، ؿٚوم افٔٓقد وحاٚؾيقا بًْاٍٚد ظاذ ديآْؿ ومالبًآؿ وضًاٚمٓؿ وظاٚداهتؿ 
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ًٜ فذفؽ ظٚش افٔٓقد يف جمتًّاٚهتؿ ادٍْهاِٜ، وؿاد  وفٌتٓؿ يف ـؾ مُٚن يف افًٚ.، ٕتٔج

  ـأدَّى إًزاهلؿ إػ تٌذيٜ شقء افٍٓؿ وإًدام افثَٜ بْٔٓؿ وبغ أخري

ويف أوؿٚت إزمٚت ـٚن مـ افًٓؾ ظذ أصحٚب افًِىٜ أن يِقمقا افٔٓقد يف ـاؾ 

 ادنٚـؾ ابتداءًا مـ تًّٔؿ أبٚر وإتًٓٚء بٕٚمراض وإزمٚت آؿتهٚديٜ 

خالل افًهقر افقشىك وحتك افَرن اخلٚمس ظؼ ٕنٖت جمتًّٚت هيقدياٜ ـٌارة 

ًٚ بقفْدا وروشٔٚ  بٚويف إشٌٕٚٔٚ وإيىٚفٔٚ وأدٕٚٔٚ وؾرًٕٚ وأور  افؼؿٜٔ، وخهقص

فَد مًْٝ احلُقمٚت يف أوربٚ افٔٓقد مـ امتالك إرايض، فذفؽ ظّؾ ؿِٔاٌؾ مآْؿ يف 

افزراظٜ، أمٚ أخارون ؾَاد إجاذبقا إػ ادٓاـ افتجٚرياٜ وافهاْٚظٜٔ افتال حتتاٚج إػ 

ٚزن مٓٚرات ُتٚريٜ، ؾًذ هٚمش ادجتّع وإظامل ـٚن افٔٓقد ينتٌِقن ـٖصحٚب خما

ٌَّٚزيـ وخٔٚضغ وأصحٚب مهإٚع صاٌرة، وُتاٚر ماـ  فغ وحرؾٔغ وخ وبٚظٜ متجقِّ

 افىٌَٜ افقشىك 

أنَّ افًْكيٜ افتٚرئٜ ود رجاٚل أظاامل  فَد وجد افدـتقر شقيؾ مـ خالل أبحٚثف

ًٚ ادجّقظٚت إخرى افتل ٕجحٝ يف افتجٚرة  ظْدمٚ تُقن »افٔٓقد ؿد ظٕٚٝ مْٓٚ أيو

ـٚفهأْٔغ يف جْاقب ذق آشأٚ واهلْاقد  –جمّقظٜ مٍْهِٜ ظرؿٔاٜ افىٌَٜ ادتقشىٜ 

ؾ٘ن هذه ادجّقظٚت افًرؿٜٔ شقف ُتُاره ماـ  -افؼؿٔغ يف أوؽْدا واإليٌق يف ٕٔجريٚ

  شؿٌؾ ادجّقظٚت افٌُرة افتل تتًٚمؾ مًٓٚ

ًٚ ودّٔاٜ ماـ ؿٌاؾ افْاٌالء وادِاقك  ًٚ مٚ ظٚش افٔٓقد يف مْٚضؼ دُقماٜ رشأّ ؽٚفٌ

يًتٌِقن افٔٓقد دهاٚحلٓؿ اخلٚصاٜ، ؾَاد ـإٚقا يٖخاذون ماـ  قات افذي ـٕٚقاوافٌٚب

باؾ ـٔٓاقد ـّاقاضْغ افٔٓقد جمّقظٜ مـ افيائٛ اخلٚصٜ ـاٚن افٔٓاقد ٓ يادؾًقهنٚ 
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ـٚفيائٛ فًٍِر وفِهالة مع أخريـ وفِزواج واإلٕجٚب وفدؾـ ادقتك، إوٚؾٜ إػ 

 مٓاٚراهتؿ افتجٚرياٜ، وصاالهتؿ افدوفٔاٜذفؽ ـٚن افٌْالء يًتٍٔدون مـ ثروة افٔٓقد و

 وؽر ذفؽ مـ ادًرؾٜ افتَْٜٔ 

إنَّ تقصٜٔ اإلٕجٔؾ بًدم إدإٜ ادٚل دؾع افٔٓقد أـثر بًٔدًا ظـ افتٔاٚر افًاٚم: إذ أهناؿ 

 مِٗوا افٍراغ افْٚجؿ ظـ ظدم وجقد هذه اخلدمٜ إشٚشٜٔ افالزمٜ فِْنٚط افتجٚري 

ُأجز افٔٓقد بَٕٚقٍن أصادرتف  1615افٔٓقد إٔف يف ظٚم  وممٚ أدَّى إػ آزديٚد يف متٔٔز

مجًٜٔ افالتران افرابًٜ بتقجٍٔف مـ افٌٚبٚ إٕقشٝ افثٚفٞ ُيِزم ـؾ افٔٓقد افذيـ ئًناقن 

ًٚ هبؿ، وؿد ؿٚماٝ احلُقماٚت ب٘ظاٚدة تىٌٔاؼ هاذا  ًٚ خٚص يف بالد مًٔحٜٔ أن يًٌِقا زيَّ

 افَٕٚقن ظذ هيقد أوروبٚ ددة ؿرون 

ُأصأًٝ يف تِاؽ احلٌَاٜ ش ظالماٜ افادم»ىقرة ادريًٜ افتال تتحادث ظاـ إن إش

افًقداء، ؾَد ُأصٔع أنَّ افٔٓقد يًتخدمقن دم روأٍع مًأحل فهاْع افٍىار يف ظٔاد 

، ظْدمٚ وجاد جًاؿ ضٍاٍؾ يف بئاٍر يف إُِاسا يف افٍه  يف إظٚدٍة فًِّٜٔ صِٛ ادًٔ 

ًٚ، ؾٚظس بٝ افًِىٚت هيقدي ًٚ إٔف ارتُٛ اعريّاٜ افَرن افثٚين ظؼ ظذَّ  َف ُمُره
ٍ
ـجازء

  م1691إثر ذفؽ ُضِرَد افٔٓقد مـ إُِٕسا ظٚم مـ تٍَِٔد هيقدي، 

 إن هذه افتّٜٓ ؽن صحٔحٜ فًٌٌغ:

م أـؾ ؿىرة واحدة مـ افدم   أوًٓ: ٕن ضًٚم افٔٓقد حيرِّ

ًٚ فتحريؿ افًّؾ أثْٚء افًىِٜ ًٚ: ٕنَّ اخلٌُز يف ظٔد افٍه  يًد إتٓٚـ   وثٕٚٔ

 يف تِؽ افٍسة ٕنٖ ٕقظٚن مـ افٔٓقد:
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قن بٚفًٍٚرديؿ  َّّ مـ شٍٔٚراد وتًْل إشٌٕٚٔٚ –افٔٓقد يف إشٌٕٚٔٚ وافزتٌٚل، وـٕٚقا يً

ِقن  -بٚفًزيٜ ُِّ  % مـ هيقد افٔقم 61وهؿ ُين

ِقن  ُِّ % 81وإصُْٔٚز: وهؿ افٔٓقد افذيـ ظٚصقا يف أوربٚ افنامفٜٔ وافؼؿٜٔ، وينا

 مـ افٔٓقد افٔقم 

بٚفًزيٜ، وختتِػ هٚتٚن افىٚئٍتٚن ماـ افٔٓاقد ظاـ  شأدٕٚٔٚ»ن ظٌٚرة أصُْٔٚز تًْل إ

 بًوٓام ؿِٔاًل يف فٍيٓؿ فًِزيٜ، ـذفؽ يف بًض افهِقات وافتَٚفٔد 

م أجزت دٚـؿ افتٍتٔش آشٌٕٜٚٔ افٔٓقد افًٍٔٚرديؽ ظذ ترك ديإٚتٓؿ 1496يف ظٚم 

بًاض   أو ادقت أو افرحٔؾ، مًيؿ افٔٓقد افذيـ هاٚجروا وؿتٓاٚ هاٚجروا إػ أمريُاٚ

قن ادٚرإقت أو افُقٍٕروشق تيٚهروا بٚفتخع ظـ افٔٓقدياٜ، وطِاقا يف  ّّ افٔٓقد، ويً

   افْٓٚيٜ هٚجروا أو إدجمقا يف ادجتّعإشٌٕٚٔٚ هيقدًا يف افن، ويف

ر افًجالت إػ أن ـريًتقؾر ـقفقمٌس ًٍٕف ربام ـٚن ماـ اداٚرإق، فُاـ ماـ تن

ادٗـد أن افًديد مـ بحٚرتف ـٕٚقا مـ ادٚرإق بام ؾأٓؿ رودريٌاق شٕٚنأز دوشأٌقؾٔٚ 

فاقمٌس اظتَد ـق»دٚشٛ افرحِٜ، وادسجؿ فقيس دوتقريس افذي ـتٛ يف مذـراتف: 

ؿٌٚئاؾ افاتـ ماـ إٔف شٔهؾ إػ افهغ وافؼق إؿل وشأًثر ظاذ افٔٓاقد ادٍْٔاغ 

ر دو تاقريس ماـ ؿٌاؾ شفقشٝ، وـٚن يريدين أن أـقن واشىٜ فِحديٞ مًٓؿ ، . ُيَادَّ

ُٝ إٔاٚ ويقشاػ باـ هاٚفٌٍل »افٔٓقد يف افًٚ. جديد، فُْف ـتٛ يف مذـراتف ؿٚئاًل:  وؿّ

 إٔف ؿٚدٕٚ إػ مُاٚن ًٕاتىٔع ؾٔاف أن ًِٕاـ  ٕنُر ؾٔٓٚ اهللهٚيٍري بسديد بًض إؽٚين

  شهيقديتْٚ

ل افرحِٜ مـ ؿٌؾ ادُِٜ   إوٚؾٜ إػ ذفؽ . مُتقَّ
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هلاٚ أبراهاٚم شأْٔقر، وؿاد ذـار هربارت آداماز يف ـتٚباف:  إيزابٔال ـام هق صٚئع مقَّ

ٚفٔاٜ افتال : )أن افٔٓقد وفٔس اعقاهر ـٕٚقا افَٚظادة ادشـقفقمٌس واـتنٚؾف ٕمريُٚ»

 اظتّدت ظِٔٓٚ محِٜ ـقفقمٌس إوػ( 

وصؾ أول ثالثٜ وظؼيـ هيقدي إػ أمًاسدام اعديادة ظاذ هنار هقشادون ظاٚم 

هٗٓء افٔٓقد يف افزازياؾ، وظْادمٚ أخاذهٚ افزتٌاٚفٔقن ماـ إداٚن .  م ظٚش1654

 يًقدوا إػ أوربٚ بؾ ذهٌقا إػ أمًسدام اعديدة 

ًٜ يف أمريُاٚ، وؿاد ترـازوا يف بًاض  حتك َِّ هنٚيٜ افَرن افثٚمـ اهلجري ـٚن افٔٓقد ِؿ

 اددن افٌُرة ظذ افًٚحؾ افؼؿل 

ًٚ يف أورباٚ  َِٝ افٔٓقديٜ ـ٘حدى إديٚن، وذفؽ . يُاـ ممُْا يف هذا افًٚ. اعديد ُؿٌِ

ناُؾ وجاقدًا افٔٓقد ـٚن أؿؾ ماـ أن يادنحقٕٜ بٚعق ادًٚدي فًِٚمٜٔ، ربام ٕن ظدد 

ًٚ فِْي ًٚ مٍِت ًٚ مًٚويٜهيقدي  فمخريـ  ر، ُأظىَِل افٔٓقد حَقؿ

ًٚ 1791يف ظٚم  م بًد افثقرة أصاٌحٝ ؾرًٕاٚ أول بِاد أوريب يّاْ  افٔٓاقد حَقؿا

 مًٚويٜ فٌرهؿ 

وبادًٓ ماـ افٌَاٚء يف  باٚهلجرة إػ أمريُاٚ 1811م ؿٚم افٔٓقد إدٚن إصُْٔٚز ظاٚ

افغ، وُتٚر ومْٓٔغ بغ ؽر افٔٓقد َؾ يف أمريُٚ ـقا بٚفتُْتًّٚت صٌرة ؿٚم  ٌٚظٜ جقَّ

ت وأؿٚمقا أظام ًٓ يف افٌرب، وزرظقا فَد ؾت  افًديد مـ هٗٓء افٌٚظٜ اعقافغ دالَّ

ت   بذورًا ٓمزاضقريٚت مـ ادحالَّ
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فَد بدأ فٍٔل شسوس بوع بْىٚٓت اعْٔز، وازدهرت أظامل افٔٓقد إدٚن مع أهنؿ 

ِقن ـٕٚقا  ُِّ  م 1881أفػ مـ أصؾ مخًغ مِٔقن أمريُل ظٚم  65ين

بدأت هجرة ـٌرة فِٔٓقد مـ أورباٚ افؼاؿٜٔ إػ أمريُاٚ، وظاذ ظُاس اهلجارات 

افًٚبَٜ ادحدودة، ؾَد هٚجر بًاد احلارب افًٚدٔاٜ إوػ مِٔقٕاٚ هياقدي ماـ أوروباٚ 

 افؼؿٜٔ أي حقايل ثِٞ افٔٓقد يف أوربٚ افؼؿٜٔ 

وشٔٚ فٌقفْدا ومٚ جيٚورهٚ مـ دول أوربٚ افؼؿٜٔ أصاٌ  مًياؿ هياقد بًد احتالل ر

أوربٚ افؼؿٜٔ حتٝ آحتالل افرود، وـٚن افروس ٓ حيٌقهنؿ، وؿد ؿاٚمقا بحّاالت 

قهٚ  َّّ  فدؾع افٔٓقد فتٌٔر ديْٓؿ أو اإلدإٜ واإلظدام بقحنٜٔ  شادذاب »واشًٜ ش

ًٚ يف مديْاٜ ٕٔقياقرك، فَد أؽرؿٝ محالت اهلجرة افٔٓقد ادقجقديـ أصالً   وخهقص

َّٔازون  وؿد ـٚن هٗٓء ادٓٚجرون اعدد أؿؾ ثَٚؾٜ ومًٚٓ مـ شٚبَٔٓؿ، ـام أهنؿ ـٕٚقا يتّ

بثَٚؾٜ أرثقذـًٜٔ واوحٜ ادًٚ.، ـٚفِحك افىقيِٜ، وادالبس افٌٚمَٜ، وؿًٌٚت افرأس، 

 ادجتّع اعديد وتهٍٍٜٔ افنًر افتل ختذَّ ظْٓٚ افٔٓقد إدٚن افذيـ إدجمقا يف 

ظذ افرؽؿ مـ آختالؾٚت افٌُرة بْٔٓؿ ؾ٘ن مْيامت افٔٓقد إداٚن باذفٝ جٓادًا 

ًٚ باغ ـٌرًا دًٚظدة أوٓد ظّٓؿ ادًٚـغ ادٓٚجريـ حديثًٚ  ، فَد ـٚن هْٚك متاٚيزًا ضٌَٔا

ًٚ ظْدمٚ يتًٚمِقن مع ؽر افٔٓقد   افٔٓقد، فُْٓؿ ـٕٚقا يًِّقن مً

ِقا ؾٔٓاٚ  يف هنٚيٜ افَرن ـٚن ٌَّ روا صْٚظٜ ادالباس شآِٜ افِاٌس، وصا افٔٓقد ؿد ضقَّ

 مًيؿ افٔٓقد ادٓٚجريـ إػ ٕٔقيقرك 

ـٕٚٝ آخر مقجٜ ـٌرة مـ مقجٚت هجرة افٔٓقد إػ أمريُاٚ ظْادمٚ هاٚجر مِٔاقن 

 هيقدي مـ أوروبٚ افؼؿٜٔ وافٌربٜٔ ؾرارًا مـ افْٚزي يف احلرب افًٚدٜٔ افثٕٜٚٔ 
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ر اهلقفق َـّ ِّقا أؿقيٚء وحذريـ ـنًٛ واحد فَد ذ  ـًٝ افٔٓقد بٖنَّ ظِٔٓؿ أن يي

إن افدظؿ افذي ؿدمتف إهائٔؾ ـّالذ هنٚئل فالجئغ افٔٓاقد ـاٚن مٓااًم جادًا، ظاذ 

ضت مـذ كشقئفا عاام افرؽؿ مـ أن إهائٔؾ ـٕٚٝ حتٝ احلهٚر،  م إىل 0493وقد تعرَّ

 الػـاء ثالث مرات:

 :ًظْد إظالن ٕنقئٓٚ  أوال 

  ًم 1967يف حرب إيٚم افًتٜ  :وثاكقا 

 :م، وذفؽ ٕهنٚ دٚضٜ بجراٍن ظرٍب مًٚديـ هلٚ 1973يف حرب  وثالثًا 

َِّٛ ظذ اهلجقم ادٍٚجئ وتهّد افَاقات ادًٚدياٜ، وٓ  ة ـٕٚٝ إهائٔؾ تتٌ يف ـؾ مرَّ

حترز افْك ؾَط، وإٕام تًُٛ ادزياد ماـ إرايض، وفِّارة إوػ يف افتاٚريخ . يًاد 

 قد افوحٜٔ، بؾ أصٌحقا ؿقة ظًُريٜ ٕٚؾذة افٔٓ

إن إتهٚر إهائٔاؾ يف حارب »يَقل شقل فْٔق وتٔز افرئٔس افًٚبؼ فؼـٜ زيروـس: 

  شم ـٚن هنٚيٜ فهقرة افٔٓقد ـخٚهيـ دائامً 1967إيٚم افًتٜ ظٚم 

يف افثامْٕٔٚت وافتًًْٔٚت هٚجرت جمّقظٚت صاٌرة ماـ افٔٓاقد مٌاٚذة أو ظاز 

ًٚ  611اٍد تهؾ إػ إهائٔؾ بٖظد  أفػ مٓٚجر تَريٌ

دٕٚ بخٍِٜٔ تٚرئٜ  هذه افِّحٜ ادختكة ظـ تٚريخ افٔٓقد، وافٔٓقد إمرئُغ يزوِّ

وثَٚؾٜٔ واشًٜ، ًٕتىٔع مـ خالهلاٚ أن ٍٕٓاؿ إهار افًاًٌٜ افُٚمْاٜ خِاػ ٕجاٚح 

 افٔٓقد يف أمريُٚ 
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 الفصل األول

 هاري هقديـي )شاحر(  شتٚح إػ احلريٜدمٚؽل هق ادٍ»

إن افًّؾ ـام يَقل ادثؾ هق أثّـ رء يُّـ أن تٍَده، إن أؾوؾ اشتثامر يُّاـ أن 

ُِّؿ، وحتك فق . تتُّـ مـ تًديد ديْؽ ـىٚفٛ، ؾ٘نَّ أحادًا  تَقم بف يف ادًتٌَؾ هق افتً

 ٓ يًتىٔع إُٕٚر افدبِقم افذ حهِٝ ظِٔف 

َّٕف مٍٓقم أشٚد فُْف  ًٚ صٚؽٜٔ، إن احلهقل ظذ افتًِٔؿ حيتٚج إػ إ ًٚ ٓ يَِك أذٕ ؽٚفٌ

افَدرة ظذ تٖجٔؾ افنًقر بٚفرى يف شٌٔؾ ؾٚئدة أظيؿ تٖيت ؾٔام بًد، وهل ؿادرة ـاٚن 

ٌٛ فتىقيرهٚ   ظْد  افٔٓقد شٌ

إنَّ ؿّٜٔ افتًِٔؿ فًٔٝ ّهًا، إهنٚ تنٌف ادًجزة افتل حتهؾ ماـ مجاع افًقائاد ادٚفٔاٜ 

 ُؾ ترؿٜٔ يف صْدوق افتَٚظد ادراؾَٜ ف

إن ّه افٔٓقد يُّـ يف تٌّْٔٓؿ فٍُرة افتًِٔؿ اعٔد وتٍْٔذهؿ هلٚ، ـّثٚل ظاذ ذفاؽ: 

بًد احلرب افًٚدٜٔ افثٕٜٚٔ اشتٍٚد افٔٓقد مـ ادًٚظدات ادٚفٜٔ فِتًِٔؿ افتل ؿدمتٓٚ ذـٜ 

 آي بٔؾ بًٌْٜ تٌِغ وًػ ًٌٕٜ ظٚمٜ افْٚس 

 شـٔػ يًّؾ افًاٚ.»افدي وذح يل ـام ذح فف وافُده ظْدمٚ ـْٝ ضٍاًل أجًِْل و

إذا أردت أن تًِٛ جيٛ أن يُقن فديؽ وؿٝ ؾاراغ، وذفاؽ حيتاٚج إػ تًِأؿ »وؿٚل: 

جٔد ودرجٚت جٔدة، ظْدهٚ شتحهؾ ظذ ظّؾ جٔد وافُثر مـ ادٚل، ظْدمٚ تًُاٛ 

خرجاٝ ظاـ ، أن، شاتٔػ إذا جٔدًا تًتىٔع أن تًِٛ فقؿٝ أضقل بٖفًٚب أـثر ثًّْٚ 
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هذا افْيٚم ؾٕ٘ف فـ يًّؾ، شتًِٛ فٍسة ؿِِٜٔ فُاـ شأْتٓل باؽ إمار بٚفَِٔاؾ ماـ 

إفًٚب افرخٔهٜ افتل شتخرب يف افْٓٚيٜ، وشقف توىر فًِّاؾ أـثار بَٔاٜ ظّارك 

  شبدون أفًٚب وبدون متًٜ

 ٕ :ًٚ َِّّٝ ذفؽ جٔدًا ظْدمٚ ـْٝ مراهَا ًٚ، فُْٓٚ احلََٜٔ، فَد تً ن ؿد يٌدو ذفؽ تًٌٔى

وافدي بذل وؿتف فريْال دؾاس افنأُٚت اخلاٚص بٚفًٚئِاٜ، وماٚذا يُِاػ افًأش يف 

افقٓيٚت ادتحدة، إٔٝ حتتٚج إػ افُثر مـ ادٚل فدؾع افٍقاتر، وافًّؾ ادٚدي ٓ يٍُل  

 فذفؽ  

يف ؿهٜ وافدي هل افًأٚرات وادْاٚزل وادالباس  شإفًٚب»يف ظٚ. افقاؿع ـٕٚٝ 

رتٔٚد ادىٚظؿ وافرحالت، إذا . تًُٛ هذه إفًٚب، أو إذا ٍٕدت وأجٓزة افًسيق وا

ر شتْتٓل ادتًٜ بنظٜ  ُِّ  مـ ظْدك بنُؾ مٌ

ُِّؿ مًزوفٜ أم جزء مـ طٚهرة ظٚمٜ مقجقدة ظْد افٔٓاقد يف  هؾ ـٕٚٝ ُتربتل يف افتً

 افقٓيٚت ادتحدة؟

ذ ؽارهؿ يف أطٓرت أنَّ افٔٓقد متَدمقن ظ م1991فَد ُأجريٝ دراشٜ صٚمِٜ ظٚم 

ٍـّ ياٗهِٓؿ 87جمٚل افتًِٔؿ رجًٚٓ ـٕٚقا أم ًًٕٚء، إذ أن  % مـ افٔٓاقد افاذيـ هاؿ يف شا

% 41فدخقل مرحِٜ افتًِٔؿ افًٚيل ـٕٚقا مْتًٌغ إػ ـِٔٚت فِتًِٔؿ افًٚيل مَٚبؾ ًٕاٌٜ 

 مـ ؽر افٔٓقد 

% ماـ افٔٓاقد افاذـقر افاذيـ 78م أطٓارت أنَّ 1991دراشٜ أخرى ظاٚم  ُأجريٝ

ًٚ ؾٖـثر فدهيؿ صٓٚدة تًِٔؿ ظٚيل مَٚبؾ  65ٌِقن يٌ مـ ـاؾ افاذـقر افٌأض،  %46ظٚم

% ماـ ـاؾ افاذـقر افٌأض، 57% مـ افٔٓقد افذـقر خترجقا مـ جٚمًٚت مَٚباؾ 65

 % مـ ـؾ افذـقر افٌٔض 11% ؿٚمقا بًٍّؾ مٚ فف ظالؿٜ بتخرجٓؿ مَٚبؾ 36
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ًٚ ظذ ؽ ًٚ تًِّٔٔ ؿ % مْٓؿ 69ر افٔٓقديٚت، إذ أن ـذفؽ شجؾ افًْٚء افٔٓقديٚت تٍقُّ

% مـ ؽر افٔٓقديٚت، ربام يٍن ذفؽ داٚذا 34مًجِقن يف مراـز افتًِٔؿ افًٚيل مَٚبؾ 

ـٚن افُثر مـ افًْٚء افٔٓقديٚت رائداٍت يف احلرـاٚت افًْاٚئٜٔ، ؾَاد أوجادت بٔتال 

 ؾرايدان ادْيّٜ افقضْٜٔ فًِْٚء، وأوجادت ؽِقرياٚ شاتْٔٔؿ جمِاٜ )افًأدة(، يف حاغ

أصٌحٝ بِٔال آبزوغ ظوقًة يف افُاقٌٕرس، وهْاٚك هيقدياٚت وصاِـ يف أظامهلاـ إػ 

 مراحؾ تنٌف ادراحؾ افتل وصؾ إفٔٓٚ افرجٚل 

 65% مـ أؿقى 51م أنَّ 1999افًدد افهٚدر يف ًٕٔٚن  شبٔقؽرايف»وؿد جٚء يف جمِٜ 

َـّ هيقديٚت أو بْٚت فٔٓقد، وتوّْٝ افالئحٜ: بٚربٚرا وفسز وصا ري ًٕٓاْغ، امرأة ه

ورئًٜٔ ذـٜ )بٚرا أمٚوٕٝ بُتؼ(، وافدـتقرة مٚتِٔدا ـاريؿ افتال أوجادت ادْيّاٜ 

 إمرئُٜ ٕبحٚث اإليدز 

 

  القفقد 

 عام 50+

 القفقد  50غر القفقد +

50,99 

 القفقد 

90,10 

 10القفقد +

 أقؾ مـ

 الدراشة الثاكقية 

6 66 6 3 16 

 33 14 9 36 17 الدراشة الثاكقية

 كقع مـ 

 التعؾقؿ العايل

17 18 16 17 19 
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التخرج مـ 

 اجلامعة

68 13 35 31 18 

 دراشة ما 

 بعد التخرج

36 11 39 37 14 

  هيقد 

 عام 50+

 هيقد  50غر هيقد +

50,99 

 هيقد 

90,10 

 10د +هيق

 أقؾ مـ

 الدراشة الثاكقية 

5 63 6 6 9 

 47 68 16 43 66 الدراشة الثاكقية

 كقع مـ 

 التعؾقؿ العايل

61 17 19 66 66 

التخرج مـ 

 اجلامعة

64 11 31 64 15 

 دراشة ما 

 بعد التخرج

64 6 37 61 7 
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ًٚ مَ شافقجف ذو افْدبٜ»فَد ظرض ؾِؿ  ر آجتامظل، فَاد ـاٚن بىاؾ ترتٌٔ ًٚ فِتىقُّ ِقب

ًٚ حطَّ ؿٚربف يف افقٓيٚت ادتحدة ظاٚم  افٍِؿ افذي فًٛ دوره )أل بٚبًْٔق( مٓٚجرًا ـقبٔ

م وؿد ذـر صديَف افقشٔؿ ادٓقوس بٚعْس ـٔػ يًّاؾ ادجتّاع إمريُال: 1978

، بٚفىٌع فَاد شستٔٛيف أمريُٚ حتهؾ أوًٓ ظذ ادٚل ثؿ ظذ افَقة ثؿ ظذ افًْٚء هبذا اف»

ظٚش صٚحٛ افقجف ذو افْدبٜ حٔٚة اعريّٜ ثّؿ مٚت حتٝ واباؾ ماـ افرصاٚص، رباام 

 ( 1ٕٕف حذف اخلىقة رؿؿ )

إن اخلىقة افَٕٚقٕٜٔ إوػ فِْجٚح يف أي جمّقظٜ بام ؾٔٓؿ ادٓٚجرون افُقبٔقن هال 

ُِّؿ   افتً

آبـ إػ افُِٜٔ أم ٓ؟  إن افًٗال افذي ُيىرح يف افًٚئِٜ افٔٓقديٜ فٔس هؾ شٔذهٛ

 وفُـ: إػ أيـ شٔذهٛ؟ ومٚ هل ادْٜٓ افتل شٔختٚرهٚ؟

إن اـتًٚب ادًرؾٜ مـ أجؾ ادًرؾٜ هاق ماـ افَأؿ إشٚشأٜ ظْاد افٔٓاقد، فُاـ 

ًٚ أن ادًرؾٜ ُتِاٛ افثاروة، يف افقٓياٚت ادتحادة يتْٚشاٛ افادخؾ ماع  افهحٔ  أيو

 مًتقى افتًِٔؿ 

ًٚ مع افتحهٔؾ افًِّل  إن افَٚئّٜ افتٚفٜٔ تًرض  افدخؾ ادتقشط مساؾَ
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 متقشط دخؾ األرسة التعؾقؿ

 دوٓر 781 61 أؿؾ مـ افدرجٜ افتٚشًٜ

 مـ افدرجٜ افتٚشًٜ 

 إػ افثٕٜٚٔ ظؼ )بدون دبِقم(

 دوٓر 575 64

جقن مـ افثٕٚقيٜ  دوٓر 563 38 ادتخرِّ

 ٓردو 814 44 درجٜ مٚ مـ افتًِٔؿ افًٚيل

 دوٓر 176 51 متخرج بدرجٜ مًٚظد

 دوٓر 693 64 متخرج بدرجٜ بُٚفقريقس

 دوٓر 165 76 متخرج بدرجٜ مٚجًتر

 دوٓر 557 116 متخرج بدرجٜ خمتص

 دوٓر 316 96 متخرج بدرجٜ دـتقراه 

)مُتٛ افقٓيٚت ادتحدة فإلحهٚء: تَٚرير ظـ ظدد افًُٚن احلٚيل وافادخؾ اداٚيل 

 م( 1996يٚت ادتحدة يف افقٓ

ٍٛ أـثر مـ جماّرد  ـٕٚٝ ٕهٔحٜ وافدي واوحٜ، ؾٚفٔٓقد هيتّقن بٚفًِؿ وافثروة فًٌ

 ؾَط  شإفًٚب»ذاء 
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ق م، ومـ ؿٌاؾ  111فَد ُضِرَد افٔٓقد مـ ديٚرهؿ مـ ؿٌؾ افرومٚن مـ إهائٔؾ ظٚم 

افٌدهيل م، وُضِردوا ظدة مرات ظز افتٚريخ، فذفؽ أصٌ  مـ 1941م و1931افْٚزيغ 

 أن يُقن ظْد افٔٓقد ثروة ومٓٚرات ؿٚبِٜ فالٕتَٚل فٔتُّْقا مـ افْجٚة 

 افهٌِٔٔقن وهؿ يف ضريَٓؿ فتحرير إرض ادَدشٜ:  -

 1186    أدٕٚٔٚ

 1651 – 1691   إُِسة

 1394ومرة ثٕٜٚٔ  1316     ؾرًٕٚ

 م 1348ًٌٛ افىٚظقن إشقد اهلجامت إوروبٜٔ ب  -

 1461    افًّْٚ

 1496    اشٌٕٚٔٚ

 1497    افزتٌٚل

 م 1648اؽتٔٚٓت إوـرإٔغ افَقؿٚز يف بقفْدا   -

 1671      ؾْٔٔٚ

 1744      براغ

َِّٝ مـ ؿٌؾ ؾرًٕٚ   -  م 1881أوروبٚ افؼؿٜٔ افتل احُت

 

ل افٔٓقد با  ِّّ  ش افُتٚب صًٛ»فَروٍن ظديدٍة ُش

ٚ وـثرت اشتًامهلٚ ـادفٍٔؾ ظاذ احاسامٓؿ  َٓ َدِم
َِ ٍٜ اهسأت فِ ٍٛ دئْ حيتٍظ افٔٓقد بُت

 دحتقيٚت هذه افُتٛ وتَديرهؿ فُِِّٜ ادُتقبٜ 
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يف أوروبٚ »حيتٍؾ أضٍٚل افٔٓقد مْذ افهٌر بٚفتًِٔؿ، ـتٛ رايب جقزيػ تِٔقصُغ: 

ٚ إػ اددرشٜ يف يقماف إول ويًىٕٔٚاف افؼؿٜٔ يَقم إبقان بنُؾ احتٍٚيل بٖخِذ وفدمه

 ش احلِقى ظْدمٚ يتًِؿ أحرف إبجديٜ إوػ

يَقل إشحٚق بٚصٍٔز شٌْٔر افروائال احلٚصاؾ ظاذ جاٚئزة ٕقباؾ، وافاذي ٕناٖ يف 

بقفْدا: إن افٔقم إول يف اددرشٜ ـٚن بّثٚبٜ ظٔد بٚفًٌْٜ فف، وأن صاٍحٜ ماـ افتاقراة 

ً ًٚ فِحالوة ـٕٚٝ تقوع أمٚم ـؾ ضٍؾ مرصَّ ُِّؿ أمرًا مراؾَ  ًٜ بَىع احلِقى عًؾ افتً

هبؿ افديْل يتًِؿ افٔٓقد بنٍُؾ مُثَّػ اإلٕجٔؾ أو افتاقراة وافتِّاقد   مـ تدرُّ
ٍ
ـجزء

ٍٛ حتقي تًَِٔٚت إحٌٚر ظذ اإلٕجٔؾ، أمٚ ادٔنْٚ ؾٓل  ن افتِّقد مـ ـت وادٔنْٚ، يتُقَّ

 ويف صٗون احلٔٚة افٔقمٜٔ ظٌٚرة ظـ ـتٛ تؼح ؿقاظد افٔٓقد يف افهالة 

ترـز افٔٓقديٜ ظذ افنخص وظذ ُتربتف ورحِتف افروحٜٔ افذاتٜٔ، فذفؽ ماـ ادٓاؿ 

أن ينٚرك افٔٓقد يف افَْٚش حاقل افَهاص وافَاقإغ ادختٍِاٜ ادقجاقدة يف ـتآٌؿ 

 افدئْٜ ـقشِٜٔ فتنُٔؾ اتهٍٚل صخيص وظَع بديْٓؿ 

 َّّ ِّٛ افًَٔدة ادًٔحٜٔ مٚ يً وهق ينر إػ مَحْاؾ افًأدة  شبٚفنِّ افًئؿ»ك يقجد يف ف

فادوائر افًذراء ووٓدة ادًٔ ، تٌَؾ هذه إحداث ـًَٔدة، وٓ يقجاد دْٚؿناتٓٚ يف ا

هُذا ؿٚل اهلل، إٔٚ أؤمـ باف، وهاذا يْٓال »ـام تَقل ادَقفٜ افنٚئًٜ:  ادًٔحٜٔ ادحٚؾيٜ

ًٚ أيِّ َٕٚش حقل ضٍقفاٜ ادًأشإمر   أو مراهَتاف، هاذه افىريَاٜ يف ، وٓ يقجد أيو

تٌَؾ أشس افًَٔدة بدون مْٚؿنتٓٚ تًتز أمرًا بًٔدًا ظـ تَٚفٔد افٔٓقد، إن أشٚتذة افديـ 

 افٔٓقدي ينجًقن تالمٔذهؿ ظذ ضرح إشئِٜ ـىريَٜ ٓظتْٚق افًَٔدة 
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م شئِٝ ظْٜٔ ـٌرة مـ افٔٓاقد ظاـ مناٚظرهؿ ُتاٚه 1991يف دراشٜ أجريٝ ظٚم 

ٕجٔؾ افًٓد افَديؿ، أطٓرت افدراشٜ وجٓٝ ٕيار ٕٚؿادة فإلٕجٔاؾ خمتٍِاٜ افتقراة أو إ

 ًٚ ًٜ إػ ـقٕاف ـتٚبا ظـ ادقؿػ ادًٔحل افتَِٔدي ُتٚه افًٓد افَديؿ وافًٓد اعديد، إوٚؾ

ًٚ ظـ تٚريخ افنًٛ افٔٓقدي  ًٚ، ؾ٘ن اإلٕجٔؾ يًتز مرجً ًٚ مَدش  إهلٔ

 %13               افتقراة: هل افُِامت احلََٜٔ فِرب

 %38         افتقراة: ـتٚب ؿديؿ ظـ افتٚريخ وإخالق ـتٌف رجؾ

 %4                              ٓ يًرف

ر يف ادجتّاع  ع وُتىاقَّ إوٚؾٜ إػ أن افَراءة افدئْٜ ؾ٘ن مٓٚرات افتٍُر افْٚؿد ُتناجَّ

قم فُِثار ماـ افًِا َٚبِاٜ فَِْاؾ تناُؾ إشاٚس افٔٓقدي، هذه ادٓٚرات افرؾًٜٔ اف

 افالدئْٜ، ـٚإلًٕٕٚٔٚت وافًِقم افىًٌٜٔٔ وإدارة إظامل 

ًٚ أنَّ  % مـ جقائز ٕقبؾ افتل ٕٚهلٚ أمرئُاقن يف جماٚٓت 41فذفؽ ٓ يًدُّ أمرًا مدهن

% مـ ـؾ جقائز ٕقبؾ افتل ٕٚهلاٚ 65افتًِٔؿ وآؿتهٚد ـٕٚٝ مـ ٕهٔٛ افٔٓقد، ـام أنَّ 

  أمرئُقن ـٕٚٝ مـ ٕهٔٛ افٔٓقد أيوًٚ 

إٓ أنَّ  ذ افرؽؿ مـ إٔف . ُيت  فِٔٓقد خالل تٚريٓؿ افُثر ماـ افتًِأؿ افالديْالظ

ر افتحهٔؾ إـٚديّل   تًِّٔٓؿ افديْل افتَِٔدي بْك ظْدهؿ ثَٚؾٜ ظَالٕٜٔ تَدِّ

ًٚ يف أمريُٚ ـٚن افنًٛ افٔٓاقدي  ظْدمٚ تقؾرت افٍرص افتًِّٜٔٔ فِٔٓقد وخهقص

ًٖ مـ ؿٌؾ اعقِّ افًٚئع و َّٔ  ادجتّع افٔٓقدي فِتحهٔؾ افًِّل مٓ



 الظاهرة اليهودية

 - 46 - 

 

 افتٌْٗ بٍٔوٚن جديد شٌّٔر افًٚ. وشتٓىؾ إمىٚر بًد مخًٜ أيٚم دون تقؿػ  تؿَّ 

وا فِّاقت »خٚضٛ افدايل ٓمٚ افٌقذيغ يف افًٚ. وؿٚل هلؿ:  ِقا بًّاؼ واشاتًدِّ تاٖمَّ

  شوافًٌٞ يف أجًٚد أخرى

ُِّقااظسؾقا بخىٚي»خٚضٛ افٌٚبٚ افُٚثقفُٔٔغ ؿٚئاًل:   ش ٚـؿ وص

أمٚمْاٚ مخًاٜ »أمٚ رئٔس احلٚخٚمٚت يف إهائٔؾ ؾَد طٓر ظذ صٚصٜ افتٍِٚز ؿاٚئاًل: 

 ش أيٚم فْتًِؿ ـٔػ شًْٔش حتٝ ادٚء!
 

يف بدايٜ افَرن إتًٛ افٔٓقد افَٚدمقن مـ أوروبٚ افؼؿٜٔ إػ ادٗشًاٚت افتًِّٔٔاٜ 

 ٚجريـ اعدد فٔتجٌْقا إظامل افهْٚظٜٔ افَٚشٜٔ افتل ـٕٚٝ تقـؾ فِّٓ

إن احتامل اهلرب مـ افٌٔتق افٔٓقدي يف اعٕٚٛ افؼؿل افًٍع مـ مٚهناٚتـ أؾواؾ 

 مـ احتامل اهلروب مـ افٌٔتق افذي ؾروتف افدول ظذ افٔٓقد يف أوربٚ افؼؿٜٔ 

% مـ ضالب افُِٔٚت إمرئُٜ هيقدًا ظذ افرؽؿ ماـ أن افٔٓاقد 8ـٚن  1918يف ظٚم 

ًٚ مٚ ـٚن افىاالب يرـازون ظاذ % مـ اد6ـٕٚقا ينُِقن  جتّع إمريُل ؾَط، وؽٚفٌ

 ؾروع افهٔدفٜ وادحٚمٚة وضٛ إشْٚن وافتًِٔؿ 

أن افاتًِؿ اإلُِٕٔزياٜ  ظذ ظُس افدظقات احلٚفٜٔ إػ افتًِٔؿ بٌِتغ يًتَد افٔٓاقد

 بٖهع وؿٝ ممُـ هق ذط أشٚد فْجٚحٓؿ 

ِِّؿ ؾٔٓٚ افٔٓقد ادتحادثقن وبدايٜ افَرن افًؼيـ ٕنٖت بنظٜ صٌُٜ ؽر رشّ ٜٔ يً

 بٚإلُِٕٔزيٜ ادٓٚجريـ اعدد ؿقاظد وضريَٜ فٍظ افٌِٜ إُِٓٔزيٜ 

 »يَقل )ـٚرب( يف ـتٚبف )تٚريخ افٔٓقد يف أمريُٚ(: 
ٍ
ـٚن ادىٌخ يتحاقل بًاد ظناٚء

 ش هيع إػ صػ دراد جيتّع ؾٔف ربُّ إهة مع أؾرادهٚ ظذ دراشٜ افٌِٜ إُِٓٔزيٜ
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فَد ؿٚبِٝ ظددًا ؿِٔاًل جدًا مـ افًامل »م: 1915ٛ أحد ظِامء آجتامع ظٚم وؿد ـت

افذي يًِّقن بٖجٍر أشٌقظل مـ افٔٓقد افَاٚدمغ ماـ روشأٚ ويًتازون ظِّٓاؿ ذاك 

ًٚ يٌاذفقن جٓادهؿ فِادخقل يف جماٚل  ـّحىٜ هنٚئٜٔ يف حٔٚهتؿ، فَد ـٕٚقا مجًٔٓؿ تَريٌ

ٓؿ مـ احلهاقل ظاذ ظّاٍؾ آخار ؽار افًّاؾ إظامل، أو فِحهقل ظذ تًِٔؿ يُِّّْْ

 ش افًٚدي افذي ـٕٚقا يَقمقن بف

م فتٖمغ افتًِٔؿ افهاْٚظل فِّٓاٚجريـ افٔٓاقد افٍَاراء 1884ُبِذَل جٌٓد ـٌر ظٚم 

س ادًٓد افتَْل افٔٓقدي يف ٕٔقيقرك مـ ؿٌاؾ افٔٓاقد  افَٚدمغ مـ أوربٚ افؼؿٜٔ، وُاشِّ

 يـ إًٍٔٓؿ إدٚن فُْف ُرؾِض مـ ؿٌؾ ادٓٚجر

ًٚ، وـاٚن أباٚء يريادون ٕبْاٚئٓؿ  فَد ـٕٚٝ افْجٚرة تًتز حرؾٜ مْخٍوٜ اجتامظٔا

مًتٌَاًل أؾوؾ مـ أن يهٌحقا ظامًٓ يف افتًديـ أو ـٓرباٚئٔغ، ـٕٚاٝ أمٓاٚت افٔٓاقد 

افَٚدمغ مـ أوربٚ افؼؿٜٔ يٌْقن فًِامء ادًتٌَؾ افهٌٚر فُال يْاٚمقا، وـاٚن آباٚؤهؿ 

ًٚ يًِّقن شٚظٚت ضق ًٚ أو ضٌٌٔ  يِٜ فٔخرجقا دٚمٔ

 ًٚ افَِٔؾ مـ افٔٓاقد  م ـٚن1891ومذهاًل، يف ظٚم فَد ـٚن تىقر افٔٓقد ادْٓل هيً

 يامرشقن افىٛ وادحٚمٚة يف مديْٜ ٕٔقيقرك 

م ـٚن هْٚك أربًامئٜ إػ شتامئٜ ضٌٔٛ هيقدي يف ادديْاٜ، وظادة آٓف 1911يف ظٚم 

 يًِّقن يف افتدريس ومٓـ أخرى 

% مـ ادحٚمغ 65% مـ أضٌٚء إشْٚن و64% مـ إضٌٚء و55م ـٚن 1931ظٚم يف 

يف مديْٜ ٕٔقيقرك هيقدًا، وؿد تؿَّ ذفؽ بٚفرؽؿ ماـ حتدياد ظادد افٔٓاقد ادًاّقح هلاؿ 

 بٕٚٓوامم إػ مٗشًٚت افتًِٔؿ افًٚيل 
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 فَد صجع ادثٚل افٔٓقدي يف افتَدم افًِّل إؿِٔٚت إمرئُٜ ؽار افٔٓاقد، ؾٍال

م جمّقظتف ؿٚئاًل: 1961ظٚم  ََِّؼ مٓٚجٌر إيىٚيل ظذ تَدُّ إٕاف . ياتًِؿ بًاد افادرس »م َظ

ْف إيٚه افٔٓقد إمرئُغ وهق أن افىٍاؾ افاذي يقفاد يف أمريُاٚ ٕباقيـ ؽار  ََّ افذي ف

ًٚ أن يرتَال إػ أظاذ درجاٚت افًاِؿ  ِِّّغ فٔس فدياف احلاؼ باؾ ماـ واجٌاف أيوا متً

 ش ح افذي ؾنؾ وافده يف إحرازهافتًِّٔل: فٔحرز افْجٚ

ًٚ يف اخلًّأْٚت وافًاتْٔٚت ماـ افَارن  يهػ فٔزيل ـقهغ مٚذا يًْل ـقٕؽ هيقدي

% مـ إضٍٚل افٔٓقد يقمٓؿ ادادرد يف مدرشاٜ ظٚماٜ، ثاؿ  71-61يٌدأ »افًؼيـ: 

  شحييون يف مدرشٜ فٌِٜ افًزيٜ مًًٚء ظدة مرات يف إشٌقع

)بٚرمٔتزؾٚ( ظْدمٚ يٌِغ افىٍؾ افثٚفثٜ ظؼ حٔٞ يادخؾ  تْتٓل افًِّٜٔ بٚحتٍٚل ـٌر

ُِّؿ افٔٓقدي   اددرشٜ افثٕٚقيٜ، ويُقن ؿد أهنك افتً

ًٚ أـثار ماـ  ًٚ ومُثٍا ًٚ واشً يف مرحِٜ مٚ بًد احلرب ـٚن افٔٓقدي يتَِك تًِٔاًم ظِّٔ

روا حجاؿ افًٚئِاٜ، خاالل ٌَّ ر افٔٓقد شـ افزواج وصا ًٜ فذفؽ أخَّ  افتًِٔؿ افديْل، ٕتٔج

افًتْٔٚت وافًًٌْٔٚت بدأ افٔٓقد حيهِقن ظذ تًِٔؿ أظذ، وازداد مًّدل دخِٓاؿ ظاذ 

بَٜٔ افًُٚن، هذا افتقجف مٚ زال مًتّّرًا إػ افٔقم، وهق افذي حدا أحد ظِامء آجتامع 

ًٚ )مـ افْٚحٜٔ ادٚفٜٔ(»إػ اإلصٚرة إػ افٔٓقد ظذ أهنؿ    شأـثر إؿِٔٚت إمرئُٜ ٕجٚح

صخص ؽريٛ صٌر افًـ يٌحٞ ظاـ جٚمًاٜ ـقفقمٌٔاٚ، فُْاف تاٚه و.  ـٚن هْٚك

يهؾ إفٔٓٚ، حلًـ احلظ صٚهد رجاًل تٌدو ظِٔف هٌٜٔ افًِؿ يَسب مْف، وحتٝ إبىف ظدة 

ـتٛ، اشتقؿَػ افرجَؾ وشٖفف: ـٔػ وصِٝ إػ جٚمًٜ ـقفقمٌٔٚ؟ ؾٖجٚب افرجؾ بًاد 

 ش بٚفدراشٜ يٚ صٌري، بٚفدراشٜ ادًتّرة!»ؾسة: 
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ْامذج افذي حيتذي بف افٔٓقد يف افْجٚح افًِّل يف ادجتّع افٔٓاقدي يقجاد ظادة اف

فاقا افتًِأؿ اعٔاد إػ مٓاـ ذات أرباٚح ـٌارة، فُاـ إحادى  أمثِٜ ظـ أصخٚص حقَّ

 هل جمٚل افريٚوٜ ٚٓت افتل يَؾ ؾٔٓٚ افٔٓقد ادج

ًٚ ظـ أبىٚل افٔٓقد يف افريٚوٜ يوؿ صاٍحٚت ب ٔواٚء تَقل إحدى افُْٚت: أن ـتٚب

 ؾَط فُـ يف احلََٜٔ يقجد بًض إبىٚل افٔٓقد يف جمٚل افريٚوٜ 

ؾْٓٚك بٚفىٌع شٕٚدي ـقؾٚـس يف فًٌٜ افًِٜ، وهْٚك فٌّٔٚن بٚيؽ افذي أصٌ  ظاٚم 

ـ دوٓرًا يف إشاٌقع فَاٚء اظْدمٚ ـٚن يٖخذ ظؼيا م أول ٓظٛ حيسف اف1866ًِٜ

 فًٌف مع ريٚؤل ؾٔالدفٍٔٚ 

 أحرز مٚرك شٌٔتز شٌع مٔدافٔٚت ذهٌٜٔ يف افًٌٚحٜ م 1976ويف أودٌٔٚد 

 م ؿٚد ادهٚرع ادحسف بٔؾ ؽقفدبرغ بىقفٜ افًٚ. فِّهٚرظٜ 1999ويف ظٚم    

يقجااد ماادربقن مناآقرون مثااؾ ٓري بااراون )جٚمًااٜ ـًٕٚااٚس(، و ِرد يربااٚخ 

 )بقشىـ ـِٔتٔس( و مٚرف فٍٔل )بقؾٚفقبِٔز( 

ْقادي افٌُرة يف آحتٚد إمريُل فُارة افًاِٜ ويف افًؼيْٚت شٔىر افٔٓقد ظذ اف

ك  َّّ يف ذق أمريُٚ، أمٚ آيب شٚبرشاتغ ؾَاد امتِاؽ ؾرياؼ فكمارئُغ إؾٚرؿاٜ ُيًا

م، وأظاٚد تًأّتف بٚشاؿ )ظاٚر. ؽِاقبٔسوترز( وؿاٚم 1967)شٚؾقي بؽ ؾٚيػ( ظٚم 

 بتدريٛ افٍريؼ وتقجٔٓف 

 ؾرق إثْٜٔ فِّالـّٜ يف ـؾ إوزان يف افًؼيْٚت وافثالثْٔٚت إٔنٖ افٔٓقد أـز 

م حٚز مٚـس بر ظذ بىقفٜ افقزن افثَٔؾ يف ادالـّٜ، ووواع ٕجّاٜ 1933يف ظٚم 

داوود ظذ خكه، وظذ افرؽؿ مـ آظتَٚد افًٚئد بٖٕف هيقدي إٓ إٔف فؽ يُـ ـذفؽ، 

َـّ هذا افهٔٝ جِٛ فف دظاًم ـٌرًا مـ افٔٓقد   وفُ
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ىٚل افريٚؤغ افٔٓاقد ؿِٔاؾ فًادة أشاٌٚب مْٓاٚ: افًقاماؾ وأخرًا   ؾ٘نَّ ظدد إب

آؿتهٚديٜ، فَد ٕير افٔٓقد إػ افريٚوٜ ـْنٚط ترؾٔٓل، وـٕٚقا يتّتًقن هبٚ ؾَط ظْاد 

 إٓتٓٚء مـ واجٌٚهتؿ اددرشٜٔ 

ًٚ بٚفًْاٌٜ فِناًٛ  مـ افْٚحٜٔ آؿتهٚديٜ ؾ٘ن ؿِٜ آهتامم بٚفريٚوٜ ـٚن ؿرارًا صٚئٌ

تامل أن تهٌ  واحدًا مـ أؽْك مخًٜ آٓف ريٚيض أمريُال يناُِقن افٔٓقدي، إن اح

% مـ ظدد افًاُٚن هاق احاتامل ؿِٔاؾ جادًا، إذا ؿٚرٕاٚ ذفاؽ بًادد ادحاٚمغ 116 1

وإضٌااٚء وادحٚشااٌغ وأصااحٚب إظااامل وأشااٚتذة اعٚمًااٚت، شااتجد أن احااتامل 

 صٌف مٗـد  احلهقل ظذ مْٜٓ ذات أجر ظٍٚل إذا تٚبع اإلًٕٚن دراشتف هق أمرٌ 

يًتىٔع افىالب بٚفىٌع أن يًتخدمقا افريٚوٜ فِحهقل ظذ مْحٜ دراشٜٔ، وفُـ 

ًة أخرى آحتامل هْٚ وئٔؾ   مرَّ

ًٚ توؿُّ ـؾ مدرشٜ ثٕٚقيٜ؟  ـؿ ٕجاًم ريٚؤ

 ـؿ ظدد اددارس افثٕٚقيٜ يف افٌالد؟

، ؾا٘ن احاتامل إذا جٚءت متٚبًٜ افدراشٜ يف ادرتٌٜ إوػ وافريٚوٜ يف ادرتٌٜ افثٕٚٔاٜ

 افْجٚح يزداد 

ًٚ –إذا ـٚن فدهيؿ شّجؾ أـاٚديّل جٔاد  اًل اشاتثْٚئٔ يًاتىٔع افىاالب  -فأس شاجَّ

احلهقل ظذ باليغ افدوٓرات ظذ صُؾ ؿروض، ومْ ، وأظامل يف اعٚمًٜ، وأظامل 

 متًَِٜ بٚفدراشٜ 

إذا إذ هذه افقشٚئؾ يف ادًٚظدة توع دخقل افُِٜٔ يف متْاٚول أي ضٚفاٛ أمريُال 

ًة ثٕٜٚٔ ؾ٘نَّ ؿٚظدة افتَدم إػ إمٚم يف جمتًّْٚ تًِٛ دورًا هْٚ  ًا، مرَّ  ـٚن جمدَّ
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إن مًتٌَؾ افريٚيض موّقن مٚ دامٝ ظيٚمف وأوتاٚره شأِّٜ ماـ اإلصاٚبٜ، أماٚ 

 افتًِٔؿ ؾال يُّـ إتزاظف مـ اإلًٕٚن ظْدمٚ حيهؾ ظِٔف 

بحٔاٞ ٓ افُثار ماـ إمثِاٜ  ٕجد أن هْٚك ،ظْدمٚ تٖيت إػ ٕامذج افْجٚح افٔٓقدي

تتًع هذه افهٍحٚت افَِِٜٔ فذـرهٚ، افَهص افثالث افتٚفٜٔ حتُل ظـ ثاالث ؾتٔاٚن 

هيقد جٚؤوا مـ أجٔٚل خمتٍِٜ فُـ يتنٚرـقن ؾٔام بْٔٓؿ بٖن ؿهاٜ ٕجاٚحٓؿ مٌْٔاٜ ظاذ 

ِّٔد   تًِٔؿ ج

 

َّٔٚن ؿّٔاٜ 1943يقرك وفد مٔنٔؾ إيزٕر يف مٚوٕٝ ـًُٔق يف ٕٔق َِّّف وافداه افٌْ م، ظ

 ادٚل، فُْف ـّراهؼ ابتًد ظـ مْٜٓ ادحٚمٚة أو إدارة إظامل 

ًٚ ـتٌااف مٚـًاقيؾ ة مقواقظ إٔدرشاقن يَاقل ؾٔااف: إن ماٚ يٌَاك مااـ  ؿارأ ذات مارَّ

ادجتًّٚت فٔس احلروب وٓ افًٔٚشٜ وإٕام افٍْقن  دؾاع ذفاؽ إيزٕار فٔادرس إدب 

جاف ظاٚم إُِٓٔزي وادن ح يف جٚمًٜ دئًْقن يف أوهٚيق، بًد ؾاسة ؿهارة ماـ خترُّ

ٜ ترؿَّاك حتاك وصاؾ إػ مْهاٛ ادادير ام بدأ بٚفًّاؾ يف  ـّقطاػ، وبنظا1964

ًٚ فؼـا1984م وحتك ظٚم 1976افتٍْٔذي فزامٟ افتٍِزيقن  مـ ظٚم  ٜ ام ـٚن رئًٔا

 ين م تقػَّ إدارة ذـٜ ديز1984بٚرا أمٚوٕٝ بُٔتؼز  يف ظٚم 

 ًٖ َّٔا ًٚ فًٍْف، وـٚن مٓ إن تًِؿ إيزٕر فٍِـ خدمف يف مْٓتف افتل اختٚرهٚ، فَد أبدع ؾرص

 فالشتٍٚدة مْٓٚ 

رت جمِٜ ؾقربس ثروتف با   م 1999مِٔقن دوٓر ظٚم  681ؿدَّ
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م، وـٚن اشّف شّْر روثًٔتغ، ـاٚن وافاده 1963وفد ُشّْر ريدشقن يف بقشىـ 

ع إرؤٚت يف اعٕٚٛ افٌريب مـ بقشىـ  مٔنٔؾ َّّ  روثًٔتغ ئٌع من

 ًٚ ًٚ فًِّاُرات ومٚفُا بًد أن إتٓٝ ؾسة حتريؿ بٔع ادًُرات أصٌ  روثًٔتغ بٚئً

ر افًأْام م اصاسى واحادًا ماـ أوائاؾ دو1936فْٚدي فٔع، ثؿ اصسى مىًاًم، يف ظٚم 

ًٚ يِّؽ مًٚٓ ـ ؾالم، وـقٕف ادتَِْٜ افتل تًرض إ ؾَد أرشؾ ابْف شّْر إػ هٚرؾاٚرد  ٚؾٔ

 فدراشٜ افٌِٚت 

بًد أن خدم يف احلرب افًٚدٜٔ افثٕٜٚٔ ظٚد إػ هٚرؾٚرد فْٔٓل دراشٜ افَإٚقن، ماٚري 

ًٚ وشع ُشاّْر  ادحٚمٚة شٝ شْقات ثؿ إوؿ إػ ذـٜ وافده، ويف أؿؾ مـ ظؼيـ ظٚم

دارًا، مًتّادًا  855دار إػ  16افدور افًْٔام ماـ  ذـٜ وافده )ٕٚصٔقٕٚل أمٔقزيّْٝ(

 ظذ مًرؾتف بٚفَٕٚقن إلجراء ظِّٔٚت افدمٟ وافؼاء 

ؾ اداليغ ب٘دارتف فؼـا ْؼي ؾاقـس وـقفقمٌٔاٚ اٚت مثاؾ تاقيْتل صٔاافَد حهَّ

ًٚ بٚفٌاليغ ظْدمٚ اصسى ذـٜ ؾٔٚـقم، وهل ذـٜ إظالمٜٔ ؿٚم  بُٔتؼز، وحَؼ أربٚح

 بتقشًٔٓٚ بنُؾ ـٌر 

مُِٝ ؾٔٚـقم ذـٜ بِقـٌقشس وذـٜ شّٔقن وصقشاس وذـاٜ  م1998يف ظٚم 

( MTVبٚرا أمٚوٕٝ شتقديق وذـاٜ ٕٔقياقرك ُٕٔار، وذـاٜ ٕٔقياقرك رإجارز و)

 ( وؿْٚة شُٚي ؾٚي USAُِٕٔقديقن وؿْٚة )

 36با  CBSم اشتخدم ردشتقن ؾٔٚـقم ـَْىٜ إىالق فؼاء 1999يف أيِقل ظٚم 

 بِٔقن دوٓر 

رت جمِٜ ؾقرب  م 1999بِٔقن دوٓر ظٚم  4 9س ثروتف با ؿدَّ
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ؼ شاْقات، افتحاؼ ام وـٚن ظّره ظ1881َؿِدَم ُٕٔقٓز بريتزـر إػ صُٔٚؽق ظٚم 

ًٚ بف وشااّمُه: )بريتزـار وبّدرشٜ مًٚئٜٔ ودرس  ًٚ خٚص بريتزـار(،  افَٕٚقن، اؾتت  مُتٌ

م، وـذفؽ 1961ـِٜٔ افَٕٚقن يف هٚرؾٚرد ظٚم م مـ 1896خترج ابْف أبرام ادقفقد ظٚم 

 م 1967خترج ابْف أخر جٚك مـ ـِٜٔ افَٕٚقن مـ جٚمًٜ ٕقرث وشٔسن ظٚم 

هظٚن مٚ أصٌ  أبرام وجٚك افًَِغ ادادبريـ فْجاٚح آشاتثامرات يف افًَاٚرات 

 وذاء إظامل، ممٚ أدى إػ تٖشٔس امزاضقريٜ ظٚئِٜٔ شّٔٝ جمّقظٜ مٚرمقن 

افثروة احلََٜٔ بؼاء ذـٜ ـقري، وهل تهاْع افَٓاقة ادُثٍاٜ، ـاٚن أبارام  بدأت

إْٕاٚ ٓ ٕاٗمـ بٚفًّاؾ »يٗمـ ب٘بَٚء ذـٚتف اخلٚصٜ بادًٓ ماـ إذاك ادًاٚمهغ ؾٔٓاٚ 

افنًٌل: ٕن أصحٚب إشٓؿ ؿهري افْير إوٚؾٜ إػ أنَّ إجٌٚرٕٚ ظذ اإلؾهاٚح ظاـ 

  شحٓٚافهٍَٚت ؿد يٗذي افنيٜ افالزمٜ إلٕجٚ

، وحهؾ ظذ إجٚزة يف افَٕٚقن مـ جٚمًاٜ ٕاقرث 1966وفد ابـ أبرام إول ظٚم 

م، وحهؾ ظذ صآٚدة يف 1966م، أمٚ أخقه روبرت ؾَد وفد ظٚم 1947ويًسن ظٚم 

 م ظْدمٚ تقيف جٚي 1999حتك ظٚم  اهلْدشٜ، أدار إخقان مٗشًٚت افًٚئِٜ

ٌََّف ذفؽ بٚدالـّاٜ ـٚن جٚي يتجْٛ ادخٚضرة فُْف ـٚن حيٛ إبرام ا فهٍَٚت وؿد ّص

حتٝ ؿٔٚدتف اصست ذـٜ مٚرمقن  شظْٔػ وهيع أثْٚء افتَدم فُْف يًْك ظْدمٚ يْتٓل»

شًِِٜ ؾْٚدق احلٔٚة، وخىقط افُٚريٌل ادُِٜٔ، وخىاقط برإٔاػ اعقياٜ، وخىاقط 

ـقٕتْْٔتٚل اعقيٜ، وجمِٜ مٚك ـقفز، ومٗشًٜ مقٕتاق ؽّاري فكماـ، وذـاٜ تُٔاٝ 

 و وؽرمهٚ مٚشس



 الظاهرة اليهودية

 - 54 - 

    م وأواٚف ثالثاغ ذـا1999ٜاشتِؿ تقمٚس مٓٚم وافده يف إبرام افهٍَٚت ظٚم 

 إػ ذـٜ مٚرمقن 

م وؿد ؿادرت جمِاٜ ؾاقربس ثاروة 1999بٌِٝ مًٌٔٚت مٚرمقن تًًٜ باليغ ظٚم 

 بِٔقن دوٓر  5 5روبرت بريتزـر با 

ذن إذا ـاٚن وشُٔقن هْٚك افُثر مـ ؿهص ٕجٚح افٔٓقد يف افهٍحٚت افَٚدمٜ، إ

 افٔٓقد هيتّقن بٚفتًِٔؿ مٚ افذي يُّْْل أن أؾًِف؟

ـِ صًقرًا بتَدير افذات ظـ ابْؽ  (1  اب

ـِ ظْده افَدرة ظذ إيثٚر ادًٍْٜ أجِٜ  (6  اب

 اخس فف أؾوؾ تًِٔؿ ممُـ  (3

ُِّؿ  (4 ر ظْده ظٚدات افتً  َضقِّ

5)  ًٚ ًٚ ظِّٔ ـِ ظْده ضّقح  اب

د مٓٚراتؽ بٚشتّرار  (6  جدِّ

 

إذا ٕير إوٓد إػ أهنؿ ظاذ أهناؿ أصاخٚص متّٔازيـ ومقهاقبغ، ؾا٘هنؿ شاقف 

ِّٔدة، إن ـؾ دروشؽ حاقل افتًِأؿ شاقف تًْال افُثار  يًًقن فتحهٔؾ إمقر اع

 ؾًاًل مٓام ـٕٚٝ مًتَداهتؿ  شافنًٛ ادختٚر»بٚفًٌْٜ هلؿ، اجًؾ أوٓدك ينًرون أهنؿ 

ِِّؿ ابْؽ تٚريخ ظٚئِتؽ ة  ظ ثف ظـ أرض أجداده، إذا ـٚن فًٚئِتؽ ظادَّ اخلٚص، وحدِّ

ِٜ إفٔؽ، حتك ٓ تتنتٝ هقيٜ افًٚئِٜ  ز ظذ أـثر ؾرظغ يّّتٚن بٚفهِ ِـّ  ؾروع، ر
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أظِط أوٓدك افَدرة ظذ رؤيٜ افًٚ. ـُؾ وظرؾٜ مُٚهنؿ مـ هاذا افًاٚ.، وبٚفًْاٌٜ 

ّٟ ادًاِّقن فِٔٓقد ؾ٘ن أحد أـثر افتجٚرب تٖثرًا يف ٍٕقشٓؿ هل زيٚ رة إهائٔؾ ـام حيا

 إػ مُٜ 

ّٔز هلٚ حيّل إوٓد ماـ افتاٖثرات افًأٌِٜ  إن إجيٚد خٍِٜٔ خٚصٜ بٚفًٚئِٜ وتراث مم

اخلٚرجٜٔ، إن أوفئؽ افذيـ يًتَدون أهنؿ ئًنقن يف ظٚ. ـٌر ؾقوقي وفأس فادهيؿ 

ٜ مًْٜٔ ؾٔف، يُقٕقن أؿؾ ؿدرة ظذ افسـٔز وأـثر  ّّ  ظروٜ فِتنتٝ مُٚن مًغ أو مٓ

جٜ، وٕتٚئجٓٚ ؽر مواّقٕٜ، وإن افَادرة ظاذ إيثاٚر  ُِّؿ ظِّٜٔ ضقيِٜ ومتدرِّ إن افتً

ُِّّٓٚ ظذ جرظٚت صٌرة مع مرور افقؿٝ   ادًٍْٜ أجِٜ يتؿُّ تً

َٚباؾ افًاِقك جيٛ أن يٌدأ أبٚء ب٘ظىٚء أوٓدهؿ مُٚؾخت ظاذ ادادى افىقياؾ م

ٍٜ أطٚؾرهؿ، يُّـ أن تَدم ادُٚؾٖة فاكوٓد افاذيـ يَقماقن باٖظامل  اإلجيٚيب مْذ ًٕقم

ِقن بًٔىٜ، ويُّـ أن تتٌع هذه ادُٚؾٖمْزفٜٔ  ة بُّٚؾخت أـثر ؿّٜٔ ٕوفئؽ افذيـ حيهِّ

 درجٚت دراشٜٔ ظٚفٜٔ

 ُتتّع ظِٔف افًٚئِٜ 
ٍ
أدؾع هلؿ مَٚباؾ  أوه ،جيٛ أن ٓ»يُّـ مثاًل تَديؿ فًٌٜ يف ظنٚء

، إن هاذا ـاالم مجٔاؾ وفُاـ شاحلهقل ظذ درجٚت: ٕن مـ واجٌٓؿ احلهقل ظِٔٓٚ

ًقا أوٓدهاؿ  ًٚ حيٌقن ادُٚؾخت، ٓ صؽ أنَّ ظذ أبٚء أن يناجِّ إضٍٚل مثؾ افٌُٚر متٚم

 ًٚ ًٚ، فُـ جيٛ أن يُقن هْٚك رء مِّقس أيو  مًْقي

ف بّقطػ افنآر، ويواٚف إػ ذفاؽ إن ادقطػ ينًر بروٚ أـز ظْدمٚ يتؿ تًّٔت

 ًٚ  مُٚؾٖة مٚفٜٔ أيو
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ُِّؿ» ِِّؾ مـ صٖن ُتربٜ افتً إن احلََٜٔ افًِّٜٔ هال  شفُـ افسـٔز ظذ افدرجٚت ؿد يَ

 ، ـام أن دخقل افُِٜٔ يًتّد ظذ إرؿٚم  أن افْجٚح إـٚديّل يَٚس بٚفدرجٚت

ام يتًِؼ بًّتٌَؾ أوٓدهؿ إن أبٚء افذيـ يُْرون أمهٜٔ افدرجٚت فًٔقا واؿًٔغ ؾٔ

 افتًِّٔل مع أين أواؾؼ ظذ أن افتًِؿ مـ أجؾ افتًِؿ مٌٓؿ جدًا خالل حٔٚة اإلًٕٚن 

ُٝ تِّٔذًا ـًقًٓ، وادقاد افتل بذفٝ جٓدًا ؾٔٓٚ ـٕٚٝ تِاؽ ادّٓاٜ بٚفًْاٌٜ يل:   فَد ـْ

   ظاٜ ـٚفًِقم وافتٚريخ  ـٕٚٝ تتوّـ ٕنٚضٚت مًِٜٔ، وـٚن افتاٚريخ ظٌاٚرة ظاـ جمّق

 مـ افَهص اعٔدة افتل صٚهدهتٚ ظذ افتٍِزيقن 

ًٚ ظزيزًا ظّع أـثر ماـ اددرشاٜ،  وظْدمٚ وصِٝ إػ افهػ اخلٚمس دَس وافدي صٔئ

ُٝ أريادهٚ  وهق مجع افًّالت، ووظدين بٖٕف شٔنسي يل جمّقظٜ ؽٚفٜٔ مـ افًّالت ـْ

ُٝ درجٜ رؾًٜٔ يف اددرشٜ، فًقء احلظ ـٚن اهلدف يَتو اؾ درجاٜ ل اإذا حََ أن أحهِّ

ظٚفٜٔ يف افريٚؤٚت وافٌِٜ إُِٓٔزيٜ، ـْٝ أـره هذه ادقاد، وٓ أبٚيل بتحهٔع ادتدين 

 ؾٔٓٚ 

ٔٝ  شافًِّٜ افٍؤٜ»خالل ؾهؾ  ذاك ـٚن ظعَّ أن أدرس هذه اداقاد جٔادًا، وواحَّ

 مـ وؿٝ افًِٛ اخلٚص يب وـٕٚٝ افْتٔجٜ مذهِٜ: ظْادمٚ حهاِٝ ظاذ 
ٍ
تاٚئٟ ٕبقء

 أؾوؾ 

ًٚ فدراشاتٓٚ، وافًاذر ه ُٝ وؿتا ذه ادقاد افتل ـْٝ أـرهٓٚ . تًد مزظجٜ ظْدمٚ باذف

ُٝ أمحِف  ُٝ جٔدًا يف افريٚؤٚت، وفًٝ جٔادًا يف افٌِاٜ إُِٓٔزياٜ»افذي ـْ .  شإٔٚ فً

ًٚ، ـام أن إشٚتذة افذيـ ـٕٚقا يًٚمِقْٕل ـنخٍص مٌْقذ بًاٌٛ تكاؾٚيت  يًد صحٔح

 أؾوؾ  افًٔئٜ بدؤوا يًٚمِقين بنُؾ
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 ُٝ ُٝ  شفًٌٜ»فُـ افثّـ بحدِّ ذاتف . يُـ . يُـ مٓاًم ؾَد أدرـ اددرشٜ، فَاد اـتًاٌ

 ادٓٚرات افدراشٜٔ وافثَٜ بٚفٍْس، وؿد أؾٚدين ذفؽ مدى احلٔٚة 

ُِّؿ إيثٚر ادًٍْٜ أجِٜ، وهل اشتثامر ادٚل يف افٌْؽ أو شاقق  هْٚك ضريَٜ أخرى فتً

دك أمقاهلؿ ظذ احلٚجٚت إٜٔٔ بٚشتىٚظتٓؿ أن يراؿٌاقا إشٓؿ، بدًٓ مـ أن يٍْؼ أوٓ

 ًٚ ًٚ ؾنٔئ  اشتثامرهؿ وينٚهدوه، وهق يّْق صٔئ

إن افَدرة ظذ إيثٚر ادًٍْٜ أجِٜ هل مٓٚرة أشٚشأٜ شاتُّْٓؿ ماـ دخاقل تِاؽ 

ادٓـ افتل حتتٚج إػ افتًِٔؿ فٍسة ضقيِٜ، إذا . يتًِؿ إوٓد مْذ ضٍقفتٓؿ هذه ادٓاٚرة 

 ًٛ ظِٔٓؿ ذفؽ ظْدمٚ يُزون شٔه

ِٞ افدـتقر شقيؾ افذ أشامه )أمريُٚ افًرؿٜٔ( وجد أن  أحد أشاٌٚب افادخؾ »يف بح

، بؾ هؿ أؾوؾ تًِٔاًم ؾٓاؿ ادرتٍع ظْد افٔٓقد هق أهنؿ فًٔقا أـثر تًِٔاًم مـ ؽرهؿ ؾَط

  شٛ ظِٔٓٚيتٚرون افُِٔٚت إؾوؾ وافٍروع ادربحٜ افتل يُثر افىِ

إن أـز خىٖ يُّـ أن يتخذه افقافدان هاق أن يرشاِقا ابآْؿ إػ ـِٔاٜ تُاقن دون 

مًتقى ؿدراتف، إن جزءًا مـ ظِّٜٔ افسبٜٔ يٖيت مـ افدروس افتل يتًِّٓٚ افىٚفاٛ ماـ 

ـام تنحذ ؿىًاٜ ماـ احلدياد ؿىًاٜ أخارى، ـاذفؽ يناحذ »زمالئف، يَقل افتِّقد: 

ًٚ افىٚفٌٚن ـؾٌّ مْٓام أخر ]ظ ـاذفؽ حيادد أصادؿٚء افقفاد افٌٔئاٜ  شْدمٚ يدرشاٚن مًا

آجتامظٜٔ افتل شتحٔط بف، إذ شٔهٌحقن أصدؿَٚءه ضقال احلٔٚة وذـاَٚءه يف افًّاؾ، 

ُٜ إشٚتذة ٕقظٜٔ افىالب   وربام تُقن ذيُٜ حٔٚتف مْٓؿ، ـذفؽ حتدد ٕقظٔ
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هاٚء فُل تًرف مًتقى اددرشٜ افتال ترياد وواع أوٓدك ؾٔٓاٚ راجاع آخار إح 

مقجقد يف جمِٜ )تَرير أخٌٚر افقٓيٚت ادتحدة وافًٚ.( هذه ادجِاٜ تواع ؿٚئّاٜ بُاؾ 

ٓٚ بحًٛ مًٚير مقوقظٜٔ   افُِٔٚت وتهٍِّْ

ًٚ دائااًم ماـ افْٚحٔاٜ  ًٚ، وهاق فأس ممُْا إن اختٔٚر أؾوؾ ـِٔاٜ فأس أمارًا  وريا

 آؿتهٚديٜ أو إـٚدئّٜ 

ت أؿًٚط مًَقفٜ، وهل تقؾر تًِٔاًم ممتاٚزًا هْٚك مًٚهد مـ افدرجٜ افثٕٜٚٔ جٔدة وذا

، ظاذ ـاؾ حاٚل SATوٓ حتتٚج إػ صٓٚدات رشّٜٔ أو درجٚت ظٚفٜٔ يف ؾحص افاا 

افُِٔٚت ادقجقدة يف آخر درجتغ ماـ درجاٚت افتهأْػ، أماٚ افُِٔاٚت  جيٛ ُتْٛ

 ًٚ  احلديثٜ ؾٔجٛ آبتًٚد ظْٓٚ متٚم

مـ ؿدرة إباقيـ ادٚدياٜ ومادخراهتٚ، ويف بٚفًٌْٜ فُِثريـ ُتًتز ـٍِٜ افُِٜٔ أـثر 

أشقأ إحقال يُّـ فِىٚفٛ أن يًتًغ بَرٍض فِىالب فُـ هذا افىٚفاٛ ٓ يُّاـ 

 أن يًتٍٔد مـ شْغ دراشتف يف افًّؾ 

إن افتوحٜٔ بّْط احلٔٚة مـ ؿٌؾ افىٚفٛ وظٚئِتف مـ أجِؾ تًٍِٔؿ أؾوؾ هق اشاتثامر 

 مٍٔد ظذ اددى افًٌٔد 

ًٚ فًِّاؾ، إن إٓتٌاٚه إػ افًاٚ.  إن حتديد آُتٚهٚت افًٚئدة واشتٌالهلٚ ُيْنئ ؾرص

ًٚ مٌٓؿ فقوًؽ يف ادَدمٜ  ًٚ وظٚدٔ  دِٔ

هذا ٓ يًْل بٚفىٌع أن تَك اهتاممؽ ظذ ؿًؿ إظامل يف افهحػ، بؾ أن يُاقن 

 بنُؾ ظٚم فديؽ إدراك واشع دٔقل ادًتُِٓغ وافٍْقن وافًِقم 
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ْٔاٍؾ مًاغ أو تُْقفقجٔاٚ مًْٔاٜ  بًض افْجٚحٚت افٌُرة حادثٝ بًاٌٛ رصاد َم

فِرادياق  NBCٕقف مٗشاس صاٌُٜ افاا روآشتٍٚدة مـ ذفؽ، فَد أدرك دئٍاد شاٚ

ْقفقجٔاٚ احلديثاٜ فكجٓازة وافتٍِزيقن مْاذ وؿاٝ مٌُار أؾاٚق افتال تًاد هباٚ افتُ

 افالشُِٜٔ 

م وؿد جٚءت ظٚئِتف إػ أمريُٚ ظٚم 1891ٔٚ ظٚم وفد دئٍد يف مديْٜ مًْؽ يف روش

شاٚرٕقف افهاٌر أن ياسك اددرشاٜ م تقيفِّ وافده وـٚن ظاذ 1916، يف ظٚم م1911

ويذهٛ إػ افًّؾ يف مٗشًٜ فِتٌِراف فُل ُئًؾ ًٍٕف وأهتف، وبدون تًِٔؿ رشّل 

 ُِٜٔ درس افُتٛ افتل تزيد مـ ؾّٓف دْٓتف، وأصٌ  ظٚماًل ظذ إجٓزة افالش

اـتًٛ بًض افنٓرة حغ ـٚن أول ظٚمؾ ٓشُِل يِتَط إصٚرة ؽرق افتٔتٕٚؽ ظٚم 

 م 1916

م أدرك إمُٕٜٚٔ افتقاصؾ افالشُِل اهلٚئِٜ وظرض ظذ رؤشٚئف ؾُرة 1915يف ظٚم 

تٖشٔس أول دىٜ إذاظٜٔ حتٝ اشؿ )صاْدوق ادقشأَك( وؿاد ُتٚهاؾ رؤشاٚؤه هاذه 

( أوجد ذـٜ افاا RCAٝ مٗشًتف مـ ؿٌؾ افا )م ظْدمٚ اصُسي1966افٍُرة، يف ظٚم 

NBC  أول صٌُٜ فٌِٞ اإلذاظل 

ًٚ، وشاّ  فاف بٕ٘ناٚء 1963ويف ظٚم  م رأى شٚرٕقف إمُٕٜٚٔ افٌٞ افتٍِزيقين أيوا

  افتٍِزيقٕٜٔ  NBC أول دىٜ تٍِزيقٕٜٔ أصٌحٝ ؾٔام بًد صٌُٜ

ُِّؿ ؾ٘هنام ييبٚن مثاًل مٓاّمً  ٕوٓدمهٚ فُل يَتدوا باف،  ظْدمٚ يٌدي افقافدان ظٚدات افتً

ُِّؿ   إهنام يرإٔٓؿ ؿّٜٔ افَراءة وافتً
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إن افَراءة هل صُؾ مـ أصُٚل إيثٚر ادًٍْٜ أجِٜ، ؾَراءُة ـتٚب تًاتٌرق افُثار 

 مـ افقؿٝ وافثّرة تٖيت يف افٍهؾ إخر 

د ظذ أمهٜٔ افْيارة افًٚدٔاٜ،  ِـّ صجع أوٓدك ظذ رؤيٜ إخٌٚر وؿراءة افهحػ، وأ

ؿ، إن جي ٛ أن يُقن فِقافديـ َٕٚصٚت متُررة مع أبْٚءمهٚ حقا إحداث ادْٚشٌٜ فًِّْٓ

 ذفؽ شْٔنط خٔٚل أوٓدك وشٔزيُد مـ مًرؾتٓؿ 

إن افروابط ب٘هائٔؾ بٚفًٌْٜ فكضٍٚل افٔٓقد تًىٔٓؿ ٕيارة ظٚدٔاٜ، وهاؿ يتاٚبًقن 

د اهت امم ظٚبر، شٔهاٌحقن إحداث اعٚريٜ يف إهائٔؾ وافؼق إوشط بٖـثر مـ جمرَّ

ًٚ مع اعٌراؾٔٚ وافٌِٜ إجٌْٜٔ وإحداث افًٚدٜٔ   أـثر تٖفَ

ع أضٍٚفؽ ظذ تىقير مًجاؿ واشاع ماـ إفٍاٚظ ؾٓال تناُؾ حاقايل ثِاٞ  صجِّ

افاذي يًِاٛ دورًا ـٌارًا يف دخاقل  SATافًالمٚت يف افًَؿ افٍِيل مـ ؾحص افا 

 اعٚمًٚت 

دهؿ بتٍ ًٍر دائٍؿ فُِِامت اعديادة افتال تيٓار يف احلٔاٚة إبدأ بٚفَراءة ٕبْٚئؽ وزوِّ

 افٔقمٜٔ 

 ًٚ ًٚ فِتًِأؿ ادادرد، وـاام ذـارُت شاٚبَ يف ادْزل ُيًتز افتًِٔؿ افًٚيل تىقرًا ضًٌٔٔا

ْواؿ؟ وماٚ هال افًٗال هْٚ فٔس حقل إوامم افقفد إػ اعٚمًٜ، وإٕام حاقل متاك شٔ

 رهٚ؟ادْٜٓ افتل شٔختٚ

ًٚ فالدخٚر مـ أجؾ اعٚمًٜ دع ابْؽ يىَِّع ظذ احلًاٚب بٕٚتياٚم،  إذا ووًٝ حًٚب

ُٜ افدخقل إػ اعٚمًٜ  َِّام ٕام احلًٚب ّٕٝ حتّٔ  ـ
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ر جيًاؾ ؾاٚتقرة اعٚمًاٜ  ُِّ ًٚ فُـ ؾت  برٕٚمٟ ادخٚر يف ظّر مٌ ؿد يٌدو إمر تًٌٔىٔ

 ًٚ  أؿؾَّ إؿالؿ

افتخىٔط يُّـ أن يًٚظد ظذ ُتْٛ افَرارات  إن افٍُِٜ ادٚديٜ فِجٚمًٜ ـٌرة فُـ

ادٌْٜٔ ظذ أشٚس ماٚدي ؾَاط، إن اشاتثامر يًاٚوي مئتال دوٓر يف افنآر يٌادأ ظْاد 

افقٓدة، شقف جيْل أـثر مـ مئٜ أفػ دوٓر ظْدمٚ يٌِغ افىٍؾ افثٚمْٜ ظؼة مـ ظّره 

حُقمٔاٜ، إذا  %، وهذا يٍُل فتٌىٜٔ افتٍُِٜ افقشىٜٔ يف مٗشًٜ ت8ًِّٜٔٔبًٚئد ؿدره 

ـٚن ضٍِؽ مٗهاًل دٗشًٜ أؾوؾ هْاٚك افَاروض واداْ  افدراشأٜ وؽرهاٚ فتٌىٔاٜ 

َِّاام  افَْص، ادنُِٜ افٌُرة هل ـام هق احلاٚل يف آدخاٚر ماـ أجاؾ افتَٚظاد إٔاؽ ـ

 إتيرت أـثر أصٌ  آدخٚر افنٓري أـثر صًقبٜ مـ افْٚحٜٔ ادٚديٜ 

 

       

 آدخٚر افنٓري افًْقات حتك دخقل اعٚمًٜ

 دوٓر 611 شْٜ 18

 دوٓر 651 شْٜ 16

 دوٓر 365 شْٜ 14

 دوٓر 465 شْٜ 16

 دوٓر 551 شْٜ 11

 دوٓر 751 شْٜ 8
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 دوٓر 111 1 شْٜ 6

 دوٓر 811 1 شْٜ 4

د مٓٚراتاؽ بٚشاتّرار، شاقاًء  ًٚ يف أيِّ مْٜٓ، جياٛ أن ُتادِّ إذا أردَت أن تُقَن متٍقؿ

ك  َّّ د مًِقمٚتؽ، وهاذا يًا ًٚ أو أشتٚذًا أو حتك تٚجرًا، جيٛ أن ُتدِّ ًٚ أو دٚشٌ ـْٝ ضٌٌٔ

ُِّؿ مدى احلٔٚة    افتً

ة ؾَط مع افتىقر افنيع يف تُْقفقجٔٚ افٌُّٔقتر أصٌحٝ مٓٚرات افٌُّٔقتر مٍٔد

ًٚ ٕددة ظٚمغ أ ًٚ بدون ُتديد مًتّر يٍَد ؿّٔتاف، إذا ـٕٚاٝ و ثالثٜ، إنَّ تًِٔاًم جٚمًٔ يري

َؽ يف ووٍع أوًػ يف مُٚن ظِّؽ  ًُ  ادًرؾٜ هل افَقة، ؾٚفٌَٚء جٚهاًل يَو

 إن افتًِٔؿ افتٍْٔذي ودورات بْٚء ادٓٚرات هل اشتثامر وفًٔٝ ٍَٕٚت 

حٔٚتاؽ، إن ذفاؽ شاقف يَاقي  ُِّؿ ضقال شّْل دع أوٓدك يروٕؽ ـٔػ تتٚبع افتً

َْؽ مـ منٚرـتٓؿ يف خزاتؽ افتًِّٜٔٔ  ُِّ ُِّؿ وُيّ  صًقرهؿ بٖمهٜٔ افتً
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 :الفصل الثاني
   

يٌذل افٔٓقد مٚهَلؿ ووؿَتٓؿ يف إظامل اخلريٜ وآجتامظٜٔ حلاميٜ جمتًّٓؿ وتَقيتاف، 

دتًَِٜ هبذا افنٖن ٓ تهدق ظذ افرؽؿ مـ ؿِٜ ظدد افٔٓقد، ظذ افرؽؿ ماـ إن إرؿٚم ا

ًٚ يف افٌالد   افهٔٝ افنٚئع ظـ بخؾ افٔٓقد إٓ أهنؿ أـثر إؿِٔٚت افًرؿٜٔ ـرم

ًٚ يف ؿااقة  إن ؿاادرهتؿ ظااذ تْياأؿ وتقحٔااد افَااقة آؿتهااٚديٜ فًٌااٝ دورًا أشٚشاأ

ظاامل اخلرياٜ ٓ يادظؿ ؾَاط جماتًّٓؿ ادجتًّٚت إمرئُٜ افٔٓقديٜ، إن تزظٓؿ فك

 ادتًَّع ظز افًٚ.، وإٕام يًٚظد افٔٓقد إؾراد ظذ حتهٔؾ افٌْك وافَقة آؿتهٚديٜ 

يف ادجتّع افٔٓقدي أدى  شإٔٝ ؽٌْل بَدر مٚ تًتىُٔع اإلٍٕٚق»فَد ـتٛ يف افتِّقد: 

 إٍٕٚق افٔٓقد إػ جًِٓؿ أؽْٔٚء 

َِّف  ( أـثر ووقحًٚ Leviticusإن ـتٚب ) تٛ ؾٔف: )جيٛ أن ٓ ُتْل احلهٚد ـ ـُ ؾَد 

 (1) ؾام يٌَك يف افزاويٜ جيٛ ترـف فٍَِراء( 

 ًٚ ـام يٍٓؿ افٔٓقد أن ادجتّع ظْدمٚ يدم ًٍٕف يًاتىٔع أن ياتحُؿ يف مهاره ضٌَا

  شمـ يدؾع حيؼ فف افَقل»فِحُّٜ افٔٓقديٜ 

ًاٚظدات اإلًٕإٜٚٔ إن هذه افًٍِاٍٜ افتال تْاٚدي بٚٓـتٍاٚء افاذايت تىٌاؼ ظاذ اد

وافتجًّٚت احلُقمٜٔ يف ادقاؤع ادّٜٓ، يًتَد افٔٓقد إٔف إذا اظتّدت جمّقظتؽ ظذ 

 متقيؾ أخريـ شتهٌ  تٚبًٜ هلؿ 

                                                 

(1) (Leviticus :):ؾرد مـ ؿٌِٜٔ ٓو افًزإٜٔ  )ادسجؿ( الالوي 
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يٌاغِّ  -وتٖثراتف افًٌِٜٔ–إن ؿٚئّٜ ؿهرة مـ احلَٚئؼ ظـ شخٚء افٔٓقد إمرئُغ 

ٚل  ًَّ  صقرة ادجتّع افٌْل وافُريؿ وافٍ

ًٚ ظذ إظامل اخلريٜ يف حغ يٍْؼ6ُل يٍْؼ إمري %، 4افٔٓقدي  % مـ راتٌف وشىٔ

 United Jewish( UJAإن افتزظاٚت افًاْقيٜ افتال ُتّاع ماـ أجاؾ افٔٓاقد  )

Appeal  ُُتّع مـ ًٚ  % مـ ظدد افًُٚن 6تهؾ إػ بِٔقن دوٓر شْقي

اد  ِٔاقن ب 6 3تزظاٚت ؿادرهٚ  United Wayبٚدَٚبؾ ُتّع محِٜ افىرياؼ ادقحَّ

، ُتّع افتزظٚت مـ أجؾ افٔٓاقد بٚشتثْٚء جٔش اخلالص  مِٔقن متزع 36دوٓر مـ 

(UJA مااٚ يٍااقق أيَّ مٗشًااٜ خريااٜ أخاارى يف أمريُااٚ بااام ؾٔٓااٚ افهاأِٛ إمحاار )

 إمريُل واعًّٔٚت اخلريٜ افُٚثقفُٜٔٔ، ومجًٜٔ افنضٚن إمرئُٜ 

ـ ذفاؽ 1997بِٔقن دوٓر ظٚم  5 4فَد تزع افٔٓقد با  ّّ بِٔاقن دوٓر  5 1م، تو

مِٔااقن دوٓر إلهائٔااؾ،  711بِٔاقن فُِْاأس، و 6( و UJAدٗشًاٚت مْٓااٚ افااا )

 مِٔقن دوٓر دٗشًٚت ووـٚٓت تًِّٜٔٔ ودئْٜ واجتامظٜٔ  651و

ًٚ يف افقٓيٚت ادتحدة هؿ مـ افٔٓقد  إن ؾٍل افَٚئّٜ افًْقيٜ افتل  أـثر ادتزظغ ـرم

ًٚ(  111 ظـ )أـثر Worth Magazineروة( خترجٓٚ جمِٜ )افث % 35ـاٚن دًـ تزظ

مْٓؿ مـ افٔٓقد، إن هذه افَٚئّٜ ذات دٓفٜ: ٕهنٚ تذـر افتزظاٚت افتال ؿاٚم هباٚ ـاؾ 

صخص خالل حٔٚتف، ظذ رأس افَٚئّٜ يٖيت جقرج شاقروس افاذي تازع باٖـثر ماـ 

ًٚ( يف اف 15بِٔقين دوٓر فكظامل اخلريٜ، تزع بٔؾ ؽٔتس )رؿؿ  َٚئّٜ وهق فأس هيقديا

ًٚ( باا  63مِٔقن دوٓر، وتزع تٔد ترٕر )رؿؿ  196با   176يف افَٚئّٜ وهق فٔس هيقديا

 مِٔقن دوٓر 
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ًٚ إػ  إن ادٌٚفغ اددهنٜ افتال يادؾًٓٚ افٔٓاقد ٓ تًاقد إػ ؽْاٚهؿ ؾَاط، وإٕاام أيوا

 افٔٓقد  ؿوٚيٚ تْئّٓؿ اعٔد، وجٓقدهؿ افٌُرة افتل يٌذفقهنٚ يف مجع ادٚل خلدمٜ

فَد أصٌ  افٔٓقد مثًٚٓ حُيتذى فِّجّقظٚت إخرى افتل تريد أن تْنائ ماْيامت 

ًٚ بًد ظٚم   ؾًٚفٜ عّع افتزظٚت افتل تٌِل احتٔٚجٚهتٚ ادٚفٜٔ ظٚم

 يف ادجتّع افٔٓقدي هْٚك دائاًم وـٚفٜ دِٜٔ دًٚظدة افٔٓقد 

ش يف بِدٍة ٓ ُُتّع ؾٔٓٚ افتزظٚت ماـ ٓ ئً لوـام جٚء يف افتِّقد ؾ٘نَّ افًٚ. احلََٔ

 أجؾ إظامل اخلريٜ 

حٚؾظ افٔٓقد يف أوروبٚ خالل افًهقر افقشىك ظذ آفٔٚت فتقزيع افىًٚم وافثٔاٚب 

ظذ افٍَراء، وافٌرف ظذ ادًٚؾريـ، وافسـٚت ظذ إراماؾ، وحاٚؾيقا ظاذ افادظؿ 

  فًٌِّديـ فِّىَِٚت وافٔتٚمك، وظذ إجيٚد مَٚبر

ُـ ُيًّ  فِٔٓقد بٚفًٍر إػ أمريُٚ إذا . يُقٕقا ؿٚدريـ ظذ إظٕٜٚ إًٍٔٓؿ، فَاد . ي

ـااٚن بٔااس شاأتقؾٔزإٝ ؿٚئااد مًااتقضْٜ أمًااسدام اعدياادة ياارؾض افًااامح فِٔٓااقد 

دوا بٚٓظتْٚء بٍَرائٓؿ ومًقزهيؿ  َّٓ وـٚن يًٌد افٔٓقد إذا . يُقٕقا  بٚٓشتٔىٚن إذا . يتً

اٝ ادًاتقضْٜ، مْاذ ايف افؼـ مـ ادنٚرـغ إشٚشٔغ ًَ ٜ افتجٚريٜ إدٕٚٔاٜ افتال أشَّ

ذفؽ افقؿٝ حٚؾظ افٔٓقد ظذ إؿٚمٜ مٗشًٚت تَقم بخدمتٓؿ يف أمريُاٚ باام يف ذفاؽ 

 افقـٚفٜ افٔٓقديٜ، وبْٚي بري وهٚداشٚ 

يف احلََٜٔ فَد أدَّى هذا آظتامد ظاذ ـارم افٔٓاقد إػ واحادة ماـ افهاٍٚت افتال 

 قدي وهل افنحٚد افقاثؼ مـ ًٍٕف يتهػ هبٚ افٔٓ



 الظاهرة اليهودية

 - 66 - 

 

ًَٝ فاف خٌازًا أشاقد وخٌازًا أبأض،  ًٚ فِىًٚم ؾقَو ّٔدة ضٌِ دخؾ صحٚذ إػ مْزل ش

وـٚن إخر وًػ ثّـ اخلٌز إشقد، ؾٖخذ افنحٚذ يٖـؾ مْف، توٚيَٝ شٔدة ادْزل 

 ، ؾٖجاٚب افناحٚذشأٓ تًِؿ أن اخلٌز إبٔض أؽذ بّرتغ مـ اخلٌز إشاقد»ؾًٖفتف: 

 :ًٚ ُّ »مقاؾَ ٍٝ فَد ؾ اؾَّ شاْ ـُ ؿْٔل إن ضًّف يًتحؼ  رُت يف ذفؽ ظدة مرات، وفُـ صدِّ

  شدؾًتٔف!
 

ًٚ ـردِة ؾًٍؾ ظاذ افالشاٚمٜٔ–يف ـثر مـ احلٚٓت  إٔناٖ افٔٓاقد مٗشًاٚت  -أحٕٔٚ

 خريٜ اشتٍٚد مْٓٚ ادجتّع ـِف بام ؾٔف ؽر افٔٓقد 

ّ  فكضٌٚء افٔٓاقد بٚدامرشاٜ ؾٔٓاٚ ظذ شٌٔؾ ادثٚل، ظْدمٚ ـٕٚٝ ادًتنٍٔٚت ٓ تً

 بْك افٔٓقد مًتنٍٔٚهتؿ اخلٚصٜ ادٍتقحٜ فُؾ إضٌٚء وادرى 

ـذفؽ بْك افٔٓقد افُثر مـ افْقادي بًٌٛ افًٔٚشٚت اإلؿهٚئٜٔ افتل ـٚن افاًٌض 

 % مـ ادتزظغ افٔٓقد حيكون تزظٚهتؿ بٚدٗشًٚت اخلريٜ افٔٓقديٜ 11يتًٌٓٚ، إن 

د أـثر ادتزظغ فِجٚمًٚت وادُتٌٚت وادًتنٍٔٚت وادتٚحػ وذـٚت ُيًتز افٔٓق

 افًٍّٔقٕٔٚت وإوبرا 

ظذ افهًٔد افدويل ُيًتز دظؿ إهائٔؾ أمرًا صديد إمهٜٔ ظْد افٔٓقد، وهاق يتَِاك 

افًٚ. ُيًٚرع افٔٓاقد يف دظاًم ـٌرًا جدًا، وظْدمٚ يتًرض افٔٓقد إػ افتٓديد يف أي مٍُٚن 

ئُقن إػ إرشٚل ادٚل، ـام حدث ظْدمٚ هددت ادجٚظٜ هيقد أثٔقبٔٚ، وظْد إظٚدة إمر

 تقضغ افٔٓقد افروس بًد اهنٔٚر آحتٚد افًقؾٔتل 

ًٚ تُقن احلٚجٜ إػ ادًٚظدة مًتًجِٜ، يف حرب  م بادأت احلارب ظاذ 1973أحٕٔٚ

ًٚ اشاتًدادًا إهائٔؾ هبجقم مٍٚجئ ظْدمٚ ـٚن افٔٓقد إمرئُغ يرتدون ثٔٚهبؿ ص ٌٚح
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ادة  اٍس يف افُْٔس، ـٚشتجٚبٜ هلاذا افتٓدياد مجًاٝ هٔئاٜ اإلؽٚثاٜ افٔٓقدياٜ ادقحَّ فَدَّ

(UJA)  مئٜ مِٔقن دوٓر َٕدًا خالل أشٌقع 

رًا دظّٓااؿ ادٌااٚذ إلهائٔااؾ، وهااؿ يتجااٚوزون  يزيااد افٔٓااقد إمرئُااقن مااٗخَّ

 افقـٚٓت اإلهائِٜٔٔ احلُقمٜٔ 

غ افًرب واإلهائِٔٔغ تزظٟ افُثريـ، ؾًٌوآؿ يًتزهاٚ إن شر ظِّٜٔ افًالم ب

دون وادحٚؾيقن بٚإلهٕٜٚ، بًٌٛ  هيًٜ، وافًٌض يًزهٚ بىٔئٜ، ـام ينًر افٔٓقد ادجدِّ

اظتٌٚر أن افذيـ يدخِقن يف افٔٓقديٜ ظاـ ضرياؼ احلٚخٚماٚت إرثاقذـس هاؿ ؾَاط 

 بّقجٛ ؿٕٚقن افًقدة ادٗهِقن فِحهقل ظذ اعًْٜٔ، 

بِٔاقن دوٓر  6بِٔاقن إػ  5 1ازدادت ادًٚظدات ادٌٚذة ؽر احلُقمٜٔ ماـ  فَد

ًٚ مـ ظٚم  م، أثْاٚء ذفاؽ إخٍواٝ افتزظاٚت ماـ هٔئاٜ 1998م إػ ظٚم 1993شْقي

ادة )  675% ماـ 61( إػ ادٗشًاٚت احلُقمٔاٜ بَّادار UJAاإلؽٚثٜ افٔٓقديٜ ادقحَّ

 م 1997ٚم مِٔقن دوٓر ظ 617م إػ 1986مِٔقن دوٓر ظٚم 

َ افٔٓقد ظذ أن افتزع  يتِػ افٔٓقد ظـ ؽر افٔٓقد يف ٕيرهتؿ إػ افتزظٚت، فَد ُريبِّ

ّٛ أخريـ وافنٍَٜ ظِٔٓؿ   هق واجٛ تَتؤف افًدافٜ آجتامظٜٔ، وفٔس ح

ِّاٜ زيادك ( وهل ماٖخقذة ماـ ـtzedakahإن ـِّٜ تزع بٚفًزيٜ هل تزايداـٚ )

(zedek وافتل تًْل )«ٜشاحلؼ»أو  شافًداف ( أمٚ ـِّاٜ تناٚريتلcharity ؾّاٖخقذة )

( وافتل تًْال احلاٛ، ـاذفؽ ـِّاٜ اإلحًاٚن caritasمـ ـِّٜ ـٚريتٚس افالتْٜٔٔ )

(philantthropy )ًٜٕٕٔٚ( مٖخقذة مـ افٌِٜ اإلؽرئَٜ وهل تًْل )حٛ اإل 
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ك ؿٌاقًٓ فادى افٔٓاقد بًاٌٛ آواىٓٚد إن دظؿ افًدافٜ آجتامظٜٔ مقوقع يَِا

 افًْكي افذي ظٕٚقا مْف 

ك افًدافٜ» َّّ  افتِّقد  شظذ مٚذا يرتُز افًٚ.؟ ظذ دظٚمٜ واحدة ُتً

صاًٚر ُتّاع  شٓ يًتىٔع افٔٓقد أن حيََقا ادًٚواة ًٍٕٕٓؿ إذا . تتحَؼ فِجّٔع»

 ( 1916إمرئُغ افٔٓقد )

ـٌ ظّعٌّ جداً   مَاداره  إنَّ افٔٓقديٜ دي
ٍ
ز ظذ افْتٚئٟ، ظْدمٚ َٕاٚرن باغ ظىاٚء ِـّ ؾٓق ير

مخًٜ دوٓرات بداؾع افِىػ، وآخر مَداره مئٜ دوٓر باداؾع افقاجاٛ، ؾا٘ن افًىاٚء 

 إـز هق إؾوؾ: ٕٕف حيَؼ ٕتٔجٜ أؾوؾ 

َِـ فِاذيـ  ًْ إنَّ هذا يٍنِّ دٚذا تًىل ادٗشًٚت اخلريٜ افٔٓقديٜ افُثر مـ افتَدير ادُ

ُع ظذ مزيد مـ افتزظٚت زظقن بٌّٚفغ ـٌرةيت  ، إهنٚ تنجِّ

، فَاد  إن افتزع إؾوؾ يف افٔٓقديٜ هق ذفؽ افذي هيدف إػ ؾٍّ َِ اَت ًْ ٌٍِؾ ُم َْ َت ًْ صْع ُم

ؼ ثاامين درجاٚت احّدد مٗشس مٚيّقٕٚيد وهق ظٚ. وؾًِٔقف ماـ افَارن افثاٚين ظا

 فِتزايداـٚ: 

د  (1  افنخص افذي ُيًىل وهق مسدِّ

 ص افذي يًىل بًخٚء، وفُـ أؿؾ مـ متقشط إٍٕٚؿف افنخ (6

 افنخص افذي يًىل ادٌِغ ادْٚشٛ وفُـ بًد أن ُيًٖل  (3

 افنخص افذي يًىل ؿٌؾ أن ُيًٖل  (4

 افنخص افذي يًىل دون أن يًرف ادتَِل فُـ ادتَِل يًرؾف  (5

 افنخص افذي يًىل دون أن ُيًرف مـ هق؟ (6
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 أن ُيًرف مـ هق؟ افنخص افذي يًىل دون أن يًرف ادتَِل ودون (7

ًٚ بًٍْاف ماـ  (8 ًٚ آخر بتُّْٔف مـ أن يهاٌ  مُتٍٔا افنخص افذي يًٚظد صخه

 خالل مْحٜ أو ؿرٍض، أو بًّٚظدتف ظذ اـتًٚب مٓٚرٍة أو افًثقر ظذ وطٍٜٔ 

 شرماز افَداشاٜ»( Leviticusإوٚؾٜ إػ ذفؽ، فَاد وصاػ ـتاٚب فٍٔتُٔاقس )

شٜ: ٕن اهلل مَدَّ »بَقفف:  س، فُـ تًٌرٕٚ ظـ هذه افَداشٜ ٓ يُقن يف إن اإلًٕٕٜٚٔ مَدَّ

از مًيّف مـ خالل أؾًٍٚل ُتٚه اهلل ـٚفًٌٚدة وافتٖمؾ وافتوحٔٚت، إن  ِـّ رمز افَداشاٜ ير

  شُتٚه إصخٚص أخريـ تْٚظذ مًٗوفٔ

هْٚك ؾرق ـٌر بغ افُْأس وافًُْٔاٜ، وهال افىريَاٜ افتال يادظؿ هباٚ افُْأس 

عّع إشٌقظل افىقظل فكمقال، يَقم افُْٔس بجّع افٔٓقدي مٗشًٚتف، ؾٌدًٓ مـ ا

 رشقم افًوقيٜ مـ ـؾ ظٚئِٜ ـام يًٍؾ أي ٕٚدي ريٚيض 

ٜ ظِٔاف، وُتّاع ايتؿ حًٚب آحتٔٚجٚت افًْقيٜ ُفُؾِّ مًٌٍد مـ ؿٌؾ اهلٔئاٜ ادؼؾا

ًٚ فذفؽ   افرشقم ضٌَ

 مًيؿ خىط مجع افرشقم تًّ  بًٌض افتخٍٔوٚت ظذ رشقم افًزاب وافًٚئالت

 اعديدة وإظوٚء افَدامك، بحٔٞ يُقن دؾع افرشقم يف متْٚول اعّٔع 

اـ مًياؿ أظواٚء افُْأس % ٓ يتؿ 11إن ًٌٕٜ  َٓ اشتجداؤهٚ: ٕٕف إذا ٕيرٕاٚ إػ ِم

ؾ شٔتجٚوز حٚجٜ افُْٔس   شْجد أن ادٌِغ ادحهَّ

ًٚ أـثر مـ اعّع إشاٌقظل فتٌى ٔاٜ إن ووع جدول فدؾع افرشقم ُيًتز أمرًا مْىَٔ

ٍَٕٚت افُْٔس: ٕن افَِٔؾ جدًا مـ افٔٓقد إمرئُغ ياحيون إػ افُْٔس بناُؾ 

 أشٌقظل 



 الظاهرة اليهودية

 - 71 - 

مـ ٕٚحٜٔ أخرى، أوفئؽ افٔٓقد افذيـ يِتحَقن بْنٚضٚت افُْٔس بنُؾ ظاريض، 

أو افٔٓقد افٍَراء ُيًٍقن مـ دؾع افًَاط افًاْقي، ـاام أن اخلادمٚت إشٚشأٜ افتال 

 Yom( وياقم ـٔاز )Rosh Hashsnsهٚصإٚٚ ) ُيَدمٓٚ افُْٔس ـٖظٔاٚد افاروش

Kyyirافاذيـ فادهيؿ ظواقيٜ ـٚمِاٜ يف افُْأس،  ( ٓ ينٚرك هبٚ ظٚدًة إٓ إظواٚء

 ويدؾًقن رشقمٓؿ بنُؾ ـٚمؾ 
 

يف ظٔد يقم ـٔز جٚء رجؾ إػ افُْٔس، وهق يف حٚفٜ مـ اإلثاٚرة افقاواحٜ، شاٖفف 

بىٚؿاٜ، أرياد أن أؿٚباؾ أخال )أيب  فٔس فديَّ »مدؿِّؼ بىٚؿٚت افدخقل ظـ بىٚؿٜ ؾَٚل: 

هذه ؿهٜ مًروؾاٜ، هْاٚك دائااًم »، ؾَٚل مدّؿؼ افٌىٚؿٚت: شتٌِٚوم( فدي رشٚفٜ مّٜٓ فف

ًٚ آخار ب مُٕٚا ، أجاٚب شأصخٚص مثِؽ حيٚوفقن افتًِؾ إػ احتٍٚٓت إظٔاٚد، جارِّ

ـثار أؿًؿ فؽ إْٔل أريد أن أبِغ أخل أمرًا مٚ، شقف ترى فـ يًتٌرق إمر أ»افرجؾ: 

ًٚ شٖظىٔؽ ؾرصٜ فِادخقل، وفُاـ »، ٕير إفٔف اددؿؼ ضقياًل، ثؿ ؿٚل: شمـ دؿَٜٔ حًْ

!   شإيٚك أن أفتَىؽ وإٔٝ تهعِّ
 

ًٚ، وهال إٕناٚء اعًّٔاٚت  ٜ شٚظد هبٚ افٔٓاقد إًٍٔآؿ مٚفٔا َّّ هْٚك ضريَٜ أخرة مٓ

ًٚ جمٚ  ٕٜٔ دًٚظدة ادٓٚجريـ وادحتٚجغ بنُؾ مٌٚذ افٔٓقديٜ افتل تَدم ؿروو

 ًٚ يقجد حقايل أربًغ مٗشًٜ مـ هذا افْقع يف افقٓيٚت ادتحدة، وهل تَدم ؿروو

ُّٔقن بدظؿ هذه ادٗشًٚت،  41با  فقن ادحِ ًٚ بدون ؾقائد، يَقم ادّقِّ مِٔقن دوٓر شْقي

َٛ يف وهل مدظقمٜ مـ ادجتّع افٔٓقدي تِا ـُ ـتاٚب اإلـًاقَدس  بنُؾ حكي، ـاام 
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Exodus «قا ُتاٚهٓؿ ـادائْغ، ٓ تٖخاذوا اإذا أدٕتؿ صًٌل افٍَراء مُْؿ، ٓ تتكؾا

  شؾٚئدًة مْٓؿ

ًٚ فكصخٚص افذيـ ٓ يقجد ماـ يًاٚظدهؿ، وافاذيـ  م ديقٕ إن هذه اعًّٔٚت تَدِّ

، وهال افتال تادؾع credit hitoryفٔس فدهيؿ أي شجؾ يف بىٚؿٚت افادؾع ادًاٌؼ 

 ممٚ تدؾًف افٌْقك ظٚدًة  أمقآً أؿؾ

يف بدايٜ هذا افَرن )افَرن افًؼيـ( اشتخدم ادٓٚجرون افٔٓقد هذا افَرض فٌِادء 

ٍٜ هبؿ وحتَٔؼ آـتٍٚء افذايت   بٖظامٍل خٚص

ؼاء بواٚئًٓؿ ايف مديْٜ ٕٔقيقرك ـٚن افٌٚئًقن اعّقافقن يًتخدمقن افَاروض فا

 إوفٜٔ افتل ـٕٚقا ئًٌقهنٚ ظذ ظربٚهتؿ 

ٍٝ أو شٔٚرٍة مًاتًِّٜ اف  بٔ
ِ
َّٜٔ فؼاء ٔقم ُتًتخدم هذه افَروض فتًديد افدؾًٜ إوف

 بحٔٞ يًتىٔع ادٓٚجرون افروس إٓتيٚر حتك احلهقل ظذ ظّؾ 

ًٚ، إن ادجتّاع يف  ّٔزة ادٍٚجئٜ هلذه ادٗشًٚت هل أهنٚ ُتَِرض ؽر افٔٓاقد أيوا إن اد

اٌ   حٚجٜ مٚشٜ إػ هذه اخلدمٜ، وهل ضريَٜ ؾًٚفٜ فتٌٔر افْيرة افًْكيٜ ـام هق مقوَّ

 : wall street journalيف هذه افَهٜ ادذـقرة يف جمِٜ وول شسيٝ 

احتٚج افًٔد ؾٚم إػ ادٚل فٖٔيت بٖمف إػ افقٓيٚت ادتحدة ماـ مًًاُر افالجئاغ يف 

ؽ: ، ـٚن يًّؾ ٕٚدًٓ و. يُـ فديف إٓ افَِٔؾ ماـ ادّتُِاٚت، وؿاد خذفاف افٌْاتٚيالٕد

 فذفؽ اُتف إػ مجًٜٔ هيقديٜ فإلؿراض، واشتدان أفٍل دوٓر بدون ؾٚئدة 

ًٚ بٚفًٌْٜ فًِٔد ؾٚم افُٚثقفُٔل، ؾٓق . يِتِؼ بٔٓقدي ؿط مْاذ  ـٚن هذا افُرم اـتنٚؾ

 م 1984جمٔئف مـ ؾٔتْٚم إػ افقٓيٚت ادتحدة ظٚم 
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د أن افًُاس هاق فُْاف وجا شؿًٚة وبخالء»يَقل افًٔد ؾٚم أن ؿد ُأخز أن افٔٓقد 

م فف ؿروًٚ »افهحٔ     شؾال أحد ؽرهؿ ؿدَّ

فًقء احلظ أدَّى ازديٚد ًٌٕٜ ظدم افتًديد إػ جًؾ افُثر ماـ مجًٔاٚت اإلؿاراض 

م خدمٚهتٚ فِٔٓقد ؾَط   هذه تساجع ظـ شٔٚشتٓٚ يف إؿراض ؽر افٔٓقد، وتَدِّ

   % يف افًٚم11ارتًٍٝ ًٌٕٜ ظدم افتًديد يف ؾقُٕس إػ 

ًٚ: وٕن يف بداي يـ يف افتًديد مـ ؽر افٔٓاقد تَريٌا ٜ افتًًْٔٚت وؿد ـٚن ـؾ ادَكِّ

متقيؾ اعًّٜٔ تًرض فِخىار اواىرت مجًٔاٜ ؾاقُٕس فإلؿاراض ادجاٚين أن تٌاّر 

ت يف إؿاراض  شٔٚشتٓٚ وتَرض افٔٓقد ؾَط، فُـ مًيؿ اعًّٔاٚت إخارى اشاتّرَّ

 اعّٔع 

ؽار افٔٓاقد يُّاـ أن يٍاػ ماـ ظاداء  فَد وجد إمرئُقن مْذ ؿرون أنَّ إدإٜ

َؿ افٔٓاقد مْاذ وؿاٝ مٌُار أن إظاامل اخلرياٜ ُتًُآٌؿ »افالشٚمٔغ افتٚريل هلؿ  ِٓ َؾ

، هاذا ماٚ ؿٚفاف جقٕٚثاٚن شاٚرٕٚ إشاتٚذ يف مدرشاٜ تاٚريخ افٔٓاقد شاحسام أخريـ

 إمرئُغ يف جٚمًٜ برإديز 

ل ـًْٜٔ فقم تزع 1671يف ظٚم  ثرإٜٔ يف مًتقضْٜ ٕٔق أمًسدام ظاذ آه فٍٔل ٕوَّ

س افًُْٜٔ إدٚين مٚرتـ فقثر ـٚن يُره افٔٓقد جدًا ويواىٓدهؿ:  افرؽؿ مـ أنَّ مٗشِّ

 ٕهنؿ . يًتَْقا ادًٔحٜٔ خالل افًْقات ادٌُرة مـ ظّر ـًْٔتف 

إذن مٚ افاذي ظِْٔاٚ ؾًِاف ٕحاـ ادًأحغ هباذا افناًٛ »م 1543فقثر ظٚم ـتٛ 

ؾقض؟ بام أهنؿ ئًنقن بْْٔٚ وٕحـ ًٕرف ـذهبؿ وـٍرهؿ وباذاءهتؿ، ؾاال افٔٓقدي ادر

 ًٚ ًٚ تدمر مْٚزهلؿ، وثٚفثا يُّـ أن ٕحتِّٓؿ أبدًا، أوًٓ جيٛ ظِْٔٚ إحراق ـْٚئًٓؿ، وثٕٚٔ
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ًٚ جيٛ أن ُيّْع حٚخٚمٚهتؿ حتٝ هتديد افَتؾ مـ  جيٛ حرمٚهنؿ مـ ـتٌٓؿ افدئْٜ، ورابً

إبداء حًـ افْٜٔ مـ ؿٌؾ فٍٔل إػ أنَّ افًُْٜٔ افِقثرإٔاٜ  ، حلًـ احلظ أدَّىشتًِٔؿ أحد

 . تَْؾ مًٓٚ اوىٓٚد افٔٓقد إػ أمريُٚ 

فَد شٚظدهؿ هٚيؿ شاٚفقمقن وهاق هياقدي بقفْادي ظاذ متقياؾ حارب افتحريار 

 بَروض بدون ؾقائد فَٚدة بٚرزيـ مثؾ: جّٔس مٚديًقن، وتقمٚس جٍٔرشقن 

 .Jand Wظٜ جل إٓد دبِٔق شأٌِٔامن )وؿد ـٚن جقزيػ شٌِٔٔامن مٗشس جمّق

Seligman افٌُْٜٔ افنخص افذي يقثؼ بف فُْقفـ فُل يَْع ادًتثّريـ إوربٔاغ )

 بؼاء بوٚئع آحتٚد فتّقيؾ احلرب إهِٜٔ 

وؿد ؿٚم إيامٕقيؾ فٔٓامن أحد مٗشز بْؽ اإلخقة فٔٓامن بٚفذهٚب إػ أوروبٚ ومجاع 

 أمقآً ضٚئِٜ فُِقٍٕدرافٜٔ 

 

ْٓؿ مـ دظؿ إًٍٔٓؿ؟ ُِّ  مٚ هل أؾوؾ ضريَٜ فدظؿ جمتًّؽ، وتزويد افْٚس بام يّ

ًٚ فٌِٚيٜ  ًٚ، فُـ تٖثره ظَّٔ  ؿد يٌدو إمر بًٔى

( يف أوروبٚ افؼاؿٜٔ، ويف مديْاٜ ٕٔقياقرك ghettosفَد ُتّع افٔٓقد يف ؽٔتقيٚت )

ًٚ، بادءًا ماـ اخلادمٚت ادْٓٔاٜ، ـٚفىاٛ وٕتٔجٜ فذفؽ  أصٌحقا زباٚئـ بًوآؿ بًوا

ٚل وافِحاٚم واخلٌاٚز واخلٔاٚط وباٚئع افًأٚرات  َّ وادحٚمٚة، إػ احلٚجٚت افٔقمٜٔ ـٚفٌ

وظٚمؾ افٌْٚء، يقجد ظْد افٔٓقد حًٚشٜٔ ظٚفٔاٜ ُتاٚه اشاتخدام بْال جِادهتؿ فَواٚء 

ِٓٚ ا ٌَّ ٍٜ إٔنٖهٚ وص فٔٓقد هال صاْٚظٜ ادالباس يف مديْاٜ أظامهلؿ، أؾوؾ مثٚل ظذ صًْ

 ٕٔقيقرك 
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فَد شٚهؿ افٔٓقد بنُؾ ـٌر يف صاْٚظٜ ادالباس إمرئُاٜ ـٌاديٍؾ ظاـ ادالباس 

ًٚ، أو ماـ ؿٌاؾ اخلٔاٚضغ، بادءًا ماـ  م، وماع مقجاٚت افٔٓاقد 1881ادهْقظٜ مْزفٔا

  ادٓٚجريـ مـ أوروبٚ افؼؿٜٔ اشتقظٌٝ صْٚظٜ ادالبس أـثر مـ ٕهػ ظامل افٔٓقد

ٍٜ ؽر صحٜٔ وباٖجقر زهٔادة فُاـ إرباٚح ـٕٚاٝ  ـٚن افًّؾ يتؿُّ يف طروف صًٌ

 تذهٛ إػ افؼـٚت افٔٓقديٜ، وفهٚف  ادجتّع افٔٓقدي 

مهْع ثٔاٚب يف مديْاٜ  641مـ أصؾ  634م ـٚن افٔٓقد إدٚن يُِّقن 1885يف 

ًٚ فكؿِٔٚت افًرؿٜٔ إخرى اشتىٚع افٔٓقد مـ خالل ؿقَّ  هتؿ افًامفٔاٜ أن ٕٔقيقرك، خالؾ

ًٚ دظؿ ثروة واشتَالل جمتًّٓؿ   حيََقا اـتًٍٚء مٚفٔ

، وظىِاٜ افًاٌٝ، وافٍاروق افٌِقياٜ، ـاٚن ماـ بًٌٛ ضَقشٓؿ افدئْاٜ اخلٚصاٜ

ًٚ ظذ مًيؿ ادٓٚجريـ اعدد افًّؾ وافًٔش خٚرج ادجتّاع افٔٓاقدي،  ادًتحٔؾ تَريٌ

 دمٜ افذاتٜٔ إوٚؾٜ إػ ضًٌٜٔ ادجتّع افَٚئّٜ ظذ آـتٍٚء واخل

ظذ ـؾ حٚل وـتٍَِٔد هيقدي حََٔل دؾع أبٚء أبَْٚءهؿ مـ اعٔؾ افثٚين إػ افاتًِؿ، 

بحٔٞ يسـقن افىٌَٜ آجتامظٜٔ افدٕٔٚ، وافًّؾ افٔدوي، ويهاٌحقن خمتهاغ باٚدٓـ 

 افراؿٜٔ، وافتجٚرة ـام ـٕٚقا يف أوروبٚ 

ر افٔٓقد إمريُ ة ظاذ بْٔاٜ افتزظاٚت يف ضقَّ ًٚ ممٔازًا يف افتازع أثَّار بنادَّ ٔقن أشِقب

 أمريُٚ، فَد اشتخدمقا افقـٚٓت وادٗشًٚت بنُؾ واشع 

فَد ـٕٚٝ افٍُرة إٕنٚء جمّقظٜ مـ ادٗشًٚت وأفٔٚت افتل تدظؿ افٔٓقد بناُؾ 

ُتّع ادٚل  شْقي، وتىقير بْٜٔ حتتٜٔ حتٚؾظ ظذ هذه اعٓقد، إن ادٗشًٚت اخلريٜ افتل

ًٚ مٚ تًٚين مـ صًقبٜ ظذ اددى افىقيؾ  ظف ؾَط ؽٚفٌ  وتقزِّ
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ِّام إخٍض حجؿ افتزظٚت هق أمٌر مٓؿٌّ جدًا،  إن إظٚدة إدارة ظجِٜ مجع افتزظٚت ـ

 ادٌْك فُـ صٕٔٚتف وآشتٍٚدة مْف إػ أؿا
ِ
ًٚ مٚ يْدؾع افْٚس فٌْٚء ل حادٍّ ممُاـ أن اؽٚفٌ

 ًٚ  يتىِٛ جٓدًا دؤوب

م، بًاد ؿارن ماـ 1895وـٚفٜ بقشىـ، إوػ مـ ٕقظٓٚ أمريُٚ، ُأوجدت ظٚم إنَّ 

وـٚفاٜ ختادم ادجتّاع افٔٓاقدي يف افقٓياٚت ادتحادة، هاذه  178افزمـ ـاٚن هْاٚك 

هلٚ تزظٚت صخهٜٔ، وتَادم خادمٚت فِّجتّاع،  افقـٚٓت هل مٗشًٚت صًٌٜٔ متقُّ

ك: جمِاس افقـاٚٓت افٔٓقدياٜ َّّ (، إواٚؾٜ إػ ذفاؽ CJF) وهل تْتيؿ يف جمّقظٜ تً

هلٚ أصاخٚص أو ظاٚئالت،  هْٚك افٔقم أـثر مـ شًٌٜ آٓف مٗشًٜ هيقديٜ مًتَِٜ يّقُّ

بِٔقن دوٓر، بًض هذه ادٗشًاٚت اخلٚصاٜ تاقيف  15بِٔقن إػ  11وتٌِغ ؿُّٔتٓٚ مـ 

% ماـ هاذه 64مٗشًقهٚ فُـ مًيّٓٚ مٚ زافٝ تدار مـ ؿٌؾ مٗشًأٓٚ أو أبْاٚئٓؿ، 

ًٚ و 651ادٗشًٚت تًىل   651أفاػ إػ  51% مْٓاٚ تًىال ماـ 64أفػ دوٓر شْقي

ًٚ، يٌِغ افًىٚء افًْقي فُؾ ادٗشًٚت وافقـٚٓت افٔٓقديٜ   بِٔقن دوٓر  3أفػ شْقي

( هٔئاٜ اإلؽٚثاٜ افٔٓقدياٜ UJA( ماع )CJFفتَقيٜ ظِّٜٔ مجع افتزظٚت احتد افاا )

دة  ال اعًّٔٚت افٔٓقديٜ ادقحَّ ُِّ دة فٔن  ادقحَّ

م إؽْٔٚء مٌٚدراهتؿ اخلٚصٜ فًِىٚء، يف  إوٚؾٜ إػ ادْيامت وادٗشًٚت افتَِٔديٜ ؿدَّ

ِٕٚد هيِّ وؽر مْيَّؿ بدؿٜ يوؿ ظؼيـ مـ »م ـتٌٝ جمِٜ وول شسيٝ ظـ 1998أيٚر 

ك  شأـثر افٔٓقد ؽْك يف افقٓيٚت ادتحدة َّّ ش جمّقظاٜ افدراشاٜ»أو  شجمّقظاٜ مٌٔاٚ»يً

فٔزيل ويًُْر رئٔس ذـٜ فّٔتد، وتنٚرفز بروٍٕامن افرئٔس ادناٚرك  أشس ادجّقظٜ
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م، يَقم إظوٚء مـ خاالل اجاتامع  يًاتّّر ظاذ 1991فؼـٜ شٔٚؽرام، وذفؽ ظٚم 

َِِّٜ بٚفتزظٚت وافٔٓقد  ًٚ بحوقر شًِِٜ مـ افَِٚءات متً  يقمغ مرتغ شْقي

ازديٚد ًٕاٌٜ افازواج إن تَدم شـ اعٔؾ ادٓٚجر وخٍقت ذـريٚت اهلقفقـقشٝ، و

مع ؽر افٔٓقد دؾع ادجّقظٜ إػ افًّؾ ظذ ادحٚؾيٜ ظذ دظؿ افتزظٚت وظاذ اهلقياٜ 

 افٔٓقديٜ 

ـ أظوٚءه مـ إجيٚد ذـٚت ختدم أهاداؾٓؿ اخلٚصاٜ ُِّ ، هذا افتجّع مـ إؽْٔٚء يّ

ًٚ ومـ افتحديٚت افتل ُتٚهبٓؿ  ُِّؿ مـ ٕجٚح بًوٓؿ بًو  ومـ افتً

فتل ُتّع أؾرادًا مـ احلَقل إخرى مقجقدة، فُـ هْاٚك افَِٔاؾ إن آجتامظٚت ا

 مـ آجتامظٚت ظذ هذا ادًتقى افًٚيل مـ رجٚل إظامل 

إن جمّقظٜ مٌٔٚ ٓ حتٚول افيٓقر بنُؾ ؿاقي: ٕهناٚ ٓ ترياد مْٚؾًاٜ ادٗشًاٚت 

دظؿ يقم  افٔٓقديٜ إخرى، إهنؿ يتٌُّْقن منٚريع خٚصٜ يًتَدون أن هلٚ أمهٜٔ ـٌرة مثؾ

 شBirthright projectؼوع حاؼ افاقٓدة اما»افٔٓقد اددرد، أو برامٟ ـزٕٚمٟ 

ؾ ب٘رشٚل أيِّ هيقدي ظذ طٓر ٍَّ يف  إرض إػ  إهائٔؾ إذا ـاٚن يرياد ذفاؽ  افذي يتُ

م ؿٚم مٔنٔؾ شتْٔٓٚردت مدير شٚبؼ يف جمٚل اشتثامر افتزظٚت ب٘ضالق محِٜ 1997ظٚم 

اغ  51 1مِٔقن دوٓر،  19 فتًِٔؿ افٔٓقد، مجًٝ ّّ مْٓٚ جٚءت مـ شتٜ أصخٚص مٓت

 مـ جمّقظٜ مٌٔٚ 

تتوّـ جمّقظٜ مٌٔٚ شتٍٔـ شٌٌِٔرغ مـ مٗشًٜ دريؿ وورـس، وفاقرٕس تأش 

رئٔس ذـٜ فقيس، وماٚرؾـ فْادر، وفٔقٕاٚرد أبرامًاقن مٗشاس ياق إس هِٔثُار، 

 وفًٔس ـراون ادًتثّر وأحد مٚفُل ٕٚدي صُٔٚؽق بقفز 
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إن دظؿ افٔٓقد فًِدافٜ يتجٚوز ادجتّع افٔٓقدي إػ ـؾ افَوٚيٚ افتل تتًِاؼ ب٘هناٚء 

ر افٔٓقد يًٌْٞ مـ إحًٚشٓؿ  ٌّؾ أخريـ، إن حترُّ افتّٔٔز افًْكي، وافتنجٔع ظذ تَ

 بتٚريٍخ يِّٗه آوىٓٚد مْذ زمـ مقشك  افًّٔؼ

ر هق دظٌؿ ًٍٕٕٓؿ ومع ذفؽ مٚ زال افتّٔٔز افًْكي إنَّ دظؿ افٔٓقد فَوٚيٚ  افتحرُّ

ر  هؿ، إنَّ افٔٓقد يدمقن ادجتّع هلل ظْدمٚ يًِّقن مـ أجاؾ ؿواٚيٚ افتحارُّ ُيامرس ودَّ

ِقن حتٚفٍٚت مع ادجّقظٚت إخرى افتل تنٚرـٓؿ ٍٕس ادنٚـؾ  ُِّ  وهؿ ين

ٍٜ اجتامظٜٔ: احلرياٜ فَد اظتٚد افٔٓقد افقؿقف إػ جٕٚٛ ادىٚفٌغ بٚفتحرر يف َّٔ  أِي ؿو

افدئْٜ، حَقق افِقاضٔغ، افٍهؾ بغ افًُْٜٔ وافدوفٜ، إصالح ؿقإغ اهلجرة، حَقق 

ادْتخٌغ، يٖيت يف مَدمٜ ادْٚوِغ مـ أجؾ احلَقق افٔٓقديٜ اددٕٜٔ رابىٜ دٚربٜ تنقيف 

 ( Bnai Brithافًًّٜ، وهل ؾرع مـ مْيّٜ بٕٚٚي بريٞ )

إن افًالؿٜ بغ افٔٓقد إمرئُغ وإؾٚرؿٜ إمرئُغ ـٕٚٝ ظالؿاٜ وثَٔاٜ فُْٓاٚ 

متقتِّرة، ـٕٚٝ افروابط بغ ادجتًّغ أوثؼ يف بدايٜ افَرن افًؼيـ، فُـ باروز افَاٚدة 

اع اهلاقة باغ  ادًِّغ يف صٍقف إؾٚرؿٜ إمرئُغ يف مْتهػ اخلًّْٔٚت بدأ يقشِّ

رون باف ظادم ، يَغافٍر  يازِّ
ٍ
فَد اختذ بًض إمرئُغ إؾٚرؿٜ مـ افٔٓقد ـٌش ؾاداء

 ؿدرهتؿ ظذ افتىقر 

صحٌٔ  إٔف ـٚن بًض افٔٓقد ممـ يُِّقن افًٌٔد يف اعْقب إٓ أن افٔٓقد . يُقٕاقا 

ًٚ يف ُتٚرة افٔٓقد م اصسـقا يف حرـٜ احلَقق اددٕٜٔ 1915، ـام أهنؿ ومْذ إـثر إخراض

 فتل ؿٚم هبٚ إمرئُقن إؾٚرؿٜ ا
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م إصخٚص ادِقٕغ   ًٝ يف مْزل جقياؾ   NAACPإن اعًّٜٔ افقضْٜٔ فتَدُّ ُأشِّ

ًٚ دجِس اعًّٜٔ   شٌٌٔٚرن، وهق دٚ  يف جٚمًٜ ـقفقمٌٔٚ وهيقدي، وؿد ُإٔتخٛ رئًٔ

ًٚ هلٚ مـ م، وخدم رئ1915ٔظٚم  وؿد خدم آرٕر شازيْغ وهاق  م،1939م إػ 1969ً

ًٚ هلاٚ ماـ هي م، وخادم ـٍٔال ـاٚبالن وهاق هياقدي ماـ 1966م إػ 1939قدي رئًٔ

ًٚ 1975م، ويف ظااٚم 1975م إػ 1966 َ أول أؾريَاال أمريُاال رئًٔاا م ؾَااط، ُظااغِّ

 فِجًّٜٔ 

ْٚت وافثالثْٔاٚت ماـ افَارن اوجد افًٍِٔقف إشقد مٚرـًقس ـريف يف افًؼي

افًقد مع افٔٓقد، ـاٚن مْاٚسًا فالظتازاز افًؼيـ، افُثر مـ إمقر افتل يتنٚبف ؾٔٓٚ 

بٚفًرق، وؿد بحاٞ يف افثَٚؾاٚت إؾرئَاٜ افَديّاٜ، وـاٚن يناجع ظاذ آشاتَالل 

آؿتهٚدي فًِقد مـ خالل تىقير ووًٓؿ آؿتهٚدي، وـٚن يادظق إػ أن يتُاٚتػ 

 افًقد دًٚظدة بًوٓؿ، بؾ دظٚ إػ بًٞ أؾرئَٚ مـ جديد، وظقدة افًقد إفٔٓٚ 

ًٚ بىرد افٔٓاقدفَد  ماـ وضآْؿ يف  وجد ـريف ترحٔؾ افًٌٔد افًقد إػ أمريُٚ صٌٔٓ

ًٚ جدًا مـ روح افيٚهرة افٔٓقديٜ ظْادمٚ ؿاٚل:  إهائٔؾ يف افَرن إول، ـٚن ـريف ؿريٌ

افثروة هل افَقة، افثروة هل افًِىٜ، افثروة هال افٍْاقذ، افثاروة هال افًدافاٜ، هال »

  شىًٌٜٔٔاحلريٜ، إهنٚ حَقق اإلًٕٚن اف

ظٚرض ـريف افتّٔٔز افًْكي ود افٔٓقد، وظزاه إػ ؽارة أخاريـ ماـ ٕجاٚح 

ر  ز ـريف ظذ مقوقع افتٍاقيض افاذايت، وحاذَّ َـّ افٔٓقد آؿتهٚدي، يف ٍٕس افقؿٝ ر

ًٚ أن وحدة افًرق افتل ُأظجٛ هبٚ ُتًؾ افٔٓقد ماقافغ مـ آظتامد ظذ افٔٓقد،  مقوح

ًٚ، وإجارَف ًٍٕٕٓؿ ؾَط، إن برٕٚمٟ  ـريف يف آظتامد ظذ افذات . يَِؼ ؿٌقًٓ واشاً
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، وؿاد افًقد مع افتٔٚر افرئٔز، وادًٚظدات آجتامظٜٔ افتل تًْٓٚ افَقإغ احلُقمٔاٜ

 بدأ افًٚمٜ مٗخرًا ئًدون اـتنٚف ودراشٜ أؾُٚر ـريف 

وفدًا دٓاٚجر هياقدي ؾَار يف شازيْغ م 1866ـٚن جقفٔقس روزٕقفد ادقفقد ظٚم 

ًٚ، وأـز مٚفِؽ أشٍٓؿ فؼـ ٜ اؾِٔد يف إفْٔقي، بٍوؾ ضٚؿتف ورؤيتف وابتُٚره أصٌ  رئًٔ

 شرز 

ر فٔهٌ  أـز شًِاِٜ متاٚجر وباٚئع بقاشاىٜ افزياد يف  ًٚ، وتىقَّ ّٔ فَد بْك متجرًا دِ

ًٚ تِؽ افتال ت–افقٓيٚت ادتحدة، وبداؾع مـ افتزيداـٚ  ًٚ وخهقص ًىال افٍَاراء ؾرصا

اهتؿَّ جقفٔقس بٖحقال إؾٚرؿٜ إمرئُغ، واهتؿَّ ظاذ وجاف  -فًِّؾ فًُٛ افرزق

اخلهقص بًّؾ رجِغ: بقـرت مـ واصْىـ مٗشس مًف تقشٌٔل، ووئِٚم بٚفدويـ 

 جل آر مٗشس رابىٜ اددن 

امظل، ـٚن روز ٕقفد يًتَد أن افتًِٔؿ هق افىريؼ افقحٔد فِتَدم آؿتهٚدي وآجت

م يف اعْقب ـٕٚٝ يف حٚفٜ شأئٜ 1911وؿد ظِؿ أن مدارس إؾٚرؿٜ إمرئُغ ظٚم 

ـٕٚٝ إمٜٔ صاٚئًٜ، واإلٍٕاٚق ظاذ ادادارس يف أدٕاك مًاتقيٚتف، يف ـثار ماـ جدًا، 

افقٓيٚت ـٚن ٕهػ افًقد أمٔغ، وهذه افًٌْٜ تًٚوي أربع أو مخًاٜ أواًٚف ًٕاٌٜ 

 إمٔغ مـ افٌٔض 

ل روز ٕقفد بْٚء وبًٌٛ تٖثر مدرشاٜ بحِاقل ظاٚم  5695ه بحجؿ هذه ادنُِٜ مقَّ

ًٚ بّدارس روز ٕقفد يف اعْقب، وؿد ـٍِٝ هذه اددارس مٚ 1931 م، وهل تًرف ؽٚفٌ

 م 1998مِٔقن دوٓر إذا أخذٕٚ ؿّٜٔ افدوٓر يف ظٚم  651يٌِغ 
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واد افتّٔٔاز  فُـ محِٜ روز ٕقفد . تُـ يف ؽٚيتٓٚ افًِٔٚ ظاذ إمٔاٜ، وإٕاام ـٕٚاٝ

ًٚ ظاذ صاُؾ  ّٜٔ )ؽٚفٌ ؾٍّ مـ ادجتًّٚت افًقداء ادحِ ـُ افًْكي، وؿد ضِٛ افدظَؿ مـ 

ؼٍط فدظّاف فٌْاٚء امْ  إرض فْٚء اددارس ظِٔٓٚ( ومـ افٌٔض مـ ؽار افٔٓاقد ـا

 اددارس 

فَد أظىك اعّٔع دورًا يف إٕجٚح هذه اددارس، ـٕٚٝ مْٚصدتف مـ أجؾ دظاؿ هاذا 

ؾِّ أوفئؽ افذيـ ظٕٚقا مـ افتّٔٔز افاادؼوع بِٔ ـُ ، بحٔٞ ظّزت ظـ  ًٜ إْٕال »ًْكي اٌ

قا  لـٔٓقدي أمريُ ُّّ إٔٚصد ـؾ أصحٚب افًَقل افراجحٜ مـ افًْاٚء وافرجاٚل فْٔوا

ٍٜ ٓ تتقؿػ ظذ افتّٔٔز افًْكي افذي يُٚد يّحق ادُُثَؾ افرائًٜ افتال تٍخار  إفْٔٚ يف محِ

  شهبٚ أمتْٚ

د وإؾٚرؿاٜ اخلًّأْٚت ماـ افَارن افًؼيااـ ظّاؾ افٔٓاقخالل إربًْٔاٚت و

ُٗٔ ًٚ ف ْقا ؿقإغ توّـ ظدافٜ افتقطٔػ يف ـؾ افقٓيٚت إمرئُقن مً  مِّ

ًٚ يف ادًٚرك افَٕٚقٕٜٔ، ؾَد دظؿ افٔٓاقد  ويف ادحٚـؿ ـٚن افدظؿ افٔٓقدي ادٚيل أشٚشٔ

ٝ تؼيع افٍهؾ افًْكي ؿؤٜ هٔئٜ افتًِٔؿ ادنٓقرة بغ بروان وتقبُٔٚ، وافتل أبىِ

فَد ُأْصِدَر احلُؿ اظاتامدًا »يف اددارس، ؾَد ذـر جٔجل ؽقفدبرغ يف ـتٚبف )ؿقة افٔٓقد( 

ًْكي ياٗذي افىاالب افًاقد، اظذ ؿقة إبحٚث افتل أؿًْٝ افًدافٜ أّن افٍهؾ افا

ل  وؿد ؿٚم هبذه إبحٚث ظاٚ. افاٍْس إؾريَال إمريُال ـْٔاٞ ـاالرك، وؿاد ماقَّ

  شٚ ادجتّع افٔٓقديمًيّٓ

ِقن ٕهػ افٌأض افاذيـ  ُِّ خالل حرـٜ احلَقق اددٕٜٔ يف افًتْٔٚت ـٚن افٔٓقد ين

 ذهٌقا إػ اعْقب فِّنٚرـٜ بًّرة افًالم 
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م ؿتاؾ ثالثاٜ ٕٚصاىغ يف 1964خالل احلِّٜ اعْقبٜٔ افنٓرة افتل متَّٝ يف صأػ 

ؾريَال أمريُال، ومٔتنأؾ حرـٜ احلَقق اددٕٜٔ يف ادًًٌٔٔل هاؿ: جأّس تنأْل أ

 صرٕر، وإٓدرو ؽقدمٚن ومهٚ هيقديٚن مـ ٕٔقيقرك 

فَد وؿػ افٔٓقد بَقة خِػ احتٚد احلريٚت اددٕٜٔ إمرئُٜ، ومٗشًاٚت احلَاقق 

م، 1964افتل ـٚن هلٚ دوٌر أشٚد يف مترير ؿقإغ احلَقق اددٕٔاٜ ظاٚم اددٕٜٔ إخرى، 

ٜ إػ ذفؽ دظؿ افٔٓقد ـؾ ؿؤٜ مـ ؿواٚيٚ م، إوٚؾ1965وؿقإغ حؼ افتهقيٝ ظٚم 

 افتّٔٔز افًْكي بٌض افْير ظـ جْس أو ظرق أو أصؾ ادنٚرـغ يف هذه افَوٚيٚ 

فًااقء احلااظ أدت مًٚروااٜ افٔٓااقد فتحديااد حهااص إظااراق يف اعٚمًااٚت إػ 

 ووًٓؿ يف مقاجٜٓ افُثر مـ ؿٚدة إؾٚرؿٜ إمرئُغ 

ائااًم، بًاٌٛ ٕياٚم احلهاص أصاٌ  ؿٌاقل فَد ظّؾ ٕيٚم احلهص ود افٔٓاقد د

ِغ يف ـِٔٚت افىٛ وافَٕٚقن ددودًا: ٕن ظدد افٔٓاقد شأُثر يف  افىالب افٔٓقد ادٗهَّ

َِذ ؿرار افٌَقل ظذ أشٚس افٍَُٚءة ؾَط اهذه افُِٔٚت إذا   ختُّ

فَد أوو  ديد صقتٔز يف ـتٚبف )افٔٓقدي إمريُال افٌٚئاٛ( مقؿاػ افٔٓاقد ماـ 

فَد أراد افٔٓقد افتًٚوي افُٚمؾ، وأرادوا أن يٖخذوا ؾرصاتٓؿ »دؿٜ: حتديد احلهص ب

ِِّف، وهؿ واثَقن مـ ؿدرهتؿ ظذ افتٍقق، فَد دؾًٝ ؿروٌن مـ آوىٓٚد وافتّٔٔز  يف ط

ٍَِد ـٌر   شافًْكي افٔٓقد إػ أن يْٚؾًقا بْجٍٚح وبَِج

ٔٚ يف دئٍس م ادظك مًٔحل أبٔض اشّف آٓن بٚك أن جٚمًٜ ـٚفٍٔقر1974ٕيف ظٚم 

 . تٌَِف يف ـِٜٔ افىٛ: ٕن هْٚك أؿِٔٚت أؿؾ ـٍٚءًة مْف ُؿٌِِقا ؿٌِف 
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دت شٔٚشٜ حتديد احلهص ًٌٕٜ  % مـ افٌَقٓت فٌر افٌٔض ـؾ ظاٚم، 16فَد حدَّ

، وؿٍٝ ثالث مْيامت هيقديٜ م1978ظْدمٚ إتكت ؿؤٜ بٚك يف ادحُّٜ افًِٔٚ ظٚم 

ُِّٓٚ ظٚروٝ مقؿػ ؿٔٚدة إ  ؾٚرؿٜ إمرئُغ مًف وـ

م رؾع ؿٚدة إؾٚرؿٜ واإلشٌٚن إمارئُغ ؿوأٜ افتّٔٔاز افًرؿال يف 1998يف ظٚم 

 % مْٓٚ 31تقطٔػ مقطٍل ادحُّٜ افًِٔٚ افتل ينُؾ افٔٓقد 

رت جمِٜ وول شسيٝ مٚ ؿٚفف ؿٚدة إؿِٔٚت:  ـَ ًٚ باؾ هاق »فَد ذ هذا فٔس أمرًا ؽٚمو

ؿاٚدة افٔٓاقد أي حتدياد فِحهاص، فَاد  ، بٚفىٌع فَاد ظاٚرضشمتٔٔز ظْكي واو 

ٓحيقا أن متثٔؾ إؿِٔٚت يف افقطاٚئػ افَٕٚقٕٔاٜ ـاٚن يتامصاك ماع متثأِٓؿ يف ؿٚئّاٜ 

مغ إػ افًّؾ، ؾٖول مخس أو ظؼ أصخٚص ـٕٚقا متخارجغ ماـ أؾواؾ مخاس  ادتَدِّ

 جٚمًٚت يف افَٕٚقن 

ظراق فًاٛ بٌض افْير ظـ اختالف وجٓٚت افْير ؾٔام يتًِؼ بتحديد حهص إ

افٔٓقد دورًا ـٌرًا يف ٕجٚح حرـٜ احلَقق اددٕٔاٜ، افتال أظىاٝ إؾٚرؿاٜ إمارئُغ 

 افٍرصٜ فتحَٔؼ أـز تَدم يف مىٚفٌتٓؿ بٚدًٚواة 

 افٔٓاقد، فُاـ فَد ـٚن افٔٓاقد ٕاٚجحغ جادًا يف مجاع افتزظاٚت ماـ افٔٓاقد وإػ

واعٓاد ـاٚن يف تنأُؾ مجٚظاٚت افواٌط افٔٓقدياٜ يف  اشتثامرهؿ إؾواؾ فِقؿاٝ

 احلُقمٜ افٍٔدرافٜٔ فهٚف  إهائٔؾ 

ل زظأؿ  ًٚ يف ؿٔاٚم دوفاٜ إهائٔاؾ ظْادمٚ ـاٚن أوَّ فًٛ افرئٔس ترومٚن دورًا أشٚشٔ

 م 1948يًسف هبٚ بًد ؿٔٚمٓٚ مٌٚذة ظٚم 
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وٌط ادًٗول ظـ ذفؽ هق إيدي جٚـقبًقن وهق فَد ـٚن أحد أظوٚء مجٚظٚت اف

 يف مٔازوري ،صديؼ وذيؽ شٚبؼ فسومٚن يف دؾ فٌٔاع ادالباس يف مديْاٜ ـًٕٚاٚس

صجع جٚـقبًقن افرئٔس ترومٚن ظذ مَٚبِٜ ادحٚمل اإلهائٔع تنٔؿ وايزماٚن فُال 

 يًّع مْف ؿؤٜ أرض افٔٓقد 

ر ترومٚن آظساف ب٘هائٔؾ ظذ افرؽؿ  مـ آظساوٚت افَقيٜ افتل أبداهٚ فَد ؿرَّ

ِِّؾ مـ  وزير اخلٚرجٜٔ جقرج مٚرصٚل، افذي ـٚن يًتَد أن ذفؽ شٌٔوٛ افًرب، ويَ

ٍٕقذ افقٓيٚت ادتحدة يف دول افؼق إوشط افٌْٜٔ بٚفٍْط، فَد أصٌ  وايزمٚن يف مٚ 

 بًد أول رئٔس فدوفٜ إهائٔؾ 

 تًىٓاٚ افقٓياٚت ادتحادة إٓ خالل افًْقات إوػ مـ ظّار إهائٔاؾ ـدوفاٜ .

افَِٔؾ جدًا مـ ادًٚظدات ادٚفٜٔ أو افًًُريٜ تدؾَٝ ادًٚظدات اهلٚئِاٜ خاالل ظٓاد 

ًُٕٔقن يف افًًٌْٔٚت بَٔٚدة وزير اخلٚرجٜٔ هْري ـًٔأْجر أول هياقدي حيتاؾ هاذا 

ًٚ، مماٚ جًاؾ  5 6مِٔقن إػ  311ادْهٛ ارتًٍٝ ادًٚظدات مـ  بِٔاقن دوٓر شاْقي

 ائٔؾ تتَِك مًٚظدات أمرئُٜ أـثر مـ أي بِد آخر إه

% مـ ادًٚظدات إمرئُٜ اخلٚرجٜٔ مع أهنٚ مقضـ خلًّٜ 61تتَِك إهائٔؾ افٔقم 

 ماليغ صخص ؾَط 

بٚفىٌع ـٚن هذا افتحٚفػ اإلهائٔع إمريُل يهٛ يف مهِحٜ افقٓيٚت ادتحدة، 

إهائٔؾ رأس رم  فِقٓيٚت ادتحدة خالل احلرب افٌٚردة مع آحتٚد افًقؾٔتل ـٕٚٝ 

اع ؾٔٓاٚ ماـ ؿاقات وأجٓازة  َّّ يف افؼق إوشط يف مقاجٜٓ آحتٚد افًقؾٔتل، باام ُت

خمٚبرات أمرئُٜ، ومع ذفؽ ؾَد دؾع ٕنٚط افِاقيب افٔٓاقدي إمريُال ادتقاؾاؼ ماع 
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يل افًٔٚشٜ إمرئُٜ اخلٚرجٜٔ هبذا افِاقيب إػ شاٚحٜ افواقء، وؿاد ٕاام جٓاُٚزه افادو

( مـ ثالثٜ أصخٚص AIPACاعًّٜٔ اإلهائِٜٔٔ إمرئُٜ فِنٗون افًٚمٜ اإليٌٚك )

ؼة مِٔاقن دوٓر، وؿاد بٌِاٝ ابّٔزإٜٔ شْقيٜ تٌِغ مخًٜ ظاصخص  151فٔهؾ إػ 

رت مًاٚظدات أمريُاٚ إلهائٔاؾ ماـ ظاٚم  ًٚ ـٌرًا، ُؿدِّ صٓرهتٚ وؿدرهتٚ وٍٕقذهٚ مٌٌِ

 ٔقن دوٓر بِ 77م حقايل 1996م إػ ظٚم 1949

ًٚ، ؾَاد أوجادت  اًٚٓ جادًا يف اعقإاٛ إخارى أيوا ًَّ فَد ـٚن افِقيب افٔٓاقدي ؾ

ًٚ فَِاٌض ظاذ جمرمال احلارب  ًٚ حُقمٔا افقٓيٚت ادتحدة يف افًَديـ ادٚوأغ مُتٌا

ًٚ يف شٔٚشاٚهتٚ  ًٚ أشٚشأ افْٚزيغ، وجًِٝ اهلجرة ماـ آحتاٚد افًاقؾٔتل افًاٚبؼ هادؾ

رة ادجتًّٚت افٔٓقديٜ افَديّٜ ماـ أثٔقبٔاٚ وشاقريٚ، يف اخلٚرجٜٔ، وشٚظدت ظذ هج

ٜ ماـ ام شٚظدت افقٓيٚت ادتحدة ظذ إظٚدة احلًاٚبٚت افٌُْٔاٜ ادنوؿا1998ظٚم 

 وحٚيٚ اهلقفقـقشٝ يف شقينا 

اع  ُّّ ـام أن متحػ اهلقفقـقشٝ افذي ُبَِْل بٖمقال افتزظاٚت أؿأؿ ظاذ أرض يف ُت

 س شّٔٔثًقٕٔٚن بتٍقيض مـ افُقٌٕر

ًٚ 1991يف ظااٚم  م أدرك افاارئٔس بااقش ؿااقة افِااقيب افٔٓااقدي ظْاادمٚ ظىَّااَؾ ؿرواا

إلهائٔؾ إلؿٚمٜ ادًتقضْٚت مَداره ظؼة بِٔقن دوٓر، اجتّع حقايل أفػ وثالثامئاٜ 

ٙ امـ ؿٚدة ادْيامت افٔٓقديٜ يف واصْىـ فٔحندوا دظؿ مٗيدهيؿ يف افُاقٌٕرس، ما

ر افوامٕٚت ورب   ن 1996ادًرـٜ، فُْف خن احلرب يف إتخٚبٚت بقش يف ؿراره وأخَّ

 ظْدمٚ ووع ـؾ ثَِٓؿ فدظؿ ادرص  افديّقؿراضل 
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ٓاؿ يف إٓتخاٚب،  َّ ّٔاٜ صاٌرة إٓ أهناؿ يامرشاقن ح ظذ افرؽؿ مـ أنَّ افٔٓاقد أؿِ

هتؿ إٓتخٚبٜٔ، إن  وبٚفتٚيل ي حيؼُّ هلاؿ إٓتخاٚب % مـ افٔٓقد افذ81يوٚظٍقن مـ ؿقَّ

ًٜ با  ِقن ـْٚخٌغ مَٚرٕ ِـّ افذي حيؼُّ هلاؿ 51مًجِّ % مـ ـؾ افٌُٚر افذيـ وصِقا إػ افً

 ؾٔف إٓتخٚب 

ٍل يًِٚدل وًػ ؽرهؿ  ِغ ـْٚخٌغ يْتخٌقن بًّدَّ ًٜ إػ ذفؽ: إنَّ افٔٓقد ادًجِّ إوٚؾ

ٓاقد إٓتخٚبٔاٜ مـ افْاٚخٌغ، وظْادمٚ ٕجّاع باغ هاذيـ افًاٚمِغ ٕجاد أن ؿاقة افٔ

 تتوٚظػ ثالث مرات 

% ن افٔٓقد يَىْقن يف تًع وٓيٚت ؾَط ممٚ جيًِٓؿ ـتِاٜ شٔٚشأٜ 81إوٚؾٜ إػ أن 

ًٚ ظذ ادًتقى افقضْل   مّٜٓ، وخهقص

ؾ هذه افقٓيٚت افتًًٜ  ُِّ  535صقت ماـ أصاؾ  616يف إٓتخٚبٚت افرئٚشٜٔ تن

ّٜٔ إٓتخٚبٜٔ    Electoral Collegeصقت يف افُِ

حاٜ يف أيِّ إتخٚباٚت رئٚشأٜ ف ذفؽ يُّـ فِٔٓقد أن يًٌِاقا دور إصاقات ادرجِّ

 تتَٚرب ؾٔٓٚ افْتٚئٟ 

 كسبة القفقد مـ ادـتخبني % كسبة القفقد % القالية

 3 18 9 ٕٔقيقرك

 9 9 5 5 ٕٔقجرد



 الظاهرة اليهودية

 - 86 - 

 كسبة القفقد مـ ادـتخبني % كسبة القفقد % القالية

 6 8 7 4 ؾِقريدا

 3 8 5 4 قشٔٝمٚشٚتن

   مٚريالد

 6 6 3 ـٚيْتُٔٝ

 6 6 3 ـٚفٍٔقرٕٔٚ

 9 4 7 6 بًٍِْٕٚٔٚ

 9 3 3 6 إفْٔقي

يّتدُّ هذا افسـٔز إػ ادنٚرـغ يف إحزاب، ئّاؾ افْاٚخٌقن إؽْٔاٚء إػ افّٔاغ، 

ومع ذفؽ ؾ٘ن افٔٓقد بٚفرؽؿ مـ ؽْٚهؿ ئِّقن إػ دظؿ افزامٟ افِٔزافٜٔ، ويهاىٍقن 

 جٕٚٛ احلزب افديّقؿراضل ظٚدًة إػ 

يف احلََٜٔ إن افٔٓقد هؿ ادجّقظٜ افقحٔدة يف أمريُاٚ افتال ٓ تاْخٍض فٔزافٔتٓاٚ 

% ماـ إمارئُغ يهاٍْقن إًٍٔآؿ ظاذ أهناؿ 18بٚرتٍٚع دخؾ أؾرادهٚ، يف حغ أن 

% مـ افٔٓقد يهاٍْقن إًٍٔآؿ ـاذفؽ، ـاذفؽ بًاض افدراشاٚت 41فٔزافٔقن ؾ٘نَّ 

رت ًٌٕ إػ  55إنَّ »% ظذ ادًتقى افقضْل ؽقفادبرغ: 55ٜ افِٔزافٔغ مـ افٔٓقد با ؿدَّ

تقن61 إػ جٕٚٛ افديّقؿراضٔغ بٌض افْير ظـ ادرّصا ،  % مـ افْٚخٌغ افٔٓقد ُيهقِّ

% إػ جٕٚٛ اعّٓقريغ بٌض افْير ظـ ادرصا ، أماٚ افٌاٚؿقن )حاقايل افثِاٞ( 11و

  شؾٔختٚرون بحًٛ ادرصحغ ومقاؿٍٓؿ
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مـ ادثر فالٕتٌٚه أن ٕالحظ إٔاف ظاذ افارؽؿ ماـ افهاالت افًَّٔاٜ باغ ادجتّاع 

ًٚ افٔٓقدي واحلزب افديّقؿراضل  إٓ أنَّ أحد أـثر افٔٓقد إمرئُغ افًٔٚشٔغ ٕجٚحا

 هق افًْٔٚتقر بٚري ؽقفد ووتر افْٚئٛ ظـ أريزوٕٚ 

قدي ماـ م وهاق أول هيا1964فَد رب  ترصٔ  احلزب اعّٓقري فِرئٚشاٜ ظاٚم 

ًٚ مٚ ينٚر إفٔف ظذ إٔف أبق احلرـٜ ادحٚؾيٜ ادًٚسة، ظاذ  احلزبغ ُيرص  فِرئٚشٜ، وؽٚفٌ

ـؾ حٚل وبٌض افْير ظـ مًٚمهٜ ؽقفد ووتر يف احلرـاٜ ادحٚؾياٜ إنَّ مًياؿ افٔٓاقد 

قن إػ ادًًُر افِٔزايل  ُّّ  يْو

ً ِّّ غ يَقل جّٔس ـٚرؾؾ يف احلّالت إٓتخٚبٜٔ يًِٛ افٔٓقد دور ادتىقظغ ادتح

ـااؾ مااـ ينااٚرك يف احلّااالت »وهااق مًتنااٚر سياا  يف احلاازب افااديّقؿراضل 

افديّقؿراضٜٔ إٓتخٚبٜٔ هؿ مـ افُٚثقفٔؽ وافٔٓقد، ٓ أظرف شٌٛ ذفؽ فُْٓاٚ ُٕتاٜ 

ًٚ يف محِٜ إتخٚبٜٔ وديّقؿراضٜٔ، وشاتجد ماـ بٔآْؿ  واؿًٜٔ أرين مخًٜ وظؼيـ مقطٍ

 ش ثالثٜ بروتًتٕٚٝ

إػ مًٚمهٔٓؿ افُرمٚء وافًٚمِغ ادتحًّغ مآْؿ يف احلّاالت إٓتخٚبٔاٜ، إوٚؾٜ 

ؾ٘نَّ فِٔٓقد متثٌٔؾ يف افُقٌٕرس أـثر مـ ترـٔزهؿ يف افًُٚن، يف افدورة إٓتخٚبٜٔ رؿؿ 

م ـٚن ترـٔاز افٔٓاقد يف جمِاس افنأقخ يًاٚدل 1999ٕظوٚء افُقٌٕرس ظٚم  116

ويف افُقٌٕرس ـٚن متثأِٓؿ يًاٚدل ثالثاٜ مخًٜ أوًٚف وٕهػ ًٌٕتٓؿ بغ افًُٚن، 

أوًٚف ًٌٕتٓؿ يف افنًٛ إمريُل يف جمِس افنٔقخ، ـٚن هْٚك أحد ظااؼ ظواقًا 

ًٚ )مـ أصؾ مئٜ( واحد مجٓقري، وافًؼة أخرون ديّقؿراضٔقن:  هيقدي
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 بٚربٚر بقـن ديّقؿراضل ـٚفٍٔقرٕٔٚ

 روس ؾٌْٔقفد ديّقؿراضل ويًًُٕٚقن

 ديٚن ؾًْٔٔتـ اضلديّقؿر ـٚفٍٔقرٕٔٚ

 هرب خقل ديّقؿراضل ويًُقٕس

 ؾرإؽ فق تْزغ ديّقؿراضل ٕٔقجرد

 ـٚرل فٍٔغ ديّقؿراضل مٔتنٌٔٚن

 جقزيػ فٔزمٚن ديّقؿراضل ـقٕٔتُٝ

 تنٚرفز صقمر ديّقؿراضل ٕٔقيقرك

 بًٍِْٕٚٔٚ مجٓقري آرفـ شٌُس

 مًْٔٔقتٚ ديّقؿراضل بٚول ويًِتقن

 أوريٌقن ديّقؿراضل رون وايدن

( واحاد مجٓاقري، وواحاد 436ظوق هيقدي )مـ أصؾ  63يف افُقٌٕرس يقجد 

 وظؼون ديّقؿراضل، وواحد مًتَؾ:

 ؽٚري آـرمٚن ديّقؿراضل ٕٔقيقرك

 صٔع برـع ديّقؿراضل ٍٕٔٚدا

 هقارد برمٚن ديّقؿراضل ـٚفٍٔقرٕٔٚ
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 بـ ـٚردن ديّقؿراضل مٚريالٕد

 بٔس دوتش ديّقؿراضل ؾِِقريدا

 إئِقت إٌٕؾ ديّقؿراضل ٕٔقيقرك

 بقب ؾِٔز ديّقؿراضل ـٚفٍٔقرٕٔٚ

 بٚرين ؾرإؽ ديّقؿراضل مٚشٚتنقشٔٝ

 مٚرتـ ؾروشٝ ديّقؿراضل تًُٚس

 شٚم جٔديًْقن ديّقؿراضل ـقٕٔتُٝ

 بْٔجامن ؽِٔامن مجٓقري ٕٔقيقرك

 تقم ٕٓتقس ديّقؿراضل ـٚفٍٔقرٕٔٚ

 شٕٚدر فٍٔغ ديّقؿراضل مٔنٌٔٚن

 تٔٚ فقوي ديّقؿراضل قيقركٕٔ

 جروفد ٕٚدفر ديّقؿراضل ٕٔقيقرك

 شتٔػ روثامن ديّقؿراضل ٕٔق جرد

 برين شٕٚدرز مًتَؾ ؾرمقٕٝ

 جٚن صٚـقشُل ديّقؿراضل إفْٔقي

 براد صرمٚن ديّقؿراضل ـٚفٍٔقرٕٔٚ
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 ٕقرمٚن شًُٔٔٚي ديّقؿراضل ؾرجْٔٚ

 هْري واـًامن ديّقؿراضل ـٚفٍٔقرٕٔٚ

 إٓثقين ويْر ديّقؿراضل ركٕٔقيق

 روبرت ويًُِر ديّقؿراضل ؾِقريدا

 م(0443كقفؿز  1)الدلقؾ القفقدي لؽالػقركقا الشاملقة، 

يف بًض إحٔٚن يُقن إتخٚب هٗٓء إظوٚء ٕكًا فِٔٓاقد وفُاـ فأس دائااًم، 

ذات مرة »، فْٖخذ ؿؤٜ افًوقيـ افًٚبَغ يف افُقٌٕرس: دان ـٌِٔامن وٓري شّٔٞ

ًٚ يف ظرض تٍِزيقين يف إهائٔؾ وؿد ُشاِئَؾ ظاـ »يتذـر ؽُِٔامن  شطٓرت إٔٚ وٓري مً

إمر افٍريد افذي تتّٔز بف شٔٚشٜ افٔٓقد إمارئُغ، ؾٖجاٚب: إيار إػ إمار هباذه 

افىريَٜ: هٚ إٔٚ ظوق يف افُقٌٕرس اشّف شّٔٞ يّثؾ ؾِقريادا اعْقبٔاٜ افتال تواؿ 

ُٔامن افذي يَؾ افٔٓقد يف مْىَتف ظاـ إفاػ، وماٚ ٓ مئتل أفػ هيقدي، وهْٚ دان ؽِ

  شًٍِٕف هق ادتٚجرة بٕٚشامء

ي مـ ٍٕقذ افٔٓقد افًأٚد، هاق ٍٕاقذ دظّٓاؿ اداٚيل، إن  افًٚمؾ أخر افذي يَقِّ

ل محاالت احلازب  افٔٓقد يتزظقن أو جيًّقن مٚ يًاٚوي ٕهاػ افتزظاٚت افتال متاقِّ

رئُغ هؿ ادجّقظٜ افقحٔدة ادقّحدة افتال تادظؿ افديّقؿراضل، ربام ٕن افٔٓقد إم

ماـ يادؾع أـثار فاف »فٔٗـدوا مّرة أخرى شٌٛ ادَقفٜ افٔٓقديٜ ش احلزب افديّقؿراضل

 ش احلؼ يف افُالم

 القفقد هيتؿقن ببعضفؿ--- ماذا أشتطقع أن أفعؾ؟؟



 الظاهرة اليهودية

 - 91 - 

ٜ إن افَْىٜ ادّٜٓ هْٚ هل أن اهتامم أؾراد جمّقظاٜ ماٚ بًٌوآؿ ٓ يًىال ادجّقظا

مع مٗشًٚت خريٜ  شـٚفًدافٜ»أؿل مٚ يُّـ مـ افَقة وافٍْقذ، إن وجقد مثٚل أظذ 

ظِْٜٔ ييٓر ؿقة ادجّقظٜ ومتٚشُٓٚ، مـ خالل افْٚحٜٔ آؿتهاٚديٜ افٌحتاٜ يياؾُّ ماـ 

  يف ادجتّعادٓؿ بْٚء افَٚظدة ادٚفٜٔ وافسبقيٜ وآؿتهٚديٜ 

ًٚ فِذات ظْد أ * ضٍٚل هذا ادجتّع، ويقجد هلؿ افقشاٚئؾ إن ذفؽ يِؼ تَديرًا ظٚفٔ

 فتحَٔؼ افْجٚح 

 ادظؿ ادْيامت اخلريٜ يف جمّقظتؽ  (1

ًٚ دجّقظتؽ ظذ اددى افًٌٔد  (6 ًٚ حتَؼ دظاًم ذاتٔ  إٔنئ مٗشًٚت وأوؿٚؾ

3)  ِِّ  ؾ افدظؿ افتل تتَِٚه جمّقظتؽ مـ أؾراد ادجّقظٚت إخرى ؿ

ت وصٚرك يف افًٔٚشٜ بنُؾٍ  (4   مًتّرٍ  ٕيِّؿ وصقِّ

 ظؿ أظامل أؾراد جمّقظتؽ اد (5

 ادظؿ افَوٚيٚ افًٚمٜ افتل تهٛ يف خدمٜ ؿوٚيٚ جمّقظتؽ  (6

ادة ) (، وهال UJAيِّؽ افٔٓقد مٗشًٚهتؿ ادحِٜٔ، وهٔئٜ اإلؽٚثٜ افٔٓقدياٜ ادقحَّ

 تَقم بٚٓظتْٚء بٚفٔٓقد وحتَؼ خىىٓٚ اخلٚصٜ 

ي ادجّقظٜ افتل تت حرك مـ أجِٓٚ هاذه ادٗشًاٚت بتاٖمغ خادمٚت إن ذفؽ يَقِّ

ومْٚؾع ٕؾرادهٚ، وبزيٚدة ٍٕقذ هذه ادجّقظٜ ظـ ضريؼ دظؿ جٓقد أؾرادهاٚ، وتْيأؿ 

 هذه اعٓقد 
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د توأّد فِجاراح، إنَّ تنأُؾ ر أشاامل إن مجع افتزظٚت بناُؾ دوري هاق جمارَّ

  وري فًِّؾ اخلري ـام هق  وري فكظامل إخرى 

% 61% مـ ادٚل يٖيت مـ 81بٚفًٌْٜ عٚمًل افتزظٚت تًتز افَٚظدة افتل تَقل: إن 

وًٚ  ٍَّ % ماـ افْاٚس، بٌْاٚء 11% تٖيت ماـ 91، إن افًٌْٜ هل حقايل مـ افْٚس تَديرًا خم

ل حٚجٚهتاٚ آشاساتٔجٜٔ ؿٚظدٍة مـ رأس ادٚل تًتىٔع ادجّقظٚت أن ختىط، و أن متقِّ

 ظذ اددى افىقيؾ  

إذا ـٕٚٝ جمّقظتؽ مًتّادة ظاذ تزظاٚت جمّقظاٜ أخارى شاتُقن حتاٝ رمحاٜ 

افتٌَِٚت افًٔٚشٜٔ، إوٚؾٜ إػ أنَّ آظتامد ظذ أخريـ يٌذي صقرة افٔٓقدي افناحٚذ 

 ٚن افْٚس يف أذه

ك ادْيقمٜ افًٔٚشٜٔ إمرئُاٜ، إن ـٍِاٜ إٓتخٚباٚت وظادد  إن ادٚل هق افذي حُيرِّ

ااحغ ادتًَِااٜ بٚدااٚل  ادْتخٌااغ يتْااٚؿص، إن ادجّقظااٚت افتاال تٌِاال حٚجااٚت ادرصَّ

  وبٚدْتخٌغ تهٌ  أؿقى وحتيك مىٚفٌٓٚ بٚٓهتامم إـز

يٌْل اإلٍٕٚق واّـ ادجتّاع افَٚظادة افرأشاامفٜٔ وافتّقياؾ افاذي يادم أهاداف 

ادجتّع، إن ادجتًّٚت افٌْٜٔ تًتىٔع متقيؾ إظاامل اخلرياٜ، واحلٚجاٚت افتًِّٔٔاٜ 

 اخلٚصٜ بٖؾرادهٚ 
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ن إًٍٔاآؿ ؾَااط، بااؾ ٓ يًااٚظد افٔٓااقد إمرئُااق شافًدافااٜ»ٜ يف دظّٓااؿ فَواأ

ًٚ ويُتًٌقن ثَٜ أخاريـ، ويزيادون  يًٚظدون أخريـ، ـْتٔجٜ فذفؽ هؿ يْقن حتٚفٍ

 مـ ؿقة افٔٓقد وٍٕقذهؿ 
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 :الفصل الثالث

ُده شضٌٔٛ، دٚمل، رجؾ أظامل» ًٜ ـِامت يُثر تردُّ ٚ بغ افٔٓقد ظْادمٚ يتاٚرون مْٓا

 يًِّقن هبٚ 

فَد اظتٚد افٔٓقد إمرئُقن ظذ متٚبًٜ تًِّٔٓؿ افًٚيل بناٌػ، وؿاد شاًك ـثار 

افًٌض أخار أصاٌحقا مَاٚوفغ مْٓؿ ٓمتٓٚن مٓـ راؿٜٔ بٍْس افَدر مـ إٓدؾٚع، 

ل، وإػ ؿٚبِٜٔ ، ـال افىريَغ يٗدي إػ رواتٛ أظذ مـ ادًدَّ وأصحٚب أظامل مًتَِغ

 ـٌرة فتجّٔع افثروة 

 ًٚ ظّؾ بجادٍّ أن، –إن احلُّٜ افٔٓقديٜ يف تٖخر افنًقر بٚفرى افتل ذـرهتٚ شٚبَ

 تْىٌؼ هْٚ  -اذهٛ إػ اددرشٜ وشقف حتهؾ ظذ مُٚؾٖتؽ ؾٔام بًد

يف احلََٜٔ يٌدو أنَّ خٔٚر افنٌٚب افٔٓقدي فٔس يف اتٌٚع ضريؼ مْٓل أو ظّع مًاغ، 

 ـ يف أيِّ ضريؼ شٔتٌع وفُ

 

ة ظاـ ظّاِر  ؾٔام ـٕٚٝ أٌم هيقديٜ متق يف افنٚرع مع وفدهيٚ صٌريـ شٖهلٚ أحُد اداٚرَّ

 وفدهيٚ ؾٖجٚبٝ: افدـتقر ظّره ثالث شْقات، وادحٚمل شْتٚن!

 

% مااـ افٔٓااقد افااذـقر أصااحٚب 61ـ ـااٚن ابحِااقل مْتهااػ افَاارن افًؼياا

ل افقضْل( ل 35و اختهٚصٚت رؾًٜٔ )وًػ ادًدَّ ًٚ )ثالث أوًٚف ادًدَّ ـ % مْٓؿ ُمالَّ

 افقضْل( 
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% مـ ـؾ افٔٓقد افاذـقر ـإٚقا يامشاقن ادٓاـ ذات افٔٚؿاٜ افٌٔواٚء، وافادخؾ 55

افًٚيل، يف حغ ـٚن مًيؿ افًٚمِغ مـ ؽر افٔٓقد مٚ زافقا يامرشقن إظامل ذات افٔٚؿٜ 

 افزرؿٚء 

جّقظاٜ افًرؿٔاٜ إوػ، وافتال ٓ إن ظِامء آجتامع يهٍْقن افٔٓاقد ظاذ أهناؿ اد

ل يدويقن    يقجد ؾٔٓٚ ظامَّ

% ؾَط مـ افٔٓقد يامرشاقن أظاامًٓ يدوياٜ، فِٔٓاقد 3 1م ـٚن هْٚك 1971يف ظٚم 

حوقر مُثَّػ ٓ يتْٚشٛ مع ظددهؿ يف مدارس مٚ بًد افتخّرج، وهل ادحٚوـ افتال 

ج أصحٚب مٓـ افٔٚؿٚت افٌٔوٚء   خترِّ

افتخرج مـ افًْٚء افٔٓقديٚت مٚ يًٚدل أربًٜ أوًٚف ؽار  يقجد يف مدارس مٚ بًد

 افٔٓقديٚت، يف حغ يقجد مـ افٔٓقد افرجٚل ثالثٜ أوًٚف ؽر افٔٓقد 

ًٚ مـ ـٚؾٜ إٔحاٚء افًاٚ. باام يف ذفاؽ  يف مدرشٜ هٚرؾرد فكظامل افتل تًتَىٛ ضالب

ِغ ظاددهؿ % مـ افىالب افذيـ ي15ٌأوروبٚ وأؾرئَٚ وافؼق إوشط ينُؾ افٔٓقد 

    أفػ وثامٕامئٜ ضٚفٛ

% 66%  مـ إشٚتذة يف أؾوؾ جٚمًٚت افقٓيٚت ادتحدة هؿ هيقد، ـاام أن 61إنَّ 

 مـ أشٚتذة ادحٚمٚة مـ افٔٓقد 

إن ًٌٕٜ افٔٓقد افذيـ يدخِقن يف مدارس مٚ بًد افتخرج تازداد بٚشاتّرار، حاقايل 

شْٜ يادخِقن  45أظامرهؿ ظـ  % مـ اعٔؾ إصٌر مـ افرجٚل وافًْٚء افذيـ تَؾُّ 41

 يف دورات مٚ بًد افتخرج، إن هذا ادٔؾ إػ افتًِؿ يًِٛ دورًا يف ارتٍٚع دخؾ افٔٓقد 
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 هيقد  50غر هيقد + 50+ هيقد 

50,99 

 هيقد 

90,10 

 10هيقد +

الرجال ما بعد 

 التخرج

36% 11% 39% 37% 14% 

د الـساء ما بع

 التخرج

64% 6% 37% 61% 7% 

 م(0441)اإلحصاء القضـي لؾسؽان القفقد 

َـّ افًّع تتًِؿ افًْٚء افٔٓقديٚت مْٚصٛ مْٓٔاٜ بًْاٌٜ تًاٚوي  بًد إهنٚء حتهِٔٓ

م ـٕٚٝ ٕهػ افًْٚء افٔٓقدياٚت 1981أربًٜ أوًٚف افًْٚء ؽر افٔٓقديٚت، يف ظٚم 

ًٜ باا افِقايت يٌٌِـ افثالثغ مـ افًّر فدهيـ وطٚئػ  % يف اعٔاؾ 61مْٜٓٔ راؿٔاٜ مَٚرٕا

   افًٚبؼ

فَد ـٕٚٝ افًْٚء افٔٓقديٚت يْتَِـ مـ ادٓاـ افقطٍٔٔاٜ، وتِاؽ ادتًَِاٜ باٚفٌٔع إػ 

ـٍ أرؿك يف حغ ـٕٚٝ افًْٚء ؽر افٔٓقديٚت يْتَِـ مـ ادٓـ ذات افٔٚؿٜ افزرؿاٚء إػ  مٓ

 ادٓـ افقطٍٜٔٔ، وادٓـ ادتًَِٜ بٚفٌٔع 

َّْٔٝ دراشاٜ م ظاذ افًْاٚء افٔٓقدياٚت يف مرحِاٜ افدراشاٜ 1981أجرياٝ ظاٚم  ب

َـّ أردن أن يهااٌحـ دٚمٔااٚت، و91اعٚمًٔااٜ أن  شااٚت يف اداادارس 6% ماآْ % مدرِّ

شٚت يف اددارس افثٕٚقيٜ 1% ضٌٌٔٚت، و6% مديرات أظامل، و6آبتدائٜٔ،   % مدرِّ
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ًٔٝ طٚهرة أمرئُٜ ؾَط، فَد ظٕٚك افٔٓاقد يف أوروباٚ إن اختٔٚرات افٔٓقد ادْٜٓٔ ف

افؼؿٜٔ مـ افتّٔٔز افًرؿل، وـٕٚقا ئًنقن مًزوفغ ظـ بَٔاٜ ادجتّاع ٕتٔجاٜ فاذفؽ 

 ظٚصقا يف اددن، وأصٌحقا مْٓٔغ وُتٚر وأصحٚب دالت ومٚفُل أظامل 

 وجاف زراظٜ ظاذاماـ افا–رئٔز يف ادجتّاع إوريب اتٔٚر افاإن اشتًٌٚدهؿ مـ اف

أظىٚهؿ ادٔزة افتْٚؾًٜٔ إـز افتل متٔز هبٚ افٔٓقد ظْدمٚ جٚؤوا إػ أمريُٚ  -اخلهقص

 وهل متتًٓؿ بٚدٓٚرات اددٕٜٔ 

% مـ شُٚن ؽٚفًٔٔٚ يف بقفْدا بًد احلارب افًٚدٔاٜ إوػ، 11ـٚن افٔٓقد ينُِقن 

% ماـ 81 % مـ بٚئًل اعِّاٜ،51% مـ صًٕٚل إحذيٜ، و41فُْٓؿ ـٕٚقا ينُِقن 

 اخلٔٚضغ 

 % مـ إضٌٚء وادحٚمغ 61يف ـٚـقا أـز مديْٜ يف ادْىَٜ ـٚن افٔٓقد ينُِقن 

% مـ افٔٓقد إدٚن يًِّقن حلًٚهبؿ اخلٚص، وذفاؽ يًاٚدل ثالثاٜ 46ـذفؽ ـٚن 

ل % ماـ 5م يف هٌْٚرياٚ ـاٚن افٔٓاقد يناُِقن 1931افقضْل، ويف ظٚم  أوًٚف ادًدَّ

 % مـ ادحالت افتجٚريٜ وادًتقدظٚت 36يّتُِقن افًُٚن، وفُْٓؿ ـٕٚقا 

ظْدمٚ ُارؽؿ افٔٓقد ظذ مٌٚدرة أوروبٚ افؼؿٜٔ بٖظداد ـٌرة يف بدايٜ افَرن افًؼيـ 

ًٚ، فَد ـٚن  جٚؤوا بٖمقال أؿؾ مـ ؽرهؿ مـ ادٓٚجريـ، وفُـ بخٍِٜٔ مْٜٓٔ خمتٍِٜ متٚم

ادزارظغ وافًٚمِغ افٔادويغ، % مـ افَٚدمغ اعدد مـ بقفْدا وجْقب إيىٚفٔٚ مـ 75

% مـ افٔٓقد ـٕٚقا مـ افًاٚمِغ ادٓارة، فَاد ُمِْاَع افٔٓاقد ماـ اماتالك 75يف حغ أن 

 إرايض يف بِداهنؿ افَديّٜ، فُـ مٓٚراهتؿ افٌر زراظٜٔ شٚظدهتؿ جٔدًا يف أمريُٚ 
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ٚباؾ ـؾ شًٌٜ مـ ظؼة مٓٚجريـ مـ افٔٓقد ـٚن فدهيؿ مٓـ ُتٚريٜ ؿٌؾ اهلجرة، مَ

 واحد مـ ـؾ ظؼة مٓٚجريـ مـ ؽر افٔٓقد 

ًٚ »وؿد ـتٛ جقصقا هٚفزشتٚم يف مالحيٚتف:  فَد أدرك افٔٓقد أن ادٚل فٔس  وري

فِحٔٚة اعديدة، وإٕام فِحِٔٚة ذاهتٚ، فَد ـإٚقا مهاّّغ ظاذ إدارة مًاتٌَِٓؿ، وـاٚن 

  شادٍتٚح إػ هنقوٓؿ آؿتهٚدي هق اصتٌٚهلؿ بٚدَٚوٓت

َِّّٝ افتجربٜ إوربٜٔ افٔٓقد وبنُؾ متُرر ؿّٜٔ امتالك ادزاياٚ، وادٓاٚرات فَد ظ

 افَٚبِٜ فَِْؾ 

 ـٕٚٝ هْٚك ثالث مقجٚت مـ اهلجرة افٔٓقديٜ ؿٌؾ احلرب افًٚدٜٔ افثٕٜٚٔ:

 م 1711افٔٓقد اإلشٌٚن ؿٌؾ ظٚم  -

 م 1881م إػ 1711وادٓٚجرون إدٚن بنُؾ مٌُر مـ  -

 م 1911م إػ ظٚم 1881روبٚ افؼؿٜٔ مـ ظٚم واهلجرة افقاشًٜ مـ أو -

ًٚ، وبدؤوا ظِّٓاؿ  فَد ـٚن ادٓٚجرون ادٌُرون مـ إشٌٕٚٔٚ وأدٕٚٔٚ أحًـ حًٚٓ ًٌٕٔ

ضٌٚظٜ متجقفغ يف أمريُٚ، ثؿ ؾتحقا ؾٔام بًد دالت ُتٚريٜ وأصٌحقا ُتاَٚر مجِاٜ، ـاام 

ًٚ اختهٚصٜٔ بٖظاداد ـٌارة، أماٚ افٔٓاقد إوربٔاغ  إخرضقا يف افتًِٔؿ، ومٚرشقا مْٓ

ًقا يف أحٔٚء ؾَرة يف ٕٔقياقرك  َّّ افؼؿٔغ ؾَد جٚؤوا ظذ ظجؾ، وـٕٚقا أـثر ؾَرًا، وُت

 وبقشىـ وؾٔالدفٍٔٚ وـٍِٔالٕد وصُٔٚؽق وديسويٝ 

ًٚ بندة إػ درجٜ أن طروؾف ـٕٚاٝ  فَد ـٚن افًَؿ افؼؿل افًٍع مـ مٚهنٚتـ مزدمح

ًٚ يف فْدن تًتز أشقأ مـ طروف أـثر ادجتّ  ًٚت افًُْٜٔ بٗش
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ٕٜ مـ ؽرؾتل ٕقم تٗوي  ًٚ مٚ ـٕٚٝ افنَؼ افهٌرة ادُقَّ ـٕٚٝ احلرائؼ منتًِٜ وؽٚفٌ

ًٚ، وـٚن ؿٚضْق تِؽ افنَؼ يْٚمقن ظاذ دؾًاٚت، فَاد ـٕٚاٝ ادناٚرـٜ  ظؼيـ صخه

  وريٜ فتٖمغ إجرة افنٓريٜ ادُّقٕٜ مـ مخًٜ دوٓرات 

ًٚ مهإٚع افثٔاٚب افتال اصتٌؾ هٗٓء افٔٓقد يف افٌد ايٜ ـًامل يف ادهٕٚع، وخهقص

ـٍ راؿٔاٜ  َِّّقا أوٓدهؿ، وأصٌحقا أصاحٚب مٓا َِّّقا ؾٔام بًد وظ يُِّٓٚ افٔٓقد، ثؿ تً

 ورجٚل أظامل 

فَد ـٚن ظاّمل ادهٕٚع افٔٓقد طٚهرة جٍٔؾ واحد، وؿد ذـر ادٗرخ هْري ؾٌْٔقفاد يف 

ًٚ فًٚماؾ، وـاذفؽ . . يُ»ـتٚبف )افنًٛ افٔٓقدي يف أمريُٚ(:  ـ افًٚمؾ افٔٓاقدي ابْا

 ش يُـ ابْف ظٚماًل، فَد دؾًتف رؽٌتف يف إٓتَٚل إػ افىٌَٜ افقشىك إػ ـًٛ ادزيد

ؾ ًٍٕف يف شِؽ ادحٚماٚة  ـٚن أول دٚمل أمريُل هيقدي هق مقشك فٍٔل، ؾَد شجَّ

فٔٓاقد ممْاقظغ ماـ ممٚرشاٜ م، وماٚرس يف ؾٔالدفٍٔاٚ، ـاٚن ا1778يف بًٍِْٕٚٔٚ ظاٚم 

ؼ، ظْادمٚ اادحٚمٚة يف مًيؿ افدول إخرة، واشتّر ذفؽ إػ بدايٜ افَارن افثاٚمـ ظا

  بدأت احلُقمٜ إوربٜٔ تًىل افٔٓقد اعًْٜٔ افُٚمِٜ، وتًّ  هلؿ بٚدامرشٜ افَٕٚقٕٜٔ 

ٓقد افٔ ؾأفػ دٚمل يف افقٓيٚت ادتحدة، إن متثٔ 741% مـ 15ينُؾ افٔٓقد افٔقم 

يف شِؽ ادحٚمٚة يًٚدل شًٌٜ أوًٚف ًٌٕتٓؿ يف افًُٚن، ويف افدوائر افَٕٚقٕٜٔ افراؿٜٔ 

 يهٌ  ترـٔز افٔٓقد أـثر بروزًا 

% مـ افؼـٚت يف ادٗشًٚت افَٕٚقٕٜٔ افرئًٜٔٔ يف ٕٔقيقرك وواصاْىـ هاؿ 41إن 

ِٔاٚ %( ماـ ادَٚظاد افتًاًٜ يف ادحُّاٜ اف66ًمـ افٔٓقد، وينٌؾ افٔٓاقد مًَادان )

(Suprem Court ) 



 الظاهرة اليهودية

 - 111 - 

 1939-1916 فقيس دي  برإديس

 1938-1936 بْجٚمغ ـٚردوزو

 1966-1939 ؾُِٔس ؾرإتٍقرتر

 1965-1966 آرثر ؽقفدبرغ

 1996-1965 آيب ؾقرتٚس

 افقؿٝ احلٚ  -1993 روث بٚرـْٔثرغ

 افقؿٝ احلٚ  -1994 شتٍٔـ برابر

صٌؾ افٔٓقد مْٚصٛ افَوٚء يف ادحٚـؿ افنًٌٜٔ يف افتٍِزيقن، إن افَاٚيض جاقزف 

وإزو وافَٚيض جقدي صأْدفغ، وافًّادة افًاٚبؼ إيادـقش ـِٓاؿ هياقد، إن هاذه 

 اإلحهٚئٔٚت ادذهِٜ حتتٚج إػ مزيد مـ افتَيصِّ 

قن فَد ذـر آٓن ديد صاقيتز وهاق داٚمل وبروؾًاقر يف ـتٚباف )افٔٓاقد إمرئُا

إن افىالب افذي درشقا افتِّقد بًٍّؼ وؽره مـ ادهٚدر افٔٓقديٜ يٖتقن »ادْدثرون(: 

إػ مدرشٜ ادحٚمٚة، وهؿ أـثر ؿدرة ظذ ادْٚؾًٜ ماـ ؽارهؿ، إذ أهناؿ أـثار أفٍاٜ ماع 

احلقارات، وضرق تٍُار ادحاٚمغ إخارى، ظْادمٚ أذح فىاالب افَإٚقن ظْادي 

، -افدشتقر، افَقإغ، افتْيأامت، افتىٌَٔاٚت–إمريُل  إشٌَٜٔ اهلرمٜٔ يف افَٕٚقن

ؾ٘ن أوفئؽ افذيـ درشقا افتِّقد شٔالحيقن مٌٚذة افتناٚبف باغ افَإٚقن إمريُال 
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وإشٌَٜٔ اهلرمٜٔ افٔٓقديٜ: اإلٕجٔؾ ادٔنْٚ وهُذا، إن ضًٌٜٔ احلقارات افتِّقديٜ افتل 

رت ظز افَرون تنٌف افتٍُر ادْىَل افَٚ ٜتىقَّ ّّ   شٕقين يف افُثر مـ اعقإٛ ادٓ

ُٝ ؾهاًل ـٚماًل فِحديٞ ظـ اهتامم افٔٓقد باٚفتًِٔؿ، إن ذفاؽ يَتا ه يض افَد خهَّ

ًٚ إٔف ظْدمٚ يتٚر افٔٓقد مْٜٓ مٚ، ؾ٘ن ادحٚمٚة تٖيت يف ادَدمٜ، إنَّ ادحٚماٚة مَّدماٜ  مْىَٔ

ٜ فادخقل مدرشاٜ ظذ افىٛ ٕشٌٚب ظِّٜٔ ظديدة، ٓ يقجد متىٌِٚت دراشأٜ مًْٔا

افَٕٚقن، ويقجد افًديد مـ مدارس افَٕٚقن، ـام أن افنٓٚدة يُّـ أخذهٚ بًاد ثاالث 

شْقات، وبًُس إضٌٚء افذيـ يدمقن زبٚئْٓؿ يف إضٚر ظالؿٜ بغ صخٍص وصاخٍص 

ومًاٚظديـ دًاٚظدهتؿ يف  ٚحثغحاٚمقن تقطٔاػ داٚمغ صاٌٚر وبايًاتىٔع اد آخر

ـ ادحٚمغ ُِّ ًٚ، وبٚفتٚيل زيٚدة أربٚحٓؿ، افًّؾ، إن ذفؽ يّ  مـ أخذ ظدة ؿوٚيٚ ـٌرة مً

يف أـز مٗشًٜ فِّحٚمٚة يف ٕٔقيقرك حٔاٞ زبٚئْٓاٚ ماـ وول شاسيٝ بِاغ متقشاط 

م، ويف واصااْىـ 1995دوٓر ظااٚم  611 143 1افاادخؾ افًااْقي فِّنااٚرِك ؾٔٓااٚ 

 446 311دوٓر، ويف صأُٚؽق  481 418افًٚصّٜ بِغ متقشط افادخؾ افًاْقي 

 ٓر دو

ًٚ  111افذيـ يًٌُقن أـثر مـ   %31 أفػ دوٓر شْقي

ًٚ  111-81افذيـ يًٌُقن مـ   %13 أفػ دوٓر شْقي

ًٚ  81-61افذيـ يًٌُقن مـ   %19 أفػ دوٓر شْقي

ًٚ  61-41افذيـ يًٌُقن مـ   %15 أفػ دوٓر شْقي
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ًٚ  41-61افذيـ يًٌُقن مـ   %11 أفػ دوٓر شْقي

ًٚ  61ًٌقن أؿؾ مـ افذيـ يُ  %11 أفػ دوٓر شْقي

 أفػ دوٓر 135 ادنٚرـقن يف ادٗشًٚت افَٕٚقٕٜٔ

 أفػ دوٓر 76 ـؾ ادحٚمغ

 م(0442)آكدرو هاركر، ادال: مـ يؿؾؽ؟ كؿ؟ وداذا؟ 

ِٝ مًٚداة افًٚمٜٔ منُِٜ مًاتّّرة فِّحاٚمغ افٔٓاقد يف هاذا افَارن، إػ  َُّ فَد ص

َِّٝ افًٌْٜ ادًّقح هبٚ فِٔٓاقد يف مادارس افَإٚقن اخلًّْٔٚت م % 11ـ هذا افَرن ط

ؾ افٔٓاقد  َُّ ؾَط، وبام أن ادٗشًٚت افَٕٚقٕٜٔ افراؿٔاٜ . تُاـ تقطِّاػ هياقدًا، ؾَاد صا

% ماـ ادحاٚمغ 85م ـاٚن 1951مٗشًٚهتؿ اخلٚصٜ، ووطٍَّقا ؾٔٓٚ افٔٓقد، ؾٍل ظاٚم 

ذه ادٗشًٚت ُتًتٖجر ماـ ؿٌاؾ رجاٚل افٔٓقد يًِّقن يف مٗشًٚت هيقديٜ، وـٕٚٝ ه

 أظامل هيقد وأؾراد هيقد 

ًٚ باام  اُتف افًديد مـ افٔٓقد إػ اختهٚصٚت تٌدو أؿؾ جٚذبٜٔ وأؿّؾ جدوى اؿتهاٚدي

 ؾٔٓٚ افيائٛ واإلؾالس وإ ار افنخهٜٔ وافًَٚرات ومجع افٍقاتر 

زت ذـٚت ادحٚمٚة ذات افًًّٜ ادحسمٜ ظذ افَٕٚقن اد َـّ نسك، وـٚن أمرًا فَد ر

ًٚ فِْير أن ثامٕٜٔ مـ افٔٓقد ادٗفٍغ فُتٚب )خالصٜ هٚرؾرد فَِٕٚقن( . يًاتىًٔقا  ٓؾت

وـٚن أؾواؾ برؾًاقر يف هاٚرؾرد –افًثقر ظذ ظّؾ، وؿد ـتٛ افَٚيض ؾرإؽ ؾقرتر 

هؾ جياٛ ظاذ هاذه اددرشاٜ أن ختاز افىاالب »وهق يتًٚءل بّرارة:  -م1936ظٚم 
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، وظْدمٚ شيف اشتىٚظتٓؿ أن يوّْقا افًّؾ يف أؾوؾ مٗشًٚت افَٕٚقنافٔٓقد إٔف فٔس 

، ـاذفؽ اُتاف ذهٛ واصْىـ فًِّؾ يف ادحُّٜ افًِٔٚ وطَّػ ظْاده ـثارًا ماـ افٔٓاقد

افًديد مـ ادحٚمغ افٔٓقد فًِّؾ مع احلُقمٜ يف واصْىـ، ممٚ أظىٚهؿ مٍْذًا إػ داخؾ 

 مع ؿٕٚقن افيائٛ احلُقمٜ فِتًٚمؾ أخذ يف افّْق وافتًَٔد 

بًد احلرب افًٚدٜٔ افثٕٜٚٔ بدأ افىِٛ ظذ ادحٚمغ يٍقق افًرض، وماع ذفاؽ طاؾَّ 

ون افٔٓقد افراؽٌاقن يف ادناٚرـٜ،  أصحٚب افًَِٜٔ افَديّٜ يف ادٗشًٚت افٌُرة يهدُّ

وجٚء افتٌٔر بٌطء، ؾٚدٗشًٚت افَٕٚقٕٜٔ افٌُرة، افتال ـٕٚاٝ ؾأام موااك تٌِال ـاؾ 

ٚئْٓٚ بادأت ادًاٚظدة اخلٚرجٔاٜ يف افْاقاحل افتال تازداد تًَٔادًا ـٚفًّاؾ حٚجٚت زب

ًٚ داخِٔاٜ دًٚعاٜ اومقاؤع إمـ وؿٕٚقن افيائٛ، بدأت افؼـا ٚت تناُؾ أؿًاٚم

افَوٚيٚ مـ داخؾ افؼـٜ، وبدأت تًتنر أخهٚئٔغ متجاٚوزة ادٗشًاٚت افَٕٚقٕٔاٜ 

ٓختهٚصٚت افتال أتَْٓاٚ ادحاٚمقن افَديّٜ افتل ـٕٚٝ تتًٚمؾ مًٓٚ، إن افُثر مـ ا

ًٚ ؿٕٚقن إمـ، إن مٗشًٜ شُٚدن وآرباس )شأِٝ، مٔاٚؽرو  افٔٓقد ُمربحٜ وخهقص

ؾِقم( هل أـز مثٚل ظذ مٗشًٜ هيقديٜ ؿٕٚقٕٜٔ ذات شاًّٜ دسماٜ رائادة وؿٚئادة يف 

 جمٚل تؼيًٚت إمـ 

ًٚ خاالل افث 1فَد رب  جقزيػ ؾِقم مٚ يزيد ظـ  امْٕٔاٚت، وؿاد مِٔقن دوٓر شاْقي

ًٚ ـٌرًا خالل جٍٔؾ واحٍد، ؾقافده افَٚدم ماـ أورباٚ ا ٜ ـاٚن اؼؿٔافؿىًٝ ظٚئِتف صقض

 يهْع افٌِٚدات افتل حُتنك هبٚ أـتٚف افًسات 

إن حرـٜٔ افًٚئِٜ افٔٓقديٜ افتل تنجع افَْٚش واحلقار دظّٝ افتقجاف ٕحاق مْٓاٜ 

ًقن ظذ أن يىرح ًٜ حقل ديآْؿ، وحاقل أيِّ ادحٚمٚة، إن إضٍٚل افٔٓقد ُينجَّ قا أشئِ

 آخر، وادحٚمٚة حتتٚج إػ مٓٚرات مًرؾٜٔ وفٌقيٜ منٚهبٜ 
ٍ
 رء
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وظِْٔٚ أن ٓ ٌٍٕؾ دور ادٚل، ؾٚفدخؾ افًٚيل وادْزفٜ آجتامظٔاٜ فِّحاٚمل جاذبٝ 

ُِّؼ افًِّ   ؿ آجتامظل افٔٓقد ادٓٚجريـ افذيـ يريدون تً

ًٚ يسـاقن ادْٓاٜ، ظاذ إن مْٜٓ ادحٚمٚة ٓ تهِ  ٕي صخص، ؾ ثِٞ ادحٚمغ تَريٌ

ب ظذ إمقر افَٕٚقٕٜٔ أمرًا ظئؿ افَّٜٔ، ويُّـ آشتٍٚدة مْف يف  أيِّ حٚل ُيًتز افتدرُّ

 جمٚٓت افًّؾ، ـام أثٌٝ ذفؽ افُثر مـ أـز ؿهص ٕجٚح رجٚل إظامل افٔٓقد 

ذ ظٓاد آشاتًامر، ـاٚن جاٚـقب فَد مٚرس إضٌٚء افٔٓقد افىاٛ يف أمريُاٚ مْا

 م 1656فقمزوزو أول ضٌٔٛ هيقدي أمريُل، وؿد وصؾ إػ مرٕٓد ظٚم 

ر  684تَدر رابىٜ إضٌٚء إمرئُغ ظدد إضٌٚء يف أمريُٚ با  أفػ ضٌٔٛ، وُيَادَّ

% مـ ظدد إضٌٚء يف أمريُاٚ، ـاام 15أفػ، أو  111جمّؾ ظدد إضٌٚء افٔٓقد حقايل 

ًٌْٜ فِّحٚمغ ؾ٘ن هذه افًٌْٜ تٌِغ شًٌٜ أوًٚف ًٕاٌٜ افٔٓاقد إػ باٚؿل هق احلٚل بٚف

 افًُٚن 

َـّ 1988% مـ ضٌِٚت افٌَقل يف اددارس افىٌٜٔ ظٚم 9إن  م جٚءت مـ افٔٓاقد، فُا

ٌٛ مـ افًقائؼ افتل ووًٝ يف وجف احلهقل افدرجٚت افًِّٜٔ يف  افٔٓقد ـٚن هلؿ ٕهٔ

 افقٓيٚت ادتحدة 

% مـ ادتَدمغ إػ اددارس افىٌٜٔ هيقدًا، وفُـ بًٌٛ ٕيٚم 61م ـٚن 1934يف ظٚم 

% ؾَط، وـٚن هٗٓء افىالب افذيـ 17احلهص افًْكي ـٕٚٝ ًٌٕٜ افىالب افٔٓقد 

ًٚ، وؿد اظتٚد هياقد تِاؽ  ُيرؾوقن يتٚبًقن افًّؾ يف جمٚل افهٔدفٜ أو ضٛ إشْٚن ؽٚفٌ

ٍٜ تَقل: إن إصاٚرة  ترماز إػ ضٌٔاٛ إشاْٚن تًْال افتال  DDSافٍسة ظذ ترديد ُٕت

disappointed doctor or surgeon  ش ضٌٔٛ أو جراح دٌط»أي 
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ٚت اًا يف مًيّاف ظاذ ادًتنٍٔاكأٓقد مَتااحتك افًتْٔٚت ـٚن ظّؾ إضٌٚء افا

اددظقمٜ مـ ؿٌؾ افٔٓقد، بام أن افىٛ ـٚن مْٜٓ مًتَِٜ . تٗثر مًٚداة افًٚمٜٔ ـثرًا ظذ 

فَد بْك افٔٓقد مًتنٍٔٚهتؿ اخلٚصٜ افتل ؿادمٝ خادمٚت فُاؾ ، قدٕجٚح إضٌٚء افٔٓ

إظراق، ظْدمٚ أزحيٝ احلقاجز إوؿ إضٌٚء افٔٓقد إػ اهلٔئٚت افتدرئًٜ يف أحًاـ 

، وبحِقل ظٚم  ًٜ ِقن حقايل ربع اهلٔئاٚت 1969اددارس افىٌٜٔ شًّ ُِّ م ـٚن افٔٓقد ُين

 افىٌٜٔ افتدرئًٜ يف اددارس افىٌٜٔ 

ًٚ إػ افىٛ،  ـام هق احلٚل يف بَٜٔ ادٓـ ـٚن افًٚمؾ آؿتهٚدي مـ أـثر افًقامؾ جذب

ًٚ يف تًِؿ افىٛ يٗيت ثامره ادٚدياٜ ؾأام بًاد، ظْادمٚ َٕٚرهناٚ  إن آشتثامر ددة ظَد تَريٌ

بٚدحٚمٚة ٕجد أن متقشط دخؾ افىٌٔٛ أظذ، فُاـ احاتامل حتَٔاؼ ثاروة ـٌارة يياؾُّ 

ًٜ إػ ذفؽ ُيًتاز آشاتثامر يف ددودًا بًٌٛ افىًٌٜٔ ا فنخهٜٔ فِخدمٚت افىٌٜٔ، إوٚؾ

ًٚ إػ درجٜ إٔف فٔس يف متْٚول اعّٔع   افتًِٔؿ مٍُِ

ًٚ  411أـثر مـ   %5 أفػ دوٓر شْقي

ًٚ أفػ  311-411  %5 دوٓر شْقي

ًٚ أفػ  611-311  %63 دوٓر شْقي

ًٚ دوٓر شْأفػ  151-611  %17 قي

ًٚ أفػ  111-151  %67 دوٓر شْقي

ًٚ أفػ  111أؿؾ مـ   %63 دوٓر شْقي
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 أفػ دوٓر 176 افَىٚع اخلٚص

 أفػ دوٓر 151 ـؾ إضٌٚء

 أفػ دوٓر 681 59 إجقر

ًٚ  314 جراحٜ ظئّٜ  أفػ دوٓر شْقي

ًٚ  695 ؿٌِٜٔ   أفػ دوٓر شْقي

ًٚ  686 أصًٜ  أفػ دوٓر شْقي

ًٚ  646 جراح ظٚم  أفػ دوٓر شْقي

ًٚ  661 ختدير  أفػ دوٓر شْقي

ًٚ  615 تؼي  مريض  أفػ دوٓر شْقي

ًٚ  615 ظْٜٔٔ  أفػ دوٓر شْقي

ًٚ  613 بقفٜٔ  أفػ دوٓر شْقي

ًٚ  617 إٔػ وأذن وحْجرة  أفػ دوٓر شْقي

ًٚ  611 تقفٔد وًٕٚئٜٔ  أفػ دوٓر شْقي

ًٚ  185 قارئضٛ ض  أفػ دوٓر شْقي
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ًٚ  151 افداخِٜٔ  أفػ دوٓر شْقي

ًٚ  137 افًٍْٜٔ  أفػ دوٓر شْقي

ًٚ  166 ضٛ افًٚئِٜ  أفػ دوٓر شْقي

ًٚ  113 ضٛ إضٍٚل  أفػ دوٓر شْقي

إػ  111فَد أصٌ  دخؾ إضٌٚء أؿؾَّ جٚذبٜٔ يف افًْقات إخرة: إذ إٔف يساوح يب 

افزيٚدات، خالل شْقات افتدريٛ يُقن دخؾ إضٌٚء أؿؾ  أفػ دوٓر إوٚؾٜ إػ 151

فف   م 1995دوٓر ظٚم  681 59وؿد بِغ مًدَّ

إن اصتٌٚل افٔٓقد بٚفىاٛ يًاقد إػ ؿاروٍن ماـ افزماٚن، ؾٍال أوروباٚ يف افًهاقر 

%  مـ ـؾ إضٌٚء، ظذ افرؽؿ ماـ أنَّ ًٕاٌتٓؿ 61إػ51افقشىك ـٚن افٔٓقد ينُِقن 

% مـ افًُٚن، ظذ شٌٔؾ ادثٚل ـٚن ظادد إضٌاٚء افٔٓاقد يف 6إػ  5ٕٚٝ تساوح مـ ـ

ضٌٔٛ، ـذفؽ ـٕٚٝ ًٌٕٜ إصاٌٚء يف آراؽاقن يف  161مـ أصؾ  67مديْٜ بريٌْْقن 

افَرن افرابع ظؼ منٚهبٜ هلذه افًٌْٜ، مـ ادحتّؾ أن ادْٜٓ وادٓٚرات تْتَؾ ماـ جٔاؾ 

م ـٕٚاٝ 1938% ماـ إضٌاٚء يف ؾْٔٔاٚ هياقدًا، ويف 61م ـاٚن 1881إػ آخر، يف ظٚم 

 %  51افًٌْٜ حقايل 

 ًٚ وا ٌَّئل افًاٚ. احلاديٞ تًرُّ ظذ افرؽؿ مـ أن ٕقشساد مقس هق واحٌد مـ أـثر متْ

فِدراشٜ، ؾ٘ن ـثرًا مـ افْٚس ٓ يًرؾقن إٔف هيقدي، وفد مٔنٔؾ دو ٕقشس أو مقس يف 
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ٌَّاٖ 1513ًٚ ظٚم ؾرٕ م، وؿد جٚءت صٓرتف مـ تقؿًٚتف حقل ادًتٌَؾ افًٌٔاد، حٔاٞ تْ

ًٜ يف 1969بٚهنٔٚر شقق إشٓؿ ظٚم  م، وبٚؽتٔٚل ـْٔٔدي، أطٓر مْذ صاٌر شاّْف مقهٌا

اه  ٌُّٗ وؿد درس افريٚؤٚت وافٍِؽ وافٌِٚت افالتْٜٔٔ واإلؽرئَٜ وافًزيٜ، ـٚن جدَّ افتْ

َِّامه افتَْٔٚت افىٌٜٔ افتَِٔديٜ وضٛ إظناٚب إواٚؾٜ ضٌٌٔغ وؿد شٚمهٚ يف تًِّٔ ف، ؾً

ف وـّٔٔٚء حتقيؾ إصٔٚء  مٜ ـٚفتهقُّ  إػ افٍْقن ادحرَّ

ظْدمٚ أمر ادِؽ فقيس افثٚين ظؼ بتًّٔد ـاؾ افٔٓاقد، اشاتجٚبٝ ظٚئِاٜ ٕقشاساد 

ًا، دخؾ مٔنٔؾ افُِٔاٜ افىٌٔاٜ ظاٚم  ُِّقا يامرشقن افٔٓقديٜ هَّ م 1566مقس، فُْٓؿ ط

ًٚ ظذ جٓؾ أشٚتذتف باًٌض إماقر ـٚفهاحٜ افنخهأٜ، وخىاقرة  فُْف ـٚن شٚخى

 افْزف وإؾراغ إمًٚء 

ر أن يًتخدم ؾًٍِتف اخلٚصٜ يف ممٚرشاتف فِىاٛ، ؾًاٚفٟ  ختّرج ٕقشساد مقس وؿرَّ

ث واداٚء افَْال  ًٚ وصٍتف اخلٚصٜ مـ اهلقاء افَْل افٌار مِاقَّ وحٚيٚ افىٚظقن مًتخدم

ًٚ وافٍراش افْئػ  ، وأمر ب٘زافٜ اعثٞ مـ افنقارع وتْئٍٓٚ يقمٔ

ًٚ ثالثٜ ؿرون ظاذ أؿرإاف يف إدراك أمهٔاٜ افْيٚؾاٜ وظالؿتٓاٚ بٕٚتَاٚل  م فَد ـٚن متَدِّ

ك  َّّ ، وؿد بٌِاٝ شحٌقب افقردة»إمراض واإلٕتٕٚٚت، وؿد وصػ دواءه اخلٚص ادً

يًتىع إَٕٚذ أهتف ماـ ٍٕاس شًّتف أؾٚق إذ إٔف إَٔذ آٓف إرواح يف ؾرًٕٚ فُْف . 

 م 1537افىٚظقن ظٚم 

ٌِّئ، ويف  ظْدمٚ حتىَّّٝ شًّتف شٚؾر ٕقشساد مقس ظز أوروبٚ حٔٞ بدأ ظِّف ـّتْ

ًٚ ماـ مُِاٜ إيىٚفٔاٚ ـاٚثريـ دو 1554ظٚم  ب ٌُّٗ، وأصٌ  مَرَّ م أفػ ـتٚبف إول ظـ افتْ

ٌُّٗات ا ًٚ فِتْ َـّ ؿِٔاًل ماـ افْاٚس مٔديز، مٚ زافٝ ـتٌف إػ افٔقم ُتًتز مرجً ددهنٜ، فُ
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أدرك أمهٔتف ـىٌٔٛ هيقدي، حلًـ احلظ أنَّ ٌٕقءتف ظـ حدوث حرب ظٚدٔاٜ ومًرـاٜ 

 م . تتحَؼ 1999ؾٚصِٜ بغ اخلر وافؼ ظٚم 

يًتااز افاادـتقر أـًاأِرود ؿهااٜ ّٕقذجٔااٜ فِٔٓااقدي افااذي يتٌِااٛ ظااذ افتّٔٔااز 

ًٚ إبداظٜٔ فتحَٔؼ ضّقحف افًْكي  ، وجيد ضرؿ

ًٚ، فُـ ٕيٚم احلهاص 1916وفد أـًِٔرود يف ٕٔقيقرك ظٚم  م وأراد أن يهٌ  ضٌٌٔ

ف إػ إبحٚث افىٌٔاٜ، حهاؾ  مًْف مـ افدخقل إػ اددرشٜ افىٌٜٔ، بدًٓ مـ ذفؽ تقجَّ

م، وظّاؾ يف 1955ظذ صٓٚدة افدـتقراه مـ جٚمًٜ واصْىـ يف شإٚٝ فاقيس ظاٚم 

ًٓد افَقمل فِهحٜ يف مٔقٕٓد، اـتنػ افْقاؿؾ افًهٌٜٔ افتل تَْؾ اإلصاٚرات باغ اد

إظهٚب، وؿد ؾً  هذا آـتنٚف ادجٚل إلجيٚد ظالجاٚت فُاؾ إٔاقاع إماراض 

م صٚرك جٚئزة ٕقبؾ يف افىٛ زمِٔٔاف برٕاٚرد ـاٚتز وأون ؾاقن 1971افًهٌٜٔ، يف ظٚم 

 يقـر 

ه افَهٜ، وافُثار ماـ آـتناٚؾٚت وجاقائز هْٚك افُثر مـ افَهص ادنٚهبٜ هلذ

% مـ جقائز ٕقبؾ افتال ٕٚهلاٚ إمرئُاقن يف افىاٛ 41ٕقبؾ ـام ذـرت يف ادَدمٜ إن 

وافًِقم ـٕٚٝ مـ ٕهٔٛ افٔٓقد، وهذه بًض إمثِاٜ ظاذ اـتناٚؾٚت ضٌٔاٜ ؿاٚم هباٚ 

 افٔٓقد:

 م 1916ـٚشّٔر ؾٔؽ: اـتنػ افٍٔتٚمْٔٚت، وهق افذي أظىٚهٚ هذا آشؿ  -

 م 1896وافديامر مقرديٚي هٚؾُغ: اـتنػ فَٚح افُقفرا  -

 م 1981بٚروج بْٔٚ شراف: أشس حٌَٜ ظِؿ ادْٚظٜ ادتًَِٜ بَْؾ إظوٚء  -
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 م 1914روبرت بٚراين: رائد يف ضٛ إذن احلديٞ، جٚئزة ٕقبؾ  -

 م 1976بٚروش بِّزغ: اـتنػ فَٚح إٕتٚن افٌُد ب، جٚئزة ٕقبؾ  -

 م 1918د يف جمٚل ادْٚظٜ وافدمقيٚت، جٚئزة ٕقبؾ بٚول إهيِرش: رائ -

 م 1964وئِؿ إٔتقؾِـ: اخسع ختىٔط افَِٛ افُٓربٚئل، جٚئزة ٕقبؾ  -

جاٚئزة ٕقباؾ  ،Oو Bو Aـٚرل ٕٓدشتْٔر: اـتناػ زمار افادم ظْاد اإلًٕاٚن  -

 م 1931

تٚديقس رينًتـ: اـتنػ هرمقٕٚت ؽدة افُير بام يف ذفؽ افُقرتٔزون، جٚئزة  -

 م 1951ٕقبؾ 

 م 1956جقٕٚس شقفؽ: اـتنػ أول فَٚح حل فنِؾ إضٍٚل يًىل بٚحلَـ  -

-  ًٚ  م 1956آفزت شٚبغ: اـتنػ أول فَٚح مٔٝ فنِؾ إضٍٚل يًىك ؾّقي

شِامن واـًامن: ضقر أول ادوٚدات احلٔقياٜ باام ؾٔٓاٚ افًسبتقمٚيًاغ، جاٚئزة  -

 م 1956ٕقبؾ 

 م 1976أمريُٚ أوريٚن ـٕٚسوتٔز: أجرى أول ظِّٜٔ َٕؾ ؿِٛ يف  -

ٟ روح إدارة إظامل اخلٚصٜ بندة ظْد افٔٓقد، إن اؾتتٚح إظاامل اخلٚصاٜ ٓ  تتٖجَّ

ًٚ إػ افًّاؾ  ًٚ ظـ جمٚل افىٛ وادحٚماٚة: ٕن هاٚتغ ادْٓتاغ تٗدياٚن ؽٚفٌا يٍْهؾ متٚم

ِغ ًٕاٌٜ اخلٚص، افذي هق ظٌٚرة ظـ امتالك مٗشًٚت مًتَِٜ صٌرة، بنُؾ ظٚم  تٌ

افٔٓقد افذي يديرون أظامًٓ خٚصٜ واًػ افًْاٌٜ ادقجاقدة يف اإلثْٔاٚت إخارى يف 



 الظاهرة اليهودية

 - 111 - 

% 4افقٓيٚت ادتحدة، وهل تنٌف افًٌْٜ ادقجقدة يف بريىٕٚٔٚ افًيّك وأوروبٚ، حاقايل 

 ؾَط مـ ادٓٚجريـ افَٚدمغ مـ ٓوتٔٚن وبقرتريُق فدهيؿ أظامهلؿ اخلٚصٜ 

وإهائٔؾ يف ادَدمٜ: إذ تٌِغ ًٌٕٜ افذيـ يُِّاقن أظاامًٓ يٖيت ادٓٚجرون مـ ـقريٚ 

%، إن هذا إٓدؾٚع ٓمتالك إظامل اخلٚصٜ شٌٛ رئٔز مـ أشاٌٚب 31خٚصٜ مْٓؿ 

% مااـ أصاحٚب ادالياغ يف افقٓيااٚت ادتحادة صاًْقا ثااروهتؿ 81ٕجاٚح افٔٓاقد، و

 منٚريًٓؿ اخلٚصٜ؟مٚ افذي يدؾع افٔٓقد ٓؾتتٚح   بًٍٖٕٓؿ، و. يرثقهٚ ظـ ؽرهؿ 

إن ادقوقع افنٚئع هْٚ هق افنًقر بٚفٌربٜ، ؾٚمتالك مؼوع خٚص جياذب افْاٚس 

افذيـ يريدون افتحُؿ بحٔٚهتؿ، وٓ يريدون افٌَٚء حتٝ رمحٜ تًّهٛ صاٚحٛ افًّاؾ 

وٕزواتف، ـام أن ؾرص افًّؾ افتَِٔديٜ . تُـ متقؾرة فِٔٓقد ظذ إؽِاٛ فاذفؽ ـاٚن 

ًٚ ظِٔٓؿ افٌحٞ   ظـ ضريؼ آخر فزام

فَد اشُتًٌَد افٔٓقد مـ افهْٚظٚت افتَِٔديٜ ـٚفتٖمغ وافًٔٚرات وافٍاقٓذ وافٍحاؿ 

وافُٔامويٚت وأٓت افثَِٜٔ، يف بدايٜ هذا افَارن ـٕٚاٝ مًياؿ ذـاٚت افتاٖمغ ٓ 

 تًىل حتك بقفٔهٚت افتٖمغ فرجٚل إظامل افٔٓقد 

ر ماـ ادخاٚضرة بًاٌٛ صاًقرهؿ فَد اظتٚد اهلقد ظذ اختٔٚر أظامل ؾٔٓاٚ ؿادر ـٌا

ًٚ يف افقواع افاراهـ، »بٚفًزفٜ، وـام ـتٛ هٚفزشتٚم:  ًٚ ؤًٍٕ إذا اشتثّرت افَِٔؾ مٚدي

ًٚ جديداً    ششتنًر براحٜ أـز ظْدمٚ ختٚضر وحتٚول صٔئ

إن ظٌٚرة إدارة افًّؾ اخلٚص ؾَدت مًْٚهاٚ افٔاقم، تٖخاذ إظاامل اخلٚصاٜ ظادة 

ًٚ فُٚرل ؾًٔز ي قجد هْٚك ظؼة إٔقاع مـ رجاٚل إظاامل، وؿاد ٕجا  أصُٚل، ووؾَ

 افُثر مـ افٔٓقد يف ـؾ ٕقٍع مـ هذه إٕقاع:
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إصخٚص افذيـ يًِّقن ـّقطٍغ مًتَِغ:  افتجاٚر، أصاحٚب ادحاالت،  (1

افهٚؽٜ، وُتٚر إدٚس، وأصحٚب ادٓـ افذيـ يَقمقن بٚفًّؾ بًٍٖٕٓؿ، ومـ 

 وأضٌٚء إشْٚن  بْٔٓؿ إضٌٚء وادحٚشٌقن، وادحٚمقن،

اًقا أظامهلاؿ،  (6 بْٚة افٍريؼ: يَقم هٗٓء بتقطٔاػ أصاخٚص آخاريـ فُال يقشِّ

 ـؼـٚت ادحٚمٚة، وظٔٚدات إضٌٚء، وذـٚت ادحٚشٌٜ 

س ـؾٌّ مـ هْري وريتنٚرد بِقتش ذـٜ   H&R Blockظذ شٌٔؾ ادثٚل: أشَّ

 وهل ذـٜ وضْٜٔ فِحًٚبٚت ادتًَِٜ بٚفيائٛ 

 ٌدظقن ادًتَِقن:ادخسظقن واد (3

 فٍٔل شسوس: اخسع اعْٔز 

 فِٔٔٚن ؾرٕقن: اخسع افُتٚفقج 

 هِْٔٔٚ روبًْتقن: ابتُر افهْٚظٜ احلديثٜ ٕدوات افتجّٔؾ 

ر أحذيٜ ريٌقك افريٚؤٜ   بقل ؾٚيرمٚن: ضقَّ

  ـريؿ : رّواد صْٚظٜ أيسروبـ مٚتقس وبـ ـقهغ وجري ؽريـ ؾِٔد

( wheight watcher( وجااغ يْااديتش )Slim fastإس  دإٔٔااؾ أبراهااٚم )

ُِّٓاؿ Jenny Craig( وشٔدوجْٔل ـرايغ )Nutri systemوهٚروفد ـٚتز ) ( وـ

 أصحٚب أظامل خٚصٜ تًِؼ بتخًٔس افقزن 

إصخٚص افذيـ يوٚظٍقن إٕامط وهق أوفئؽ افذيـ يقشًقن افًّؾ بٕ٘ناٚء  (4

ًاٚ شالشؾ مـ ادحالت أو تقشًٔٓٚ مثؾ: برٕٚرد مٚرـقس، وآر ثر بالٕاؽ، أشَّ

 وهل ظّالق يف صْٚظٜ إؿراص افهٌِٜ  The Home Depotذـٜ 
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ت فٌٔع ادالباس  Limitedفًٔع ويًُْر، افذي أشس ذـٜ  وهل متِؽ دالَّ

 ُتدهٚ يف مًيؿ إشقاق 

 آؿتهٚدي افذي يْتٟ ادزيد مـ افٌوٚئع بٖشًٍٚر أؿؾ فٌْٚء ظٍّؾ مٚ  (5

ًٝ صْٚظٜ افثٔٚب يف ٕٔ قيقرك مـ ؿٌاؾ ادٓاٚجريـ افٔٓاقد يف بداياٜ افَارن فَد ُأشِّ

ًٚ، إن ادُْاٜ وتىاقير  َِّٝ بنظٜ مُٚن اخلٔٚضغ وافثٔٚب ادهْقظٜ مْزفٔا افًؼيـ، وح

ظٚ افًِّٜٔ افتل بادأت ـهاْٚظٜ مْخٍواٜ افتُْقفقجٔاٚ، يف  افتَْٔٚت افهْٚظٜٔ ؿد هَّ

، ورافػ فاقريـ، وفٔاز صْٚظٜ افثٔٚب افٔقم ـؾ افؼـٚت افٌُرة مثؾ: ـٚفٍٔغ ـاليـ

 ـالريٌقرن، ودوٕٚ ـٚران يُِّٓٚ ويديرهٚ افٔٓقد 

 جٚمًق رأس ادٚل: جيًّقن رأس ادٚل إلٕنٚء مٗشًٚت تَقم بٚخلدمٚت ادٚفٜٔ: (6

 شٚفقمقن بردرز، ؽِقدمٚن شٚـس: ذـٚت اشتثامر بُْٜٔ 

ٚت فتقشًٔٓٚ، أو فِادخقل يف جماٍٚل ماٚ ماـ اإصخٚص افذيـ ينسون افؼـ (7

 ت افًّؾ جمٚٓ

ريٍِقن، ذـٜ مٚرؾِؾ فِسؾٔف، ٕٔق ورفد ـقمٔق ُٕٔٔنـ ـقدٚن، مٚك  –رون بريِامن 

 إٓدروز وؾقربس 

رمٚن: أشس  ٍِ ُٕاُزل هاقارد جقًٕاقن،  HFSهْري شِٔ واصسى ؾْاٚدق راماٚدا، و

 Inter national CUCوشقبر إيٝ مقتِٔز، وبٚرك إن مقتِٔزو آؾٔس، ثاؿ اصاسى 

س ذـٜ شْدإٝ   وأشَّ

 إصخٚص افذي ينسون وئًٌقن افؼـٚت بَهد افرب : (8

 CA، ظَااٚرات، CBCروباارت وفااقرٕس تًٔااؽ: مًااٚرح وؾْااٚدق فااقيس، 

rinancial بقفقؾٚ، فقرٓرد تقبٚـق ، 
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  USX، و Texaco، و TWAـٚرل إينٚن: اصسى 

إصخٚص افذيـ يًتّدون ظذ أشآّٓؿ يف ذـاٚت ؿٚئّاٜ فؼااء ذـاٚت  (9

 أخرى:

ن: اصسى ذـٜ فإلظالم، وذـٜ ؾٔٚـقم اظتامدًا ظاذ أشآؿ ذـاٜ شقمْر ردشتق

 اظتامدًا ظذ أشّٓف يف ؾٔٚـقم  CBCظٚئِتف فًِّٚرح ٕٚصقٕٚل أمٔقزيّْٝ، ثؿ اصسى 

ظٚئِٜ زيػ: اصست ظددًا مـ ذـٚت افْؼ اظتامدًا ظاذ أشآّٓٚ يف جمِاٜ زيٍاس 

ًٝ ظٚم    م، وهذه افؼـٚت هل:1963افٍُٚهٜٔ، افتل أشِّ

ـٚر إٓد درايٍر، جمِٜ بس د، شتريق ريٍر، بقبٔقٓ ؾقتقؽرايف، ؾاال ئْاغ، وـثار 

 ؽرهٚ 

س وافادمهٚ صاٚمقئٔؾ إس آر شاتٚبـ آيالٕاد  صٚمقئٔؾ آي ودوٕٚفديْق هٚوس: أشَّ

م، وأدؾٕٚس بٌُِٔٔنْز، ثؿ اصسى رإدوم هاقاس، ومخًاٜ ظؼاة 1966أدؾٕٚس ظٚم 

، وتًًٜ وظؼيـ جريدة، ودىٚت رادياق، وؿْاقات جمِٜ )ؾٕٚتل ؾر ؤٕق يقـر وؾقغ(

 ظـ ضريؼ افُٔٔؾ 

ادوٚربقن: افذيـ يًٌُقن ادٚل ظـ ضريؼ آشتثامر يف إشٓؿ وافًاْدات،  (11

 وذـٚت تقؾر إمـ، وافًَٚرات وافٌوٚئع 

 جقرج شقروس: موٚرب ظٚدل يف افًّالت وذـٚت تقؾر إمـ 

ًٚ فًِااْدات ذا ت إٓتٚجٔااٜ افًٚفٔااٜ، ممااٚ دظااؿ افّْااق مٚيُااؾ ماأُِـ: إٔنااٖ شااقؿ

 آؿتهٚدي يف افثامْٕٔٚت 
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ًٚ يف ذـٚت افتَْٜٔ افًٚفٜٔ، افتل مجع مْٓاٚ مٚيُاؾ  بِٔاقن  31فَد ـٚن ذفؽ صحٔح

 دوٓر بام يف ذفؽ ذـٜ ترٕر فٌِٞ، وذـٜ ؾٔٚـقم، وإم إس آي 

ـ بًاٌٛ ظادد ظْدمٚ ُتٚوز مٚيُؾ احلدود يف تىٌٔؼ أؾُٚره إتٓك إمر بف إػ افًج

 مـ افتجٚوزات إمْٜٔ 

شٚم ِزل: اصسى ذـٜ مٔدويًٝ فًَِٚرات يف افًأًٌْٚت، وـاٚن جيادد افٌٔاقت 

افَديّٜ، وئًٌٓٚ بٖشًٚر مرتًٍٜ، وؿد بٚع مـ خالل ظِّف يف افًَٚرات مٚ يًٚدل أربًاٜ 

 باليغ دوٓر ـؾ ظٚم 

مـ خالل افًّؾ يف افًَٚرات، يف افَٚئّٜ افتل فَد مجع افٔٓقد جزءًا مٓاًم مـ ثروهتؿ 

% ماـ 63م، ـٚن 1999ظـ أؽْك إؽْٔٚء يف أمريُٚ يف ظٚم  411تْتجٓٚ جمِٜ ؾقربس 

 % مـ هٗٓء افٔٓقد مجًقا ثروهتؿ مـ افًَٚرات 61هٗٓء مـ افٔٓقد، و

ًٚ )اإلشتًٚرة بقجاقد رأس ماٚل وائٔؾ(  ًٚ واشً بام أن افًَٚرات تًتخدم ٍٕقذًا مٚفٔ

ؾ٘ن احتامل افارب  ؾٔٓاٚ ـٌار إذا زادت ؿّٔاٜ افًَاٚرات، فَاد ـاٚن ماـ حًاـ حاظ 

وا يف مادهنٚ افُازى،  ادٓٚجريـ افٔٓقد أهنؿ جٚؤوا إػ أمريُٚ ـَٚضْل مادن، واشاتَرُّ

ًٚ مديْاٜ ٕٔقياقرك ارتًٍاٝ  ومع ازديٚد أمهٜٔ هذه اددن فِهْٚظٜ وافتجاٚرة وخهقصا

ل ظددًا مـ افٔٓقد إػ أصحٚب ماليغ بٍوؾ أشًٚر افًَٚرات ؾٔٓٚ بنُؾ ـٌر، ممٚ  حقَّ

 افًَٚرات 

إوااٚؾٜ إػ ذفااؽ اشااتخدم افًااامهة افٔٓااقد افًّااقٓت افوااخّٜ، افتاال ـاإٚقا 

يتَٚوقهنٚ ـدؾًٚت أوفٜٔ فؼاء ممتٍُِٚت جديدة، واشتخدمقا هاذه ادّتُِاٚت عْال 

 ادزيد مـ إمقال 
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ٕٔقيقرك ّٕٝ ُؾاَرُص افًَاٚرات،  ظْدمٚ ابتًد افٔٓقد ظـ اعزء افؼؿل افًٍع مـ

واقا إػ افسحٔاؾ  فَد ُتَّْٛ افٔٓقد ظز افتٚريخ آشتثامرات افثٚبتٜ: وذفؽ ٕهناؿ تًرَّ

ًٚ ـٌرًا  ؾ جٚذب ُِّ  ظدة مرات، ومع ذفؽ طؾَّ آشتثامر يف افًَٚرات ُين

 ـٚن ظذ افٔٓاقد أن»يَقل ريتنٚرد راؾٔتش افرئٔس افًٚبؼ فؼـٜ بْٚء يف ٕٔقيقرك: 

َِّقا بٚفذـٚء وافنظٜ وافًٍقيٜ وافزاظٜ يف افتًٚمؾ مع إرؿٚم، وـاؾُّ ذفاؽ ُياقؾِّره  يتح

  شآشتثامر يف افًَٚرات

يف بًض إٓتَٚٓت إوػ إػ افريػ، وبٚفتحديد يف براوٕز ؾؾ يف ٕٔقيقرك يف بدايٜ 

آٓف دوٓر هذا افَرن ازدادت أشًٚر افُثر مـ افًَٚرات مـ مخًغ دوٓر إػ ثالثاٜ 

 يف ظٚمغ 

% ماـ افٌْاٚئغ 41ٚت ـاٚن ايف افًؼيْاش: )ظْدمٚ ـٚن هٚر. هيقدياًٚ »ُذـَِر يف ـتٚب 

ًٚ أو ٕجٚرًا، وـاٚن افاًٌض أخار  ريـ يف ٕٔقيقرك مـ افٔٓقد، ـٚن بًوٓؿ دهٕٚ وادىقِّ

ؼاء صاَٜ تِاق اأصحٚب داّلت أو صْٚع مالبس، وؿد اشتثّروا مّدخراهتؿ افَِِٜٔ فا

  (ى، ويف افْٓٚيٜ أصٌحقا يٌْقن ادْٚزل بًٍٖٕٓؿإخر

مٗشس  نإن مٗشس امزاضقريٜ تٔنامن فًَِٚرات بدأ بّحٍؾ صٌر فٌِوٚئع، ـام أ

 مٗشًٜ روِدن فًَِٚرات بدأ بٌَٚفٜٔ صٌرة 

أحد اعقإٛ اعذابٜ يف افًَٚرات هل أن شاقؿٓٚ ٓ يواع فًِقاماؾ افنخهأٜ، 

وافٌروؿراضٜٔ، يَاقل ووفاس صقزشاتغ وهاق تاٚجر وهق بًٔد ظـ تٖثرات افالشٚمٜٔ 

يذهٛ افٔٓقد إػ ادُٚن افذي ئًنقن ؾٔف بنُؾ »ظَٚرات ٕٚج  يف شٚن ؾرإًًُٔق: 

ذـٚت افتٍِقن؟ فَد ظنْٚ يف  -إػ أيـ ـْٚ متجٓغ ؿٌؾ أربًغ ظٚمًٚ »، ويَقل: شمري 

  شجمتّع ـٕٚٝ ؾرص افٔٓقد يف ادْٚؾًٜ ؾٔف ؿِِٜٔ جداً 
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ًتغ يف فقٕغ آيالٕد، وإتَؾ مع زوجتف إػ شٚن ؾرإًًُٔق بًد أن أهناك ٕنٖ صقرٕ

م، ظّاؾ شًّاٚرًا يف ادّتُِاٚت افهاْٚظٜٔ، ويف ظاٚم 1946خدمتف افًًاُريٜ ظاٚم 

ًٚ يف افؼـٜ افتال يًّاؾ ؾٔٓاٚ، ويف ظاٚم 1951 ًٚ 1961م أصٌ  ذيُ م أصاٌ  مٚفُا

شااط مديْااٜ شااٚن % مااـ ادُٚتااٛ يف و65مُااٚن يِّااؽ 1999ٜ، ويف ظااٚم افِؼـاا

 ؾرإًًُٔق بام يف ذفؽ برج بٕٚؽ أمريُٚ، إوٚؾٜ إػ ذـٚت ـٌرة يف إٔحٚء أمريُٚ 

رت جمِٜ ؾقربس ثروتف با 1999يف ظٚم   مِٔقن دوٓر  811م ؿدَّ

يَٚل يف صْٚظٜ افًَٚرات: مٚ حيتٚجف ادارء فأس اداٚل باؾ إؾُاٚر، ظْادمٚ يُاقن 

ّٔدًا يًتَىٛ افُثر مـ ادً  تثّريـ ادؼوع ج

فَد خرج أبراهٚم فٍٔٔٝ ووفده وئِٚم جرد فٍٔٔٝ مـ بروـِغ بٍُرة إٕتٚج أظاداد 

ـٌرة مـ ادْٚزل فتٌِٜٔ افىِٛ افٌُر ظِٔٓٚ بًد احلرب، إن إٕتٚج ادْٚزل بٖظاداد ـٌارة 

ع ظِّٜٔ افٌْٚء  ِِّؾ افتُٚفٔػ وينِّ  شَٔ

ًٚ مـ ادْٚزل ينٌف ؿىٚظٜ احلِ قى تهىػ إػ جٕٚٛ بًوٓٚ يف ابتُر فٍٔٔٝ وابْف ّٕى

 افًُْٜٔ يف ٕٔقيقرك وبًٍِْٕٚٔٚ ؤٕق جرد  شفٍٔل تٚون»جمًّٚت 

ًٚ، ظّاؾ ـقـٔاؾ فتاٖجر  وفد مٍِٔـ شّٔقن يف مديْٜ ٕٔقيقرك، وـٚن وافاده خٔٚضا

ًٚ تٍُٔاف  ادحالت يف بدايٜ اخلًّْٔٚت، وـٚن يتَٚى ظّقفٜ مَدارهٚ مئٜ دوٓر صآري

 مٗوٕٜ افًٔش 

ـام ـٚن أحد أصادؿٚئف يادظقه أن بْاٚء مراـاز تًاقق ماع  شن ادجْقنشّٔق»أدرك 

ؾ  ٌِّ ًٚ أؾوؾ: ٕن صٚٓت افًارض شتنا صٚٓت فًرض إؾالم ينُؾ اشتثامرًا ظَٚري

 مقاؿػ افًٔٚرات يف ادًٚء بًد إؽالق ادحاّلت 
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م، وؿد بْك مْاذ ذفاؽ افقؿاٝ مئاٚت مراـاز 1959دخؾ جمٚل افًّؾ بٍّرده ظٚم 

ك )ماقل افتًقق يف وشط  َّّ ؽرب أمريُٚ وبَٜٔ افٌالد، بام يف ذفؽ ادجّع افتجٚري ادً

 أمريُٚ( يف بِقمٌْٔتقن يف مْٔل شقتٚ أـز ادجًّٚت افتجٚريٜ يف أمريُٚ 

دت ذـٜ شّٔقن ماع جمّقظاٜ دوباٚرتقفق أصاٌ  أـاز 1996يف ظٚم  م ظْدمٚ احتَّ

 مٚفؽ فِّجًّٚت افتجٚريٜ يف أمريُٚ 

رت ؾقربس ثروة شٔ  مِٔقن دوٓر   611ّقن با ؿدَّ

 مـ افٔٓقد أخريـ افذيـ يُِّقن جمًّٚت ُتٚريٜ ؽقيٍِقرد ؽالزر وآفٍرد تقبامن 

إوٚؾٜ إػ ادجًّٚت افتجٚريٜ إخرط افٔٓقد يف جمٚل افٍْٚدق، إٔنٖ إيٚدور تناٚرب 

شًِِٜ ؾْٚدق ؾقرشٔزن، ـٚن وافده مٚـس صٚحٛ افدخؾ ادتقاوع يٌْال مْازًٓ، ثاؿ 

 ًُـ ؾٔف، ثؿ يزيْف بٖظامل افديُقر وئًٌف يْتَؾ فِ

ؼة اظْدمٚ بِغ )إيز( افًٚدشٜ ظؼة مـ ظّره ـٚن ؿد إتَؾ مع ظٚئِتاف مخًاٜ ظا

ًٚ ؾخااًم يف شاًٌٜ  مرة، بدأت ذـتف بٍْدق صٌر يف تقرٕتق، وبْٝ مخًٜ وأربًغ ؾْادؿ

 ظؼ بِدًا 

شالشاؾ ماـ  م، وامتِاؽ1991دخؾ هْري شٍِٔرمٚن شقق افٍْٚدق احلديثٜ ظٚم 

د ماٗخرًا  افٍْٚدق، اصسى هْري شالشؾ رامٚدا، وشقبر إيٝ، وهقارد جقًٕقن، واحتَّ

 م 1997مع د يق د إٕسٕٚصٔقٕٚل فٔٗشس جمّقظٜ شْٔدإٝ ظٚم 

م بدأ بٚري شتر ِٕتٔش بٚشتخدام مٗشًٜ صًٌٜٔ مٚفٔاٜ تادظك رياؾ 1991يف ظٚم 

 ّريـ وذاء ؽرف فإلجيٚر ( عّع أمقال ادًتثREITإشتٔٝ إًٍٕٔتّْٝ ترشٝ )
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ـٕٚٝ جمّقظتف شتٚروود أوتِٔز، وريًاقرتس متِاؽ شاًٌامئٜ ؾْادق بحِاقل ظاٚم 

ر بٖـثر مـ ظؼي1998 ـ بِٔاقن دوٓر باام ؾٔٓاٚ ؾْاٚدق صاراتقن ام مع ممتُِٚت تَدَّ

 وويًتـ ودورال وشٕٚٝ رجيس ودبِٔق وـٚزيْقهٚت شٔزرز افًٚدٜٔ 

 يُـ افٔٓقد إػ اعٕٚٛ افهحٔ  مـ افَٕٚقن دائاًم، ـام هق احلٚل يف أي أؿِٜٔ ظرؿٜٔ .

تٚريخ ٕنقء ظهٚبٚت افٔٓقد يف بدايٜ افَرن يف مديْاٜ  شافٔٓقد افًَٚة»فَد خلّص ـتٚب 

ٕٔقيقرك، ـٚن أصٓر زظامء هذه افًهاٚبٚت بْجاٚمغ )بااقؽز( شأٌؾ، وؿاد وجاد 

شٚظٚت بٚفًٔٚرة  م يف صحراء ٍٕٔٚدا بجقار هقؾردام افتل تًٌد مخس1945ؾرصتف ظٚم 

ًٚ بٚفَامر وافدظٚرة   ظـ فقس إٔجِقس، ـٕٚٝ ٍٕٔٚدا افقٓيٜ افقحٔدة افتل تًّ  ؿٕٚقٕ

بجقار ٕٔقؾروٕتر، وـٚزيْقهٚت إل رإنق ؾٌٔٚس ـٚن فادى  9ظذ آوتًساد رؿؿ 

ًٚ فتحقيؾ ؿٚظٚت افَامر افَِِٜٔ إػ مقٕتل ـٚرفق أمرئُٜ  ًٚ ضّقح  مقؽز مؼوظ

ٕىااالق يف هقفٔااقود ؾاارأى يف ذفااؽ ؾرصااتف فاادخقل افًّااؾ فَااد ؾنااؾ يف آ

آشتًرايض وتُقيـ ثروة، ـٚن مٚيرًُٕٓل صديؼ شٌٔؾ مـ افًٚ. افًٍع، وؿد بْك 

 ثروتف مـ افتٓريٛ ظْدمٚ مْع افُحقل يف أمريُٚ، ثؿ بًد ذفؽ مـ افَامر افٌر ؿٕٚقين 

أفاػ  617ا م با1945اؿتْع ًُٕٓل بّؼوع شٌٔؾ واصاسى اإلل ـاقرتر ظاٚم 

أفاػ  781دوٓر، وفُـ بًد شْٜ وبًٌٛ منٚـؾ إدارياٜ اواىر شأٌؾ إػ بًٔاف باا 

 دوٓر 

ًٚ وبًّٚظدة ًُٕٓل وظٚئالت إيىٚفٜٔ مـ ظٚ. اعريّٜ بْاك  يف مؼوع أـثر ضّقح

 م، وـٚن ثقرة يف افَامر احلديٞ 1946شٌٔؾ ؾْدف ؾالمٌْٔق ظٚم 
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ادة، وأن يًاتىٔع مًياؿ فَد أراد شٌٔؾ يف هذا افُٚزيْق أن جيًؾ ا ََّ فَامر ظِّٜٔ مً

افْٚس افَٔٚم هبٚ، وبدًٓ مـ أن تُقن ؿٚظٚت مِٔئٜ بٚفدخٚن وّؿ افُٚزيْق افاذي إٔناٖه 

ًٚ ظذ افّْط اهلقفٔقدي، وشٚحٜ فًِٛ افٌقفػ ومرـزًا فِتًقق  ًٚ فِٔٔ ًٚ ؾخاًم وٕٚدي  ؾْدؿ

َٛ م بىريَٜ افًهٚبٚت و. ياَر حِّاف مُاتّالً 1947ُأظدم بقؽز ظٚم  ٌَّ ، فُْاف شا

ًٚ بٚفٌاليغ فمخريـ   أربٚح

بدأ هٚري هًِّٔع ظِّف بٖجٍر يٌِغ ظؼيـ دوٓر يف إشٌقع يف ذـٜ فًَِاٚرات 

ًٚ فإلجيٚرات ثاؿ شًّاٚرًا 1931يف مديْٜ ٕٔقيقرك ظٚم  م، ترؾَّع بًد ذفؽ فٔهٌ  جٚمً

ِٓٚ ماـ ظِّٔاٚت افااًّن1936فكبْٜٔ، يف ظٚم  ة يف ذاء م اشتثّر أفػ دوٓر حهَّ

 أحد إبْٜٔ وهظٚن مٚ بدأ بؼاء ممتُِٚت متقاوًٜ  

س مع فقرإس ويـ َٕٚبٜ فًَِٚرات حٔٞ جيّع ادًتثّرون أمقاهلؿ فؼاء أبْٔاٜ  أشَّ

م، 1961م، وبْٚء إمٌٚيرشاتٔٝ 1951ـٌرة، اصسى أبْٜٔ مديْٜ ٕٔقيقرك افرئًٜٔٔ ظٚم 

ـٜ فٔقٕاٚ روصاْثٚل، وافتال ـٕٚاٝ م تزّوج مـ شًّٚرة ادُِٔٚت ادناس1976يف ظٚم 

، وؿاٙ ثامٕٔاٜ ظااؼة شإصخٚص افهٌٚر ؾَط هؿ افذيـ يدؾًقن افيائٛ»تَقل: 

-145يائٛ، وـاٚن رؿّاف افًاجغ اصٓرًا يف افًجـ بًٌٛ افتٓارب ماـ دؾاع افا

م ـٚن هًِّٔع يِّؽ أو يًأىر ماـ خاالل ذـٚئاف 1997، ظْد وؾٚتف ظٚم 15113

أفػ صَٜ، ومخًاٜ  111مـ ادًٚحٜ افتجٚريٜ، وأـثر مـ  مِٔقن ؿدم مًُٛ 111ظذ 

 بِٔقن دوٓر  8 1آٓف ؽرؾٜ ؾْدق، وؿد بٌِٝ ثروتف 

افٔٓقد أخرون افذيـ مجًقا ثروهتؿ مـ افًَٚرات، وُذـروا يف ؿٚئّٜ جمِاٜ ؾاقربس 

 هؿ: 
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 بِٔقن دوٓر 5 5 روبرت برتٔزـر

 بِٔقن دوٓر 5 5 ثقمٚس برتٔزـر

 بِٔقن دوٓر 3 5 مٚرؾغ داؾٔس

 بِٔقن دوٓر 6 3 دوٕٚفد بريـ

 بِٔقن دوٓر 4 6 فٔقٕٚرد شترن

 بِٔقن دوٓر 3 6 روبرت تًٔش

 بِٔقن دوٓر 1 6 فقريـ تًٔش

 بِٔقن دوٓر 6 صّقئٔؾ فٍٔراك

 بِٔقن دوٓر 8 1 شٚم ِزل

 بِٔقن دوٓر 3 1 ظٚئِٜ ؾٔؼ

 بِٔقن دوٓر 3 1 ظٚئِٜ دورشٝ

 بِٔقن دوٓر 6 1 مقرمتر زوـرمٚن

 مِٔقن دوٓر 951 ـٚرل برغ

 مِٔقن دوٓر 861 آفٍر تقبامن

 مِٔقن دوٓر 811 صِٔدون شقفق 

 مِٔقن دوٓر 711 ؽقفٍٔقر ؽِٔزر
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ًٚ ظـ أصحٚب افٌْقك افٔٓاقد إذار، افاذيـ  حيٛ أظداء افًٚمٜٔ أن يندوا ؿهه

افًٚ.، إن بروتقـقٓت حُامء صٓٔقن ظاذ شأٌؾ ادثاٚل أصاٚرت إػ يتخمرون فتدمر 

هْري ؾقرد وؽره يف افًؼيْٚت وافثالثْٔٚت ماـ افَارن افًؼيااـ، ـادفٔؾ ظاذ أن 

ادّقفغ افٔٓقد ظِّقا مع بقفنٍُٔس فًِٔىرة ظذ افًٚ.، يف احلََٔاٜ فَاد أفَّاػ هاذه 

م، وماع 1911وشٜٔ افنيٜ ظاٚم افزوتقـقٓت راهٛ رود ـٚن ظّٔاًل فِؼضٜ افر

َّٕف ؿد ُأصر إػ أنَّ هذه افقثٚئؼ هل خديًٜ يف جمِٜ ٕٔقيقرك تٚيّز ظٚم  م إٓ أهناٚ 1961أ

مٚ تزال تىٌع إػ افٔقم، حتك ؿٌؾ ادٗامرة ـٚن افٔٓقد يف مرـز افْيٚم افٌُْال احلاديٞ، 

أخاذ ؾٚئادة مَٚبِاٜ  فَد شَّْٝ افًُْٜٔ افُٚثقفُٜٔٔ افَديّٜ ؿقإغ ود افربٚ افذي هاق

ًٚ ويف أيادي  ي إدإٜ ادٚل: وٕن هذه افقطٍٜٔ أشٚشٜٔ يف افتجٚرة أصٌ  افًّؾ افٌُْل هِّ

د جمِس افرايّز ظٚم  َـّ م حتريؿ افربٚ فُْف أبٚح أخذ ظّقفٜ ظذ بٔاع 1149افٔٓقد، فَد أ

ن مـ أمقال افديـ   افًّالت، وظذ ادنٚرـٜ يف أربٚح رأس ادٚل ادُقَّ

ًِدوا ماـ مع أن ا رة إٓ أهنؿ اشاُتٌ ُِّ اًل يف افْنٚضٚت افٌُْٜٔ ادٌ ِّّ فٔٓقد فًٌقا دورًا مُ

افْيٚم افٌُْل افتجٚري ادٗشًٚيت، فَد ـٚن بْؽ مٔديُل اإليىٚيل ُيَرض افْٚس حتاٝ 

وإٔنٖ صٌُٜ واشًٜ مـ افٌْقك، امتدت ظز أوروبٚ خالل ظك  شؾقاتر افتٌٚدل»ظْقان 

 افْٓوٜ  

ًٚ يف هنٚيٜ افَر ن افرابع ظؼ أؾِس بْؽ مٔديُل بًٌٛ افَروض افًأئٜ، وخهقصا

تِؽ ادًىٚة إػ افٌْالء واصحٚب افٍْقذ، وأصٌ  بْؽ إٌٕالٕد افَٚئاد يف جماٚل افٌْاقك 

ٍَِّف بْؽ مٔديُل   اعٚريٜ، وشدَّ افٍراغ افذي خ
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د رجٚل أظامل افٌْقك إوروبٔقن وإٔنٗوا  ُْل افًّؾ افٌ»يف افَرن افتٚشع ظؼ احتَّ

ـاٚن بٔاٝ روثتناٚيِد إـثار باروزًا يف بٔاع  شصْٚظٜ آشتثامر افٌُْال»أو  شافتجٚري

 آفتزامٚت ادٚفٜٔ وافتجٚرة هبٚ 

 ،ًٚ فَد ـٚن رجٚل افٌْقك افٔٓقد أول مـ جٚء بٍُرة بٔع افًْدات اددظقماٜ حُقمٔا

 هٚمزج، ثؿ تال ذفؽ بٔقت بُْٜٔ هيقديٜ أخرى مثؾ: بِٔتؼوردر يف برفغ، وواربرغ يف

وأوبـ هٔؿ ـقفقن، وشٌٚير يف ؾرإٍُقرت، وشاٚزوٕز يف بقمٌاٚي، وهاٚيؿ شاٚفقمقن 

 افداظؿ فِثقرة إمرئُٜ 

إن افتٍريؼ بغ افًّؾ افٌُْل افتجاٚري افاذي اشاُتًٌد مْاف افٔٓاقد فٍاسة ضقيِاٜ، 

اده حيتٚج إػ بًض افااؼح، إذا .  وافًّؾ افٌُْل آشتثامري افذي ـٚن افٔٓقد مـ روَّ

 تُـ جزءًا مـ صْٚظٜ ادٚل 

إن افًّؾ افٌُْل افتَِٔادي يتواّـ أخاذ افقدائاع وإظىاٚء ؿاروض فكصاخٚص 

وإظامل ظذ صُؾ حتقيالت مٍْهِٜ، افٌْقك آشتثامريٜ تًّاؾ ـقشأط ماٚيل بادؾع 

 رأس ادٚل آشتثامري اخلٚص، ومَٚبِٜ ذفؽ بٚفًّؾ افذي حُيتٚج إفٔف 

ل ادًتثّرون هذه افؼ ـٚت مٌٚذة ظـ ضريؼ اماتالك إشآؿ أو افًاْدات، يّقِّ

يتخذ ادًتثّرون ؿرارهؿ آشتثامري بًٍٖٕٓؿ بدًٓ مـ تارك افٌْاؽ فَٔارض أماقاهلؿ 

 بنُؾ مًتَؾ 

ًٚ ثٕٚقيٜ  إذا أراد ادًتثّرون أن ئًٌقا حههٓؿ ؾ٘ن افٌْؽ آشتثامري يقؾر هلؿ شقؿ

 فتحَٔؼ إمٚن 
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ل آشاتثامري افٔٓاقدي يف أوروباٚ إٓ أن افْياٚم ظذ افرؽؿ مـ ٕجٚح افًّؾ افٌُْ

افٌُْل يف افقٓيٚت ادتحدة طؾَّ ؽر هيقدي يف هنٚيٜ افَرن افتٚشع ظاؼ وبداياٜ افَارن 

افًؼيـ، وـٚن ئًىر ظِٔف هٚريامن وؾًٔؽ ومقرؽٚن وؽقفد جل يب، ـاٚن مقرؽاٚن 

ًٚ مـ   م 1931م إػ 1881ؿٚئدًا بال مْٚزع فِهْٚظٜ ددة مخًغ ظٚم

آشتثْٚء افقحٔد ـٚن جٚـقب صٔػ افذي شٚؾر يف دأط هاذه افادائرة احلكيااٜ 

ًٝ هذه افؼـٜ مـ ؿٌؾ أبراهٚم  ـرئٔس فؼـٜ اشتثامريٜ بُْٜٔ ُتدظك خقن فقيٛ، ُأشِّ

 م ورـزت ظذ افًُؽ احلديديٜ 1867خقن وشقفقمقن فقيٛ ظٚم 

ًاٝ يف تِا ؽ افٍاسة ماـ ؿٌاؾ افٔٓاقد افؼـٚت افٌُْٜٔ افٔٓقديٜ إخرى افتل ُأشِّ

ْٝ ٓزارد ؾرياريس ماـ ؿٌاؾ اإلخاقة ٓزارد ظاٚم  َّّ ن، ؽقفادمٚن 1836إدٚن توا

م، جال إٓاد دبِٔاق شأٌِامن ماـ ؿٌاؾ 1869شٚـس مـ ؿٌؾ مٚرـقس ؽقفدمٚن ظٚم 

م، إخقة شٚفقمقن ماـ ؿٌاؾ آرثار هربارت، وبارد 1841جقزيػ شٌِٔامن ظٚم 

ن مـ ؿٌاؾ هْاري، وإيامٕقياؾ ماٚير فأٓامن ظاٚم م، إخقة فٔٓام1911شٚفقمقن ظٚم 

 م 1845

ل آشاىقري افاذي ضارأ ظاذ هاٗٓء افتجاٚر يف اُتاٚه  هْٚك مثٚل مثر ظذ افتحقُّ

ُٕها  شمجٚظتْاٚ»امتالك ادّتُِٚت افثٚبتٜ، وؿد ُوِصَػ يف ـتٚب شاتٍٔـ بريٌّْٓاٚم  ( :

ٔتٞ وؽارب م بؼاء إرض ادّتدة مـ صاٚرع شًُٔا1867جقزيػ شٌِٔٔامن ظٚم 

، هل تتوّـ مًيؿ ماٚ ُيًارف 161برودوي يف مديْٜ ٕٔقيقرك إػ افنامل حتك صٚرع 

أي  -أفاػ دوٓر 451افٔقم بنٚرع ويًٝ إٕد، وصٚرع ريٍرشٚيد، ـاٚن افًاًر يٌِاغ 

ع واحاد ماـ  ُّّ ِِّػ مٚ يًٚد افٔقم ثّـ ُت أـثر مـ ثالثٜ أمٔٚل مربًٜ مـ مٚهنٚتـ، ـٚن تُ
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ٌَاؾ بٔاس إبْٜٔ، ربام ـٕٚٝ أؾو ؾ صٍَٜ بًد ذاء اعزيرة إصأِٜ ماـ اهلْاقد ماـ ِؿ

يًٍاؾ  وفق .، شإٕف اشتثامر دء»مْٔقيٝ، ـٚن جقزيػ يِّؽ ادٚل فُْف رؾض، وؿٚل: 

 فُٕٚٝ ظٚئِٜ شٌِٔٔامن افٔقم أؽْك ظٚئِٜ يف افًٚ.( 

مًيؿ هٗٓء افرجٚل وصِقا إػ أمريُٚ ـّٓٚجريـ ؾَراء، جٚء مٚرـقس ؽقفادمٚن 

ًٓ ددة ظاٚمغ، ؿٌاؾ أن يٍتات  دااًل فٌٔاع 1848ؾٔالدفٍٔٚ ظٚم إػ  ًٚ متجقِّ م وظّؾ بٚئً

يل   إفًٌٜ حٔٞ مجع رأس مٚفف إوَّ

ًٓ يف أٓبٚمٚ، وؿد ؾت  متجرًا يف 1844وصؾ هْري فٔٓامن ظٚم  ًٚ متجقِّ م وظّؾ بٚئً

صاالت  مقٕتٌّري، وؾت  مع إخقتف داًل فتجٚرة افَىـ، هاذه ادٗشًاٚت ـٕٚاٝ هلاٚ

ظٚئِٜٔ مع مٗشًٚت هيقديٜ يف أوروبٚ ممٚ أظىٚهٚ مٔزة تْٚؾًأٜ بتزويادهٚ بارأس اداٚل 

ى افَٚرة إمرئُٜ افتل ـٕٚٝ تّْق بنُؾ هيع   افذي ؽذَّ

طؾَّ افٔٓقد مًتًٌديـ بنُؾ مْيَّؿ مـ افْيٚم افٌُْل افتَِٔدي حتك افًاتْٔٚت ماـ 

خادمٚت مٚفٔاٜ جديادة جًِاتٓؿ يف  افَرن افًؼيـ ظْدمٚ ابتُرت مٗشًٚهتؿ افٌُْٜٔ

 ادَدمٜ 

اوىرت افٌْقك ؽر افٔٓقديٜ أن تًّؾ مع ادٗشًٚت افٔٓقديٜ، وظْدمٚ بدأ افٔٓاقد 

يدخِقن افًّؾ افٌُْل افتَِٔدي بٖظداد ـٌرة ؿٚل افًْٔٚتقر وئِٚم بروـًاامير خاالل 

رؾواٝ  ربام ٓ تقجد صْٚظٜ يف هذه افاٌالد»م: 1974جًِٜ شامع يف افُقٌٕرس ظٚم 

  شبنُؾ مًتّر وؿٚد وصقل افٔٓقد إػ مراـز افَقة مثؾ صْٚظٜ افٌْقك افتجٚريٜ

حتك فق أخذٕٚ افتّٔٔز افًْكي بًغ آظتٌٚر ؾ٘ن افٔٓقد إًٍٔٓؿ . يْجاذبقا ـثارًا 

إػ جمااٚل افًّااؾ افٌُْاال افتَِٔاادي: ٕن هااذه ادٗشًااٚت ـٕٚااٝ حٚؾِااٜ بٚدْٚصااٛ 
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 مـ إربٚح، بٚدَٚبؾ وؾَّر افًّاؾ افٌُْال آشاتثامري وإفَٚب، وفُْٓٚ ٓ تدر افُثر

 ًٚ  وطٚئػ أـثر ربح

ؿٚد افٔٓقد يف افًتْٔٚت تَْٔٚت بُْٜٔ اشتثامريٜ جديادة، أدَّت إػ تٖشأس ذـاٚت 

ًٝ افؼـٚت افٌُْٔاٜ افٔٓقدياٜ أـثار مماٚ ـاٚن يتخٔاؾ  ذات أؽراض ظديدة، فَد تقشَّ

وهذه أفضؾ الرشكاات القفقدياة ادٚؤٜ،  مٗشًقهٚ وازدهرت بندة يف افثالثغ ظٚمًٚ 

 ادعروفة: 

 إخقة فٔٓامن )متِؽ أمريُٚن إـًزس( 

 ٓزارد ؾريرس

 ؽقفدمٚن شٚـس

إخقة شٚفقمقن )متِؽ ذـٜ تراؾِرز فِتاٖمغ، إادجمٝ ماع شأتل ؽاروب ظاٚم 

 م( 1998

 بٚتش إٓد ـق )متِؽ ذـٜ بروديْنٚل فِتٖمغ( 

 ـٕٚتقر، ؾٔتزؽرافد 

 -ثامْٕٔٚت راجٝ مقوٜ ذاء مراـز افٍْقذ، حٔٞ يتؿ ذاء ظّؾ مٚ بٚفتًَأطيف اف

بام ينٌف ذاء مْزل بٌِّغ ـٌر بٚفتًَٔط، مَٚبؾ دؾًٜ أوفٜٔ ؿِِٔاٜ، ـاٚن مَادار افاديـ 

د مَدار افًَط ظْاد ذاء  وّـ حدود افًٔقفٜ ادٚفٜٔ فًِّؾ افذي يتؿ ذاؤه، ـام حُيدَّ

ًٚ فدخؾ ادنسي، وؿد ؾ هذا إمر رجؾ هياقدي يادظك مٔنأؾ مُِٔاغ  مْزل وؾَ َّٓ ش

يًّؾ يف ادجٚل افٌُْل آشتثامري، إذ ظّؾ هق وذيُف دريًُؾ بقرهنٚم ظذ إصاٚظٜ 

ذاء مراـز افٍْقذ بزيٚدة افتّقيؾ، وإجيٚد شقق فإلدإٜ تقؾرهٚ هذه افًِّٔاٚت، وافتال 
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 ًٚ ك أيو َّّ فاٝ شافًْدات ذات افَّٔاٜ ادْخٍواٜ»تً هاذه افًاْدات بًاض ، فَاد مقَّ

افؼـٚت مثؾ إم د آي ـؾ بْاقك آشاتثامر، أصاٌحٝ تًُاٛ ادالياغ ماـ وراء 

 ،ًٚ آشتنٚرات وإٍٕٚد افتحقيالت، وـام هق احلٚل يف أي مقوٜ ؾَد بٌِٝ حدًا متىرؾا

وأصٌحٝ افهٍَٚت تًَد ظذ أشٚس شٔقفٜ مٚفٜٔ مٌٚفٍغ يف تَديرهٚ فدظؿ افديقن افتل 

م إتٓاٝ مقجاٜ ذاء مقاؿاع 1991دتزايدة بٚشاتّرار، يف ظاٚم ـٕٚٝ متْ  فكشًٚر ا

 افٍْقذ وؾنؾ مُِٔغ درئًُؾ 

 ؿٚئّٜ خمتك بٚدّقفغ وأصحٚب افٌْقك يف صٚرع وول شسيٝ:

 جقرج شقروي: افًّالت افًٚدٜٔ، مًتثّر يف افٌوٚئع وإشٓؿ 

ـٚرل إيُٚن: مًتثّر ومواٚرب يِّاؽ يت دبِٔاق إي، وياق إس إـاس، وخىاقط 

 افىران ـقٕتْْتٚل، وآر جل آر ٕٚبًُٔق 

 فقريـ تٔش: مًتثّر وموٚرب يِّؽ مًٚرح وؾْٚدق فقيس ود يب إس 

 بٚري ديِِر: ريئس صٌُٜ يق إس إي مٚفؽ صٌُٜ هقم صقبْٔغ وتُٔٝ مٚشس 

 مٔنٔؾ بِقمزغ: مٗشس ومٚفؽ بِقمزغ ادٚفٜٔ إخٌٚريٜ 

ريٍِقن واك إٓدريقس وؾقربس  رون بِٔر مٚن: أخهٚئل بتِّؽ افؼـٚت، يِّؽ

 وذـٚت أخرى 

شٍٕٚقرد ويؾ: رئٔس منٚرك فؼـٜ شأتل ؽاروب، مٚفاؽ فًاٚفقمقن، وشأّٞ 

 بٚرين وتٚر ؾِٔرز ـروب 

 آيب ـقهغ: خمىط اشتثامري اشساتٔجل ظٚدل، يِّؽ ذـٜ ؽقفدمٚن شٚـس 
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 يٚت ادتحدة آٓن ؽرئًْٚن: رئٔس آحتٔٚط افٍٔدرايل، حيدد ًٌٕٜ افٍٚئدة يف افقٓ

 آٓن إيس ؽريْزغ: رئٔس ذـٜ برشترٕز 

 شتٍٔـ صقارزمٚن: مٗشس جمّقظٜ بالك شتقن فالشتثامرات افٌُْٜٔ 

 هٚريف ؽقفٛ: رئٔس أمريُٚن إـًزس 

 شقل شتٔزغ: رئٔس رياليْس ـقبقرينغ، ومًتثّر 

 آذ إيددٚن: ـٚتٛ مَٚٓت اؿتهٚديٜ ذو ٍٕقذ يف جمِٜ بٚروٕز 

 ٔن: مَدم بٚرع فزٕٚمٟ وول شسيٝ ويؽ ظذ ؿْٚة يب يب د فقيس روـ

ًٚ جديدة فًِّاؾ  َّٖٔ ؾرص إن افًدد افٌُر مـ ذـٚت افًْدات افتل يُِّٓٚ افٔٓقد ه

ِِِّاق افًاْدات، ماديرو افًاْدات افتجٚرياٜ،  ظذ مجٔع مًتقيٚت صْٚظٜ افًْدات، د

ـ باغ ماٚفُل إشآؿ يف وُّتٚر إشٓؿ وافًْدات، وافًامهة، وصْٚع افهٍَٚت، م

افٌْقك آشتثامريٜ افٔٓقديٜ وادٗشًٚت افتجٚريٜ يف صٚرع وول شسيٝ يقجاد مئاٚت 

 افٔٓقد مـ أصحٚب اداليغ 

إن افًًّٜ افىٌٜٔ وإجقر افًٚفٔاٜ جًِاٝ افًّاؾ يف وول شاسيٝ خٔاٚرًا جٔادًا 

قد يف افًاٚ.  % ماـ افٔٓا13% مـ افٔٓقد يف افقٓيٚت ادتحادة، و31فِٔٓقد، ٓحظ أن 

 ئًنقن يف مديْٜ ٕٔقيقرك 

ومرة ثٕٜٚٔ ؾٚفٔٓقد فًٔقا ظاٚمِغ ؾَاط يف هاذه افهاْٚظٜ، ؾٓاؿ ماٚفُقن وذـاٚء 

ومديرون، ظذ افرؽؿ مـ ظدم تقؾر مًِقمٚت دؿَٜٔ ظاـ ظادد افٔٓاقد يف صاٚرع وول 

ًٚ وبٚرزًا يف هذه ادْىَٜ مـ ٕٔقيقرك   شسيٝ إٓ أّن هلؿ بال صؽ دورًا ؿٔٚدي
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ًٚ بؽ، إهناٚ ضرياؼ  إن إحدى افىرق إشٚشٜٔ فتٖشٔس ظّؾ هق أن تٍت  داًل خٚص

خىرة، وتتىِٛ مـ صٚحٛ ادحؾ ظدة مٓٚرات، وفُـ احلريٜ افتال ُتٌِٓاٚ وافادخؾ 

ًٜ فِٔٓقد  اب  افًٚيل افذي تقؾِّره جًِٓٚ جذَّ

، اصاتٌؾ ـثار ماـ افٔٓاقد إداٚن ظْدمٚ ؿدم ادٓٚجرون افٔٓقد إوائؾ إػ أمريُٚ

فغ، ثؿ أصٌحقا أصحٚب دالت أؽْٔٚء   ـتجٚر متجقِّ

فقن خدمٜ ـٌارة ٕؾاراد افىٌَاٜ افادٕٔٚ افاذيـ . يُاـ  فَد وؾَّر هٗٓء افٌٚظٜ ادتجقِّ

 بٚشتىٚظتٓؿ افقصقل إػ ادتٚجر افٌُرة 

تٚبف افذي أضِؼ ظِٔاف أصٚر فٔقن هٚريس هلٗٓء افتجٚر اعدد با )أمراء افتجٚرة( يف ـ

بٕٚتَاٚهلؿ إػ ادْاٚضؼ ادًزوفاٜ افتال يتقاجاد ؾٔٓاٚ افَِٔاؾ ماـ افٌِادات »هذا آشؿ 

اد بٚحلٚجٜ ادتزايدة إػ افٌوٚئع ادٖفقؾاٜ  إمناٚط واإلبار –وادحاّلت صًر هٗٓء افروَّ

ل افذي ـاٚن حيّاؾ حٌَٔتاف ظاذ ـتٍٔاف -وإوظٜٔ وادالبس أو  ورّحٌقا بٚفٌٚئع ادتجقِّ

جٜ   شيدؾع ظربتف ظز افىرق ادتًرِّ

ت ُتٚرياٜ، مْاذ ذفاؽ  ًاقا داالَّ فغ يف افٌِادات وأشَّ أؿٚم افًديد مـ افٌٚظٜ ادتجقِّ

زون بنُؾ هٚئؾ ظذ ُتٚرة افتجزئٜ ـام ـٕٚقا يًٍِقن يف أوروبٚ  ِـّ  افقؿٝ وافٔٓقد ير

 شالشؾ ادتٚجر افٌُرة يف أمريُٚ، مثؾ: ـٚن ؽر افٔٓقد ؾٚظِغ جدًا يف تٖشٔس أـز

 شرز، ومٚـٔز، ومقٕتٌقمري، وورد، وجل د بْٔل 

فُـ شرز ومٚـٔز أصٌحتٚ ممِقـتغ مـ ؿٌؾ افٔٓقد، بًد أن حَاؼ ريتناٚرد شارز 

ًٚ ـٌرًا يف افتجٚرة ظـ ضريؼ افزيد حادثٝ بٔآْام خالؾاٚت  وجقفٔقس ورزٕقفد ٕجٚح
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هلٚ إػ أـز ذـٜ 1918إداريٜ، واشتَٚل شرز ظٚم  م، شٔىر روزٕقفد ظذ افؼـٜ وحقَّ

م اصسى اإلخقة شاساوس ذـاٜ 1888فتجٚرة افتجزئٜ يف افقٓيٚت ادتحدة، يف ظٚم 

آر إش مٚـٔز، وؾٔام بًد اصساهٚ إيزادور شساوس ماـ أخقتاف ووشآًٚ فتهاٌ  أـاز 

 شًِِٜ متٚجر يف افًٚ. 

فٌُرة ختص ظٚئِٜ ٓزاروس، اؾتت  شّٔقن هْٚك ؿهٜ أخرى ظـ شالشؾ ادتٚجر ا

م، بااؼاء بدفاٜ 1854ٓزاروس دؾ فٌٔع ثٔٚب افرجٚل يف ـقفقمٌس يف أوهٚيق ظاٚم 

ٓزاروس ـٚن افزبزن حيهؾ ظذ محٚفٜ بْىاٚل جمٕٚٔاٜ، وماع احلاذاء ـاٚن حيهاؾ ظاذ 

مخًغ تًِّٜٔ جمٕٜٚٔ، فُـ أخق شّٔقن افهٌر ؾرد ٓزاروس ـٚن ظْاده ضّاقح ظاذ 

ًتقى افٌالد، فَد أحدث ثقرة يف صاْٚظٜ افثٔاٚب بتْيأؿ ادالباس بحًاٛ ؿٔٚشآٚ م

 وفٔس بحًٛ شًرهٚ ـام ـٚن شٚئدًا 

م اصسى دالت أبراهاٚم وشاساوس يف 1969ـام بدأ بؼاء متٚجر أخرى، يف ظٚم 

ٕٔقيقرك وؾِْٔٔز يف بقشىـ: إلٕنٚء شًِِٜ متٚجر ـٌرة متحدة، وؿد وؿَّ بِق مٌْٔديؾ 

 مِٔقن دوٓر  116م، وؿد بٌِٝ ادًٌٔٚت يف ذفؽ افًٚم 1931ظٚم 

اصسى ؾِرد افًديد مـ شالشؾ ادتٚجر بًد احلرب افًٚدٔاٜ افثٕٚٔاٜ باام ؾٔٓاٚ باقردٕز 

م(، وبقفاقـس وآياٛ اؽاْـ يف 1959م( يف مٔٚمل، وؽِقدشّٔٞ يف ممٍٔس )1956)

 م( 1964فقس إٔجِقس )

د يف ظِّٜٔ ذاء مٖشٚويٜ، فُـ ذـٜ م اصست ذـٜ ـٚمٌق ذـٜ ؾرِ 1988يف ظٚم 

 اصاستم 1994م يف دُّاٜ إؾاالس، ويف ظاٚم 1996ؾِرد اشتًٚدت اشتَالهلٚ ظاٚم 

 ذـٜ مٚـٔز افتل أؾًِٝ بًٌٛ شقء افتخىٔط 
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ٝ أربًامئٜ  ّّ أصٌحٝ ذـٜ ؾرد بًد ذفؽ أـز شًِِٜ متٚجر ـٌرة يف افٌالد: إذ و

بِٔاقن  7 15، وُتاٚوزت ادًٌٔاٚت وٓياٜ 33متجر متخهص يف  161متجر ـٌر، و

 م 1998دوٓر ظٚم 

بِٔاقن  6 1م اصست ذـاٜ ؾُْٔنهااقت افتال بٌِاٝ مًٌٔٚهتاٚ 1999ويف ظٚم 

ِّف بدأ بّحؾٍّ صٌر يف ـقدٌس يف أوهٚيق  َّٔؾ ٕنَّ ذفؽ ـ  دوٓر، خت

ٌٝ فِْيار، وهاذه افَٚئّاٜ  إن ترـٔز افٔٓقد يف صْٚظٜ ادحالت افتجٚريٜ افُزى مٍِ

هلٚ هيقد: تٌغِّ    شالشؾ ادتٚجر افتل يُِّٓٚ أو يّقِّ

 شالشؾ متاجر:

 مٚـٔز

 شرز

 بِق مٌْٔديؾ

 مٚرـقس –ٕٔامن 

 ؾِٔغ

 برؽدورف ؽقدمٚن

 شٚـس ؾٍٔٞ آؾْٔق

 ذـٜ مٚي

 ـقفس

 ٓزاروس
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 ؽقفدشّٔٞ

 ريتنٌس

 شترٕس

 فقهيامٕس

 شالشؾ متاجر يؿؾؽفا القفقد مـذ العام ادايض:

 آي  مٚؽغ

 ؽٌِّٔس

 أفتامن يب 

 أبراهٚم وشسوس

 هٔتنٌس

 ؽٚرؾُِْٔٔس

فَد أشس افتجٚر افٔٓقد ذـٚت ـٌرة يف افًدياد ماـ افتخههاٚت، ظاذ شأٌؾ 

ادثٚل: اثْٚن مـ أـز افتجًّٚت افتجٚريٜ فٌٔاع ادالباس صآرة، ومهاٚ: ؽاٚب وفّٔتاد 

 أشًٓام هيقد 

َس ذـٜ ؽٚب دوٕٚفد ودوريس ؾٔؼز، يف  حغ أشس ذـٜ فّٔتد فًُٔاع ؾَد أشَّ

ويًُْر، ظذ ظُس ادتٚجر افٌُرة إخرى، ؾ٘ن ذـٜ ؽٚب جديدة يف جماٚل صاْٚظٜ 

م ؾت  ؾٔؼز أول متجر يف شٚن ؾرإًًُٔق، ـٚن ئٌع يف افٌدايٜ 1969افثٔٚب، يف ظٚم 

بْىٚٓت اعْٔز، وآٓت افتًجٔؾ، فُْف تقؿػ ؾٔام بًد ظـ بٔع آٓت افتًجٔؾ، ازدهر 
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ًٚ، اختهٝ افؼـاٜ بٌْىاٚٓت اف ع ُتٚري تَريٌ َّّ ًّؾ بنظٜ اؾُتتِحٝ دالت يف ـؾ جم

ظٝ مْتجٚت افؼـاٜ ماع  ة )ؽٚب( أثْٚء ازدهٚر اعْٔز يف افًًٌْٔٚت، وتْقَّ اعْٔز ادًامَّ

ٜ أشٚشٜٔ ُتّع بْٔٓٚ  َّ  دٚؾيتٓٚ ظذ ِش

م، 1986 م، وإٔناٖ ؽاٚب ـٔادز ظاٚم1983اصسى ؽٚب ذـٜ بٕٕٚٚٚ ريٌٌِؽ ظٚم 

بِٔاقن   5 6م، وؿد بٌِٝ مًٌٔٚت افؼـٜ افٔاقم حاقايل 1994وذـٜ أوفد ٍٕٔل ظٚم 

 دوٓر، وظْدهٚ أفٍٚ دؾ ُتٚري 

بًد جدال مع وافديف حقل افىريَٜ افتل جيٛ أن ُتدار هبٚ متٚجر افًٚئِٜ إٔناٖ فًٔاع 

ً فٌٔع ادالبس افريٚؤٜ افًْٚئٜٔ ظٚم  ل 1963ويًُْر دالَّ افَارض افاذي م، وؿاد حاقَّ

تف وؿدره مخًٜ أٓف دوٓر إػ مًٌٔٚت بٌِٝ ؿّٔتٓٚ يف افًٚم إول  ّّ  161أخذه مـ ظ

 أفػ دوٓر 

ثاقرة يف افهاْٚظٜ  -افتل أصٚظٝ ادًتْدات افٍوٍٚوٜ-فَد أحدثٝ ذـٜ فّٔتد 

ًٚ يراظاال افتهاأْع وافتقزيااع خااٚرج افااٌالد: فتَِٔااؾ افٍَْااٚت  ظْاادمٚ إٔنااٖت ٕيٚماا

 افًٚئدة  وآشتجٚبٜ فِّقوٜ

جًِٝ هاذه افًالشاؾ  -افتل يِّؽ افٔٓقد مًيّٓٚ–إن ّٕق ادجتًّٚت افتجٚريٜ 

مـ ادتٚجر يْج  بنظٜ يهًٛ أن تدخؾ أي جمّع ُتٚري يف أمريُٚ افٔقم، وٓ تنٚهد 

ع ويًُاْر بااؼاء شالشاؾ ادتاٚجر مثاؾ  واحدًا مـ دالت ويًُْر، هظٚن مٚ تقشَّ

ًٚ ظِّاف :ـٚشٔؽ، وفغ بريٕٚٝ، وشسـؼ  ر واـًْر أيو إٓد فرٕر أوف ٕٔقيقرك، وضقَّ

 اخلٚص مع ذـتل ؾُٔتقريٚ شُٔريٝ وبٚث إٓد بقدي ورـس 
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يقجااد أن أـثاار مااـ مخًااٜ أٓف دااؾ ُتااٚري، وتًااًٜ باليااغ دوٓر وااّـ 

 امزاضقريٜ ويًُْر فِّحالت افتجٚريٜ 

 ظذ ـؾ حٚل . تْتِف ـؾ أظامل افٔٓقد بٚفْجٚح  

ًٚ فٌٔاع مالباس افرجاٚل ظاٚم ؾَد اؾتت  بٚر اى ًٚ متقشِّ م، 1963ين بريًامن داًل ُتٚري

م، اشاتخدم ضريَاٜ 1961وبذل جٓدًا ـٌرًا إلٕجٚحف، اشاتِؿ افًّاؾ ابْاف ؾاِرد ظاٚم 

ل ادًّؾ ادتٌٚضئ إػ ظّالق يف بٔع ادالبس ذات افتهأّؿ  افًَقبٚت واحلقاؾز، ممٚ حقَّ

هٚ بٚرٕٔز بدًٓ مـ بر  يًامن إورويب، وشامَّ

، واظتّادا ظاذ افًاًّٜ  -أبْٚء ؾِرد جغ وبقب–وفُـ اعٔؾ افثٚفٞ  . يًّال بجدٍّ

 افتل ـٚن ظِٔٓام تًقيَٓٚ ممٚ ؿٚد افؼـٜ إػ اإلؾالس يف افتًًْٔٚت 

ـٚن تنٚرفز ٓزاروس رائدًا يف صْٚظٜ إفًٚب، وؿد أشس ذـٜ تقي آر أس، بادأ 

 زاويٜ يف دؾ وافده إلصالح افادراجٚت، ثاؿ يف دؾ فهْع إثٚث ادتًِؼ بٕٚضٍٚل يف

ًٚ ٕـز دالت بٔع إفًٚب يف افقٓيٚت ادتحدة، وؿاد بٌِاٝ مًٌٔٚهتاٚ   11أصٌ  مٚفُ

 % مـ مًٌٔٚت إفًٚب يف افٌالد 61بِٔقن دوٓر أي مٚ يًٚدل 

م بًاد أن ُضاِردا 1979أشس برٕٚرد مٚرـقس وآرثر بالٕؽ ذـٜ هقم ديٌقت ظٚم 

ر با  711دي دان إمزوؾّْٝ، وفدهيام أن مـ ذـٜ هٕٚ بِٔقن  64دؾ، ومًٌٔٚت تَدَّ

 م 1999دوٓر ظٚم 

ق ادْزيل بقاشىٜ افتٍِزياقن، ـاٚن جاقزف  ًٚ بنُؾ ـٌر يف افتًقُّ شٚهؿ افٔٓقد أيو

شٌٔؾ أحد ادٗشًغ فؼـٜ ؾرإُِغ مْٝ افتل تٌٔع افًّاالت افتذـٚرياٜ، وصاحقن 

 ثٔؾ افهٌرة بقاشىٜ افزيد افًرامٔؽ واعقاهر، وافتام
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ق ظاذ مادى أربًاٜ  ثؿ خىرت بٌٚفف ؾُرة رائًٜ، وهل اشتخدام افتٍِزيقن فِتًاقُّ

هٚ  )افْقظٜٔ، افَّٜٔ، افراحٜ(، وبٚع صٌُتف  QVCوظؼيـ شٚظٜ مـ خالل صٌُٜ شامَّ

إػ ذـٜ ـقمُٚشٝ ـقمٔقُٕٔٔش افتل يُِّٓٚ رافػ وبريٚن روبرتس، وتٌِغ ؿّٔتٓاٚ 

 قين دوٓر افٔقم بِٔ

بِٔاقن دوٓر، وياديرهٚ  5 1تًتز ذـٜ هقم صقبْٔغ ٕٔتقرك افتال تٌِاغ مًٌٔٚهتاٚ 

ًٚ آخر يف جمٚل افٌٔع ظز افتٍِزيقن   بٚري ديِِر ظّالؿ

صحٌٔ  أن ترـٔز افٔٓقد ظذ صْٚظٜ اعاقاهر . يُاـ مثاؾ ترـٔازهؿ ظاذ صاْٚظٜ 

 صْٚظٜ اعقاهر  افثٔٚب إٓ أنَّ هلؿ ثَاًل ممٔزًا يف

إن افًديد مـ أشامء افٔٓقد مثؾ: شٍِر، وؽقفد، وديٚمقٕد منتَٜ مـ ُتاٚرة افٔٓاقد 

 يف ادجقهرات يف أوروبٚ وأمٚــ أخرى 

إن صْٚظٜ ادجقهرات وإدٚس هل مْٜٓ ظٚدٜٔ شٔىر ظِٔٓاٚ افٔٓاقد مْاذ افَارون 

َّٛ افٔٓقد هذه افهاْٚظٜ: ّٕن مٓٚراهتاٚ ـٕٚاٝ  َِّاؿ بناُؾ ؾىاري افقشىك، فَد أح ُتً

فكؿٚرب وإصدؿٚء، وـٚن مـ افًٓؾ َٕؾ أدوات هاذه ادْٓاٜ يف أوؿاٚت آواىٓٚد 

واإلبًٚد، ٕن إدٚس ـاٚن ٕاٚدرًا وجديادًا يف افَارون افقشاىك . ُيّْاع افٔٓاقد ماـ 

 صْٚظتف ـٚم ُمًِْقا مـ افهْٚظٚت إخرى 

ٚياٜ افَارن اخلاٚمس ظااؼ، ـٕٚٝ أمًسدام ادرـز افرئٔز فتجٚرة إدٚس حتك هن

وظْدمٚ إتَؾ افٔٓقد إػ بريىٕٚٔٚ يف افَرن افًٚدس ظؼ بًٌٛ آوىٓٚد إتَِٝ مًاف 

َِّٝ يف أمًسدام، وإٔتقيرب يف بِجُٔٚ   ُتٚرة إدٚس، إٓ أن ؿىع إدٚس ط
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ِقن  ُِّ % ماـ 75% مـ افًٚمِغ يف إدٚس، و61يف أواخر افثامْٕٔٚت ـٚن افٔٓقد ين

 ريـ بف ومـ مٚفُل مهٕٚع إدٚس يف هٚتغ ادديْتغ ادتٚج

وشاقف تناًر  47ؿؿ بزيٚرة مديْٜ ٕٔقيقرك مْىَٜ ديٚمقٕد ديًاسيُٝ يف صاٚرع 

 مٌٚذة بقجقد افٔٓقد 

إن ذـٜ دي برز فِّْٚجؿ ادقجقدة يف جْقيب أؾرئَاٚ تاتحُؿ بهاْٚظٜ إداٚس، 

رك افٔٓاقد يف مٗشًاٜ دي بارز مْاذ وبٚدجّقظٜ إشٚشٜٔ افتل تَقم بؼائف، فَد صٚ

 افٌدايٜ 

ـٚن شًٔٔؾ رودد وهق مًٔحل وآفٍرد بٚيٝ افٔٓقدي افنخهاغ افِاذيـ إٔناٖا 

 م، وـٚن إس يب جقيؾ أول رئٔس هلٚ 1888مٗشًٜ دي برز ظٚم 

م، وُأرشؾ إيرًٕٝ أوبْٓٚيّر ماـ ؿٌاؾ ذـتاف يف 1916تقيف شًٔٔؾ روِدس ظٚم 

   أؾرئَٚ فْدن فّٔثؾ مهٚحلٓٚ يف جْقب

م أشس أوبْٓٚيّر ذـٜ إٌِٓق أمريُٚن، وهل ذـٜ جْقب أؾرئَاٜ 1917يف ظٚم 

   فِتَْٔٛ ظـ إدٚس

ظٜ فكدٚس 1969ويف ظٚم  ًٚ فؼـٜ دي برز ادقزِّ  م أصٌ  رئًٔ

% ماـ مًٌٔاٚت 81% ماـ إٕتاٚج إداٚس، و61ٕٝ ذـٜ دي بارز تاتحُؿ يف ٚـ

م اشاتِؿ اباـ 1881دٚس يف جْقب أؾرئَاٚ، يف ظاٚم إدٚس اخلٚم مْذ أن اـُتِنػ إ

إيرًٕٝ هٚري أوبْٓٚيّر افذي اظتْؼ ادذهٛ إٓجُِٔٚين إدارة افؼـااٜ ماـ وافاده، 

 ومٚ زال يديرهٚ حتك أن 
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ماـ افًّاالء افاذيـ هاؿ  151إن مٗشًٜ دي برز تتَِك إمداداهتٚ مـ إدٚس مـ 

ؼة اٚديؼ ماـ إداٚس اخلاٚم تًاٚدل ظاهيقٌد يف مًيّٓؿ، يتَِك هٗٓء افًّاالء صاْ

ـٚتر هٚوس يف فْدن، إن شًر افهْدوق )افاذي ٓ ُيًارف  17أوًٚف مٚ يتَِٚه صٚرع 

% ماـ شاًر 65دتقاه حتك ُيٍت ( ؽر ؿٚبؾ فِتٍٚوض، ويًىاك َٕادًا، وهاق أؿاؾ باا 

 إدٚس اخلٚم بٚعِّٜ 

قياقرك واهلْاد تناسي إن مهٕٚع إدٚس افتل ئًىر ظِٔٓٚ افٔٓقد يف إهائٔؾ ؤٕ

ع ادجقهرات افذيـ ئًٌقٕف  ًٜ إػ ُصَّْٚ إدٚس اخلٚم، وتَقم بَىًف وصَِف، ثؿ تًٌٔف ثٕٚٔ

 فِتجٚر، افذيـ ئًٌقٕف فِْٚس 

يف ـؾ مرحِٜ مـ تِؽ ادراحؾ يتقاجد افٔٓقد بَقة، ويف هنٚيٜ شًِِٜ افتقزيع يَاقم 

ٓٚ افٔٓقد، مثؾ: زيِر وهِٔز برغ افُثر مـ دالت وشالشؾ بٔع ادجقهرات افتل يُِّ

 بوؿِّ بوٚظتٓؿ مـ إدٚس إػ افذهٛ وافٍوٜ ادتقاؾريـ بُثرة 

بدأ مقريس زيؾ ذـٜ زيِاز يف دينأتٚ ؾاقفز يف تًُاٚس يف افًؼيااْٚت، ظْادمٚ 

اـُتِنٍٝ حَقل افٍْط يف تًُٚس، ـٚن فدى مقريس مـ افًّؾ مٚ يٍاقق ضٚؿتاف ظاذ 

تهٌ  أـز ذـٜ جقاهر يف افاٌالد، تادار هاذه افؼـااٜ آشتًٔٚب، وـزت ذـتف ف

ًٚ مـ ؿٌؾ بريل راف افذي يًِٛ دور افرئٔس واددير افتٍْٔذي   حٚفٔ

ت هِٔزبارغ ديٚمقٕاد يف مديْاٜ ـًٕٚاٚس، وؿاد  أّشس بٚرٕٝ هِٔزبرغ شًِِٜ دالَّ

 511م باا 1994بٚظٓٚ إػ ذـٜ برـنر هٚثاٚوي، افتال يُِّٓاٚ وارن بقؾٔاٝ ظاٚم 

 قن دوٓر مِٔ
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ًٚ ـتٛ ظذ أحد افٌَقر يف سح اعْدي  ٓحظ جمّقظٜ مـ افًٔٚح إمرئُغ وصٍ

م، خاالل احلارب 1973ادجٓقل يف تؾ أبٔٛ: هْٚ يرؿاد أبراهاٚم صاقارتز تاقيف ظاٚم 

ّٔد  –افًربٜٔ   اإلهائِٜٔٔ، جْدي وصٚئغ جمقهرات ج

قهرات؟ أٓ يٍاسض مٚذا ظـ ظِّف ـهٕٚع جم»شٖل أحد افًقاح ادرصد افًٔٚحل 

 أن يُقن هذا  ي  اعْدي ادجٓقل؟

أجٚب ادرصد: هذا صحٔ ، ؾٓق ـجْدي ٓ يًرؾف أحد، وفُـ ـهإٚع جماقهرات 

  شـٚن منٓقراً 
 

ًٚ ظذ إٔف ـٚن  ًٚ وبٚئع ؾرو جٔد»ُتذـر هذه افُْتٜ أيو ًٚ  شجْدي ؾَد اصتٌؾ افٔٓقد أيوا

ًٚ ـتِاؽ يف ُتٚرة افٍرو، وهل مْٜٓ خٚصٜ حتتٚج إػ مٓٚر ات يُّـ تقارثٓٚ وَِٕٓٚ متٚما

 ادتًَِٜ بهْٚظٜ ادجقهرات 

ًاٚ امزاضاقريتٓام يف  بدأ أدوفػ زوـر ومٚرـقس فاقي ـتجاٚر ؾارو ؿٌاؾ أن يٗشِّ

ًٚ يف هذا افٍهؾ   هقفٔقد أي ذـتل بٚرا أمٚوٕٝ وإم جل إم ـام شٖذح ٓحَ

ك فًٔقا ادنتٌِغ يف افًَٚرات، وإٕاام أوفئاؽ افاذيـ إن أـثر افٔٓقد إمرئُغ ؽْ

يًِّقن يف جمٚل افٌُّٔقتر، ـام هق احلٚل يف افهْٚظٚت افتل تٍاقق ؾٔٓاٚ افٔٓاقد تتٌار 

 هذه افهْٚظٜ بنظٜ، وتتىِٛ ـن افَقاظد، وافُثر مـ اإلبداع 

ًٚ يف اعٚم ًاٜ ظاٚم مٔنٔؾ ِدل مثٌٚل ظذ افْجٚح يف هاذا ادجاٚل، فَاد ـاٚن ِدل ضٚفٌا

م ظْدمٚ خىرت بٌٚفف افٍُارة ادجْقٕاٜ أن بٚشاتىٚظتف أن يتٍاقق ظاذ ذـتال 1983

IBM  وـقمٌٚك بٌٔع أجٓزة افٌُّٔقتر مٌٚذة إػ ادًتُِٓغ 
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بدأ مـ جٚمًٜ تًُٚس بٌٔع أجٓزة افٌُّٔقتر افنخهٜٔ مـ شاُْف اعاٚمًل، ـاٚن 

ٕٚهتٚ افَٔٚشٜٔ وئًٌٓاٚ ظاز ع افٌُّٔقترات مـ مُقِّ ِّّ ٕاٚت جُي  افزياد، بٚشاتخدام ادُقِّ

افَٔٚشٜٔ حٚؾظ ظذ ـٍِٜ مْخٍوٜ، وظذ تُْقفقجٔٚ متَدمٜ، وـٚن ؿاٚدرًا ظاذ ُتّٔاع 

افٌُّٔقتر بام يْٚشٛ ضِاٛ افزباقن، إواٚؾٜ إػ أن بٔاع افٌُّٔاقتر بناُؾ مٌاٚذ إػ 

 افزبقن وؾَّر ظِٔف ٍَٕٚت افتقزيع 

 IBM، وحتااٚول ذـتااٚ م1999بِٔااقن دوٓر ظااٚم  61بٌِااٝ ؿّٔااٜ ذـااٜ ِدل 

 وـقمٌٚك افِحٚق بف افٔقم 

أن ادناُِٜ يف افاثّـ، إن ادناُِٜ يف ضريَاٜ  IBM يٍسض ـقمٌٚك و»يَقل ِدل: 

  شتقزيع افٌُّٔقترات ؿد خذفٝ ادًتِٓؽ

م 1986ـام تٌغَّ مـ ؿهٜ ِدل أن افًر يف اُتاٚه جدياد ياٗدي إػ افْجاٚح، يف ظاٚم 

ـاٜ تًُاٚس إًاسومْتس بىِاٛ افادظؿ ماـ ؿٚمٝ جمّقظٜ مـ ادْٓدشاغ ماـ ذ

ٕٚت افٌُّٔقتر   بْٔجٚمغ إم  روِزن فٍُرهتؿ افداظٜٔ إػ صْع مُقِّ

بدًٓ مـ ذفؽ اؿسح ظِٔٓؿ أن روِزن أن يهاًْقا ـٌّٔاقترًا دّاقًٓ، وهُاذا وفِاد 

 افٌُّٔقتر ادحّقل، وـٌّٔقتر ـقمٌٚك 

ًٚ فِتَْٔاٚت اعديادة يف ـٚن )روِزن( جمٚريا»م 1999وؿد ذـرت جمِٜ وول شسيٝ 

 افًًٌْٔٚت، وٓ يزال إػ أن ـذفؽ )ـرئٔس فِؼـٜ( 

ر رؤيتف اخلٚصٜ ورأى إصٔٚء ؿٌؾ أن يراهٚ مًيؿ افْٚس   شفَد ضقَّ

ـٚن إمريُل اهلٌْٚري إصؾ إٓدر ؽروف افذي صاٚرك يف تٖشأس ذـاٜ إٕتاؾ 

ًٚ هلٚ أـثر ٍٕقذًا مـ روِزن   وأصٌ  رئًٔ
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تٌغ شٔىرة ذـتاف ظاذ صاْٚظٜ افرؿاٚئؼ  شإٕتؾ يف افداخؾ»تَقل:  إن افًٌٚرة افتل

% مـ ادًٚعٚت ادجٓريٜ يف افٌُّٔقترات افنخهأٜ، وتٌٔاع 91ادجٓريٜ، ؾٓل تهْع 

ًٚ بحقايل   بِٔقن دوٓر  66شْقي

دت ادًٚعٚت  ر حدَّ ُِّ  ُمٌ
ٍٝ ، بْتٔقم ادَٔاٚس يف صاْٚظٜ 486، 386، 8186مْذ وؿ

 افٌُّٔقتر 

افذي يًّاؾ بَاقة  8186أفػ ترإزشتقر يف ادًٚفٟ  69م ـٚن هْٚك 1978يف ظٚم 

 مٌٔٚهرتز  11

مِٔاقن ترإزشاتقر،  5 9م حيتاقي ظاذ 1999إن بْتٔقم ثالثٜ افذي صْع يف ظاٚم 

 ويًّؾ بَقة مخًامئٜ مٌٔٚ هرتز 

َـّ صاْٚظٜ افٌُّٔاقتر ٓ تًاّ  فاؽ  ؿد يُقن مـ افًٓؾ أن ترى ظـ ًٍٕؽ، فُ

ًٚ وتتاٚبع آبتُاٚر بٌاض افْيار ظااّم يًٍِاف بذفؽ، إن ؽروف  يْهحؽ بٖن تيؾَّ يَيا

 مْٚؾًقك 

أوجد ٓري إئًِقن ذـٜ أوراـؾ افتل تٌٔع أؿراص ادًِقمٚت افتال تًاتخدم يف 

ل ـٌّٔقتر مْٚؾس فا  ًٚ احتُاٚر  IBMجمٚٓت افًّؾ، وؿد بْك أوَّ يف ذـٜ آمدال مْٓٔا

 فكشقاق  IBMافا 

ًٚ ؿٚماٝ باف 1977ظٚم  أشس إئًِقن ذـٜ أوراـؾ ظاـ  IBMم بًد أن ؿرأ بحثا

يف شقق أؿراص ادًِقمٚت،  IBMفٌٚت أؿراص ادًِقمٚت، وؿد تٍقق إئًِقن ظذ 

 ومٚ زال ـذفؽ إػ أن 
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ِّّٔٝ ذـتف ظٚم  بِٔقن دوٓر، وـّْٚؾس دائؿ فاف ظّاؾ إئًِاقن  13م با 1999ُؿ

 فٌُّٔقتر افنخهٜٔ ظذ هزيّٜ خهّف بؾ ؽٔتس ادًٔىر ظذ إٔيّٜ تنٌٔؾ ا

إخارط رجاٚل إظاامل افٔٓاقد يف إشاقاق افْٚصائٜ فإلٕسٕاٝ بناُؾ ـٌار، إن 

وجقدهؿ يف مَدمٜ هذه افهْٚظٜ افْٚمٜٔ يناٌف ٕناٚضٓؿ افرياٚدي يف افٌارب افَاديؿ، 

 حٔٞ ـٚن افتجٚر افٔٓقد يْتؼون يف ـؾ مُٚن وئًٌقن بوٚئًٓؿ 

أنَّ هْٚك  ششٚدة افًٚ. اعديد»قإف: ذـرت جمِٜ ؾقربس يف مقوقع ظـ إٓسٕٝ ظْ

ّْٔٝ إبحٚث أن   % مْٓؿ مـ افٔٓقد 61ثالثٜ ظؼة ؿٚئدًا يَقدون ثقرة إٓسٕٝ، ب

هْٚك ثروة ٓ ظالؿاٜ هلاٚ هباذا ادجاٚل تًاقد إػ مٚفاؽ وادي افًأُِٔقن، يف ظاٚم 

مِٔاقن دوٓر، وذفاؽ بٍواؾ  951م بٌِٝ اشاتثامرات ـاٚرل بارغ افًَٚرياٜ 1999

ده يف ادُٚن ادْٚشٛ يف افقؿاٝ ادْٚشاٛ، وـهاٚحٛ أرايض ؿاٚم ـاٚرل بتَٔأؿ وجق

ر أرايض واشتثّر يف افؼـٚت افقاظدة، وافٔقم تتقزع اشتثامراتف  مًتٖجريـ جدد، وأجَّ

ـْ مٚيُروشًٔتؿ   ظذ أـثر مـ مئٜ ذـٜ بام ؾٔٓٚ َص

 م 1999يف أـتقبر  411افٔٓقد افقاردون يف ؿٚئّٜ جمِٜ ؾقربس 

دًتحؾ أن ٕذـر ـؾ رجٚل إظامل افْٚجحغ مـ افٔٓقد يف أمريُٚ افٔقم، ظاذ مـ ا

أيِّ حٚل إن أحد افدٓئؾ افقاوحٜ ظذ افْجٚح هال أن ُياذـر اإلًٕاٚن يف ؿٚئّاٜ جمِاٜ 

  411ؾقربس 

 665م عٖت ؾاقربس إػ صاٌُٜ ـٍِتٓاٚ 1999فهْع هذه افَٚئّٜ يف أوـتقبر ظٚم 

ؾ افٔٓقد  َُّ ِِّٓٚ، و63مِٔقن دوٓر، ص واحد ؾٔٓٚ،  51% مـ أؽْك 36% مـ ادجّقظٜ ـ

% مـ أصحٚب افٌاليغ، أي ظذ افتتٚبع ماٚ يًاٚدل أحاد ظااؼ، وثامٕٔاٜ ظااؼ، 64و
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ًٚ، ًٕاٌتٓؿ يف ـاؾ جمّقظاٜ ماـ ادجّقظاٚت افًاٚبَٜ إػ بَٔاٜ شاُٚن  وظؼيـ وًٍ

 افقٓيٚت ادتحدة 

َِّٝ هذه افًْٛ يف ؿٚئّٜ جمِٜ ؾقربس  تٜ مع افقؿٝ ظذ افرؽؿ ماـ ثٚب 411وفَد ط

م، 1984م، 1983م، و1986تٌاار افالظٌااغ، إذ أن افدراشااٚت ظااذ افَااقائؿ شااْٜ 

 أطٓرت وجقد ًٕٛ ممٚثِٜ 

ُٝ بًْٚيٜ بتحديد أشامء افٔٓقد إمرئُغ يف ؿٚئّٜ جمِٜ ؾقربس  احلٚفٜٔ،  411فؼ ؿّ

ث ظاـ افٌِٔاقٕرات افٔٓاقد يف أمريُاٚ يف م يف 1996ديًاّز  وبدءًا بٚدَٚل افذي حتدَّ

ادجِٜ افٔٓقديٜ )مقِمْٝ( ؾ٘ن هذه ادًِقمٚت ؿد تاؿَّ ُتديادهٚ وتقشأًٓٚ ماـ خاالل 

مهٚدر ظٚمٜ، وفَد شٚظدين يف ذفؽ اعًّٔٚت افٔٓقديٜ مثاؾ: هٔئاٜ اإلؽٚثاٜ افٔٓقدياٜ 

دة، وجٚمًق افتزظٚت افٌٚرزون، وفَد اشتثْٔٝ مـ هذه افَٚئّٜ مخًٜ ظؼة اشاًم  ادقحَّ

 دوا أن يُنٍقا ظـ ديٕٚتٓؿ . يري

أواٍٝ افًاٚئالت  411فُل أجًؾ ؿٚئّتل مـ افٔٓقد ادذـقريـ يف ؿٚئّٜ ؾقربس 

َرت يف ؿٚئّٜ جمِٜ ؾقربس يف ـاؾ ظاٚم بناُؾ مٍْهاؾ، وفُال أباغِّ 
افٔٓقديٜ افتل ُذـِ

ضًٌٜٔ افتٌر افذي ضرأ ظذ افَٚئّٜ ووًٝ مالحيٜ تٌغِّ أشامء افٔٓقد افاذيـ أشاَىقا 

 مـ افًْقات افثالثٜ ادٚؤٜ  ـؾ شْٜ

 ادصدر الثروة بؿاليني الدوالرات االشؿ

 ذـٜ ِدل 111 61 ِدل، مٔنٔؾ

 ذـٜ أوراـؾ 111 13 إئًِقن، ٓري
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 ادصدر الثروة بؿاليني الدوالرات االشؿ

ؾٔٚـقم، ٕٚصقٕٚل أمٔقزمْٝ، د يب  411 9 ردشتقن، شّر

 إس

ّقظٜ مٚرمقن، ؾْٚدق احلٔٚة، جم 511 5 برتٔزـر، روبرت

 اشتثامرات

ؾْٚدق احلٔٚة، جمّقظٜ مٚرمقن،  511 5 برتٔزـر، ثقمٚس

اشتثامرات، ورثٓٚ مـ ِجل ظٚم 

 م1999

ـٚرٍٕٔٚل ـروز ٓيْز، ابـ مٗشس  111 5 أريًقن، مُٔل

 تِد

أدؾٕٚس بٌُِٔٔنـ، جمالت ـقٕد  511 4 ٕٔق هٚوس، شٚي

 ٕٚشٝ

، جمالت ـقٕد أدؾٕٚس بٌُِٔٔنـ 511 4 ٕٔق هٚوس، دوٕٚفد 

 ٕٚشٝ

ذـٜ شٔٚؽرام، تٚيؿ ورٕر، إم د  4611 بروٍٕامن، إيدؽٚر

 إي يقٍٕٔرشٚل شتقديقز

 اشتثامرات، ذاء ذـٚت 4611 إيًُٚن، ـٚرل

 ذـٜ ؽٚب، ادٗشس 4111 ؾٔؼ، دوٕٚفد
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 ادصدر الثروة بؿاليني الدوالرات االشؿ

 ذـٜ ؽٚب، ادٗشس 4111 ؾٔؼ، دوريس

 وراثٜإيًتل ٓورد، اددير افتٍْٔذي،  4111 ٓورد، فٔقٕٚرد

إم يب إن إي ؾٚيْْنٚل )بىٚؿٚت  4111 فرٕر، آفٍرد

 افدؾع ادًٌؼ(

 يت يف ؽٚيد، ترايٌْؾ بٌُِٔنـ 4111 آيْزغ، وافس

ـْ أمريُٚ )ذـٜ تٖمغ( بًٔٝ،  4111 برود، إيع َص

 ـقؾامن وبرود )ذـٜ ظَٚرات(

 إيًتل ٓورد، وراثٜ 4111 ٓورد، روٕٚفد

 ْد، اشتثامرات، ُتٚرةـقإتؿ ؾَ  4111 شقروس، جقرج

 اشتثامرات، ريٍِقن 3811 بردٚن، روٕٚفد

أمريُٚن إٕسٕٚصقٕٚل، ؽروب  3711 ؽريـ برغ، مقريس

 )تٖمغ( صـ أمريُٚ

 افًَٚرات، افٍْط 3511 داؾٔس، مٚرؾغ

 ظَٚرات ـٚفٍٔقرٕٔٚ 3611 بِرن، دوٕٚفد

 ،ؽِقبٚل ـروشْٔغ )اتهٚٓت( 3611 وئْؽ، ؽٚري

ٚم ٓمزت، افتجٚرة مع دِرـًؾ برهن

 مُِٔـ
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 ادصدر الثروة بؿاليني الدوالرات االشؿ

 بٔس ـقيٝ صقٕز )اشتثامرات( 3111 شتقرم، دوٕٚفد

ذـٜ مٚتريٚل شرؾٔس، جْرال  6911 ـراون، فًٔس

 دائُّْس

أمقـق )إف  هْري روزٕزغ جل  6811 ظٚئِٜ بِقشتـ

 آر( فقيس تٚل هٚيّر

تًجٔالت جٍٔغ )بًٔٝ فا إم د  6711 جٍٔغ، دئٍد

 سأي( دريؿ ورـ

 هقم ديٌقت 6711 مٚرـقس، برٕٚرد

 ذي فّٔتد 6711 ويًُْر، فٔزيل

 بِقمزغ ٕٔق شرؾٔس 6511 بِقمزغ، مٔنٔؾ

هٚرتز مٚوٕتـ )مقاد فِحٔقإٚت  6411 شترن، فٔقٕٚرد

 ادْزفٜٔ( ٕٔقيقرك فًَِٚرات

فًٍْٔٔٝ فالتهٚٓت )ـٌٔؾ(، بٔع  6311 فًٍْٔٔٝ، جري

 ٕهٍٓٚ إػ إي يت إٓد يت

ش، برشتقن تٔ

 روبرت

 فقيس ـقربقرينـ، د يب إس  6311

 ذي ؽٚب، وراثٜ 6611 ؾٔؼ، جقن
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 ادصدر الثروة بؿاليني الدوالرات االشؿ

ؽٚرديٚن، إٓد شسيز )صْٚظٜ  6111 دائٍد شقن، وئِٚم

 افزجٚج(

 فقيس ـقربقريش، د يب إس 6111 تٔجس، فقرإس

 ذي ؽٚب، وراثٜ 6111 ؾٔؼ، روبرت

 ٕٔقيقرك فًَِٚرات 6111 يل ؾٚرك، صٚمقئٔؾ

 أمٌِغ إٕستّْْٔٝ، دريؿ ورـس 6111 برغ، شتٍٔـ شٌٔؾ

 فٍٔل شسوس، وراثٜ 1911 هٚي، بٔس إس آر

ٕٔقيقرك فًَِٚرات فزوجٓٚ هٚر،  1811 هًِّٔع، فٔقٕٚ

ًٚ فْٔٚ  حتقفٝ إػ ـقـرزم )شٚبَ

 روزٕثٚل(

 ظَٚرات، اشتثامرات 1811 ِزل، شٚم

 رافػ فقريـ فِّقوٜ 1711 فقريـ، رافػ

 ديًُس صقز )هٚروفد آفٍقٕد( 1711 قٕدظٚئِٜ آفٍ

إٕسٕٚصقٕٚل فٔس ؾٚيْْس )بٔع  1611 ؽقٕدا، فقيس

 ضٚئرات بٚفتًَٔط(

 هقم ديٌقت 1511 بالٕؽ، آرثر

 فٍٔل شسوس، وراثٜ 1511 ؽقفدمٚن، ريتنٚرد
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 ادصدر الثروة بؿاليني الدوالرات االشؿ

 إٕسٕٚصقٕٚل فٔس ؾٚيْْس، ظَٚرات 1411 ؽقٕدا، فًٔع

 فٍٔل شسوس، وراثٜ 1311 هٚس، جقن

 ـقافُقم )اتهٚٓت( 1311 ب، إيرِونيًَق

ٕٔقيقرك فًَِٚرات )زاصٚري،  1311 ظٚئِٜ ؾٔؼ

 فقرٕس مٚرتـ وريتنٚرد(

ٕٔقيقرك فًَِٚرات )شّٔقروروي  1311 ظٚئِٜ دورشٝ

 ودئٍد(

زيػ داؾٔس بٌِٔنْٔغ )بًٔٝ(،  1611 زيػ، ديرك

 وراثٜ

زيػ داؾٔس بٌِٔنْٔغ )بًٔٝ(،  1611 زيػ، روبرت

 وراثٜ

زيػ داؾٔس بٌِٔنْٔغ )بًٔٝ(،  1611 دإٔؾ زيػ،

 وراثٜ

   زوـرمٚن، مقرتٔامن

 ذي ؽٚب، وراثٜ 1611 ؾٔؼ، وئِٚم

 شٔتل ؽروب )تراؾِرز ؽروب( 1111 ويؾ، شٍٕٚقرد
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 ادصدر الثروة بؿاليني الدوالرات االشؿ

جقٕس آبٚ ريؾ ؽروب، ٕٚيـ وشٝ  1111 ـّٔٔؾ، شدين

 )دالت أحذيٜ(

آوت وردز شًٔتؿ )فقحٚت  1111 فٍٔغ، وئِٚم

 اإلظالٕٚت(

 ذي ؽٚب، اددير افتٍْٔذي 1111 درـًِر، مٔالرد

 ذـٜ بروؽرئًػ )تٖمغ شٔٚرات( 1111 فٔقيس بٔسيب

تٚجر، هٚرب يف شقينا بًٌٛ  1111 ريتش، مٚرك

آحتٔٚل وافتٓرب مـ دؾع 

 افيائٛ

 اشتثامرات، ـٚـًتقن ـقربقرينـ 911 ـقؾْر، بروس

)ذاء  ـراؾٔس، ـقهِزغ، روبرتس 911 ـراؾٔس، هْري

 حهص(

 تريٚك بٍٔريٟ، ذاء حهص 891 بِٔتز، ًِٕٔقن

 آتْٔٔٚيق إس، خدمٚت صحٜٔ 875 أبرا مٚزون، فٔقٕٚرد

 صْع ظِٛ افٌٌز  هقُٕٔامن، هٚروفد

ـقهِزغ، جٔقوم 

 جل آر

 ـراؾٔس، ـقهِزغ، ردبرت  851

 )ذاء حهص(
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 ادصدر الثروة بؿاليني الدوالرات االشؿ

 مراـز فِتًقق 841 تقبامن، آفٍرد

 شٚن ؾرإًًُٔق ظَٚرات 811 صقرًٕتـ، وفس

 ظَٚرات ٕٔقيقرك 811 شقفق، صِٔدون

 فٍٔل شسوس، وراثٜ 775 هٚس، بٔس

مًٚرض ـقمديُس )تًرض  751 أدفًقن، صِٔدون

 افٌُّٔقتر( ـٚزيْقهٚت

 دريًُؾ بقرهنٚم ٓمزت، ُتٚرة 751 مُِٔـ، مٔنٔؾ

 ـقمُٚشٝ فالتهٚٓت 751 روبرتس، بريٚن

 س، وراثٜفٍٔل شسو 765 ؽٌٔٚل، ؾرإًزـل

 فٍٔل شسوس، وراثٜ 765 هٚوس، جقزيٍغ

 دريّقـس، ديزين 765 ـٚتزٕزغ، جٍٔري

 فٍٔل شسوس، وراثٜ 761 هٚس، إئٍِغ

 اددير افتٍْٔذي فديزين 711 إيزٕر، مٔنٔؾ

ـِٕٚدل ـقربقرصـ )إؿراص  711 تنر ٕٔغ، أوبري

 ادٌّْىٜ(

 ظَٚرات، مراـز تًقق 711 ـِٔزرغ، ؽقيٍِقرد
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 ادصدر الثروة بؿاليني الدوالرات االشؿ

 أوديز بٚرتْرز )ذاء حهص( 675 فٍٔل فٔقن

رئٌِْْغ بروذز، بٚرٕقم إٓد بٔع،  651 ؾِٔد، ـْٔٔٞ

 ديزين أون آيس

 ـٚبِٔسون شًٔتّٔز 651 فٍٔغ، شتقارت

شْٔدإٝ )إتش إف إس، ود  651 شٍِٔرمٚن، هْٔري

 يقد( أؾٔس، رامٚدا، هقجق

 مٔسومٔديٚ 665 شقبقتْٔؽ،شتقرات

 ادصدر الثروة بؿاليني الدوالرات االشؿ

ؾْٚدق حٔٚة، جمّقظٜ مٚرمقن،  511 5 برتزـر، جل

 م1999اشتثامرات، تقيف 

 ـقٕتْْٔتٚل ؽريـ 711 1 ؾٌٔقرغ، مٔنٔؾ

برايّر إٕد شسيز )ؿىع إفُسؤٕٜ  311 1 ظٚئِٜ مِْدل

 ِٕدلومُُٕٜٔٚٔٔ( مقرتقن مٚ

 جل أي إف، اشتثامرات 811 هٔامن، صٚمقئٔؾ

 م1999أمراداهس، تقؾٔٝ  761 ِهس، فٔقن
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 ادصدر الثروة بؿاليني الدوالرات االشؿ

 دريًُؾ بروهنٚم ٓمزت، ُتٚرة 711 مُِٔـ، فِقيؾ

ـقمُٚشٝ، ـٔق يف د، أظىك  681 روبرتس، رافػ

 م1999حهتف ٓبْف بريٚن 

ق 661 شّٔقن، مٍِٔـ  ظَٚرات، مراـز تًقُّ

 تؾ شٔزر بٔتزافٔ 611 إئِتش، مٔنٔؾ

 دىٚت تٍِزيقٕٜٔ 611 إًٔـ، إيدمقٕد

 ويرٕر -ذـٜ ـٚرد 611 ويرٕر، تقم

 فٍٔل شسوس، وراثٜ 651 ـقصالٕد، دإٔل جل آر

 ظَٚرات ٕٔقيقرك 551 فٔتقيـ، فٔقٕٚرد

 أوديز بٚرتْرز )ذاء حهص( 551 ٕٚش، جٚك

 فٍٔل شسوس، وراثٜ 541 هٚس، مٚرؽٚريٝ

 جل إٓد شٌِٔامن )إدارة ادٚل( 531 مقريس، وئِٚم

 ظَٚرات، وراثٜ 511 شقبر، ؾٔقٓ

 إم، د، أي )مقشَٔٚ، أؾالم( 511 واهمٚن، فٔقيس

ريُْق ؽروب )رصٚص، ؾحؿ،  511 رٕرت، إيرا

 ؾقٓذ( اشتثامرات
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 ادصدر الثروة بؿاليني الدوالرات االشؿ

 مراج ـٚزيْق 781 ِون، شتٍٔـ

 ريٌقك 691 ؾٚيرمٚن، بقل

 أبٚك تٔع شرؾِس 611 تنقاردز، ٕٔقدور

 بقرفٌْتقن فهْع ادًٚضػ 531 مًِٔتـ، مقٕرو

 ادصدر الثروة بؿاليني الدوالرات االشؿ

 وراثٜفٍٔل شسوس،  491 ؾِردمٚن، ؾِٔٔس ـل

مراـز مٔدي بُِس إلظٚدة  481 ؽقشامن، أبراهٚم

 افتٖهٔؾ

 ويس مٚرـتٔس 465 ويس، روبرت

يف ضريَٓؿ إػ درجٜ ظِّٜٔ متَدمٜ، أو بًد ؾسة ؿهرة ؽر مرؤٜ ؿوقهٚ يف ظاٚ. 

رو ؿ ؿارَّ  أهنَّ
ِٜ َّٛ ـثر مـ افٔٓقد احلٔٚة إـٚدئّٜ إػ درج ًٚ إظامل، أح ُِّاقا ضالبا ا أن يي

 ضقال حٔٚهتؿ 
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يف جمتّع افٔٓقد حيتؾ افًِامء مُٕٚاٜ اجتامظٔاٜ باٚرزة وفاق ـٕٚاٝ ثاروهتؿ أؿاؾ ماـ 

ؿدراهتؿ افًَِٜٔ، يف افًٚئالت إرثقذـًٜٔ يف افًٚ. افَديؿ ـٚن أخاق افزوجاٜ افهاٌر 

ًٚ مـ ؿٌؾ صٓره أثْٚء دراشتف، ومٚ زال هذا افتَِٔاد مًّاقًٓ باف  إػ افٔاقم يف ُيدظؿ مٚدي

 افًٚئالت إرثقذـًٜٔ ادحٚؾيٜ 

% 6م، 1941إن اؿتحٚم افٔٓقد فِحٔٚة إـٚدئّٜ مٚ يزال أمرًا حديٞ افًٓد يف ظٚم 

م ارتًٍٝ افًٌْٜ إػ مخًٜ 1971مـ أشٚتذة اعٚمًٚت يف أمريُٚ ـٕٚقا هيقدًا، ويف ظٚم 

 % 11أوًٚف أي إػ 

قد إػ اعٚمًٚت يف افْهػ إول مـ هاذا إن احلهٜ افتل ـٕٚٝ حتدُّ مـ دخقل افٔٓ

 افَرن ؿد إتٓٝ، وتَِك اعٔؾ اعديد مـ افٔٓقد افتًَِٔؿ بٖظداٍد ـٌرة 

ؾ افٔٓقد حقايل  َُّ % مـ أشٚتذة اعٚمًٚت افراؿٜٔ، وافٔقم يرأس 35يف افتًًْٔٚت ص

ًٚ بااام يف ذفاؽ جٚمًااٚت هاٚرؾرد ويااؾ، وبًْاإٍِٚٔٚ،  هياقدي ـااؾ جٚمًاٜ راؿٔااٜ تَريٌا

 قفقمٌٔٚ، وبرًٕتقن، وإم آي يت، وجٚمًٜ صُٔٚؽق وـ

إن افقؿٝ احلََٔل افذي يًّؾ ؾٔف افزؾًقر ؿهر، وفديف افُثر مـ افقؿٝ فَِٔاٚم 

بْنٚضٚتف اخلٚصٜ، يقو  ـتٚب )ادٚل: مـ فديف ـؿ ودٚذا؟( هذا إمر يف حٔٚة أشاٚتذة 

ًٚ بام يف ذفاؽ  إن افدورات افدراشٜٔ ُتْيَّؿ ظٚدًة فتْتٓل خالل»اعٚمًٚت:  ثالثغ ُأشٌقظ

أوؿٚت آمتحٚن، ومًيؿ إشٚتذة يْيّقن دروشٓؿ وشٚظٚت ظِّٓؿ بحٔٞ تُاقن 

خالل يقمغ أو ثالثٜ أيٚم يَواقهنٚ يف اعٚمًاٜ، بٚختهاٚر إن شاْٜ افًّاؾ إشٚشأٜ 

ًٚ مٚ ظدا شْٜ افراحٜ افتال مُتاْ  ـاؾ شاٌع  فِّدرشغ يف اعٚمًٜ تٌِغ حقايل تًًغ يقم

، مع ـؾ هذا افقؿٝ مـ افٍراغ يًتىٔع أشٚتذة اعٚمًٜ ممٚرشٜ شٕشتٚذ اعٚمًٜشْقات 

تَّٚب  ـُ  مٓـ مربحٜ، ـٚشتنٚريغ، وأظوٚء يف هٔئٚت اإلدارة و
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يف جمٚل آؿتهٚد حٚز بقل صٚمقيًِقن ومِٔتقن ؾريدمٚن ظذ جاٚئزة ٕقباؾ، ومهاٚ 

ًٚ، إن آرثر برٕز وآٓن ؽريًٌْٚن وبقل  ؾقفُر هؿ اؿتهٚديقن هيقد مٗفٍٚن ٕٚجحٚن أيو

ًٚ آحتٔٚضل افٍٔدرايل خالل افثالثغ شْٜ ادٚؤٜ   ترأشقا مجًٔ

يًتز رئٔس آحتٔٚضل افٍٔدرايل ثٚين أهؿ صخهٜٔ يف احلُقماٜ، ؾٓاق حيادد ًٕاٌٜ 

 افٍٚئدة، وبٚفتٚيل يَقد إشقاق ادٚفٜٔ يف افقٓيٚت ادتحدة وافًٚ. 

ون فدوراهتؿ، يَقماقن يَقل افزوؾًقرات أهنؿ يَوقن شٚظ ٚت ضقيِٜ وهؿ حييِّ

روا دوراهتاؿ ؾا٘ن افاًٌض  بٖبحٚثٓؿ، وهذا صحٔ  بٚفًٌْٜ فًٌوٓؿ، وفُـ مٚ أن يىقَّ

دهٚ  ًٚ ؿِٔاًل وهق يراجع مًِقمٚتف وجيدِّ  أخر يٍْؼ وؿت

ؼ أبحٚثاف يف اـذفؽ بٚفًٌْٜ فكبحٚث، ؾ٘ن إشتٚذ يٌذل جٓدًا ـٌرًا فٔتُّـ مـ ٕ

سمٜ متُْف مـ افْجٚح إـٚديّل، وفُـ مٚ أن يثٌٝ إشتٚذ اعاٚمًل يف جمِٜ ظِّٜٔ د

 مْهٌف حتك يزول افوٌط وذفؽ مدى احلٔٚة   !!

إن افىريَٜ افقحٔدة إلٕزال بروؾًقر ثٚبٝ مـ مْهٌف هل اهتٚمف بجريّاٜ خىارة، 

ل دخؾ افزوؾًقر يزيد ظـ ادًادل افًاٚم باٖربًغ أفاػ دوٓر، وٕن افٔٓاق د إن مًدَّ

متقاجدون يف مراـز ظِّٜٔ ذات شًّٜ شقاًء يف افىٛ أو افًِقم أو افَٕٚقن أو إظامل، 

ل دخِٓؿ يزيد ظـ دخؾ افزوؾًقرات أخريـ، هْٚك بًض افزوؾًاقرات  ؾ٘نَّ مًدَّ

ًٚ، وإن ـٚن ذفؽ ٕٚدرًا   افٌٚرزيـ افذيـ يًٌُقن مِٔقن دوٓر شْقي

ل افُّع دٚ يًٌُف افزوؾًقر بام يف ذفاؽ ظذ ـؾ حٚل ٓ يقجد فديْٚ ؾُرة ظـ ادًدَّ 

ل افدخؾ، وجيٛ أٓ ًْٕك ؿّٜٔ افًىاؾ وأوؿاٚت  افدخؾ اخلٚرجل افذي يزيد مـ مًدَّ

 افٍراغ ادتقؾرة فِزوؾًقر 
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 %3 أفػ دوٓر  111أـثر مـ 

 %5 أفػ دوٓر 81-111

 %16 أفػ دوٓر 61-111

 %19 رأفػ دوٓ 51-61

 %63 أفػ دوٓر 41-51

 %34 أفػ دوٓر  41أؿؾ مـ 

 أفػ دوٓر  411 65ـؾ افزوؾًقرات 

 أفػ دوٓر 811 43ـؾ افٍئٚت 

 التعقيض اجلامعة

 أفػ دوٓر 111 117 هارفارد

 أفػ دوٓر 111 113 شتاكػقرد

 أفػ دوٓر 111 111 بركستقن

 أفػ دوٓر 111 يِؾ

 أفػ دوٓر 611 96 إم آي يت
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 التعقيض اجلامعة

 أفػ دوٓر 811 96 جامعة كققيقرك

 أفػ دوٓر 511 96 صقؽاغق

 أفػ دوٓر  111 93 كقلقمبقا

 أفػ دوٓر 111 96 كقرث ويسسن

 أفػ دوٓر 111 91 ديقك

 أفػ دوٓر 611 91 جقرج تاون

 أفػ دوٓر 111 91 كقق جرد

 أفػ دوٓر 111 86 قيلبرك

 أفػ دوٓر 111 85 متقشقغان

 أفػ دوٓر 711 83 دارت ماون

 أفػ دوٓر 611 86 كقركؾ

 أفػ دوٓر 411 81 فرجقـقا

 أفػ دوٓر 611 77 بـسؾػاكقا

 أفػ دوٓر 311 63 كاكساس

 أفػ دوٓر 111 58 دايق مقـغ

 أفػ دوٓر 911 47 كقرث داكقتا
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ادنُِٜ يف هذا افًْٔٚريق ادثٚيل أنَّ هنٚيتف بٚتٝ ؿريٌٜ، ؾْٓاٚك افُثار ماـ ادختهاغ 

وافَِٔؾ مـ ادْٚصٛ افتل يتؿ اشتحداثٓٚ، إوٚؾٜ إػ ذفؽ ؾ٘ن افىالب يوٌىقن ظاذ 

ِِّٔٚت فتخٍض مـ أجقرهٚ، وٕتٔجٜ فذفؽ ؾاّ٘ن ماٚ تٌَاك ماـ ٍَٕاٚت بًاد  افادؾع افُ

 فكشٚتذة افَدامك ٓ يٍُل اعٔؾ اعديد مـ مًٚظدي إشٚتذة افىّقحغ 

ل إىل رجؾ أعامل- (0  تابع دراشتؽ ولؽـ كـ مستعدًا لتتحقَّ

 خالل ممارشتؽ دفـتؽ أبِؼ وقتًا لؾؼقام بلعامل إضافقة- (5

 قؿ بخؾؼ فرٍص جديدٍة أو اضرق جماالت خارج التقار العام- (3

ُِّؿ فثالثٜ أشٌٚب: *  ابدأ ظِّؽ بٚفتً

   أوًٓ: إن ادٓٚرات يُّـ َِٕٓٚ بنُؾ ـٌر يف افًديد مـ ادجٚٓت 

   دك بارأس اداٚل ل يُّاـ أن يازوِّ ًٚ أـثر ماـ ادًادَّ ًٚ: إن مْٜٓ جٔدة حتَؼ راتٌ ثٕٚٔ

يل افذي حتتٚج إفٔف فدخ  قل جمٚل افًّؾ أو آشتثامر إوَّ

   َؽ بااتامسٍّ مااع أصااحٚب آختهٚصااٚت ًُ ًٚ: إن ادٓااـ آختهٚصاأٜ تواا ثٚفثاا

 أخريـ افذيـ فدهيؿ ادٚل وادًرؾٜ وافًالؿٚت وإؾُٚر 

ّٔاد ماع افياروف  دك ادٓـ آختهٚصأٜ بتقاصاٍؾ ج إوٚؾٜ إػ ذفؽ يُّـ أن تزوِّ

ٍٜ مٚ  ممٚ يٗمـ فؽ مهادرًا ٕؾُاٚر فٌِادء وافٍرص وادنٚـؾ ادقجقدة وّـ صْٚظ

 بًٍّؾ جديٍد 
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َؽ بنٍُؾ أظّك دون افْير إػ مهٚحلؽ اخلٚصٜ تُاقن ؿاد  ٍْ إذا ـْٝ ختدم مـ يقطِّ

َٝ ٍٕس آظتَٚد اخلٚضئ افذي ـٚن فدى افٔٓقد يف أدٕٚٔٚ ظٚم  ٌََّ م، فَد اظتَاد 1939ض

أن افْٚزيغ حيتاٚجقن إػ مٓاٚراهتؿ وأماقاهلؿ، وأهناؿ ٓ يريادون أبادًا افَواٚء  افٔٓقد

 ظِٔٓؿ 

يف ظٚ. افٔقم حٔٞ تْدمٟ افؼـٚت ويتّؿ احلّد مـ حجؿ افًامفاٜ وإجٓاٚض خىاط 

ض فٍَد ظِّف بٌضِّ افَّْير ظـ مْهٌف، واخلدمٚت افتل  افتَٚظد، أصٌ  ـؾ إًٍٕٚن مًرَّ

، فاذفؽ جياٛ ظاذ  أشداهٚ إػ مقطٍَّٔف، إذا . ٌٛ تُـ مٚفؽ افًّؾ ؾٖٕٝ صخٌص ؽريا

ًٚ جديدة:  ِِّّقا إًٍٔٓؿ، وحيٚؾيقا ظذ مٓٚرات ظٚفٜٔ، وأن يالحَقا ؾرص ادقطٍغ أن يً

 إلؽْٚء إًٍٔٓؿ، وافتحُؿ بّهرهؿ 

م 1994 شدرس تقم بٔتارس»يذـر تقم بٔترس وهق أشتٚذ ـٌر يف اإلدارة يف ـتٚبف 

ًٜ ظـ ؾهؾ رجؾ منسيٚت ًٚ حٔٞ يَاقل أحاد  ؿه دَّْؽ فف يف افًّؾ ثامٕٜٔ ظاؼة ظٚم

إْٕٚ . ٕخن »، ؾٔجٔٛ أخر: شمـ ادٗشػ أن ٕخن ـؾ هذه اخلزة»ادديريـ فمخر: 

ة ًٚ واحدًا مـ اخلزة تُّرر شًٌٜ ظاؼة مرَّ ًٚ مـ اخلزة، بؾ خنٕٚ ظٚم ، شثامٕٜٔ ظؼة ظٚم

َـّ إ ًٚ مٚ يُقن هبذه افهقرة إن هذه افُْتٜ ؿٚشٜٔ بًض افقء، فُ  مر ؽٚفٌ

از يف صاٌٚط ظاٚم  شَأِدرْ »إن ظّقد  َـّ م ظاذ مقواقع 1999يف جمِٜ وول شاسيٝ ر

ـتاٛ  شهْٚك بٚفىٌع، أخالؿٔٚت جديادة يف ظاٚ. افؼـااٚت افٔاقم»ادقطػ ادًتَؾ: 

ًٚ أن ييؾَّ يف ذـتؽ بًد أن»ادٗفػ:  ًٚ ذـٔ ، فَاد ظارف شفـ تًتىٔع أن تًٖل صخه

 ذفؽ مْذ شْقات افٔٓقد 



 الظاهرة اليهودية

 - 159 - 

ِّّٜٔ يف هذا ادجٚل:  وفَد أظىك هٚل ًُٕٓس بًض افْهٚئ  افَ

ًٚ بحٔا (1 ، حتدث ظْاف مًاٌَ  ٞدع مديرك يًرف ظـ ظِّؽ اإلوٚيف إذا ـٚن مٓاّمً

 يٍٓؿ مديرك أن هذا افًّؾ ٓ يتًٚرض مع ظِّؽ إشٚد 

ا ـاٚن ظِّاؽ إذا . يقاؾؼ مديرك ظذ ذفؽ، ربام جيٛ ظِٔؽ أن تًٔد افتٍُر ؾٔام إذ

ًٚ فؽ، ظْدمٚ تٌر ظِّؽ تٖـد مـ أن افًّؾ اإلواٚيف ٓ يتًاٚرض ماع أي  احلٚيل مْٚشٌ

 ؾَرة يف ظَد افتقطٔػ اعديد 

تٖـد مـ وجقد أهداف واوحٜ يف ظِّؽ بحٔٞ إٔؽ إذا حََٝ هذه إهداف  (6

 ٓ يًتىٔع مديرك أن يَقل أنَّ ظِّؽ اإلوٚيف ئًَؽ ظـ أداء واجٌٚتؽ 

 ك صًقرك ادًتّر بٚفرى وافقٓء فًِّؽ إَؾ إػ مدير (3

ًٚ ـٔػ أنَّ ظِّؽ اإلوٚيف يًٚهؿ يف حتًغ أدائؽ وئٍد  (4 أطٓر إذا ـٚن ذفؽ ممُْ

ؾ ظالؿٚت جديادة، وتتًارف إػ أؾُاٚر جديادة تزياد ماـ  ُِّ ذـتؽ، ؾَد تن

 ؾٚظِٔتؽ 

ًٚ ـاٖن  شمقطػ ذايت»إن وجٜٓ ٕيري هل أنَّ ظِٔؽ أن تُقن  ؿد يُقن إمر بًأى

ًٚ ـٓذا افُتٚب، أو مًَدًا ـاٖن تادير ظّااًل مت ِؽ اشتثامرًا يف مٍُٚن مٚ، أو أن تٗفػ ـتٚب

 ظـ ضريؼ إٓسٕٝ مـ مْزفؽ 

، إن روح رجؾ إظاامل وشأًؽ فتىاقير  ًٜ َّٔ ًٚ أـثر إٕتٚج خالل ذفؽ شتهٌ  مقطٍ

ّٔاًم دديرك   ذاتؽ، وتُقيـ ظالؿٚت جٔدة شتجًؾ مْؽ مًٚظدًا ؿ

بناُؾ ـٚماؾ ظاذ ماـ يقطٍاؽ فِحهاقل ظاذ فَّاٜ افًأش  إذا . تُـ مًتّداً 

ًٚ بحٔٞ تَْؾ مًتقى ظّاِؾ ماـ يقطٍاؽ  ب٘مُٕٚؽ أن تتخذ ؿرارات أـثر جرأة وإبداظ

ؽ    دائاًم  ًِ  إػ مًتقيٍٚت جديدة، اظّؾ فٍْ
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ٚصئٜ، ابحٞ ظاـ ادجاٚٓت افتال مـ خالل مْٓتؽ اضرق ادجٚٓت اعديدة أو افْ

دة جدًا، أو ؾٔٓٚ افُثر مـ ادنٚـؾ، هذه ادجٚٓت هال بٚفواٌط  ََّ يًتزهٚ أخرون مً

إمٚــ افتل تهْع ثروة مـ خالهلٚ، ـٕٚٝ هذه احلٚل بٚفًٌْٜ فًِّتثّريـ يف افٌْاقك، 

 وفِّحٚمغ افًٚمِغ يف جمٚل إمـ يف افًتْٔٚت 

ر افٌُّٔقتر جمٚ م 1993ل افًّؾ ظز إٓسٕٝ يف بدايٜ افًًٌْٔٚت، يف ظاٚم فَد ضقَّ

شتُقن إٔيّٜ ـٌٔالت مٗفٍاٜ ماـ  شافىرق افنيًٜ فًِِّقمٚت»ـٚن هْٚك اظتَٚد بٖن 

مخًامئٜ دىٜ، وفًٔٝ إٓسٕٝ افٌىٔئٜ وؽر افْٚوجٜ   مـ يًِؿ؟ ؿد تٍقز ادقدماٚت 

 ة ادًتّدة ظذ افٌُٔؾ، إن افٍرص اعديدة دائاًم مقجقد
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 الفصل الرابع:

فُل تْج  يف جمٚل إظامل، أو يف أي جمٚل آخر جيٛ أن يُقن فديؽ افا )تنقتزبٚه( 

 إن افٔٓقد يًٍِقن ذفؽ وهؿ افذيـ اخسظقا هذه افُِّٜ 

ٓٚ افَدرة ظذ افتًٌر إن صئٝ–إن افا )تنقتزبٚه(  ِّّ هال افَادرة ظاذ افتًٌار،  -ش

 ذ أن تَقل رأيؽ، وظذ أن تًٖل وتىِٛ وظ

إن افا )تنقتزبٚه( ـِّٜ مـ فٌٜ افٔديش، وهل مناتَٜ ماـ افًزياٜ وتًْال اعارأة، 

ًٚ ظْقٕاف باٍْس افُِّاٜ افاا )تناقتزبٚه( بٖهناٚ:  ف أٓن ديرصقتٔز افذي ـتٛ ـتٚبا ُيًرِّ

افتَٚفٔاد،  افنجٚظٜ، افتهّٔؿ، افرؽٌٜ يف احلهقل ظذ مٚ يريده اإلًٕٚن، وظذ هزيّٜ»

ي افًِىٚت، وإبداء آحتجٚج ًٚ يف افًاٚ.  شوحتدِّ ا ًٚ ؿد تٌدو افا )تنقتزبٚه( أمرًا ؾيَّ أحٕٔٚ

ادًٔحل ادحٚؾظ، فُـ هذا افتهّٔؿ خدم افٔٓقد جٔدًا يف إشقاق افتْٚؾًٜٔ افٔقم، يف 

 جمٚل افًّؾ ُتًتز افًٌِٜٔ ؾؤِٜ 

د هذه احلََٜٔ  إن افَٚئّٜ افىقيِٜ فِٔٓقد افقارديـ يف ؿٚئّٜ ِـّ  جمِٜ ؾقربس تٗ

ُِّؿ افًٚيل ظْد افٔٓقد وافَدرات افٍِئٜ ادًتّدة ماـ هاذا ادًاتقى  إن مًتقى افتً

 أدَّت إػ افَدرة ظذ افتًٌر افتل يتّتع هبٚ افٔٓقد 

إن اعرأة افٍِئٜ هل صٌٍٚت مًروؾٜ ظْد افٔٓقد، »ـتٛ رايب جقزيػ تِٔق صُغ: 

ًٚ يف أوروباٚ يف وؿد ـٕٚٝ ظٌٚرة )دظْل م ـ إيدي افِىٍٜٔ وأفًْٜ افٔٓقد( ماثاًل صاٚئً

  شافَـ افتٚشع ظؼ
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ُّٞ ظذ افتٍِزيقن تٌغِّ فؽ إشِقب افاذي  ٌَ إن َٕٚصٚت افًُْٔٝ اإلهائٔع افتل ُت

يْٚؿش بف افٔٓقد مقاؤع افًٚظٜ ادّٜٓ، مرًة أخرى ظْدمٚ ٕٖيت إػ افًّؾ أو افَٕٚقن أو 

ِّٔزًة دهِحتؽ افٍْقن، ؾ٘ن هذه اف ًٚ مٚ ُتًتز م  َدرة ظذ افتًٌر ظـ رؽٌتؽ أو رأيؽ ؽٚفٌ

ًٚ ٓ حتتٚج إػ افُِامت إذا ظرؾٝ ـٔػ تتقاصؾ مع أخريـ، مٚرشٔؾ مٚرشاق  أحٕٔٚ

ًٚ وـٚن يًّؾ ـّّثٍِّؾ صٚمٝ يىٌؼ افتنقزبٚه، وؿد ؿٚتؾ مع ادَٚومٜ افٍرًٕٜٔ  ـٚن هيقدي

 يف احلرب افًٚدٜٔ افثٕٜٚٔ 

مثٚل واو  ظـ إشِقب افٔٓقدي افكي  يف افتًٌر، وهل افدـتقرة روث هْٚك 

قينا وإهائٔاؾ وؾرًٕاٚ اقفْدا وشااٚصٝ يف بااويًتٔثّر ايل وفادت يف أدٕٚٔاٚ، وظا

 ؤٕقيقرك 

بًد حهقهلٚ ظذ صٓٚدة يف ظِؿ افٍْس وآشتنٚرات افًٚئِٜٔ بدأت مْٓتٓٚ ـؤٍٜ 

 ِٜ ادًتًّغ ظـ ادنٚـؾ اعًْٜٔ يف برٕٚمٟ افراديق، ُتٔٛ ؾٔف ظذ أشئ

ة حاقل افرظناٜ اعًْأٜ  فَد اؾتتحاٝ روث حٌَاٜ جديادة ماـ افَْٚصاٚت احلارَّ

وآشتّْٚء، واشتخدام افقاؿل افذـري، وادًٗوفٜٔ اعًْأٜ، ـاؾ ذفاؽ خاالل ؾاسة 

 افثامْٕٔٚت افتل ـٚن افّٔغ ادحٚؾظ حيرص ظذ إبَٚء تِؽ ادقاؤع ضل افُتامن 

َـّ إتن ة حقل ادقاؤع اعًْٜٔ، وبٍواؾ ميٓرهاٚ فُ َِّٛ َٕٚصٚت حرَّ ٚر اإليدز تى

ًٜ يف برامٟ تٍِزيقٕٜٔ مثؾ: )اعاْس  افقؿقر وفُْٓٚ إوربٜٔ اشتىٚظٝ أن تًُٛ صًٌٔ

ت ـّتحّدثٜ بٚرظاٜ يف صاٗون  ًٚ(، واشتّرَّ اعٔد مع افدـتقر روث(، و)افتحّدث جًْٔ

 اعْس اعٔد وادًٗول 

م افْهٚئ  فمخريـ يف أمريُٚ؟هؾ افدـتقرة روث ه  ل  افقحٔدة افتل تَدِّ
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إن افدـتقر جقيس وافدـتقرة فقرا صِٔزيٌْر ظاذ اهلاقاء، وآن ٕٓاديرز وصأََتٓٚ 

ُِّٓؿ ـًٌقا افًٔش ظـ ضريؼ افَٔٚم بٍْس ادّٜٓ   افتقأم آبٌٔٔؾ يف ادجالت ـ

ًٚ ياادرس  افٔٓااقد بنااُؾ روتْٔاال افتااقراة وافتِّااقد )تًَِٔااٚت ـااام ذـرٕااٚ شااٚبَ

 احلٚخٚمٚت( وادٔنْٚ )ـتٛ افٔٓقد افتل تتحدث ظـ ؿقإغ احلٔٚة افٔقمٜٔ( 

ـ هاذه افدراشاٜ ؿاراءات صخهأٜ، ثاؿ َٕٚصاٚت مجٚظٔاٜ حاقل افَهاص  َّّ تتو

ر بؾ مراجًاٚت جاٚدة ماع تًاٚؤٓت وحاقار  ُـّ د حٍظ وتذ وافَقإغ، إهنٚ فًٔٝ جمرَّ

ًٚ ظـ افديـ يتؿ افتًٚمؾ مًٓٚ بنُؾ حتِٔع مُثػ، ح  تك إشئِٜ افتل ُتًتز خروج

إن افىريَٜ ادًٔحٜٔ افتل تدظق إػ افٌَقل بٚفًَٔدة بدون َٕٚش هل اخاتالف ـٌار 

 ظـ افتَٚفٔد افٔٓقديٜ 

إن افَدرة ظذ تقجٔف أشئِٜ جٔدة ومْٚؿنٜ ـؾ جقإٛ ادقواقع تٌاغِّ آشاتًٔٚب 

 ع اعٔد هلذا ادقوق

ٚل بّْٚؿنٜ افًٓد افَاديؿ، ويناجع إشاٚتذة ظاذ إشائِٜ  ًَّ يَقم افٔٓقد بنُؾ ؾ

ـىريَٜ فالؿساب مـ احلََٜٔ، بٚفتٌِٛ ظاذ افهاًقبٚت، وافتًٚماؾ ماع افتْٚؿواٚت 

بقا ظذ تقجٔاف  يُّـ فًَِقل افنٚبٜ أن تتًِؿ، ومٚ هق أهؿ مـ ذفؽ أن افىالب إذا ُدرِّ

إـثر ؿدشٜٔ، شتزداد ؿدرهتؿ ظاذ افتحِٔاؾ وتقجٔاف أشئِٜ ظـ افتقراة وهل افُتٚب 

 أشئِٜ حقل ادقاؤع افٔقمٜٔ ـٚدنٚـؾ إـٚدئّٜ وتِؽ ادتًَِٜ بٚفًّؾ 

فْٖخذ مثًٚٓ مـ اإلٕجٔؾ، حٔٞ تذـر افَهٜ أن مقشاك َظاَزَ افٌحار إمحار خاالل 

 هربف مـ افًٌقديٜ يف مك، وهل ؿهٜ رائًٜ   هؾ يُّـ أن تُقن صحٔحٜ؟
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شٗال مؼوع يُّـ أن يًٖفف افىالب افٔٓقد، ويَقد هذا افًٗال إػ اشتًراض  إٕف

 ٕيريٚت دتِّٜ ـحرـٜ إمقاج افتل يُّـ أن ُتنٚهد افٔقم يف افٌحر إمحر 

 أثْٚء ؿراءة شٍر اخلروج  شافىقاظغ افًؼة»ـذفؽ يُّـ أن تدور مْٚؿنٚت حقل 

ٜ مع ٕيريٜ دارون يف افتىاقر حٔاٞ إن افَراءة احلرة فَهٜ اخلِؼ ُتد أرؤٜ منسـ

جٚءت افٌْٚتاٚت ؿٌاؾ احلٔقإاٚت، إشاامك ؿٌاؾ افىٔاقر، افىٔاقر ؿٌاؾ احلٔقإاٚت، »

  شواحلٔقإٚت ؿٌؾ اإلًٕٚن

ع أباٚء أبْاٚءهؿ ظاذ افتحاّري  إن ادٓؿ هْٚ فٔس ادقوقع بحدِّ ذاتف وإٕام أن يناجِّ

 وافَراءة، وافتٍّحص افْٚؿد ٕي مقوقع 

  شإضٍٚل جيٛ أن ُيراؿٌقا ٓ أن ُيْهٝ إفٔٓؿ» 

ًٚ ظذ اإلضالق، إن افىٍٚل فًٔقا مناّقفغ بٚحلٔاٚة افدئْاٜ  إن هذا ادثؾ فٔس هيقدي

 فًِٚئِٜ افٔٓقديٜ وحًٛ، بؾ هؿ جزٌء مـ هذه احلٔٚة 

ء مٓاؿ ماـ يف واحد مـ أـثر إظٔٚد افٔٓقديٜ ؿدشٜٔ وهق ظٔد افٍه ، يدظك جاز

حٔٞ ُيىِٛ مـ أصاٌر ضٍاؾ يًاتىٔع افَاراءة أن يًاٖل  شإشئِٜ إربًٜ»افًنٚء با 

وافده ظـ مًْك افًٔد، وذفؽ بتقجٔف أربًٜ أشئِٜ بٚفٌِٜ افًزيٜ، بقؿقؾف أمٚم افوأقف 

 ووافديف وجّديف وإخقتف يُقن افىٍؾ حتٝ وٌط ـٌر يدؾًف إػ إداء اعٔد 

ٓن بٚفًزيٜ:إلصًٚرك بُْٜٓ ادقوقع هذ  ان مهٚ افًىران إوَّ

 فِٔقت؟-فٔذ هٚزي مُٔقل هٚ-مٚه ٕٔنتٕٚٚ هٚ

 ادًْك: دٚذا هذه افِِٜٔ خمتٍِٜ ظـ افِٔٚيل إخرى؟
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فٔذ هٚز ـقفق ماٚ -فِٔقت إٓق أوخِٔؿ هٚمٔتز أومٚتزا هٚ -ضقل هٚ -بٚفًزيٜ: صٔٛ

 تزاه 

 زاه، يف هذه افِِٜٔ ٕٖـؾ ادٚتزاه ؾَط ادًْك: يف افِٔٚيل إخرى ؿد ٕٖـؾ اخلٌز أو ادٚت

بًد ذفؽ يف احتٍٚل ظٔد افٍه  يْه  مَىٌع يف افتقراة إب بٚإلجٚبٜ ظذ إشئِٜ 

د وافًٌأط »اظتامدًا ظذ ذـٚء ضٍِف، تتحدث افتقراة ظـ أربًاٜ أوٓد:  احلُأؿ وادتّارِّ

  شوافذي ٓ يًرف ـٔػ يقجف افًٗال

د آباـ»إن ادثٚل ادٓؿ هاق ذاك  : ٕٕاف يًىْٔاٚ ؾُارة ظاـ أصاقل افتًِأؿ شادتّارِّ

 افٔٓقدي 

د يًٖل:    شمٚ افذي ئًْف هذا افًٔد بٚفًٌْٜ فؽ؟»افىٍؾ ادتّرِّ

ظْدمٚ يَقل فؽ هق يًتثْل ًٍٕف، وظْدمٚ يًتثْل ًٍٕف ؾٓق يُْر تراثف، فذفؽ جيٛ 

ُٝ مـ مك»ظذ إب أن ُيزه بكاحٜ  ُٝ بًٌٛ مٚ ؾًِف اهلل يل ظْدمٚ ؿدم ا ِْ َِ ، وفق ط

َٝ إٔٝ يف افًٌقديٜ ـام يتو  مـ هذا ادَىع مـ افتقراة، إن افتًٌر افٍِيال  شهْٚك فٌَٔ

ٜ جدًا  َّّ ٚل  مٓٚرة مٓ ًّ  مٓؿ ظْد افٔٓقد، وُتًتز ؿدرة أبٚء وإبْٚء ظذ احلقار افٍ

حتٍاٚٓن إن افٌٚر متٔزؾٚه اخلٚص بإٚوٓد وافٌاٚر متٔزؾاٚه اخلاٚص بٚفٌْاٚت مهاٚ ا

هيقديٚن يتؿ ؾٔٓام تىقير افَدرات افٍِئٜ ظْد أضٍٚل افٔٓقد ظْدمٚ يٌِغ افىٍاؾ افثٚفثاٜ 

َّٔز ـنخٍص بٚفغ، ويهٌ  ؿٚدرًا ظذ اختٚذ ؿراراتف افدئْاٜ، وظاذ أن  ظؼة مـ ظّره ُيّ

يهٌ  مًٗوًٓ ظْٓٚ، يَقم افقفد أو افٌْٝ بَٔٚدة احتٍٚل يقم افًٌٝ بَراءة مَىاع ماـ 

              ، ـام هق احلٚل يف احتٍٚل افٍه  ُيًادُّ افىٍاؾ ًٍٕاف جٔادًا فاذفؽ، ويقَواع يف افتقراة

 بًَٜ مؤئٜ 
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ُٝ أن بٚشتىٚظتل افٌْٚء وإداء أمٚم جمّقظاٜ »تذـرصري إفقتر شٍِٔر:  فَد اـتنٍ

مـ افْٚس، فَد تَِٔٝ افُثر مـ افتنجٔع، وذفؽ بًد أن حهِٝ ظاذ بُاٚفقرريقس 

ِّٔاز ؾٔٓاٚ ؿادريت ظاذ إداء واـتناٍٝ يف افدرامٚ،  فَد ـٕٚاٝ ادتٔزؾاٚه أول مْٚشاٌٜ أم

  شمقهٌتل

 وؿد أصٌحٝ ؾٔام بًد مديرة ددرشٜ دئْٜ يف مًٌد إهائٔؾ يف هقفٔقد يف ـٚفٍٔقرٕٔٚ 

ًٚ، وفُاـ يف  إن افَراءة إوػ فِتقراة هال َحاَدٌث خاٚص بٚفًْاٌٜ فٌِاٚفٌغ حاديث

 قد حيتٍِقن هبذا احلدث ظذ صُؾ احتٍٚل خٚص افتٚريخ ادًٚس ؾَط أخذ افٔٓ

إن افٌٚر متٔزؾٚه افرشّل يًقد مـ أربًامئٜ إػ شاتامئٜ شاْٜ ؾَاط، مماٚ جيًِاف تَِٔادًا 

ًٚ بدون احتٍٚل خٚص، وماع تاقؾر اداٚل فادى  ًٚ ُيًتز افىٍؾ افٔٓقدي بٚفٌ مًٚسًا تَْٔ

ل احتٍٚل افٌٚر متٔزؾٚه إػ  حٍِٜ ظٔد مٔالد حٚؾِٜ بٚفتًأِٜ، افُثر مـ افٔٓقد افٔقم، حتقَّ

ًٚ مـ أجؾ    شجمٚراة احلٚخٚمٚت»يف احلََٜٔ أصٌ  إمر تْٚؾًٔ

 

ِِّؿ ابْف أمهٜٔ آؿتهٚد يف إٍٕٚق ادٚل، وذـار فاف احلُّاٜ افَديّاٜ  ـٚن أحد أبٚء يً

أظتَد إٔؽ ظذ حؼ يٚ وافادي، »، أجٚب افقفد: شإمحؼ هظٚن مٚ يٍْهؾ ظـ أمقافف»

  شين ـٔػ اجتًّٚ أصاًل؟وفُـ أخز

 

ت ظاـ ًٍٕآٚ يف صاْٚظٜ افسؾٔاف  إن افَدرة ظذ افتًٌر افتل يتهػ هبٚ افٔٓقد ظزَّ

ًٚ  افُقمٔديٚ، إن افَدرة ظذ افتالظٛ بٚفُِامت، وؿقهلاٚ يف افقؿاٝ ادْٚشاٛ  وخهقص

ُِّٓٚ حتتٚج إ  ػ )افتنقتزبٚه( وبٚفٍُٜٔٔ ادْٚشٌٜ، وافَدرة ظذ إوحٚك ادًتًّغ ـ
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رت جمِٜ افتٚيؿ أنَّ   % مـ أـثر افُقمٔديغ صًٌٜٔ مـ افٔٓقد 81يف افًتْٔٚت ؿدَّ

ـٚن هْٚك أـثر مـ أفػ مْتجاع شأٚحل يف جٌاٚل ـقشاتُٔؾ يف ٕٔقياقرك يف أياٚم 

ِٝ مُٚن افتدريٛ فُِثر مـ افَاٚدمغ اعادد،  َُّ افذروة يف اخلًّْٔٚت وافًتْٔٚت، ص

ٔٝ هذه اد ِّّ ًٌٕٜ إػ حًٚء )بقرش( افاذي ـاٚن افٔٓاقد  شحزام بقرش»ْىَٜ با وؿد ش

 إوربٔقن افَدامك يتّتًقن بف 

ـٕٚٝ ادْىَٜ مِٔئٜ بٚفٍْٚدق افًٔٚحٜٔ مثاؾ: ؽقشأٌْر وافُقُٕاقرد وافتٚمّْْٔاٝ 

 ًٜ ِقن ًٕاٌ ُِّ ًٚ، فُـ افٔٓقد ماٚ زافاقا ينا ظ وافٍْٔٔؾ، افٔقم أصِحٝ افُقمٔديٚ أـثر تْقُّ

ًٜ مْٓٚ  َّّ  مٓ

ًٚ هٚئِٜ، يف احلََٔاٜ  ٓ صؽ أن افُقمٔديٚ فًٔٝ هل ادْٜٓ افتل جيْل مْٓٚ ادرُء أربٚح

اؼ  َِّ ًٚ يُّاـ أن حت مًيؿ افُقمٔديغ يًٌُقن ؿِٔاًل ثؿ يسـقن افُقمٔديٚ، وفُـ أحٕٔٚا

ًٚ مـ افُقمٔديٚ جاري شأٍِْد، افاذي ـاٚن  ؼ أربٚح ََّ ، وظذ رأس مـ ح ًٜ ًٚ هٚئِ أربٚح

  شرؾٜٔٓٔ دََٜ فِرب  ظذ اإلضالقأـثر ؾَرة ت»ظرُوف 

م ـًٛ شأٍِْد حاقايل مئتال مِٔاقن دوٓر يف 1998ـام ذـرت جمِٜ ؾقربس ظٚم 

م 1998افًٚم خالل افًْقات ادٚؤٜ، ظذ افرؽؿ مـ أنَّ آخر حَِٜ مـ ظرواف ـٕٚاٝ 

 بِٔقن دوٓر يف شٌتّز مـ ذفؽ افًٚم  7 1ؾَد بٌِٝ أربٚح حَقق افْؼ حقايل 

ٜ امِٔاقن دوٓر، وفؼـا 411باا  NBCفًرض ـٌرة، ؾَاد بًٔاٝ فاا إن أربٚح ا

مِٔقن  651مِٔقن دوٓر، وفؼـٜ ـقفقمٌٔٚ تريًتٚ با  611ـٚشتؾ روك إٕستّْْٔٝ با 

 دوٓر 
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مِٔاقن  671مِٔاقن دوٓر، وري دئٍاد  311مـ بغ افٔٓقد بٌِٝ أربٚح جاري 

دريٍس ؾَد بٌِاٝ  -فقيس دوٓر، أمٚ )جقرج(، وجٚشقن أفًُْٔدر، وإيِغ، وجقيل

 مِٔقن دوٓر  15أربٚح ـؾٍّ مْٓؿ 

دة ؾَاد ربا   مِٔاقن  55أمٚ تٔؿ آفـ رجؾ أمريُٚ ادوحؽ صٚحٛ إظامل ادتًادِّ

  ورب  بقل رين ٕجؿ برٕاٚمٟ )جمْاقٌن 114م ظـ ظروف اخلٚص ]1998دوٓر ظٚم 

 م 1998مِٔقن دوٓر ظٚم  48بؽ( 

ًٚ مـ أـثر ظؼ ة أصاخٚص ؽْاًك ماـ افًاٚمِغ يف جماٚل افسؾٔاف، يف احلََٜٔ إنَّ مخً

م ـٕٚقا هيقدًا، ثالثٜ ـقمٔديغ ومْاتٟ وممثِّاؾ، 1998افذيـ اختٚرهتؿ جمِٜ ؾقربس ظٚم 

 وهؿ: 

 مِٔقن دوٓر 665   جري شٍِْٔد

 مِٔقن دوٓر 611   وٓري دئٍد

 مِٔقن دوٓر 611وشتٍٔغ شٌِٔزغ 

 مِٔقن دوٓر 77      وتٔؿ آفـ

 مِٔقن دوٓر 58     قن ؾقرد   وهٚريً

تاف ماـ  هٚريًقن ؾقرد هيقدي، ـٕٚٝ أمف ؾتٚة هيقديٜ مـ باروـِغ، وؿاد أتاٝ جدَّ

 روشٔٚ وـٚن ظْدهٚ دؾ فٌٔع أضًّٜ افٔٓقد 

يف ادٚيض أخٍك افُثر مـ افُقمٔديغ افٔٓقد هيقديتٓؿ، أو ظذ إؿؾ أبَقهٚ بًٔدة 

وا أشامءهؿ  ظاذ خناٌٜ افااّنح،  شؿٌقًٓ »إػ رء أـثر ظـ إوقاء، ومًيّٓؿ ؽرَّ

 افٔقم يٍتخر افُقمٔديقن بٔٓقديتٓؿ، ومًيّٓؿ أبَقا ظذ أشامئٓؿ 
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 إن كان خمتػاً  ياالشؿ احلؼقؼ االشؿ الػـي

 آٓن ـقًٌٕٔزغ وودي آفـ

 بْجٚمغ ـقبًُِل جٚك بْٔل

 مِتقن برفٌْر مِتقن برل

 جقزيػ ؽقتِٔٛ بٔنقب جقن

 بقرغ روزن بٚوم ؾُٔتقر بقرغ

ـ ـٚمًُْٔل مٔؾ بروـس ٍِ  مِٔ

 فْٔل صْٚيدر فْٔل بروس

 ٕٚثٚن برن بقم جقرج برٕز

  شٔد ـًٔٚر

 إيًٚدور إيًُقتٔش إيدي ـٕٚتقر

  ٕقرم ـروشٌل

 جٚـقب ـقهغ رودين دافْجرؾِٔد

  ؾِٔٔس ديِِر

 صِٔدون ؽريٍِْد صُٔل ؽريـ

 فٔقٕٚرد هٚـر ٚـٔٝبدي ه
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 إن كان خمتػاً  ياالشؿ احلؼقؼ االشؿ الػـي

 بؽ زوـرمٚن َبؽ هْٔل

 آشٚيق يًِقن آل جقفًقن

 دئٍد ـقمًُْل داين ـٚي

 إيرويـ ٌِٕرغ آٓن ـْٔغ

  هٚريف ـقرمٚن

  آل فقيس

 جقزيػ فٍٔٔش جري فقيس

  إخقة مٚرـس

 فٔقٕٚرد مٚرـس صُٔق مٚرـس

 جقفٔقس مٚرـس ؽروصق مٚرـس

 آدوفػ مٚرـس هٚربق مٚرـس

 يٚـقف مٚزا مٚشقن جٚـل

  مقيل بُٔقن

  ـٚرل رايْر

  دون ريُِز

  إخقة ريتز
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 إن كان خمتػاً  ياالشؿ احلؼقؼ االشؿ الػـي

  آل ريتز

  هٚري ريتز

  جّٔل ريتز

 جقن مقفُْٔل جقن ريٍرز

  مقرت شٓؾ

 بِٔتقن شقبامن شقيب شِٔز

  بٔس شِٔرز

 ؾِٔٔٛ شٍِٔر شّٔٞ ؾٔؾ شٍِٔرز

 فقيس ؾْٔٔزغ ٓري ؾٚيـ

 جروم هقرتٔز ـقريل هقارد

 مقشس هقرتٔز مق هقارد

 صٚمقئٔؾ هقرتٔز صّٔٛ هقارد

 صقٕٔٚ ـٚفًٔغ صقيف تٚـر

  هْٔل يقٕغ مٚن
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 االشؿ احلؼقؼي إن كان خمتؾػاً  االشؿ الػـي

  رتؿ آفـ

  ريتنٚرد بِزر

  شٕٚدرا برن هٚرد

  إئِٚن بقشِر

  دئٍد برٕر

 ت إيًْتغآفز آفزت بروـس

 إٓدرو شٍِٔر ِشتـ إٓدرو دايس ـالي

  بٔع ـريًتٚل

  ؾران دريؼ

  أل ؾرإُـ

  جِٔزت ؽقتٍريد

  ؽٔٛ ـٚبالن

  إٓدي ـقؾامن

  روبرت ـِغ

ج  هرصؾ ـقرشتقؾًُل ـروشتل ادٓرِّ
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 االشؿ احلؼقؼي إن كان خمتؾػاً  االشؿ الػـي

  ريتنٚرد فقيس

  جقن فقؾتٔز

  هقي مٕٚدل

  ريؽ مقرإٔس

 بقل روبْز وي هرمٚن –يب 

  ؽِٔدا رادٕر

  بقل راين

  روزيٚن )بٚر(

  بقب شٚجٔٝ

  آدم شِٕٚر

  ؽٚري صٕٚدفْٔغ

  هٚري صٔدر

  بقيل صقر

  بِـ شتغ

  هقارد شترن
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ًٚ ٕجادادهٚ  ت ـٚريـ جقًٕقن اشّٓٚ إػ وويب ؽقفادبرغ، وذفاؽ إـراما فَد ؽرَّ

 م 1997ظٚم  افٔٓقد ـام ذـرت يف مَٚبِٜ مع جمِٜ )ؾٔالدفٍٔٚ إُٕقايرل(

 هؾ روح افدظٚبٜ افٔٓقديٜ ختتِػ ظـ روح افدظٚبٜ ظْد أخريـ؟

هْٚك ظدة ٕيريٚت، يرى افًٌض أن افٔٓقد حيٌقن افُِامت وافَْاٚش يف حاغ يارى 

 آخرون أّن فدهيؿ مٔاًل إػ افدرامٚ وادٌٚفٌٚت 

  شظٍقًا أهيٚ افْٚدل»افزبقن: 

 ش ًٕؿ، مٚذا تريد؟»افْٚدل: 

 ش ذا احلًٚءُذق ه»افزبقن: 

ِّٔدي إن ـاٚن »افْٚدل:  ٌُّاف؟!، شا إٔٝ دائاًم تىِٛ هذا احلًٚء، وافٔقم أصٌحٝ ٓ حت

  شاحلًٚء ٓ يًجٌؽ شٖجِٛ فؽ حًًٚءا آخر

 ش ذق احلًٚء»افزبقن: 

ًٚ مـ حًٚء ادٚتزا»افْٚدل:  ًٚ شٖجِٛ فؽ بًو  ش إٔٝ ٓ تريد حًٚء افنًر، حًْ

  شذق احلًٚء»افزبقن: 

ًٚ »افْٚدل:  ًٚ، شٖذوق احلًٚء، أيـ ادًَِٜ؟ حًْ  ش حًْ

 افزبقن: آهاٚ !!!

ًٚ إػ  ًٚ إػ افٔٓقد، وأحٕٔٚ متٔؾ افدظٚبٜ افٔٓقديٜ إػ َٕد افذات، ويقّجف هذا افَْد أحٕٔٚ

ْٝ ادناُِٜ اعاْس  َّّ َّْٜٔ مـ افنخهٔٚت وّـ ادجتّع افٔٓاقدي، وإذا توا إٔامط مً

 ـٚن إمر أؾوؾ 
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ًٚ ؽار ـٚن إب ؾال هريت جيِس يف  ؿٚظٜ آظاساف بٚفاذٕقب ظْادمٚ شاّع صاقت

ٍٜ هيقديٜ:   مٖفقف ذا فُْ

شاْٜ، وإٔاٚ ظاذ ظالؿاٜ ماع ؾتاٚة  79أهيٚ إب، اشّل مقريس فًٌُٔل، ظّري »

شْٜ، ويف افقؿٝ ذاتف مع أختٓٚ افتل تٌِغ تًًٜ ظؼة شْٜ، وٕحاـ ٕاامرس  64ظّرهٚ 

  ش ووع أؾوؾـؾ إٔقاع ادتع اعًْٜٔ، . أصًر يف حٔٚيت إْٔل يف

 ش أهيٚ افرجؾ افىٔٛ، هؾ إٔٝ ـٚثقفُٔل؟»شٖل إب: 

  شٓ، أهيٚ إب، إذًا دٚذا ختزين؟»أجٚب فًٌُٔل: 

 ش إْٔل أخز اعّٔع»أجٚب فًٌُٔل بٚؾتخٚر: 

ًٚ ٓ يْوٛ فِدظٚبٜ:  وٓ صؽ أنَّ افرؽٌٜ يف افْجٚح ادٚدي ُتًتز داؾً

إهلل، مٚذا تًْل مِٔقن شاْٜ بٚفًْاٌٜ »ؿٚئاًل: شٖل هيقدي ؾَر يّق يف افٌٚبٜ افربَّ 

، شمٚذا يًْل مِٔقن دوٓر؟»، ؾًٖل افرجؾ: شإهنٚ تًٚوي ثٕٜٚٔ واحدة»، ؾٖجٚب: شفؽ؟

ًٚ واحداً »ؾٖجٚب:  إذن هاؾ يُّْاؽ مْحال مِٔاقن »، ؾًاٖل افرجاؾ: شإٕف يًٚوي بًْ

 ش إتير ثٕٜٚٔ»، أجٚب افرّب: شدوٓر؟

 

تًتز صْٚظٜ افهقر ادتحرـٜ جمًٚٓ آخر مـ جمٚٓت افٍْقن افتل أبدع ؾٔٓاٚ افٔٓاقد، 

 يف احلََٜٔ ُيًتز افٔٓقد مْنٗو هقفٔقد وآشتديقهٚت افٌُرة ادقجقدة ؾٔٓٚ 

إن مًٚمهٜ افٔٓقد يف افهقر ادتحرـٜ هق أـثر مـ ؿهٜ ٕجٚح، إٕاف إشاٚس افاذي 

افٌُر )افذي ٓ يتْٚشٛ مع ًٌٕتٓؿ إػ بَٜٔ افًاُٚن( يف  اظتّد ظِٔف افٔٓقد يف تٖثرهؿ



 الظاهرة اليهودية

 - 176 - 

افثَٚؾٜ إمرئُٜ، و. يْتِف إمر ظْد صْٚظٜ إؾالم، إذ أنّ ّ هذه افهْٚظٜ تىاقرت ؾأام 

 بًد إػ صْٚظٜ افتٍِزيقن 

بدأت صْٚظٜ إؾالم بٚدنح افذي ـٚن افدخقل إفٔف يتؿُّ بدؾع ُٕٔؾ واحد دنٚهدة 

ر افًروض افُقمٔدي ٜ، يف بدايٜ افَرن، أدرك افَٚئّقن ظذ افسؾٔف أن إؾاالم فاـ ُتَادَّ

 مـ ؿٌؾ افْٚس مٚ . ُتًرض خٚرج افٌٚرات يف مًٚرح ُدسمٜ 

أدرك ـؾٌّ مـ أدوفػ زوـقر، وهق تٚجر ؾراء ماـ ٕٔقياقرك، وـاٚرل ٓيّاؾ وهاق 

ًا مالئاًم ؾ٘ن افْٚ  س شتٖيت دنٚهدة إؾالم مدير دؾ أفًٌٜ مـ صُٔٚؽق أهنام إذا وؾَّرا جقَّ

ظْدمٚ ـٚن يف افتٚشًٜ ظؼة مـ ظّره اصسى فقيس يب  مٚير وهق ابـ فتٚجر خاردة 

فف فهٚفٜ ظرض، ـٕٚٝ ادنُِٜ يف ذفؽ افقؿاٝ وجاقد  مْزًٓ فًرض افٍٚـٚهٚت، وحقَّ

افَِٔؾ مـ إؾالم فًروٓٚ، ـٕٚٝ إؾالم افتل تٖيت مـ أوروبٚ ٓ تْٚشٛ إمارئُغ، 

وحتٝ وضٖة افيورة إتَؾ مٚفُق صٚٓت افًرض افٔٓقد مـ ظرض إؾاالم  وفذفؽ

 إػ تقزيًٓٚ ثؿ إػ إٕتٚجٓٚ 

أّشس صٚمقئٔؾ ؽقفدويـ ومٚير ذـٜ إم جل إم، وأشس زوـقر ذـٜ بٚرامٚوٕٝ 

س ٓيّؾ ذـٜ يقٍٕٔرشٚل شتقديقز   فِتهقير، وأشَّ

ؽقفادويـ يف وارشاق،  إن ؿهص هٗٓء افرجٚل تنٌف إؾاالم افُالشأُٜٔ، وفاد

وـٚن اشّف صّقئٔؾ ؽٌٍِٔٔن، وؿد بادأ حٔٚتاف ـًاٚظل برياد يف ٕٔقياقرك فُاـ افاا 

 )تنقزبٚه(، وثَتف ادُتًٌٜ بٚشتخدام افٌِٜ اإلُِٕٔزيٜ أخذتف بًٔدًا يف ضريؼ افْجٚح 

ُِِّؿ إُِٓٔزياٜ يَارأ اعرائاد افتال افتَىتٓاٚ ماـ  ـٚن أثْٚء حوقره ددرشٜ فِٜٔٔ فتً

ًٚ ظاـ احلٚجاٜ إػ ظاامل يف مهاْع افٍَاٚزات يف مْىَاٜ افَامم ٜ، بٚدهاٚدؾٜ ؿارأ إظالٕا
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ُِّؿ افًّؾ أصٚبف افًٖم، وإتَؾ إػ افًّاؾ  ؽقفٍرشٍٔؾ ادجٚورة، بًد ؾسة ؿِِٜٔ مـ تً

 ـٌٚئع، وأؿْع مديره بٖن يًّ  فف بتقزيع افٌوٚئع ـٌٚئع متجقل 

ٚن مٚ مجع مـ ظّقٓتف ظؼة أصٌ  ؽقفدويـ آفٜ متُِّٜ تهْع ادٚل بنظٜ، وهظ

 آٓف دوٓر، وـٕٚٝ تنُؾ ثروة صٌرة يف تِؽ إيٚم 

م بٚفٍتااٚة افتاال أصااٌحٝ زوجتااف ؾاأام بًااد بالٕااش 1916افتَااك ؽقفاادويـ ظااٚم 

 ٓشُٚي، وـٕٚٝ مع أخٔٓٚ جٔز مقطٍغ متقاوًغ يف ؽْٚدق ؽٚتًُِٔز 

 ٕٔقياقرك، بٚفهدؾٜ ادحوٜ ذهاٛ ؽقفادويـ وإخاقة ٓشاُٚي دناٚهدة ؾأِؿ يف

ر يف ذفؽ ادًٚء إٔف شْٔخرط  وأظجٛ ؽقفدويـ بّيٓر مٚري بٍُٔقرد ظذ افنٚصٜ، ؿرَّ

 يف صْٚظٜ إؾالم 

ًٚ فًتٍٔغ برمٌْٓٚم ـٕٚٝ بالٕش  ل مـ فٍٝ  -وهل مـ جْقب ـٚفٍٔقرٕٔٚ–وضٌَ أوَّ

ء إتٌٚه ؽقفدويـ إػ أن ادزيد مـ إؾالم يْتٟ يف افًاٚحؾ افٌاريب بًاٌٛ ٕيٚؾاٜ اهلاقا

ِّٜ افتُٚفٔػ هْٚك بًٌٛ ظدم آحتٔٚج إػ  ًٚ إػ ؿ ٌّٓتف أيو وافْٓر ادنّس افىقيؾ، ـام ٕ

 تدؾئٜ آشتقديق يف افنتٚء 

 بٚدٌٚمرة، فُْف ـٚن هق وظٚئِٜ ٓشاُٚي بحٚجاٜ 
ِ
اشتخدم ؽقفدويـ مدخراتف فٌِدء

إٔاف إػ خمرج، وصدف أن تًّرؾقا ظذ ممثؾ صٚب اشّف شًٔٔؾ بِْٝ دومٔؾ، واظتَادا 

 بٚشتىٚظتف أن يرج افٍِٔؿ 

. يًّؾ دومٔؾ يف إخراج إؾالم مـ ؿٌاؾ وفُْاف أراد أن يٌارِّ افًٌِاٜ، ؾٌادًٓ ماـ 

     إؾالم افًٌٔىٜ افَهرة افتل ـٕٚٝ شٚئدة يف تِاؽ إياٚم أراد أن يارج ؾأِاًم ضاقياًل 

 يًز ظـ ؿهٜ مٚ 
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ر افٌدء بٍِّٔف، وب٘واٚؾٜ بًد أن راؿٛ تهقير ؾِٔؿ ُيّثَُّؾ يف أظٚيل وٓيٜ  ٕٔقيقرك ؿرَّ

أفاػ دوٓر اختاٚر مقواقع افرجاؾ  65ّؼوع اأفػ دوٓر أصٌ  رأس مٚل اف 15

إبٔض ادتزوج مـ هْديٜ محراء، ومع أن افٍِٔؿ . يُـ رؾٔع ادًتقى مـ افْٚحٜٔ افٍْٜٔ 

ًٚ، وهُذا دخؾ ؽقفدويـ وٓشُٚي ودومٔؾ ظٚ. صْٚظٜ إؾال  م إٓ إٔف ٓؿك رواج

م أثٌٝ ؾِٔؿ )وٓدة أمٜ( أنَّ افْٚس ؿاد أصاٌحقا جاٚهزيـ 1915بًد ظٚم ويف ظٚم 

فإلؿٌٚل ظذ إؾالم، وبدأت آشتقديقهٚت افتل يُِّٓاٚ افٔٓاقد بٚفتُاٚثر، واحتادت 

ذـٜ ؽقفدويـ وذـٜ جٔز ٓشُٚي ؾٔقتناار باالي ماع ذـاٜ آدوفاػ زوـاقر 

ِقا ذـٜ ؾّٔقس باليرز . يًتىع ؽقفاد ُِّ ؾ فٔن َُّ ويـ آشاتّرار ماع ذـٚئاف، وصا

ذـٜ ؽقفدويـ بُتؼ افتل أصٌحٝ إم جال إم، وأصاٌحٝ ذـاٜ ؾّٔاقس باليارز 

 شُٚي ذـٜ بٚرامٚوٕٝ بُتؼ 

م ـٚن هْٚك أـثر مـ شًٌغ ذـٜ إٕتٚج يف فقس إٔجِقس، وأـثر مـ 1918يف ظٚم 

 % مـ أؾالم افًٚ. ـٕٚٝ ُتهْع هْٚك 81

بس ظِّٔاٜ ادقاؾَاٜ باغ افهاقت وافهاقرة وشاامهٚ م اخسع بِؾ 1965ٓيف ظٚم 

)ؾٔتٚؾقن(، أدرك شٚم وجٚك ورِٕر ادًاتٌَؾ افقاظاد هلاذه افًِّٔاٜ، وإٔتجاٚ أول ؾأِؿ 

مقشَٔل، وهق مٌْل اعٚز ماع آل جقفًاقن، ـاٚن افٍأِؿ ياروي ؿهاٜ وفاد هياقدي 

ًٚ يف افُْٔس، واصتٌؾ بدًٓ م ـ ذفاؽ يف أرثقذـز رؾض أمْٜٔ وافده يف أن يهٌ  ـٚهْ

 جمٚل افسؾٔف 

مـ اددهش أن هذا افٍِٔؿ ـٚن ُيًرض يف بٔقريٚ  ظْدمٚ ـٕٚٝ محِٜ افًاداء فًِاٚمٜٔ 

 يف أوجٓٚ، هْٚك ٕجقم آخرون مـ افٔٓقد يف جمٚل اإلظالم يف أيٚم هقفٔقد إوػ مْٓؿ: 
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وئِٚم ؾقـس افذي أوجد ذـٜ تقٕتٔٞ شْٔؼي ؾاقـس، ماٚرـقس فاقي افاذي 

وبُتؼ افتٚبًٜ فؼـٜ إم جل إم، ومًٚرح فقي، وهٚري ـقهغ افاذي إٔنٖ ذـٜ مٔس

 إٔنٖ ذـٜ ـقفقمٌٔٚ بُتؼز 

ـٚن افًّؾ يف مرحِتف افىٍقفٜٔ، وـؾ هٗٓء افرجٚل ـٕٚقا يديرون افًّاؾ افٔاقمل 

يف اشتقديقهٚهتؿ بٔاٍد ماـ حدياد، ـإٚقا يتاٚرون افْهاقص وادخارجغ وادّثِاغ 

 ُّ ًٚ بٖهنؿ جٍِغ ومًتٌديـ، ويتحُّاقن يف حٔاٚة أٓف وادّثالت، ـٕٚقا ُيتَّٓ قن ؽٚفٌ

 مـ مقطٍل هقفٔقد 

وا أشامءهؿ فُل يٍقا هقيتٓؿ افٔٓقديٜ، يف حاغ ـٕٚاٝ  إن افًديد مـ ادّثِغ ؽرَّ

دًٜ مـ افٔٓقديٜ أمرًا دتّاًل يف افُقمٔديٚ، إٓ أهنٚ . تُـ مٌَقفاٜ ظاذ اإلضاالق ظْاد 

ٚهتؿ تنٌف حٔٚة أصحٚب آشاتقديقهٚت افتال ـإٚقا يًِّاقن ادّثِغ، فَد ـٕٚٝ حٔ

ؾٔٓٚ، وافذيـ ـإٚقا حياٚوفقن إٓادمٚج يف ادجتّاع، واحلهاقل ظاذ افٌَاقل ب٘خٍاٚء 

وا أشامَءهؿ ماـ »هيقديتٓؿ، وؿد ذـر برمٌْٓٚم ذفؽ  مـ ادوحؽ أن رجٚل افًْٔام ؽرَّ

  شبقفْد إػ بقفق يف جٍٔؾ واحدٍ 

مثًٚٓ ظذ ذفؽ، بدأ داين يف  (دئٍد ـقمًُْل)ٔديٚ داين ـل ُيًتز صًقد ٕجؿ افُقم

ًٚ يف ٕقادي ٕٔقيقرك افِِٜٔٔ ظٚم   م 1941ـٚتًُٔؾ، وأصٌ  ٕٚجح

 ُأظجٛ شٚم ؽقفدويـ بتّثِٔف، ووؿَّع مًف ظَدًا فتّثٔؾ ؾِؿ بدون اختٌٚر 

قدياٜ، ظْدمٚ تؿَّ اختٌٚر داين يف ـٚفٍٔقرٕٔٚ ٓحظ ؽقفدويـ أن إٍٔف يٍو  هقيتف افٔٓ

وظْدمٚ رؾض إصالح إٍٔف خرج ؽقفدويـ بٍُرة صٌغ صًره بٚفِقن إصاَر، وهُاذا 

 يكف ٕير افْٚس ظـ إٍٔف، ويٌدو ـٖٕف جرمٚين إصؾ 
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مـ ادّثِغ افٔٓقد أخريـ افذيـ برزوا ظذ افنٚصٜ ـرك دوؽاالس )إيًاقر داين 

ل )بٔتال جاقن فقؾٔش( وإدوارد جل روبًْاقن )إيامٕقياؾ ؽقفادٕزغ( وفاقريـ بٚـاٚ

 برشُل( وضقين ـقرتٔس )برٕٚرد صقارتز( 

فَد وػَّ ظٓد آشتقديقهٚت افٌُرة فُاـ ٍٕاقذ افٔٓاقد يف هقفٔاقد ماٚ زال ؿاٚئاًم، 

ك ذـٜ دريؿ ورـس شتٍٔـ شٌٌِٔرغ ودئٍد جٍٔغ وجٍٔري ـٚتزٕزغ يُِّقن  الَّ ُّ ؾ

ًٚ مخًٜ باليغ دوٓر    مً

مٚوٕٝ بُتاؼ ـاٚن يِّاؽ ًٕاٌٜ ـٌارة ماـ شقمرادشتقن افذي يِّؽ ذـٜ بٚرا

ـقفقمٌٔٚ بُتؼ وتقٕتٔٞ شْؼي ؾقـس، مٔنأؾ إيزٕار يادير اشاتديق ديازين افاذي 

اشتًٌد افٔٓقد أيٚم وافٝ، إيدجٚر بروٌٕامن شٌٔرام يِّؽ ذـٜ يقٍٕٔرشٚل شتقديقز، 

ك، ويف بدأ بقب وهٚريف ويًْتـ ب٘ؿٚمٜ احلٍالت وصْٚظٜ إؾالم يف بقؾٚفقا يف ٕٔقياقر

 م دخال ظٚ. تقزيع إؾالم، وإٔنٖ ذـٜ مرامٚـس 1979رحِٜ إػ ـِٕٚس ظٚم 

ٔنى( ابًد ظؼ شْقات حََٚ صٓرة ـٌرة بٕ٘تٚج أؾالم )جْٜ افًأْام( )ؿادمل افا

ًة ثٕٚٔاٜ يف ؾأِؿ )فًٌاٜ افٌُاٚء ظاٚم  )اعْس، إـٚذيٛ وذياط افٍٔاديق(، وبارزا مارَّ

 81مِٔاقن إػ  61اصسى إيزٕر ديزين ذـاتٓام باا م(، 1993م( و)افٌٕٔٚق ظٚم 1996

مِٔقن دوٓر يف ذفؽ افًٚم، ويف افًٚم افتٚيل إٔتجٝ ذـٜ مرامٚـس ؾِؿ )ؿهٜ افِٛ( 

 افذي ُتٚوزت مًٌٔٚتف مئٜ مِٔقن دوٓر 

إوٚؾٜ إػ متُِٓؿ فِؼـٚت إشٚشٜٔ صٚرك ـثاٌر ماـ افٔٓاقد يف صاْٚظٜ افسؾٔاف، 

ٍٜ بنُؾ ـٌر ـام حدث فِٔٓقد ظْدمٚ ينٚرك ظرٌق مٚ يف   صْٚظٜ إؾالم، ؾ٘هنؿ يفصْٚظ
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قن افىريؼ فٌْل جِدهتؿ يف هذه افهْٚظٜ، وهُذا شَٚر ـثٌر مـ افُتاٚب وادّثِاغ  َُّ ين

 وافتَْٔغ وادخرجغ وادْتجغ افٔٓقد ظذ خىٚ مـ شٌَقهؿ 

فَٔاٚدة  حيتٚج ادْتجاقن وادخرجاقن إػ مٓاٚرات ؿقياٜ يف افتقاصاؾ، وإدارة ؿقياٜ

 جمّقظٜ مـ إصخٚص ادٌدظغ إٕٕٚٔغ خالل افًّؾ ادرهؼ إلٕتٚج افٍِٔؿ 

ًٚ ظز افتاٚريخ، وبٌِاٝ  فَد أصٌ  شتٍٔـ شٌٌِٔرغ أـثر ادخرجغ وادْتجغ ٕجٚح

 م 1998ثروتف بِٔقين دوٓر ظٚم 

ًٚ ماـ  إن اعقائز وإوشُٚرات افتل حََٓٚ أشاىقريٜ، ؾَاد أخارج أو إٔاتٟ شاًٌ

ْٝ هذه إؾالم:أؾوؾ  ّّ  ظؼة أؾالم، وتو

 م(  1975افٔٓقد )

 م( 1977مقاجٜٓ مع اعْس افثٚفٞ )

 م( 1981ادٌرون ظذ شٍْٜٔ ٕقح ادٍَقدة )

 م( 1986إي يت )

 م( 1985افًقدة إػ ادًتٌَؾ )

 م( 1985افِقن افًٌٍْجل )

 م( 1993ؿٚئّٜ صْدفِر )

 م( 1993حََٜٔ افديْٚصقرات )

 م( 1997البس افًقداء )افرجٚل أصحٚب اد
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اصسك شٌٌِٔرغ مع افًديد مـ أؾوؾ ادخرجغ وادْتجغ افٔٓقد، ومآْؿ: إياريش 

م(، دئٍد أو شِٔزٕٔؽ )ذهٛ مع افاري (، أوتاق برمٌْار 1964ؾقن شسوهؿ )اعنع 

م(، بٔع وايِدر )ذوق افنّس يف بقفٍاٚرد(، شاتْٔع ـقبرياؽ )رحِاٜ 1944)فقرا 

م(، روب ريْاار )ؿااػ بجاإٌٚل 1986ُٕٔااقفز )ادتخاارج  م(، مٚيااؽ1968افٍوااٚء 

 م( 1993م(، ٕقرا إيٍرون )أرٌق يف شٔٚتؾ 1986

إن ٍٕقذ افٔٓقد يف جمٚل افتٍِزيقن ٓ يَؾ ظاـ ٍٕاقذهؿ يف صاْٚظٜ إؾاالم، إواؿ 

وئِٚم بٔع إػ افًّؾ مع وافده يف ذـٜ صْٚظٜ افًٔجٚر افتل ـٚن يُِّٓٚ، وذفؽ بًاد 

 م 1966خترجف مـ مدرشٜ وارتقن إلدارة إظامل يف جٚمًٜ بًٍِْٕٚٔٚ ظٚم 

ظْدمٚ أذاظٝ افؼـٜ دظٚيٜ ظذ افراديق وارتًٍٝ مًٌٔٚهتٚ رأي بٔع ادًتٌَؾ افاذي 

حيِّااف افراديااق وؽاارَّ مْٓتااف، اشااتثّر يف صااٌُٜ صااٌرة فِراديااق تاادظك ـقفقمٌٔااٚ 

رهٚ إػ1967برودـٚشتْٔغ شًٔتؿ ظٚم  مٚ ُيًرف افٔقم با د يب إس، وـّدير  م، وضقَّ

ًٚ ظذ افزامٟ حتاك وؾٚتاف  فنٌُٜ د يب إس افتٍِزيقٕٜٔ اشتثّر بٔع بٚإلذاف صخهٔ

ُّٛ فقد( )دخٚن ادًدس( و)إيد شقفٍٔٚن( و)إياد 1991 ُّٞ )أح م، وحتٝ ؿٔٚدتف تؿَّ ب

 وارد آر  مقرو( 

ًٚ يدير مٔؾ ـٚرمٚ زيـ افاا د يب إس، ويف أيِاقل  م أصاٌ  رئأس 1999ظاٚم حٚفٔ

هاذه هال »افًِّٔٚت يف ذـٜ ؾٔٚـقم بًد احتٚد افؼـتغ، وؿد أبِغ جمِٜ وول شسيٝ 

  شافهٍَٜ افتل أردت إبرامٓٚ مْذ أن ُاجِرَي احتٍٚل افٌٚرمتٔزؾٚه اخلٚص يب

أشس دئٍد شٚرٕقف صٌُٜ رادياق إن يب د وتٍِزياقن إن يب د، يف اخلًّأْٚت 

ًٕقن إٍهِٝ جمّقظٜ مـ دىاٚت افاا أي يب د ظاـ افناٌُٜ، وبَٔٚدة فٔقٕٚرد ؽقفد
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م، ويف آذار ظاٚم 1993وأشًٝ إن يب د، اصسى ديزين مٔنأؾ افاا أي يب د ظاٚم 

ًٚ ظذ جمّقظاٜ افاا أي يب د افتال تتواّـ صاٌُٜ 1999 م ظغِّ شتٔػ بقرًٕتـ رئًٔ

ـ رئأس افاا إي  ودىٚت راديق وتٍِزيقن وإي  إس  يب  إن وؿْٚة ديزين، ـٚن بقرًٕت

شاٚظٜ مْاذ بادايتٓٚ ظاٚم  64إس  يب  إن حٔٞ برمٟ مٚ تَدمف مـ بارامٟ ظاذ مادى 

 م 1981

فَد وصػ افتٍِزياقن مْاذ أواخار إربًْٔاٚت إػ بداياٜ اخلًّأْٚت افنخهأٜ 

ًٚ اشاتّر ماـ  ًٚ صاٚئً م إػ 1949افٔٓقديٜ بنُؾ سي ، ؾّثاًل ـٚن ؽقفدبرؽر ظروا

ًٜ يف ظارض ماقيل بُٔاقن ظاٚم 1955 م، وـٕٚٝ ادّثِٜ افٔٓقدياٜ ماقيل بُٔاقن ٕجّا

ُٕاؼ ظاٚم 1949 م، فُـ افقؿٝ تٌرَّ وـام ذـرت ادجِٜ افٔٓقديٜ )إًٕٚيد( يف مقوقع 

يف هنٚيٜ اخلًّْٔٚت وبدايٜ افًتْٔٚت يف حغ اشتىٚع مَدمق افزامٟ افٔٓقد »م: 1996

، (م1959-1957ؼ )اإيادي ؾٔاوض، مثاؾ ظارض: احلٍٚظ ظذ افًديد ماـ افًار

م(، وافًدياد 1967-1963م(، وظارض داين ـاٚي )1958وظرض هًٌٔل روزيل )

م( ؾا٘ن أبىاٚل ادًًِاالت 1967-1948مـ افزامٟ افتل ـٚن ٕجّٓٚ مِتقن برل )

 ش افتٍِزيقٕٜٔ ـٕٚقا يٍَدون افهٍٜ افًرؿٜٔ بٚفتدريٟ

ـ إطٓٚر افٔٓقديٜ يف براجمٓؿ ـام ـٚن احلٚل وبدأ مديرو صٌُٚت افتٍِزيقن افتَِٔؾ م

ًٚ أي صاامل أوربٔاٜ، و. تُاـ »بٚفًٌْٜ فكؾالم  فَد ـٕٚٝ افًروض افًٚئِٜٔ أمرئُٜ متٚم

    دطَّ خالٍف يف وجٓٚت افْير، صخهٜٔ واحدة ؾَط مـ بغ شاًٌامئٜ صخهأٜ ـٕٚاٝ

  شهيقديٜ
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ًٚ إػ افا د ًٚ ـقمٔدي يب إس . تٌَؾ باِف إٓ بًاد أن  يف افًتْٔٚت ؿدم ـٚرل ريْر ظرو

ًٚ( فًِٔاٛ  ًٚ فًٚمٜ افْٚس، واختر ديؽ ؾٚن دايؽ )فٔس هيقدي واؾؼ ريْر ظذ جًِف متٚح

دور افُٚتٛ روب بٔس، وطٓر ريْر بنُؾ ٕٚدر وّـ افًرض بدور آٓن برادي افْجؿ 

ًٚ بناُؾ س يا  ادزيَّػ، إن دور بدي شقِرل افذي فًٌف مقري امًسدام  . يُـ هيقديا

حتك احلَِٚت إخرة، حٔٞ احتٍؾ بنُؾ متٖخر بًٔد افٌٚرمتٔزؾٚه اخلٚص باف ظْادمٚ 

ٍٜ فقافدتف   ـز ـٓدي

ًٚ ـٌرًا وهاق يّثاؾ افنخهأٜ افْٚزّياٜ  ويف ٕقٍع مـ افتحٚيؾ أطٓر ورِٕر ـٌِّٔؾ مرح

 بنُؾ شٚخر يف دور ـقفقٕٔؾ ويِِٓٔؿ ـِْٔؽ يف مًًِؾ أبىٚل هقؽٚن 

ًٚ بٚفذوبٚن، وبًٌٛ مٓٚرة مْتجاف ٕقرماٚن يل يف افًًٌْٔٚت بدأ اع ِٔد ادٍروض ذاتٔ

ُِّاف يف افًٚئِاٜ( ذا صآرة ـٌارة، حٔاٞ أصاٌحٝ مقاوأع افتّٔٔاز  أصٌ  برٕٚمٟ )ـ

افًْكي واحلَقق اددٕٜٔ ُتىرح يف افزامٟ افُقمٔديٜ ظذ اهلقاء مٌاٚذة، وأصاٌحٝ 

 ُتتداول يف َٕٚصٚت إُه إمرئُٜ 

( 77-71بر ـٚمرأة هيقديٜ مٍْتحٜ يف ظرض ماٚري تاٚيِرمقر )طٓرت ؾٚفري هٚر

م، و)ظٚئِاٜ جٍٔرشاقن( و)إوؿاٚت 1974وؿد إٔتجٝ برٕٚجمٓٚ اخلٚص )رودا( ظٚم 

 احلِقة( و)يقم واحد يف افزمٚن( و)احلًٚء( و)مٚري هٚرمتٚن( 

يف أدوار أخرى فًٛ ـؾٌّ مـ تقين رإدل )اشّف فٔقٕٚرد روشْزغ( وجٚك ـِاقؽامن 

 افٔٓقد فُـ صٍٚهتام افتٍِزيقٕٜٔ يف مًًِؾ افثْٚئل افٌريٛ . تُـ ـذفؽ  دور

م، ـاذفؽ 1991م إػ 1971. ُييٓر بٔس ؾقفؽ هيقديتف يف مًًِؾ ـقفقمٌق مـ ظٚم 

ديْٚصقر ـٚن فدهيٚ مًًِؾ فَِْٚش خالل افْٓٚر اشتّر ددة شْقات، وٕٚدرًا مٚ أصاٌحٝ 
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ًٚ فَِْٚش، مًًِؾ )مرحٌ ًٚ بًقدة ـقتر( مـ بىقفٜ ؽٔاٛ ـاٚبالن ـاٚن هيقديتٓٚ مقوقظ

ًٚ مـ ظٚم  ًٚ فَِْاٚش، وبٚفًْاٌٜ فِاا 1979م إػ 1975ٕٚجح م فُـ ديٕٚتف . تُـ مقواقظ

ًٚ فِّْاتٟ داين  ْٝ ؿهٜ )بٚرين مِِٔر( إلبَٚء هيقديتف )حتاٝ افًاى ( وضٌَا ٌَ
تِ ـُ هٚل فْٔدن 

     ؿال، وفاذفؽ م( ٕي رء ظر1974ـإٚقا حًٚشاغ جادًا يف ذفاؽ افقؿاٝ )»آرٕقفد 

ًٚ ظْدمٚ بدأ افًرض وظْدمٚ ـٚن افْٚس يًٖفقْٕل: هؾ هق هياقدي ـْاٝ  أبَْٔٚ إمر ّهي

  شأجٔٛ )ٓ جيٛ ظُِٔؿ أن ختزوين إٔف ـذفؽ، وفُـ ٓ ختزوين إٔف فٔس ـذفؽ(

يف هنٚيٜ افًًٌْٔٚت فًٛ آرر بُْر دور ذيؽ ظّؾ هيقدي يف اعازء إخار ماـ 

ُِّف يف افً  م 1983-1979ٚئِٜ( وافذي ـٚن بًْقان )مُٚن آرر بُْر( مًًِؾ )ـ

بدأ شٌِْٔٔغ رحِتف مع افنٚصٜ يف هنٚيٜ افًتْٔٚت يف مًًِؾ )مقد شُقاد( وبٌِاٝ 

، فَاد ٕجا  شأٌِْٔغ -بدون اإلصٚرة إػ هقيتف افٔٓقديٜ–صٓرتف أوجٓٚ يف افًًٌْٔٚت 

: افادرامٚ اخلٚفٔاٜ اخلٍٍٔاٜ وؽقفد برغ: ٕهنام ؾٓام مٚذا يريد إمرئُاقن أن يناٚهدوه

م(، مـ افَِاٛ إػ 1981-1978م(، جزيرة إحالم )1981-1976تنٚفز إٔجِٔز )

م(، وفَد ابتُر شٌِْٔٔغ فقحده ؿٚرب احلٛ، ؾٌٔٚس، افٍْدق، 1984-1979افَِٛ )

 وبٍٔريل هِٔس 

يف افثامْٕٔٚت ؽٚب افٔٓقد ظـ افنٚصٜ بنٍُؾ واو ، ربام بًاٌٛ افثاقرة افريٌٕٚٔاٜ، 

رتٍٚع أشٓؿ ادحٚؾيغ، أو ثَٚؾٜ افٔقيب، ظذ أيِّ حاٚل ـاٚن افٔٓاقد خمتٍاغ يف تِاؽ وا

 افٍسة 

فًٛ مٔنٔؾ ٕٓدون دور ادالك يف مًًِؾ )افىريؼ إػ اعْٜ( ويتذـر جقد هرر 

بىؾ مًًِؾ )افتٚـز( ـٔػ اشتٌرق إمر ظدة صٓقر ؿٌؾ أن ُيًّ  فف بٚإلصاٚرة إػ 
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 مٚ ظادا احلاٛ( ظاٚم هيقديتف، إػ أن طٓر ريت
ٍ
م يف 1989نٚرد فقيس يف ؾِٔؿ )أيُّ رء

دور افهديؼ افٔٓاقدي ادهاٚب بٚفًهاٚب عاٚمل يل ـاقرتٔس، وافاذي بِاغ ادرتٌاٜ 

 افًٚذة يف تَّٔٔف، ظْدهٚ ظٚدت افنخهٔٚت افٔٓقديٜ إػ افيٓقر بنُؾ مٍْت  

ٚء( يف ؾأِؿ ـٚن افدـتقر جقل ؾِٔنامن افٔٓقدي افذي فًٛ دور )افًُّٜ خٚرج اد

ض افنااميل(، وفًاٛ ماٚيِز شأٍِربرغ يف مًًِاؾ ماقريف باراون دور ادْاتٟ  )افتًرُّ

افتٍِزيقين افٔٓقدي، ومع ظقدة افنخهٔٚت افٔٓقدياٜ اددٕٔاٜ إػ شاٚحٜ افواقء مثَّاؾ 

جري شٍِْٔد يف مًًِؾ شٍِْٔد وبقل ريزر يف مًًِؾ )جمْقٌن بؽ( وؾران درياؼ يف 

 ٚت مًًِؾ ٕٚيل يف افتًًْٔ

بًد ٕجٚح ٕقرمٚن فر يف افًًٌْٔٚت، إوؿ تقم ورٕر إػ ذيُف مارد ـاٚرد يف 

 افثامْٕٔٚت وافتًًْٔٚت 

خترج ورٕر مـ جٚمًٜ هٚرؾٚرد واصتٌؾ بهْٚظٜ إؾالم افقثٚئَٜٔ، أمٚ ـاٚرد ؾَاد 

ًٜ ظذ افا  إن  يب  د، يف ظٚم  م أصاٌ  1976ذهٛ إػ جٚمًٜ ٕٔقهٚمٌؼ، وبدأ صٍح

ٚظد ـٚرد يف إدارة تىقير افُقمٔديٚ يف افاا أي يب د حٔاٞ أصاٌ  ـاٚرد ورٕر مً

رت افاا أي يب د  ٕٚئٛ اددير ادًٗول ظـ ادًًِالت افتٍِزيقٕٜٔ، وحتٝ ؿٔٚدتاف ضاقَّ

 ظدو مًًِالت ٕٚجحٜ )إيٚم افًًٔدة( و)مقرك ومٚيْدي( و)ذـٜ افثالثٜ( 

صٜ بف، واشتِؿ ويرٕار مُٕٚاف م ترك ـٚرد ظِّف فْٔنئ ذـٜ إٕتٚج خ1981ٚظٚم 

ٍٛ مٗفَّاػ ماـ ؽرؾاٜ واحادة يف  يف افا أي يب د، ثؿ إوؿَّ إػ ـٚرد بًد شْٜ يف مُت

 ويًتقرد يف ـٚفٍٔقرٕٔٚ 

م بٚءت ـؾ منٚريًٓام بٚفٍنؾ، وؽرؿٚ يف افديقن، وـاٚن بٚفُاٚد 1983بحِقل ظٚم 

 ؿٚدران ظؾ دؾع ؾقاتر افتٍِٔقن 
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را  مًًِاًل يّثؾ ؾٔف بٔؾ ؽقشٌل،  م ضٌِٝ مْٓام افا1986يف ظٚم  إن يب د أن يىقِّ

إٍَٔٚ ـؾ مٚ بَل فدهيام ظذ حهاتٓام افتال تٌِاغ افثِاٞ يف ادًًِاؾ ثاؿ بادأت ـتٚباٜ 

 افتٚريخ 

ـٚن ظرض )ـقشٌل( افيبٜ افُزى افتل جًِٝ افا إن يب د تًأىر ظاذ فٔاٚيل 

ًٚ تتجٚوز بِٔقن دوٓر، يف ظٚم  رت جمِٜ ؾاقربس 1998اخلّٔس، وؿد حَؼ أربٚح م ؿدَّ

 مِٔقن دوٓر  611ثروة ـؾٌّ مـ افؼيُغ با 

اـ حتاٝ  ًْ وؿد اشتّر تًٚوهنام ؾٖٕتجٚ )ظٚ. خمتِػ(، و)روزيغ(، و)شٚيٌؾ(، و)احلُ

 افْٚر(، . تُـ صخهٜٔ روزيغ هيقديٜ مع أن ادّثِٜ افتل فًٌٝ افدور ـٕٚٝ هيقديٜ 

 مًًِالت ورٕر وـاٚرد افتال ـٕٚاٝ مـ ادثر فالهتامم أن افنخهٜٔ افقحٔدة يف

م، 1989تتّتع بُْٜٓ هيقديٜ ـٕٚٝ جٚـل مٚشقن افتل مثَِّٝ يف )حًٚء افدجٚج( ظاٚم 

 فُـ ادًًِؾ ؾنؾ مْذ احلَِٚت إوػ 

م إٔتٟ ـٚرد ورٕر بْجٚح مًًِؾ )احلر افثٚفٞ مـ افنّس( إمار 1996يف ظٚم 

رؿٔاٜ، وؿاد ؾًاال ذفاؽ ظّادًا يف أحاد افقحٔد افذي بَل ظِٔٓام إبرازه هاق اهلقياٜ افً

 احلَِٚت، ؾَد حٚوٓ أن يُقٕٚ إيىٚيل وأؾريَل أمريُل، ثؿ ؿّررا أن يُقٕٚ هيقديغ 

هْٚك جمٚل آخر مـ برامٟ افتٍِزياقن يتهاؾ بناُؾ وثٔاؼ باٚفٔٓقد، وهال بارامٟ 

 إفًٚب افتٍِزيقٕٜٔ 

وض إفًٚب مْاذ بداياٜ افتٍِزياقن، ـاٚن بدأ مٚرك ؽقدشقن امزاضقريتف مـ ظر

َّٜٔ يف برـأع يف  ل داؾ فٌٔاع إؽذياٜ افهاح وافداه مِٓٚجَرْيـ روشٔغ، وؿد اؾتتحٚ أوَّ

 ـٚفٍٔقرٕٔٚ 
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ًٚ فزامٟ افرادياق، ابتُار ظاٚم  م 1939بدأ ؽقدشقن يف جمٚل افراديق، وأصٌ  مْتج

ه )ؾرِؿع افًٗال( حٔاٞ يَاقم اد ناٚرـقن باايب بٚفقٕاٚت أول برٕٚمٟ أفًٚب وشامَّ

 حتتقي ظذ إشئِٜ بًٓٚم 

م ؿٚم ؽقدشقن مع بٔاؾ تقدماٚن، وهاق ـٚتاٛ رادياق بَْاؾ ظارض 1959يف ظٚم 

ٍاٚه، وـٕٚاٚ يًروإٚف يف افرادياق )أوؿاػ ادقشأَٚ وا ب  إفًٚب افْٚج  افاذي أفَّ

 افًٚظٜ( إػ افتٍِزيقن 

ًٌِٝ دراماٚ ـٚن افًرض أؾوؾ حْٔام ُظرض ظذ افتٍِزيقن، إذ . يُ ًٚ، وؿد ُف ـ مٍُِ

 إفًٚب بنُؾ جٔد ظذ افتٍِزيقن 

ًٚ يف اخلًّأْٚت، وؿاد ابتُار ؽقدشاقن  ًٚ وضْٔا أصٌحٝ ظروض إفًاٚب هقشا

ًٚ فكفًٚب ٓ يُّـ مقازاتف اشتّرَّ أـثر مـ  أفػ ٕهػ شاٚظٜ ظاذ  46وتقدمٚن ظرو

ٍاٚ افتٍِزيقن، حلًـ احلظ . يَع افرجالن يف افٍوٚئ  ادتًَِٜ بًارو ض إفًاٚب، وأفَّ

ا يف ظاروض إفًاٚب  64ظرض )واحد وظؼون( و)شٗال با  أفػ دوٓر(، واشتّرَّ

م(  فاديَّ 1951ٕـثر مـ أربًٜ ظَقد، ومـ افًروض افتل ابتُراهٚ: مٚ هاق حيال؟ )

م(، افسـٔااز 1956م(، أن ختااز احلََٔااٜ )1953م(، افًااًر افهااحٔ  )1956ّه )

م(، وؿد ٓؿٝ هذه افًروض 1966فًٌٜ ادىٚبَٜ ) م(،1961م(، ـِّٜ افن )1958)

 م( 1976صًٌٜٔ واشًٜ ـٚن آخر ظرض ٕٚج  ؿدمٚه هق افكاع افًٚئع )

رت ثروتف ؽقدشقن ظْد وؾٚتف بحقايل   مِٔقن دوٓر  451ؿدِّ

تقدمٚن فٍاسة ماـ افازمـ،  -ظّؾ مرف ؽريٍغ وهق ـٚثقفُٔل فهٚف  ؽقدشقن

َِّؿ افهًْٜ مـ شٚدهتٚ، إن م رف هق مثٚل شٚضع ظذ اشتٍٚدة ؽر افٔٓقد مـ حُّٜ وتً

 افٔٓقد يف صْع افثروة 
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ك )إير إػ إظاذ  َّّ ـٚن أول ظّؾ ؿٚم مرف يف افتٍِزيقن هق اشتوٚؾٜ ظرض يً

ًٚ يف هذا افًرض فدرجٜ أن اعّٔاع  وظش حٔٚتؽ( يرـز ظذ مًٚئؾ هيقديٜ، وـٚن بٚرظ

 ًٚ  طْقه هيقدي

م( افاذي أصاٌ  1975م( ودوٓب احلظ )1959ٚضرة )ابتُر ؽريٍغ برٕٚمٟ ادخ

% ماـ أرباٚح افًارض يف 31أـثر ظرض مرب  يف افتٚريخ، ومع دٚؾيتاف ظاذ حهاٜ 

مِٔقن  651م با 1986ادًتٌَؾ بٚع ؽريٍغ ذـٜ اإلٕتٚج اخلٚصٜ بف إػ ـقـٚـقٓ ظٚم 

 دوٓر 

أخٌٚر افتٍِزيقن أمٚم افُٚمرا، ـهحٍٔغ . تٗثر ـٚن افٔٓقد بٚرزيـ دائاًم ظذ ضٚوفٜ 

ًٚ ظذ افىريَاٜ افتال يارى ؾٔٓاٚ  ديٕٚتٓؿ وثَٚؾتٓؿ ظذ تَٚريرهؿ، فُـ تٖثرهؿ ـٚن بٚفٌ

 إمرئُقن افًٚ.، وظذ تُقيـ آرائٓؿ 

إن تٔد ـقبؾ ومٚت فقير وفًٔع شتٚهؾ وٓري ـْٔغ وفغ صار وبٔتْٔاٚؽر يٌاقري 

ٜ هيقديٜ( وؽرافدوا ريٍارا )أماٜ هيقدياٜ( هاٗٓء وبٚربٚرا وفسز وؽًٔع  ؾرٕٚ ٕدير )أمَّ

ًٚ ظذ اهلقاء يف ـؾ يقم   مجًٔ

أمٚ بقب شّٔقن ومقرتقن دياـ وماقريل شاٚؾر ومٚياؽ وآس وجٔاػ ؽريٍِْاد 

ومٚرؾغ وبرٕٚرد ـٚفٛ وإيرؾْٔغ آرفٍٔغ وإيدويـ ٕٔقمٚن ومقري بقؾٔش ودإٔٔؾ صقر 

ًٚ ييٓرون ظذ  افتٍِزيقن مرة واحدة يف إشٌقع ظذ إؿؾ  ؾٓٗٓء مجًٔ

ُيًتز ؽرافدو ريٍرا أـز افهحٍٔغ أجرًا، إذ بِغ مٚ ـًٌف ظاؼة مالياغ دوٓر يف 

 م 1998ظٚم 
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ًٚ ؾجغ صٚفٔٝ وجقيؾ شٌٔؾ وفٔقٕٚرد  يٌدو أن فِٔٓقد مقهٌتٓؿ يف َٕد إؾالم أيو

 ؿ هيقد مٚفتـ وجٍٔري فٔقٕز ومٔنٔؾ مٔدؾٔد وجغ شًُٔؾ ـِٓ

يف جمٚل افريٚوٜ برز هقارد ـقشؾ مع دّد ظع يف افًًٌْٔٚت، وبرز مٚرف أفازت 

 م 1997ـّذيع، ويف ؿٚظٜ ادحُّٜ ظٚم 

ٓ داظل فَِقل بٖنَّ هٗٓء افهحٍٔغ يُِّقن )افنقتزبٚه(، ـام تَقل بٚربٚرا وفسز: 

َقمل باام جياٛ ظِٔاؽ )يُّـ أن تُقين افٍتٚة افِىٍٜٔ افتل ٓ تداؾع ظـ رأهيٚ، أو أن ت

ل مـ ُيزم ظَدًا بِّٔاقن  ل مًَْٜ أخٌٚر يف افا إن يب د، وأوَّ افَٔٚم بف(، ـٕٚٝ وفسز أوَّ

 م 1998مِٔقن دوٓر ظٚم  5 8دوٓر، وؿد ـًٌٝ 

فَد ـْٝ أظرف دائااًم إْٔال صاخٌص »وهْٚك تكي  منٚبف فالري ـْٔغ يَقل ؾٔف: 

ر وإٔير إػ إمقر ُِّ ًٚ  خمتِػ، فَد ـْٝ أؾ ًٚ مِٔئا بنُؾ خمتِاػ، فَاد ـاٚن افًاٚ. مُٕٚا

بٚعْقن إػ حدٍّ مٚ بٚفًٌْٜ يل، فَد ـْٝ ـثار افتًاٚؤل، وـْاٝ أدؾاع احلٚخٚماٚت إػ 

  شاعْقن

دون افَهاص  إن مْتجل إخٌٚر افتٍِزيقٕٜٔ أـثر ٍٕقذًا مـ ادراشاِغ، ٕهناؿ حيادِّ

ذفاؽ، وًٕاٌٜ افٔٓاقد ماـ هاٗٓء  افتل شتتؿ إذاظتٓٚ، وبٖيِّ ترتٔٛ، وٕيِّ ؾسٍة شأتؿُّ 

  ًٚ  ادْتجغ مرتًٍٜ أيو

دؿَٜٔ( افذي يْتجف  61يْتٟ افٔٓقد اثْغ مـ أصٓر افزامٟ إخٌٚريٜ، ومهٚ برٕٚمٟ )

دؿَٜٔ(  61( افذي يْتجف ؾُٔتقر ٕٔقؾِٔد، بدأ برٕٚمٟ )61/61دون هٔقيٝ، وبرٕٚمٟ )

اظتّد ظذ مراشِغ مـ أمثٚل: م، وؿد أصٌ  أضقل افزامٟ إخٌٚريٜ، وؿد 1968ظٚم 
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مٚيؽ وافٔس ومقريل شٍٔر وفًٔع شتٚهؾ )وـِٓؿ هيقد(، وبْك صٓرتف بٍوؾ إخٌٚر 

ِّٔزة   افتل ـٚن يَدمٓٚ مـ خالل حتََٔٚتف افتٍِزيقٕٜٔ افهحٍٜٔ ادتّ

فَد دؾًٝ هذه افزامٟ واصْىـ وؽرهٚ مـ دول افًٚ. إػ اختٚذ مقاؿػ مـ ؿواٚيٚ 

 دًتُِٓغ إػ اهلدر احلُقمل إػ إتٓٚك حَقق اإلًٕٚن تساوح بغ ؽش ا

يَقل آف ويًتقن وهق ٕٚئٛ رئٔس شٚبؼ فًَؿ تىقير افزامٟ يف إذاظاٜ افاا أي يب 

م إخٌٚر ادًٚئٜٔ يف إذاظٜ افزا يب إس ظاٚم »د  ر دون هٔقيٝ افذي ـٚن يَدِّ فَد ضقَّ

فاٝ  م ظْدمٚ ـٚن يف اخلٚمًٜ وافًؼيـ مـ ظّره افًديد1951 مـ افتَْٔٚت افتال حقَّ

ِّٔز، ؿٌؾ إبداظٚت هٔقيٝ ـٕٚٝ ؾسات افٌاٞ  إخٌٚر افتٍِزيقٕٜٔ إػ صُؾ صحٍلٍّ متّ

  شإخٌٚري يف افتٍِزيقن تنٌف ذائط إخٌٚر افَديّٜ افتل ـٕٚٝ ُتًرض يف افًْٔام

ذون فُؾِّ افزامٟ إخٌٚريٜ ا ٍِّ فثالثٜ هياقدًا، يف ؾسٍة مٚ يف افثامْٕٔٚت ـٚن ادْتجقن ادْ

% ماـ افًاٚمِغ يف 5يف حغ ينُؾ افٔٓقد حقايل »بؾ إن ـتٚب )ؿقة افٔٓقد( يذـر إٔف: 

ِقن رباع  -مٚ يٍقق ؿِأاًل ًٕاٌتٓؿ يف افًاُٚن–جمٚل افهحٚؾٜ يف أمريُٚ  ُِّ ؾا٘هنؿ ينا

ريـ وادْتجغ ماـ  يف أمريُاٚ باام يف ذفاؽ أؿًاٚم  شافْخٌاٜ اإلظالمٔاٜ»افُتَّٚب وادحرِّ

  شإخٌٚريٜ، وأهؿ افزامٟ إخٌٚريٜ إشٌقظٜٔ، وأهؿ أربع صحػ افنٌُٚت

إن افًٌْٜ افًٚفٜٔ فِٔٓقد يف افًٚمِغ يف ادجٚل افتٍِزيقين مقجقدة مْذ أجٔاٚل، رباام 

 ٕٕف جمتّع صٌر ومٌِؼ 

% مْٓؿ أهنؿ ربقا ظذ افًَٔدة افٔٓقديٜ، يف 59مـ بغ ؿٚدة افتٍِزيقن ادٌدظغ يَقل 

ف  % مْٓؿ إًٍٔٓؿ ظذ أهنؿ هيقد 38 حغ يًرِّ
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إن افَدرة ظذ افتًٌر هل مٍتٚح أشٚد فْجٚح افٔٓقد يف حتهٔؾ افثاروة، ؾٕٚضٌاٚء 

وادحٚمقن وُّتٚر افًَٚرات، وافًٚمِقن يف جمٚل إمـ، وُتٚر افتجزئٜ يًِّقن يف مٓاـ 

ًٚ مـ ذوط افْجٚح ؾٔٓٚ ُيًتز افًِٚن احل ًٚ أشٚشٔ  ٚذق وافنيع ذض

ـِ بّجّقظتاؽ»وـام هق احلٚل يف ؿٚظدة  ؾا٘ن دظاؿ افٔٓاقد فِحَاقق اددٕٔاٜ،  شاظت

وحلَقق افًْٚء بٚفذات، وإخراضٓؿ افٌُار يف افًٔٚشاٜ حيتاٚج إػ مٓاٚرات ـٌارة يف 

ن ظذ افتًٌار ظاـ افَدرة ظذ افتًٌر، حتك افْجٚح إـٚديّل يًتّد ظذ ؿدرة اإلًٕٚ

 رأيف، وادنٚرـٜ يف افدرس 

ع أضٍٚفؽ ظذ افًٗال  (1  صجِّ

 بٚدر بؼح إؾُٚر اعديدة ٕوٓدك  (6

 أـثر مـ احلديٞ مع ظٚئِتؽ أثْٚء افًنٚء  (3

ع ظذ ادنٚرـٜ يف افريٚوٚت وافٍْقن  (4  صجِّ

َِّّقن يف احلٍالت ظْدمٚ تُز ــ مـ إصخٚص افذي (5  ـ يتُ

ارًا، باغِّ ٕوٓدك أمهٔاٜ ضارح إشائِٜ، إن  ُِّ ُِّؿ افتًٌار ظاـ افارأي يٌادأ مٌ إن تً

افتقاصؾ ادٍتقح بغ افىٍؾ ووافديف هق افتٍٚظؾ آجتامظل إول بٚفًٌْٜ فف وهق مٌٓؿ 

ع افىٍؾ ظذ افًٗال، وأُ  ظىِٔٝ فف أجقبٜ مٍٓقمٜ ؾٕ٘ف شًٔاتّر يف ضارح جدًا، إذا ُصجِّ

 إشئِٜ، وهذا هق إشٚس دٓٚرات افَدرة ظذ افتًٌر 
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إذا تؿَّ افتًٚمؾ مع إشئِٜ ظذ أهنٚ مزظجٜ شقف يَؾُّ تقاصؾ افىٍؾ ماع أبقياف، إنَّ 

ِّٔزة هٚئِٜ   افَدرة ظذ افتًٌر شتًىل ضٍِؽ م

ًٚ يْيار إفٔاف إن اف ًٚ. مٌُٚن جديد ومثر بٚفًٌْٜ فكضٍٚل، مٚ يراه افٌُاٚر أمارًا ظٚديا

افىٍؾ ظذ إٔف مٌٚمرة، إن ذح إمقر اعديدة فكضٍاٚل يّاْحٓؿ افثَاٜ واإلظجاٚب 

بٚفًٚ.، يُّْؽ يف احلديَٜ أن تؼح ٕوٓدك افيقاهر افىًٌٜٔٔ ادحٔىٜ بؽ: افناّس، 

اعٚذبٜٔ، ويف ادْزل يُّـ أن تؼح هلؿ ـٔػ يهؾ اداٚء وافٍهقل إربًٜ، وافٌْٚت، و

إػ افهٌْقر   مٚ رأيؽ يف أن تؼح ٕوٓدك ـٔػ يًُٛ افقافدان ادٚل افاذي يٌىال 

 ٍَٕٚت افًٚئِٜ؟

َِّام  ظْدمٚ يٌدأ إوٓد بٍٓؿ ؿقاظد افًٚ. شرون مُٚهنؿ ؾٔف، ويٌدؤون بٚدنٚرـٜ، وـ

رت   ؿدراهتؿ افٍِئٜ ازدادت رؽٌتٓؿ بٚدنٚرـٜ تىقَّ

أحد أهؿ ادْٚشٌٚت فِتًِٔؿ ادٌُر فَِدرة ظذ افتًٌر وافتقاصؾ هل ؾاسة اعِاقس 

ظذ ضٚوفٜ افًنٚء، حْٔام ُيًزِّ إضٍٚل ظـ إًٍٔٓؿ بناٍُؾ واوا  ٔباٚئٓؿ وإخاقهتؿ 

ًٜ مّٜٓ هلؿ إلثٌٚت إًٍٔٓؿ،  َّٔ ؾ أرو ُِّ اشاٖل أضٍٚفاؽ ظاام ؾًِاقه خاالل ؾ٘ن ذفؽ ين

َِّام ـاز أضٍٚفاؽ  افٔقم، وإهؿ مـ ذفؽ إٔهٝ إفٔٓؿ، وأظىٓؿ افٍرصٜ فِحديٞ، وـ

أصٌحٝ افًٔٚشٜ وإحداث اعٚريٜ، وادقاؤع آجتامظٜٔ مهٚدر ٓ تْتٓل دْٚؿنٍٚت 

ٚفٜ  ًّ  وحقاراٍت ؾ

ر هبذه افىريَٜ؟ وصا ُِّ ًف ظاذ أن يٍٓاؿ أنَّ جّ ظْدمٚ ُيٌدي ضٍِؽ رأَيف، اشٖفف دٚذا ُيٍ

َِِّٜ بنٍُؾ جٍٔد   أراء اعٔدة جيٛ أن تُقن مً



 الظاهرة اليهودية

 - 194 - 

ّٔازة تْٚؾًأٜ يف  َّٜٔ يف ادْزل افٔٓقدي تًىل إضٍاٚل افٔٓاقد م إن هذه احلقارات احل

 حٔٚهتؿ افتًِّٜٔٔ وادْٜٓٔ 

َـّ هْاٚك افًدياد ماـ ٓ يِّؽ مجٔع إضٍٚل ادقهٌٜ فٔهٌحقا مٌْٔغ و ممثِاغ، فُا

 افٍرص فٔنٚرك إضٍٚل يف هذه افْنٚضٚت 

ب إضٍٚل افيٓقر واحلديٞ أمٚ افْٚس أخريـ، إن إفَٚء افُِامت  ادٓؿ هق أن جُيرِّ

وافٌْٚء وافًزف وافريٚوٜ ـِٓٚ ٕنٚضٚت تٌْل صخهٜٔ افىٍؾ وثَتف بًٍْف، إن افيٓقر 

ب أمٚم افْٚس حيتٚج إػ افتحور وافتد  رُّ

وظْدمٚ يٖيت يقم افًٌِٜ أو افًرض، ؾ٘ن افوٌط افذي ينًر بف افىٍؾ فتَديؿ أؾواؾ 

ًٚ مٚ حيدث ظْد افٌُٚر   أداء هق حََٔل وآين، ينٌف متٚم

ُٝ أن أشٚظدهؿ ظذ تىقير ؿدرهتؿ ظذ افتًٌر، وفُـ  فق ـٚن ظْدي أوٓد ٓشتىً

ُٝ خجقًٓ؟  ـٔػ أؾًؾ ذفؽ إذا ـْ

ِِّّغ يف احلٍالت مْيّٜ ؽر ربحٜٔ هلٚ  ؾرع يف افًٚ.، وهدؾٓٚ  8111إن مْيّٜ ادتُ

بْٚء افَدرة ظذ افتًٌر ظْد أظوٚئٓٚ، وهل تًّؾ ظذ تىقير ؿدرة أؾرادهٚ ظذ احلديٞ 

ٚيل: إػ اعامهاار وإجااراء احلااقارات بثَااٜ، وُتااد تٍٚصاأؾ ظْٓااٚ ظااذ ادقؿااع افتاا

WWW.Toastmaiters.com  ٜإهنٚ ضريَاٜ جٔادة فِتٌِاٛ ظاذ اخلجاؾ وتّْٔا

 افَدرة ظذ افتًٌر 

 



 الظاهرة اليهودية

 - 195 - 

 الفصل اخلامس:

تٛ افُثر ظـ افٔٓقد افْٚجحغ وظـ افثاروات افتال مجًقهاٚ، إن ُتّٔاع افثاروة  ـُ

ؾ مجٔع افٔٓقد ثروات ـٌرة ظذ افارؽؿ ماـ  واحلٍٚظ ظِٔٓٚ أمران خمتٍِٚن ًٚ، . حُيهِّ متٚم

تًِّٔٓؿ ورواتٌٓؿ افٌُرة، فذفؽ ُيًتز اعزء ادتًِؼ )بٚإلٍٕٚق( مـ ُتّٔع افثروة أمارًا 

 مٓاًم فٌِٚيٜ، فُل ُتّع ثروة جيٛ أن تًرف ـٔػ تقؾِّر وتٍْؼ بحُّٜ؟

 إذًا ـٔػ ُيٍْؼ افٔٓقد؟

قد بٖهنٚ تقازن بغ افتٌذير بنُؾ إتَٚئل وآؿتهٚد تقصػ ظٚدات اإلٍٕٚق ظْد افٔٓ

بنُؾ ظٚم، إن أشٚس افٍُرة ادًٚدياٜ فًِاٚمٜٔ تٌْاع ماـ أن افٔٓاقد جيًّاقن افثاروة 

ٌُخٍؾ، هذه افْيريٜ افتل تًتّد ظذ ُبخؾ افٔٓقد أشٓؾ ؿٌاقًٓ ماـ احلََٔا  ٜويتكؾقن ب

 ٝ افٔٓقد أثريٚء افَٚئِٜ بٖن افًِؿ وافًّؾ وافتجٚرة افْٚجحٜ هل افتل جًِ

ُٕؼ يف جمِٜ ؾقربس بًْقان  ًٚ دقوقع  ؾ٘ن أـثار افْاٚس ُبخااًل  شظامفَٜ افٌخؾ»ووؾَ

 فًٔقا هيقدًا 

. يِّؽ ـٚفٍٔغ ـقفٔدج أـثر مـ بدفتغ يف ٍٕس افقؿاٝ، وؿاد وواع جال  باقل 

ًٚ يًّؾ بٚفَْقد يف مْزفف وهق يَقل:  فديؽ زمٔؾ يتحدث فًؼاة أو مخًاٜ »ؽٔتل تٍِٔقٕ

ًٚ، افَْقد تساـؿ مع افزمـظؼ ، وظْدمٚ يُقن خٚرج ادديْٜ يٌر ظْقإاف شة دؿَٜٔ، حًْ

 فُل ٓ يدؾع أجرة ضقابع افرشٚئؾ ادًَٚدة 

ة شاْتٚت زياٚدة يف شاًر  اٚل حاقل ظادَّ َّ أمٚ ـالرك ؽٌٔؾ ؾَد اظتَٚد ظذ مْٚؿنٜ افٌ

ًٜ بٚفًٚم ادٚيض   افٍٚصقفٔٚء مَٚرٕ
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راء ظذ زجٚجاٚت احلِٔاٛ ادٍتقحاٜ: فّْٔاع ويَقم ؽٚري ؽرإٝ بقوع ظالمٜ مح

افًٚمِغ يف بٔتف مـ هؿٜ احلِٔٛ، وبٚفًٌْٜ فاع ٓـقـاٚ يَاقل ادادراء افتٍْٔاذيقن يف 

إذا أـِٝ ضًٚم افٌداء مع صخص ينٌف ٓـقـٚ ثؿ ظرض ظِٔؽ دؾاع »ذـٜ ـريًِر: 

  شافٍٚتقرة، تٖـد إٔف فٔس ٓـقـٚ

ًٚ ٓ يًْل ـقٕؽ بخٔالً  ف افٌخاؾ ظاذ إٔاف أن تُقن اؿتهٚدي ، مـ اإلٕهٚف أن ًٕارِّ

ر افَِٔؾ مـ ادٚل   افذهٚب بًٔدًا ظـ ضريَؽ آظتٔٚدي فتقؾِّ

ظذ شٌٔؾ ادثٚل، إذا ـْٝ يف مىًؿ فِّٖـقٓت افنيًٜ وـٚن بٚإلمُٚن إظٚدة تًٌئٜ 

ًٚ صٌرًا: ٕٕاف ماـ افًآؾ يف  ًٚ شُٔقن مـ آؿتهٚد أن تىِٛ ـٖش ـٖس افؼاب جمٕٚ

ًٚ، بٚدَٚباؾ هذه احل ٚفٜ أن تقؾِّر مًٚٓ، وفـ يٍُِؽ تًٌئٜ افُٖس مرة ثٕٜٚٔ إٓ جٓدًا بًأى

إذا ـْٝ تٌتًؾ مرة واحدة يف إشٌقع: فُل تاقؾِّر اداٚء وافهاٚبقن وٍَٕاٚت ؽًأؾ 

ض ًٍٕاؽ وأخاريـ إػ إزظاٍٚج ٓ  ورة فاف  ادْٚصػ ؾٓذا ُيًتز بخاًل، ؾٖٕٝ تًرِّ

 مَٚبؾ ؾٚئدة بًٔىٜ 

د دراشٚت تٌّغ ارتٍٚع ًٌٕٜ افٌخؾ ظْد افٔٓقد مَٚبؾ إظراق إخرى، فَد ٓ تقج

 أدار افٔٓقد أمقاهلؿ بنُؾ ؾًٚل فُل جيًّقا رأشامٍل ٓ يُّـ مْٚؾًتف 

مـ ادٗـد أن افْيرة افّْىٜٔ إػ بخؾ افٔٓقد مقجقدة حتاك يف ادجتّاع افٔٓاقدي، 

 ّٔؿ هذه افهقرة فُـ افٔٓقد حيتجقن ظْدمٚ حيٚول أظداء افًٚمٜٔ تً

م ووع )مًجؿ روبرت فِّسادؾٚت( ـِّاٜ هياقدي 1995يف ؾرًٕٚ يف ٕقؾّز ظٚم 

ًٚ مـ ادجتّاع افٔٓاقدي  ًٚ ؿقي بٚفٍرًٕٜٔ مرادؾٜ فُِّٜ بخٔؾ، وؿد واجف افْٚذ احتجٚج

 دؾًف إػ شحٛ افُتٚب مـ إشقاق 
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مقجاٜ ماـ حتك صخهٜٔ صٚيِقك يف منحٜٔ صًٌُر تٚجر افٌْدؿٜٔ مٚ زافٝ تثر 

آحتجٚج يف افقٓيٚت ادتحدة ظْدمٚ ُتًَرض ظذ ادنح، حٔٞ يًِاٛ صاٚيِقك دور 

 افٌخٔؾ إمحؼ افذي يٍَد ابْتف وثروتف 

َٛ يف جمِٜ ؽِقب إٓدمٔؾ 
تِ ـُ ًٚ دقوقع  إنَّ مٚ يثار افٌواٛ أـثار ماـ افتّْأط »وؾَ

دنحٔااٜ بْٓٚياٜ افًٌِل هق أن صٚيِقك ُأجز ظذ اظتْاٚق ادًأحٜٔ وادَهاقد خاتؿ ا

  ششًٔدة

ًٚ، ظْادمٚ أحجاؿ جٍٔاري  ِِّػ ؽٚفٔ ظذ ـؾ حٚل إن اهتٚم افٔٓقد بٚفٌخؾ افٔقم ؿد يُ

ؽرابر، وهق ُمِؼف ظذ ادًدات يف افقاحد وإربًغ مـ ظّره ظاـ ادًاٚمهٜ يف مجاع 

يٚفاؽ ماـ هياقدي »ثّـ هديٜ ظٔد مٔالد فِّدير، ؿٚل فف اددير ادؼف ظِٔف مٌاٚذًة: 

ر شصرخٔ ات بّثؾ هذه ادالحياٚت افًرؿٔاٜ، ؾَارَّ ح ظدة مرَّ ، وـٚن هذا اددير ؿد سَّ

ة وؿٚل:  ُٝ ـٔٓاقدي وإٔاٚ ؾخاقر بساثال»ؽرابر دٚـّتف هذه ادرَّ ْٔ ، يف آب ظاٚم شفَد ُربِّ

م حُّٝ ادحُّٜ ظذ ادديريـ افثالثٜ ادؼؾغ ظاذ ؽرابار مٌاٚذة بتًاقيض 1998

مِٔاقن دوٓر ماـ  6 6ؾِّ واحٍد مآْؿ إواٚؾٜ إػ مٌِاغ ؿدره ظؼة آٓف دوٓر مـ ـ

ذـٜ ؽٚيدٕس وـقٕسول شًٔتّس وهل متًٚؿد رئٔز مع وزارة افدؾٚع إمريُال: 

ٕهنٚ . توٌط ادؼؾغ افًٚمِغ ؾٔٓٚ بام ؾٔف افٍُٚيٜ، وشّحٝ بقجقد جقٍّ ظدائل ُتاٚه 

 إؿِٔٚت يف افؼـٜ 

ُٝ ظٌٚرة صٚئًٜ ظـ ظاٚدات اإلٍٕاٚق ظْاد أثْٚء أبحٚثل إلظداد هذا افُتٚب، اـ تنٍ

د أماقايل، وفُاـ إذا ـاٚن إماُر مٓااّمً بٚفًْاٌٜ يل ؾٖٕاٚ أرياد »افٔٓقد  ِّٛ أن أبادِّ ٓ أحا

ل شإؾوؾ ، فَد ذـرُت يف افٍهؾ افثٚين مـ هذا افُتٚب أن افٔٓقد يٍَْقن وًػ ادًدَّ



 الظاهرة اليهودية

 - 198 - 

ؾ افىاال ب افٔٓاقد يف أرؿاك وأؽاذ افًٚم ظذ إظامل اخلريٜ، ويف جمٚل افتًِٔؿ يًاجِّ

 ادٗشًٚت افتًِّٜٔٔ بٖظداٍد ـٌرٍة 

وظْد أصحٚب افدخؾ افًٚيل تدؾع افرؽٌٜ يف افًٔش اعٔد وإدخٚل إبْٚء يف أؾواؾ 

 اددارس بٚفٔٓقد إػ اإلٍٕٚق وإٓتَٚل إػ ادْٚضؼ افٌٚفٜٔ 

ّؽ ادادخـ، يف ادىٚظؿ افراؿٜٔ يدؾع افٔٓقد ظؼيـ دوٓرًا فاؼاء بٚوٕد ماـ افًا

فُْٓؿ يف ٍٕس افقؿاٝ يًاتخدمقن ؿادرهتؿ ظاذ افتًٌار ظْادمٚ يُاقن هْاٚك جماٚل 

 فًِّٚومٜ، أو ظْدمٚ ينًرون بٚفٌٌـ ظْد دؾع احلًٚب 

رون احلًٚبٚت افٌر دؿَٜٔ أو افتىٌَٔٚت افٌر مْٚشٌٜ فِحًقمٚت،  إن افٔٓقد ٓ يّرِّ

َاٜ فقصاػ ظاٚدات افٔٓاقد يف هال أؾواؾ ضري شافتًٚمؾ بتدبُّر ماع اداٚل»إن ظٌٚرة: 

 اإلٍٕٚق 

 صديد حٔٚل أمقاهلؿ؟»
ٍ
 شدٚذا يتكف افٔٓقد بذـٚء

شٖل رجٌؾ ؾرٕز صٚحٛ مىًؿ راؿال هياقدي يف أحاد صاقارع باٚريس، أجاٚب 

  شاعقاب بًٔط جدًا: ٕن افٔٓقد يٖـِقن شّؽ افرُٕٜ»صٚحٛ ادىًؿ: 

ًٚ ظاذ ادىًاؿ، ًٚ يقمٔ وأخاذ يًاتِٓؽ افرُٕاٜ  بًد ذفؽ أصٌ  افرجؾ افٍرٕز زبقٕ

 بُّٔٚت ـٌرة 

ـٔاػ ُتارؤون ظاذ »بًد أيٚم دخؾ افرجؾ افٍرٕز ادىًؿ مَىِّٛ اعٌغ، وؿاٚل: 

  شدؾًل إلٍٕٚق مخًٜ ؾرُٕٚت ظذ افرُٕٜ، يف حغ أهنٚ ُتٌٚع يف آخر افنٚرع بثالثٜ ؾَط

ًٚ أيوًٚ »ؾٖجٚب افٔٓقدي:    شآهٚ، أرى إٔؽ ؿد أصٌحٝ ذـٔ
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خالل مقجٚت اهلجرة مـ أوروبٚ افؼؿٜٔ يف بدايٜ افَرن، ـٚن افٔٓقد حريهغ جدًا 

ظذ أمقاهلؿ، وربام يُقن هاذا هاق افًاٌٛ وراء شاًّٜ افٌخاؾ افتال افتهاَٝ هباؿ، 

ًٚ يف افقيٚت ادتحدة   وخهقص

، وفُال ياقّؾروا ـٚن هٗٓء ادٓٚجرون يًِّقن بٖجقر مْخٍوٜ يف صاْٚظٜ افثٔاٚب

وا ظذ إًٍٔٓؿ بندة  ْقا مـ أووٚظٓؿ افٌٚئًٜ ـٚن ظِٔٓؿ أن ُيَسِّ ًِّ ُٔح  مًٚٓ ف

ل ادٌِغ افذي يُِّف ادٓٚجر افٔٓقدي ظْاد وصاقفف تًاًٜ دوٓرات،  فَد ـٚن مًدَّ

وهق أؿؾ مـ اخلًّٜ ظؼة دوٓر افتل يُِّٓٚ ؽره مـ ادٓٚجريـ  إن حارص افٔٓاقد 

ًٚ م  ٚ أدَّى إػ رؾوٓؿ ظذ ادٚل ؽٚفٌ

م ـٔاػ أن 1893ظاٚم  شـٔػ يًأش افْهاػ أخار»ـتٛ يًَقب ِرس يف ـتٚبف 

وا ماـ أوروباٚ »اؿتهٚد افٔٓقد يف اإلٍٕٚق  أصٌ  وشِٜٔ فَِٓار ظْاد هاٗٓء افاذيـ ؾارُّ

وا مْٓاٚ،  وقا ٕووٚع أشقأ مـ إووٚع افتال ؾارُّ افؼؿٜٔ بًٌٛ آوىٓٚد، ؾَد تًرَّ

ُٝ ظدة مرات هي ظاقا إًٍٔآؿ إػ حادِّ اإلهناٚك، فَد صٚدؾ قدًا مـ بقفْادا وروشأٚ جقَّ

  شوـٕٚقا يًِّقن بنُؾ جُمٓد فٔاًل هنٚرًا فٔقؾِّروا ؿِٔاًل مـ ادٚل

فَد ـٕٚٝ مالحيٜ ِرس دؿَٜٔ فُْف ؾنؾ يف ؾٓؿ مًْك وتٖثر مٚ يراه ظاذ ادًاتٌَؾ 

ٚل هق افْٓٚيٜ بحدِّ ذاتاف . يُـ تقؾر اد»ـام ذـر شِٔزمٚن يف ـتٚبف )أصخٌٚص بًْٔٓؿ(: 

ٍٜ أخرى، وهل أن يهٌ  اإلًٕٚن صاٚحٛ ظِّاف، أو أن ياتُّـ  فُْف ـٚن وشِٜٔ فْٓٚي

ُِّؿ فُال يادخؾ مْٓاٜ  مـ إرشٚل أوٓده إػ افًّؾ، أو مـ إٍٕٚق شْقات ضقيِٜ يف افتً

  شدسمٜ
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ٚدات إن هذه افًٚدات افَٚشٜٔ فًٌٝ دورًا يف تٚريخ ادٓٚجريـ افٔٓقد، وأثرت ظذ ظ

 آدخٚر واإلٍٕٚق ظْد أوٓدهؿ، وإػ حدٍّ أؿؾ ظْد أحٍٚدهؿ وأوٓد أحٍٚدهؿ 

هذا ادٔؾ إػ افتقؾر ـٚن أثرًا ـٌرًا ظذ ثروة افٔٓقد، ُوِجَدْت ظٚدات إٍٕاٚق مناٚهبٜ 

ًٚ فًِديد مـ افثاروات شاقاًء  خالل افرـقد آؿتهٚدي يف افثالثْٔٚت، وأصٌحٝ أشٚش

 ٔٓقد ظْد افٔٓقد أو ؽر اف

إن آؿتهٚد افٔقمل يُّـ أن يُقن فف أثر ـٌر ظذ اددى افىقيؾ، إن شحر افٍٚئدة 

ل تقؾر  ًٚ مـ ظّر  175ادرـٌٜ شقف حيقِّ شاْٜ إػ مِٔاقن  67شْٜ إػ  61دوٓر صٓري

%، إذا مجًْاٚ إٔاامط 8دوٓر ظْد افقصقل إػ شـ افتَٚظد، إذا اشتثّر ادٚل بٍٚئدة تٌِغ 

ثامر ظْد أٓف مـ افٔٓقد افًٚديغ شْرى احلجاؿ افٌُار فارأس اداٚل افتقؾر وآشت

 افذي مجًف افٔٓقد 

أظىٝ دراشٜ أجرهتٚ جمِٜ )إيًٌُقْٕٝ( إشٌقظٜٔ افتل تهدر يف ؾٔالدفٍٔٚ صقرة 

 واوحٜ ظـ ثروة افٔٓقد وضريَتٓؿ يف اإلٍٕٚق 

ػ أن افٔٓقد مَتهديـ فُْٓؿ يٍَْاقن ظاذ هذه افدراشٚت ؽر ظِّٜٔ، وهل تنر إ

 ّّٜٔ  إصٔٚء افتل يًتزوهنٚ ؿ

 66 1 فدهيؿ مْزل ثٚين % 

 34 7 ٜٔشٚؾر خٚرج افقٓيٚت ادتحد يف اإلثْل ظؼة صٓرًا ادٚو % 

 49 6 قا خٚرج ادْزل ظؼة مرات أو أـثر يف افنٓر ادٚيض  % تًنَّ

 61 ٜٔيْتّقن إػ ٕقادي صح % 
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دهش أن دراشٜ جمِٜ )إيًُقْٕٝ( . تيٓر اؿتْاٚء افٔٓاقد فًِأٚرات افٌٚفٔاٜ مـ اد

 بًٌْٜ ظٚفٜٔ 

% 64% مـ افٔٓقد يَتْقهناٚ مَٚباؾ 66ـٕٚٝ افنٍٔروفٔٝ أـثر افًٔٚرات صًٌٜٔ ؾا 

% ماـ ظٚماٜ افْاٚس، 9% مـ افٔٓقد يَتْقن أوفدزمقبٔؾ مَٚباؾ 18مـ ظٚمٜ افْٚس، و 

% مـ ظٚماٜ افْاٚس، 61% مْٓؿ يَتْقهنٚ مَٚبؾ 7رد ؾا فُـ افٔٓقد ٓ حيٌقن شٔٚرة افٍق

 % مْٓؿ فدهيؿ شٔٚرات مرشٔدس 6يف حغ أن 

وهؿ يٍوِقن افًٔٚرات افٔٚبٕٜٚٔ ويَتْقهناٚ بًْاٌٜ تزياد ظاذ افواًػ ظْاد ظٚماٜ 

 افْٚس، وواو  أن هذه افًٔٚرات يُّـ آظتامد ظِٔٓٚ، وهل تنُؾ اشتثامرًا جٔدًا 

قن َٕدًا ثّـ شٔٚراهتؿ ممٚ يٌغِّ أن افٔٓاقد ئًناقن واّـ % مـ افٔٓقد يدؾ49ًإنَّ 

 حدود إمُٕٚٔٚهتؿ 

 الـسبة عـد الـاس بشؽؾ عام% كسبة الذيـ يؿؾؽقهنا مـ القفقد % كقع السقارة

 1 64 66 صٍٔروفٔٝ

 8 9 1 18 أوفدزمقبٔؾ

 1 9 16 بقيؽ

 4 8 6 11 ـريًِر

 1 61 5 7 ؾقرد
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 الـسبة عـد الـاس بشؽؾ عام% كسبة الذيـ يؿؾؽقهنا مـ القفقد % كقع السقارة

 9 6 3 5 الكـٚدي

 1 6 6 4 فُْٔقفـ

 6 3 دودج

 6 7 1 5 بقٕتٔٚك

 الـسبة عـد الـاس بشؽؾ عام% كسبة الذيـ يؿؾؽقهنا مـ القفقد % كقع السقارة

 9 4 5 8 تقيقتٚ

 7 6 1 6 ًٕٔٚن

 7 6 1 6 هقٕدا

 1 7 3 شقبٚروا

 4 1 6 أودي

 1 6 مٚزدا

 8 1 6 1 يب إم دبِٔق

 5 1 6 1 دسمرشٔ

 4 4 1 يف  دبِٔق
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َر مقواقٌع  شصًٛ افُتٚب»مـ ادًروف بغ افْٚذيـ أن افنًٛ افٔٓقدي  ـَ وؿد َذ

تِٛ ظـ ذاء افُتٛ فِٔٓقد أن افٔٓقد  حيتٍِقن بٚفُتٚب وينجًقن افَراءة أـثر ماـ »ـُ

  شأي ذحيٜ اجتامظٜٔ أخرى

ؾ افٔٓقد حجر إشٚس يف مًٌٔٚت افُتٛ  ُِّ يناُِقن ماٚ »ذي افٌالف افَاٚد ين

حتك  ش% مـ مًتُِٓل افُتٚب ذي افٌالف افَٚد يف افقٓيٚت ادتحدة75إػ  51بغ 

 % تنُؾ ًٌٕٜ مدهنٜ مـ ادًٌٔٚت افُِٜٔ مَٚرٕٜ بًٌْٜ افٔٓقد يف ادجتّع 65

د  إن افُتٚب ذا افٌالف افَاٚد يُاقن أؽاذ ماـ افىًٌاٚت افتال تِٔاف، وهاق يازوِّ

اغ جادًا فهاْٚظٜ افْٚذيـ بٖـ ّّ ز ؿدر مـ إربٚح، فذفؽ ؾ٘ن افٔٓقد إمارئُغ مٓ

افْؼ، إن أي زيٚدة دحؾ ـٌار فٌٔاع افُتاٛ شاتجد ؾٔٓاٚ ؿًااًم ـاٚماًل فُتاٛ تتًِاؼ 

هٜ ٕيِّ جمّقظٜ ظرؿٜٔ ثٕٜٚٔ   بّقاؤع ظـ افٔٓقديٜ بام يٍقق بُثر ادًٚحٜ ادخهَّ

 ًٚ ظـ مقاؤع متًَِٜ بٚفٔٓقد، يف دراشاٜ  يْؼ افْٚذون حقايل مخًّئٜ ـتٚب شْقي

% ماـ افٔٓاقد 71ظـ ظٚدات افؼاء ظْد افَّراء أجرهتٚ جمِٜ )ريٍاقرم جاقدايزم( ؾاّ٘ن 

ًٚ ذا ؽالٍف ؿٍٚس يف افًْٜ ادٚؤٜ مَٚبؾ   % مـ ظٚمٜ افْٚس 19ذـروا أهنؿ اصسوا ـتٚب

 ادعدل عـد القفقد ادعدل العام 

 %71 %19 اء افُتٛ خالل افًْٜ ادٚؤٜذ

 %39 %13 ـتٚب 5-1ذاء 
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 ادعدل عـد القفقد ادعدل العام 

 %9 %3 ـتٚب 9-6ذاء 

 %17 %3 ـتٛ أو أـثر 11ذاء 

ًٚ يف ادٗشًٚت واعًّٔٚت اخلريٜ افٔٓقدياٜ،  هذا ادٔؾ إػ ذاء افُتٛ مقجقد أيو

ُتَٚم ادًٚرض افتل ُُتارى ؾٔٓاٚ تْازيالت ظاذ أشاًٚر افُتاٛ خاالل صآر افُتاٚب 

ًٚ افتل تًاٌؼ ظٔاد اهلٕٚقـاٚ يف  افٔٓقدي، جيري آحتٍٚل هبذا افنٓر خالل افثالثغ يقم

 ٕقؾّز وديًّز 

هذه ادْٚشٌٚت افًٚمٜ تٗـد ظذ اثْتغ مـ ادٌٚدئ افثامٕٜٔ إشٚشٜٔ افتل ذـرٕٚهاٚ يف 

 هذا افُتٚب: أمهٜٔ افتًِٔؿ واهتامم اإلًٕٚن بٖبْٚء ظرؿف 

ل بُقٕؽ هياقدي فُْٓاٚ يف افقؿاٝ ًٍٕاف ُتّاع آٓف إن هذه ادًٚرض هل احتٍٚ

افدوٓرات فتّقيؾ اخلدمٚت وادْٚشٌٚت ادتًَِٜ بٚفٔٓقد، إوٚؾٜ إػ ٕناٚضٓؿ يف ذاء 

 افُتٛ فًٛ افٔٓقد دورًا ـٌرًا يف صْٚظٜ افْؼ 

م وبٚظٓاٚ ؾأام بًاد إػ دار 1915أوجد آفٍرد أبراهٚم ٕقبػ دارًا فِْؼ بٚشّف ظٚم 

 م 1967س( افتل أوجدهٚ بْٝ آفٍرد ـرف ظٚم )رإدوم هٚو

م بٚع ـرف ذـتف إػ ذـٜ د  آر أي افتل يُِّٓٚ دئٍد شٚرٕقف 1965يف ظٚم 

م بٚع شٚي ودوٕٚفاد افِاذان يُِّاٚن ذـاٜ 1998مِٔقن دوٓر، ومٗخرًا ظٚم  41با 

 4 1ٕٔقهٚوس آدؾٕٚس بٌُِٔنـ ذـٜ )رإدوم هاٚوس( إػ برتِزماٚن أي  جال باا 

      ِٔقن دوٓر، أوجد ريتنٚرد فٔق وشّٔقن إٓدمُس فُْٔقفـ صقشاس ذـاٜ شأّقن ب

 م 1964إٓد صقشس ظٚم 
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ـٚن أول ـتٚب ؿٚم بْؼه جمّقظٜ مـ افُِامت ادتَٚضًٜ ُشىِّرت بَِاؿ افرصاٚص، 

بًد ذفؽ بدأ بْؼ ـتٛ بقـٔٝ بقـس وؽِقدن بقـس، وؿد بًٔٝ ذـٜ شّٔقن إٓاد 

وٕٝ ـّٔٔقُٕٔٔنـ ؾٔام بًد اصاست ذـاٜ شاقمْر ريدشاتقن صقشس فؼـٜ بٚرا أمٚ

م بٚظٝ ذـاٜ 1998م، ويف ظٚم 1994ذـٜ بٚرا أمٚوٕٝ با ظؼة باليغ دوٓر ظٚم 

بِٔقن دوٓر، ـذفؽ ذـتٚ ؾٚيُْغ وبٕٚتٚم أوجدمهٚ افٔٓقد،  6 4شّٔقن إٓد صقشس با 

ٚ ممِقـتٚن افٔاقم فؼـااتل وؿد تؿَّ بًٔٓٚ ـٌرمهٚ مـ دور افْؼ إػ ذـٜ ظّالؿٜ، ومه

 بٌْٔقيـ وبٕٚتٚم دوبِٔدي ِدل ظذ افستٔٛ 

إن ذـٚت وارٕر بقـس وفٔتؾ وبراون هل بْٚت فؼـٜ تٚيؿ وارٕر ـقمٔقُٕٔٔناـ 

م ُإٔناائٝ ذـااٜ وارٕاار بااقـس ـٍاارع 1961افتاال يرأشاآٚ جرافااد فٍٔااغ، يف ظااٚم 

ة وارٕر بروِذر افتل إٔناٖه ٚ هاٚري وآيب وجاٚك وصاّقئٔؾ فًتقديقهٚت إؾالم ادًامَّ

م، إوؿَّ هٚري تنرمٚن إػ مٚـًقيؾ صاٚـٔؿ وروبارت هاٚس ظاٚم 1963وارٕر ظٚم 

 م، وإٔنٗوا ٕٚدي )ـتٚب افنٓر( 1966

 حبث أكادميي: اليهود األمريكيون وعالقتهم بسموك املستهمكني.

جرت يف واحدة مـ افدراشٚت افَِِٜٔ ادْنقرة ظـ ظٚدات آشتٓالك ظْد افٔٓقد أ

إفزابٔٞ  هرصامن، وهل مدير مًٚظد ادٗشًٜ )ريتٔؾ مٕٚجّْٝ( وبروؾًقر مًاٚظد 

م فُال ختتاز صاحٜ 1981فًَؿ افتًقيؼ يف جٚمًٜ ٕٔقيقرك دراشاٚت ظِّٔاٜ ظاٚم 

 افًديد مـ افْيريٚت حقل ظٚدات آشتٓالك ظْد افٔٓقد 

َِّحقن بًّرؾٜ واشًٜ ظـ ادْتجٚ ت فذفؽ هاؿ إن افٔٓقد مًتُِٓقن أذـٔٚء ؾٓؿ مً

 يٍَْقن بًخٚء يف ذاء بًض ادْتجٚت، ويَتهدون بنٍُؾ ظٚم ؾٔام يتًِؼ بٚفٌَٜٔ 
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ؾ  ُُّ ٕيرياٚت »أووحٝ هرصامن أن افًرق ٕٚدرًا مٚ يٗخذ بًغ آظتٌاٚر ظْاد تنا

، وؿاد شتتًِؼ بٚفىرق افتل ُيتقؿَّع أن ختتِػ هباٚ ادجّقظاٜ ظاـ ادجتّاع ادحأط هباٚ

ًٚ دورًا أؿقى يف افتٖثر ظذ شِقك مًتَْٔٓٚ: ٕهنٚ ظديدة وجدت أن افٔٓقديٜ تًِٛ ًٕ ٌٔ

رت »إبًٚد  ًٚ أي دجّقظٜ مـ افَٔؿ تىقَّ ظْدمٚ يقفد افٔٓقدي يتًرض فثَٚؾٜ وفديـ مً

     بقاشىٜ افتٍٚظؾ آجتامظل وافتًِٔامت افدئْٜ: فذفؽ ُيربَّاك افٔٓاقد بىريَاٜ متناٚهبٜ 

 أـثر مـ أيِّ جمّقظٜ أخرى 

إليرفْدي مثاًل ؿد تقجاد ؾٔاف افُثار ماـ آختالؾاٚت اظاتامدًا ظاذ ـاقن افًرق ا

  شافنخص إيرفْدي بروتًتٕٚتل أو إيرفْدي ـٚثقفُٔل

ٝ أربع ـِٔٚت يف مْٚضؼ خمتٍِٜ مـ افاٌالد،  َّّ أجرت هرصامن دراشتٚن، إوػ: و

ضٚفاٛ ماـ  41ضٚفٛ مـ ٕٔقياقرك، و 98ضٚفٛ صِّتٓؿ افدراشٜ جٚء  698مـ بغ 

 ضٚفٛ مـ افٔقد إل أي  65ضٚفٛ مـ وٓيٜ جقرجٔٚ، و 154ًٜ مٔتنٌٔٚن، وجٚم

ُِّٓؿ ـٕٚقا بغ افًؼيـ وافتٚشًٜ وافًؼيـ مـ افًّر، ويدرشاقن إدارة أظاامل، .  ـ

 يُـ هْٚك ؾروؿٚت واوحٜ بْٔٓؿ يف احلٚفٜ افقطٍٜٔٔ أو افًٚئِٜٔ أو افدراشٜٔ 

ُِّٓؿ ـٚن ظْدهؿ ٍٕس افدرجٜ مـ افقٓء فِّجّقظٜ افًرؿٜٔ افتال  إوٚؾٜ إػ ذفؽ ـ

 يْتّقن إفٔٓٚ 

ًٚ مـ  ٝ أصخٚص َّّ أجرت هرصامن دراشٜ ظذ جمّقظٜ ثٕٜٚٔ أـز ظّرًا مـ إوػ و

صخص صِّتٓؿ افدراشٜ ماـ  363مًتقى اؿتهٚدي واحد هيقدًا وؽَر هيقد، مـ بغ 

إواٚؾٜ  ـاٚثقفُٔل، 98بروتًتٕٚتل، و 114هيقدي، و 161مْىَٜ ٕٔقيقرك ـٚن هْٚك 

صخص مـ إرثقذـس واهلْدوس وادًِّغ وآخريـ ٓ يْتّاقن إػ جمّقظاٜ  31إػ 
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ظرؿٜٔ مًْٜٔ، ـام هق احلٚل بٚفًٌْٜ فِىالب ـٚن ـؾٌّ مـ افٔٓاقد وؽار افٔٓاقد ياديْقن 

بٍْس افدرجٜ مـ افقٓء دجّقظتٓؿ افًرؿٜٔ، ـام إٔف ٓ تقجد ؾروؿٚت مّٜٓ بغ افٔٓقد 

ِّؼ بٚفًّر واحلٚفٜ افًٚئِٜٔ وافدخؾ وافتًِٔؿ وادْٜٓ وؽر افٔٓقد ؾٔام يت ً 

 أكَّدت دراشة هرصامن الػرضقات التالقة:

إضٍٚل افٔٓاقد فثَاٚؾتٓؿ أـثار ماـ أخاريـ، أي أهناؿ  الػرضقة األوىل: يتعرض

يتَِقن ادزياد ماـ اداقاد ادَاروءة وافتادريٌٚت وافتًِأامت اخلٚصاٜ، وادناٚرـٜ ماع 

  جمّقظتٓؿ افًرؿٜٔ

يًًك افٌٚفٌقن ماـ افٔٓاقد فِحهاقل ظاذ مًِقماٚت أـثار ماـ  الػرضقة الثاكقة:

ًٚ ظذ مهٚدر ادًِقمٚت، وؿد شئؾ ادناٚرـقن  افًرؿٔٚت إخرى، أي أهنؿ أـثر اضالظ

يف افدراشٜ ظـ آخر ماٚ اّضًِاقا ظِٔاف ماـ خاالل وشاٚئؾ اإلظاالم باام ؾٔٓاٚ افرادياق 

 وافتٍِزيقن وادجالت واعرائد 

ئّؾ افٔٓقد أـثار ماـ ؽارهؿ إػ افسحٔاٛ بٚإلباداع واشاتخدام  ة الثالثة:الػرضق

ادْتجٚت اعديدة، يرحٛ ادًتُِٓقن افٔٓاقد أـثار ماـ ؽارهؿ بتجرياٛ ادْتجاٚت 

اعديدة بٌض افْير ظـ آراء أخريـ، فَٔٚس ذفؽ شئؾ إصخٚص ظاـ رؽٌاتٓؿ يف 

مخًٜ ظؼة مْتٟ تساوح مٚ باغ اشتخدام مْتجٚت جديدة، وؿد تؿَّ اشتىالع رأهيؿ يف 

ٍِّػ صًر جديد( إػ اإليديقفقجٔٚت افًٚمٜ  إصٔٚء افتل ُتًتخدم بنُؾ صخيص )مه

 )إؾُٚر افدئْٜ وافًٔٚشٜٔ( 

يتحدث افٔٓقد أـثر مـ ؽرهؿ ظـ ادًِقمٚت ادتًَِٜ بٚدْتجاٚت  الػرضقة الرابعة:

 يَِْقن ُتربتٓؿ فمخريـ افتل يًتخدمقهنٚ، ؾٓؿ يتُِّقن أـثر ظاّم اصسوه، و
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وجدت هرصامن أن افٔٓقد يتٍِقن بنُؾ واو  ظـ ؽر افٔٓقد يف ـاؾ افْاقاحل 

إربًٜ افًٚبَٜ، إن ٕتٚئٟ بحٞ هرصامن تٗـد افهقرة افتل رشّْٚهٚ ظـ افٔٓقد يف إٔف 

رون بنُؾ إتَٚئل فُْٓؿ اؿتهٚديقن بنٍُؾ ظٚم   مٌذِّ

ٕتحدث ظـ ادنسيٚت افٔقمٔاٜ ؾا٘ن افٔٓاقد ينر هذا افٌحٞ إٔف بنُؾ ظٚم ظْدمٚ 

يٌدون مًرؾٜ أـثر هبذه ادْتجٚت، ممٚ جيًِٓؿ ينسون افٌوٚظٜ إؾوؾ وبٚفًًر إؿؾ، 

وتًقد هذه افًٚدات إػ ؿدرهتؿ ظذ آدِّخٚر وتقؾر رأشامل مـ أجؾ آشتثامر، إوٚؾٜ 

 ِّٔ دة يتٌٚدفقن ادًِقمٚت ؾأام إػ ذفؽ ينر افٌحٞ إػ أنَّ افٔٓقد ظْدمٚ جيدون بوٚظٜ ج

ؿغ افاذيـ يريادون  بْٔٓؿ ؾًٔتٍٔد ادجتّع، إن هاذا فاف تىٌَٔاٚت واشاًٜ ظْاد ادًاقِّ

 افتًقيؼ دْتجٚت جديدة مًتًْٔغ بَٚدة افرأي يف ادجتّع 

ؿقن بٖشاامء  يف ظك افٌُّٔقتر مـ افًٓؾ اشتٓداف ذحيٜ مًْٜٔ، وؿد اهتؿ ادًاقِّ

ًٚ، وؿد ٕؼت ذـٜ أي  يب داتٚ أو مِٔقـل ا ًٚ أو هٚتٍٔ فٔٓقد مـ أجؾ آتهٚل هبؿ بريدي

)دفٔؾ افتًقيؼ ادٌٚذ إػ ادجتّع افٔٓقدي( افذي يٗجر إشامء ادقجقدة يف أـثر ماـ 

ؿٚئّٜ، وتدظل افؼـٜ إٔف أـز ؿٚئّٜ ظـ أشاامء افٔٓاقد، حٔاٞ متَّاٝ آشاتًٕٜٚ  311

ك برٕٚ ّّ ( وتًتىٔع افؼـٜ أن تواّـ JESIPمٟ حتديد إشامء افٔٓقديٜ )بزٕٚمٟ يً

ـؾ اشؿ هيقدي تؿَّ اشتَهٚؤه بنُؾ ؾاردي بٚٓشاتًٕٜٚ % »95أنَّ آشؿ هيقدي بًٌْٜ 

ظل افؼـٜ شبًِامء اجتامع وتٚريخ وؽرهؿ أفاػ اشاؿ  85بٚشتخدام أـثار ماـ »، وتدَّ

ٌّٗ بٖن آشؿ هيقديهيقدي، ثؿَّ اشتخدام ّٕقذج إحهٚئل يُّـ اشتًامفف فِ   شت

ًٚ، وفُاـ  ادًِقمٚت تًٚظد ظذ تقوأ  صاقرتْٚ ـًّاتُِٓغ اؿتهاٚديغ ظّقما

أفػ هيقدي ظاذ ؿٚئّاٜ ادًاٚومغ يف ؾٌْٔرَهاٝ  57مٌذريـ يف بًض إحٔٚن، هْٚك 
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أفػ ظذ ؿٚئّٜ ادًٚمهغ، يف متحاػ تاذـر واحٚيٚ هقفقـقشاٝ يف  643ـٚتٚفقج، و

مِٔقن دوٓر، وٕن افٔٓقد ينسون افُتٛ هْٚك  168يل واصْىـ افًٚصّٜ مجًقا حقا

أفػ اشؿ تساوح مٚ باغ  478تًًٜ ظؼة ؿٚئّٜ متقؾرة متًَِٜ بٚفُتٛ توؿُّ أـثر مـ 

(، 14111) شادقشقظٜ افٔٓقديٜ»( إػ افذي اصسوا 1911) شظامفَٜ افًٌٌٔقل افٔٓقد»

 ًٚ أفػ  35افنقـقٓتف، يقجد أفػ اشؿ ظذ ؿٚئّٜ افٔٓقد افذيـ ينسون  63هْٚك أيو

ينسون ظـ ضريؼ افزيد ادٖـقٓت افنٜٓٔ افتل اصتٓر هبٚ يف ٕٔقيقرك ادحاؾ ادنآقر 

ًٚ ]شُٔقٕد إئٍْقديع  ويٌِغ ظدد جٚمًل صاقر افُاٚرتقن افًأٚد ماـ افٔٓاقد  ظٚدٔ

إذا أردت أن ترشاؾ بىٚؿاٜ مًٚيادة بٚفًاْٜ افٔٓقدياٜ اعديادة إػ ـاؾ بااٚئًل  311 4

 ـرت  1711ٚس افٔٓقد يف صٚرع شٍْٔتل  ؾقرشسيٝ ظِٔؽ أن تنسي إد

 ًٚ  تَريٌ
ٍ
 هْٚك ؿٚئّٜ مـ افٔٓقد افذيـ ينسون ويدظّقن ويْتّقن إػ ـؾِّ رء

بٚفًٌْٜ فِْنٚط آجتامظل يقجد أـثر مـ شًٌغ ؿٚئّٜ مـ ادتزظغ افٔٓقد وـٖمثِٜ 

 ظـ ذفؽ: 

 ( 69111آمًْتل إسٕٚصقٕٚل )

 ( 64111) ؽريـ بٔز

 ( 16111شٚيرا ـِٛ )

 ( 66111أي  د  إل  يق )

 (  69111بالٕد بٚرٕٝ هقد )

ـْ ـقٕسول )  ( 31111هٕٚدَؽ

 وحتك هرتٟٔ ؾٚوٕدينـ ادحٚؾيٜ 
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إن أصؾ ـؾ هذه افَقائؿ هق افدفٔؾ افقضْل فِّقاضْغ افٔٓاقد، ؾٓاق يواؿ حاقايل 

ج إشاامء بحًاٛ افًّار مِٔقن اشؿ، وبًّٚظدة افٌُّٔقتر تًتىٔع أن تًاتخر 5 6

 وادْٜٓ وافتًِٔؿ، واشتخدام بىٚؿٚت افدؾع، وافُثر مـ ادًٚير إخرى 

ٕاقا ثاروات  إن افٔٓقد افذي فدهيؿ دخاًل أظذ وظاٚدات إٍٕاٚق تاتحُؿ هباٚ ؿاد ـقَّ

قٕر افذي يَىـ بجاقارك( صخهٜٔ اظتامد ظِٔٓٚ ادجتّع افٔٓقدي، يقوِّ  ـتٚب )ادِٔ

إن إحدى افهٍٚت ادنسـٜ افتل ُتّع بغ أصحٚب اداليغ هال أهناؿ ئًناقن حتاٝ 

 مًتقى متقشط دخِٓؿ 

ظاٚريل »بٚفًٌْٜ فِٔٓقد تًتز افثروة أداًة فِْجٚة ؾٌدون ادٚل يًتاز افٔٓاقد إًٍٔآؿ 

  شافهدر أمٚم أظدائٓؿ

ِّٔدوا  وُؾِرَوٝ ظِٔٓؿ  ائاٛ ماـ ـاؾ إٕاقاع، يف أوروبٚ افَديّٜ ُظِزل افٔٓقد وُؿ

ؾَد ـٚن ظِٔٓؿ أن يدؾًقا  ائاٛ خٚصاٜ فِهاالة وافًاٍر وافازواج وحتاك فادؾـ 

اـ اإلًٕاٚن ماـ  ُِّ مقتٚهؿ، ادٚل هق مهدر افَاقة، واحلهاقل ظِٔاف بادون تًِأؿ يّ

 احلهقل ظذ أصٔٚء ـثرة، وفُـ ٓ يًىٔف إمٚن افُٚيف فِّحٚؾيٜ ظذ مُتًٌٚتف 

ئٜٔ ؿٚمٝ هبٚ جمِٜ )ريٍقرم جقديزم( تٌغَّ أن افٔٓقد يُِّاقن ـّٔاٜ ـٌارة يف إحهٚ

 مـ ادّتُِٚت افَْديٜ، أو افتل يُّـ حتقيِٓٚ بًٓقفٜ إػ َٕد 

% مـ 73% مـ ظٚمٜ افْٚس يُِّقن أشٓؿ وشْدات يف حغ أن 67ظذ شٌٔؾ ادثٚل 

افٍاروق أـثار  افٔٓقد اعدد يُِّقن ذفؽ، وظْدمٚ ٕحًٛ إمر بٚفادوٓرات تهاٌ 

 ًٚ  ووقح
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ل بني القفقد ادعدل العام ادبؾغ  ادعدَّ

 %73 %67 أي مٌِغ

 %16 %1 6 دوٓر 51111-99999

 %38 %8 1 دوٓر أو أـثر 111111

 %64 - دوٓر 111111-499999

 %7 - دوٓر 999999 -511111

 %7 - مِٔقن دوٓر ؾٖـثر

 111 655َّٜٔ ادِّقـٜ= مًدل اف

 411 111متقشط افَّٜٔ ادِّقـٜ= 

م، مُتاٛ شأّقن فكبحاٚث ادتًَِاٜ 1989)دراشٜ شّٔقن فإلظالن وإشقاق 

 م( 1991بٕٚشقاق 

ْٓؿ مـ ذاء إصٔٚء، بؾ هاق ؿاقة بحاد ذاتاف،  ُِّ ًة مت بٚفًٌْٜ فِٔٓقد ٓ يًتز ادٚل ؿقَّ

َِّٛ ظذ افًْكيٜ يف ـثر مـ ًٚ يف أمريُٚ، يف بريىٕٚٔٚ افًيّك  ادٚل يتٌ إحٔٚن خهقص

مٚ زال هْٚك ادجتّع افُالشُٔل افذي ٓ تًتىٔع افثروة احلديثٜ اخساؿف، يف افقٓيٚت 

ادتحدة يسق ادٚل احلقاجز أهع مـ أي واشىٜ أخارى، ؾاٚفثروة تتحادث بقواقح 

َـّ مًيّٓؿ يتٌَؾ أمقاهل ًٜ فكماٚــ وبهقٍت ظٍٚل، افًٌض ٓ حيٛ افٔٓقد فُ ؿ واشتجٚب
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ٛ ؾٔٓٚ بٖمقال افٔٓقد يٌْل افٔٓقد أماٚـْٓؿ اخلٚصاٜ  إذا ـْاٝ ٓ تًاتىٔع »افتل ٓ يرحَّ

ًٚ بْاٚ ًٚ خٚصا إذا ـْاٝ ٓ تًاتىٔع ادامرشاٜ يف »، شإٓوامم إػ ٕٚدي افٌالد شٌْْل ٕٚديا

  شادًتنٍك افتل تًّؾ هبٚ، شٌْْل مًتنٍٕٚٚ اخلٚص

ًٚ افًالمٜ اع ًديٜ وافْجٚة، اشتخدام افٔٓاقد أماقاهلؿ ظاز افَارون ادٚل يًْل أيو

فٔنسوا احلاميٜ مـ أصحٚب افٍْقذ ادحِٔغ ـٚدِقك أو إماراء فٔحّاقا إًٍٔآؿ ماـ 

 محالت مًٚداة افًٚمٜٔ 

ًٚ، إذ . يًتىع افٔٓقد ذاء حاريتٓؿ وحٔاٚهتؿ:  فَد ـٕٚٝ ُتربٜ افْٚزيٜ اشتثًْٚء خٚص

ًٓؿ إػ ادٚل، وهذا دؾع افٔٓقد إػ جًؾ دظؿ إهائٔؾ ٕن ـره افْٚزيغ فِٔٓقد ؾٚق جن

 واحلريٚت اددٕٜٔ يف افقٓيٚت ادتحدة واحدة مـ أوفقيٚهتؿ افٔقم 

ظذ مًتقى إدارة اؿتهٚد إهة تتو  ٕيرة افٔٓقد إػ ادٚل يف أوؿٚت إظاراس، 

افُريًاتٚفٜٔ يف إظراس افتَِٔديٜ يتؿ إؽراق افًروشغ هبدايٚ تساوح مٚ باغ افتحاػ 

ًٚ فًروشغ صاٚبغ أن يُِّاٚ ـاؾ  وتِؽ ادهْقظٜ مـ افٍوٜ، بٚفًٌْٜ فِٔٓقد يٌدو ؽريٌ

م مًيؿ اهلدايٚ يف أظراس افٔٓقد ظذ صُؾ َٕاقد، ؿاد  هذه افتحػ افُامفٜٔ: فذفؽ ُتَدَّ

ًٚ فُْٓاٚ يف احلََٔاٜ تًتاز هدياٜ  ًٚ صخهأ ييـ افًٌض أن هديٜ افَْقد ٓ حتّاؾ ضٚبًا

إْٕٚ هنتؿ بؽ إػ درجٜ إْٔٚ ًٕىٔؽ اخلٔٚر فتنسي هديتْٚ وؾؼ »ٓل تًْل صخهٜٔ جدًا، ؾ

ًٚ بٚفًٌْٜ فؽ ، ؿد حيتٚج افًروشٚن إػ اداٚل فٌْاٚء مْازل جدياٍد، او شأـثر إمقر إحلٚح

ذاء ؾرٍش فِّْزل، أو دؾع ديقن مًتحَٜ، وفربام فٌِادء بًّاٍؾ جدياٍد أو فقوآًٚ يف 

خراهتام   افٌْؽ وإوٚؾتٓٚ إػ مدَّ

 ـؿ آفٜ فتحّٔص اخلٌز أو دًٚعٜ افىًٚم حتتٚج إفٔٓٚ؟ إهنٚ مًٖفٜ أوفقيٚت 
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إن آؿساحٚت افتٚفٜٔ فتقؾر ادٚل شِٜٓ آتٌٚع، ويُّـ أن تاٗدي إػ ُتّٔاع مٌِاغ 

،ًٚ ُٜ افِْٚس صٔئ ًٚ ماٚ ُيًتاز مْازل  ـٌر مـ ادٚل مع افقؿٝ، يف احلََٜٔ ٓ يقؾِّر ظٚم وؽٚفٌا

 افًٚئِٜ هق افثروة افتل تدخرهٚ 

ًٚ، بٚدَٚبؾ فًٛ  56إن متقشط دخؾ افٍرد يف افقٓيٚت ادتحدة هق  أفػ دوٓر شْقي

 اإلٍٕٚق اددروس دورًا ـٌرًا يف ٕجٚح افٔٓقد ادٚيل 

فَد أهنك أجدادٕٚ ؾسة ظِّٓؿ دون أن جيًّقا ثروة ـٌرة ؾّتقشط مٚ مجًف صاخص 

ى اخلٚمًٜ وافًتغ مـ افًّر يًٚدل ت ًٚ، إذا أواٍْٚ إػ ذفاؽ  116ًدَّ أفػ دوٓر تَريٌا

ه مؼوع صٌر ؾ٘ن افادخؾ افًاْقي فاـ  إظٕٚٚت افتٖمغ آجتامظل ومٚ يُّـ أن ُيدرِّ

 يتًدى ظؼيـ أفػ دوٓر 

ٓ تَاػ »ؿٌؾ أن ٕتحدث ظـ اؿساحٚت افتقؾر جيٛ أن ٓ ًْٕك احلُّاٜ افَٚئِاٜ: 

مـ ـتٚب )مٌٌْل ٓ رء( افاذي يتحادث ظاـ  شوٓرات فُل تِتَط افًٌْٚتؾقق افد

افٔٓقديغ ادٗشًغ دٗشًٜ )هقم ديٌقت(، ومهٚ برٕاٚرد ماٚرـقس وآرثار بالُٕاس 

ًٜ يف افتٚريخ   افِذيـ ُتًد ؿهتٓام أـثر دٚوٓت آدخٚر ـٍِ

دان م ـٚن مٚرـقس وبالٕؽ ؿد ُؾهال فتقمهٚ ماـ مٗشًاٜ )هٕٚادي 1978يف ظٚم 

َٚ ؾُرهتام ظاـ داالت بٔاع إؿاراص  َِّ هٚردوير( وـٕٚٚ يٌحثٚن ظـ مًتثّريـ فُل حي

 اددجمٜ افوخّٜ 

ًٜ إذا اصسيٚ افٌوٚظٜ مـ ادهإٚع مٌاٚذًة  ًٚ وخّ فَد تٌغَّ هلام أهنام شٔحََٚن أربٚح

ووّؾراهٚ فِزبٚئـ، وافتَٔٚ بروس برو افذي أظجٌتف افٍُرة، فُْف تقؿاػ ظْادمٚ ضِاٛ 
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ـقس مـ افؼـٜ افتل شتتٖشس )هقد ديٌقت( أن تدؾع أؿًٚط شٔٚرتف افُاٚديالك مٚر

إن رجاٚيل ٓ يَاقدون افُاٚديالك إهناؿ يَاقدون »ـاٚن رد بارو ـاام جاٚء يف افُتاٚب 

إن هذه شٔٚرة ظّرهٚ أربع شْقات، وماـ إرخاص »، ؾٖجٚبف مٚرـقس: شافنٍٔروفٔف

يتزحزح برو ظـ مقؿٍاف، فُاـ افًَاد ، . شأن أؿتْٔٓٚ ظذ أن أصسي صٍٔروفٔف جديدة

مِٔقن دوٓر، وهل تًاٚوي  6% مـ أشٓؿ افؼـٜ اعديدة با 71اشتّر واصسى برو 

ظَِٔاٜ »بِٔقن دوٓر يف شقق إشٓؿ، ومع أن برو ٓ يًٚين افُثار إٓ أن  611افٔقم 

 تِؽ مًْتف مـ افِحٚق بٌؾ ؽٔتس ظذ رأس ؿٚئّٜ أؽْٔٚء افًٚ.  شافُٚديالك

ًٚ  هٚك ل بًٓقفٜ آدخٚرات افًٌٔىٜ إػ أربٚح بًض آؿساحٚت افتل يُّـ أن حتقِّ

هٚئِٜ مع مرور افقؿٝ، إذا ضٌَٝ هذه آؿساحٚت بدءًا مـ شاـ افقاحادة وافًؼايـ 

يٝ حتك شـ افتَٚظد  ل ؾٚئادة شاْقي  -افًٚبًٜ وافًتقن–واشتّرَّ واشاتثّرت بًّادَّ

 ٜ ظْد افقصقل إػ شـ افتَٚظد:% ؾٕ٘ؽ شتحهؾ ظذ افْتٚئٟ افتٚف8ٔيٌِغ 

 دوٓر 165 146 1ضقيِٜ: اصسي شٔٚرة مًتدفٜ افثّـ، واشتخِدْمٓٚ فٍسة  (1

ة يف إشٌقع: خذ ؽداَءك إػ مَر ظِّؽ  (6  دوٓر  165 174مرَّ

ة يف إشٌقع:  (3  دوٓر  791 118اشتخدم ـقبقٕٚت اخلّس دوٓرات مرَّ

ْؾ يف ادْزل بنُؾ أـثر تقاترًا:  (4  دوٓر  567 165ـُ

5)  :ًٚ  دوٓر  581 617ُتٚوز وجٌٚت افىًٚم افنيًٜ وافَٓقة يف افًّؾ يقمٔ

 دوٓر  176 456افتدخغ ميٌّ بهحتؽ:  (6

ًٚ ظذ احلٔٚة:  (7  دوٓر  613 619اصِس تٖمْٔ
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افٍارق افٌُار هاق أن بًد ذاء ادْزل يٖيت ذاء افًأٚرة ظاذ ؿٚئّاٜ إوفقياٚت، 

افًٔٚرة تتْٚؿص ؿّٔتٓٚ، ظذ افرؽؿ مـ أن افًديد مـ افْٚس يًتزون شٔٚراهتؿ امتادادًا 

فنخهٔٚهتؿ، وتًٌرًا ظـ ووًٓؿ آجتامظل، ؾ٘ن تُٚفٔػ افًأٚرات تناُؾ خىارًا 

 ـٌرًا ظذ ثروهتؿ 

إذا اصسيٝ شٔٚرة بٚدَٚبؾ ُيًتز افتقؾر يف ٍَٕٚت افًٔٚرات ؾرصٜ فٌْٚء رأشامل ـٌر، 

متقشىٜ افًًر حتتٚج إػ افَِٔؾ مـ افهٕٜٔٚ، ومًتخدمٜ فٍسة وجٔزة، وحٚؾيٝ ظِٔٓاٚ 

ًٚ هاٚئاًل، شاتقؾر  111حتك تَىع  أف مٔؾ، ؾٕ٘ام تقؾِّره خالل ؾسة حٔٚتؽ شأُقن مٌٌِا

ٍَٕٚت ذاء شٔٚرة، وافتٖمغ يف افًْقات افَٚدمٜ وافهٕٜٔٚ، إذا اصسيٝ شٔٚرة ٓ حتتاٚج 

، وأؾوؾ ماٚ يف إمار إٔاؽ شتَٚرير افزبقن» افُثر مـ افهٕٜٔٚ ـام هق مذـقر يف جمِٜ إػ

ظْدمٚ تنسي شٔٚرة ـٓذه شقف تَيض ظدة شْقات دون أن يُقن ظْدك أؿًٚط صٓريٜ 

ًٚ فًِٔٚرة )فَد دؾًٝ ثّـ شٔٚريت مْذ ظٍَد مـ افزمـ(   تدؾًٓٚ ثّْ

ٓ تًتجٛ فف، ٕن مًيؿ افًٔٚرات ظْدمٚ يًرض ظِٔؽ افٌٚئع افىالء ادٕٚع فِهدأ 

ٕٚت مإٚع افهادأ ؿاد يًاد  ًٜ إػ تراـؿ مُقِّ احلديثٜ ُتىذ بامٍٕع فِهدأ يف ادهْع، إوٚؾ

ر ادٚء يف إبقاب وإمٚــ إخارى، مماٚ يزياد ماـ احاتامل حادوث  افثَقب افتل مترِّ

 افهدأ 

دة، يتَٚى افٌٚئًقن ظّقفاٜ ـٌارة ظاذ متدياد  اخلىقرة إخرى  هل افٍُٚفٜ ادّدَّ

ًٚ ـٌرة، مًيؿ إجزاء إشٚشٜٔ فًِٔٚرة مٌىٚة بٚفٍُٚفاٜ  افٍُٚفٜ: ٕهنٚ حتَؼ هلؿ أربٚح

إصِٜٔ، ويف حٚفٜ افًٔٚرات ادًتخدمٜ تْتَؾ افٍُٚفاٜ إػ ادٚفاؽ اعدياد، ظْاد بٔاع 



 الظاهرة اليهودية

 - 616 - 

 افًٔٚرة حٚول أن تًرف ؾٔام إذا ـٕٚٝ افٍُٚفٜ ًٕخٜ ظاـ افٍُٚفاٜ إصأِٜ، وؾأام إذا

ٍِِّؽ ـثرًا، إوٚؾٜ إػ إٔؽ إذا اصسيٝ شأٚرة  ـٕٚٝ افَىع افتل ٓ تٌىٔٓٚ افٍُٚفٜ شتُ

ّٔدة ؾ٘ن ـٍِٜ اإلصالح شتُقن ؿِِٜٔ   ج

ظْدمٚ تٍٚوض افٌٚئع حقل شًر افًٔٚرة، اشتؼ أحد ادقاؿع ظاذ إٓسٕاٝ مثاؾ: 

autolsjtel.com ًظـ أثامن افًٔٚرات، وأش ّّٜٔ دك بًِّقمٚت ؿ ٚر ادٔزات ؾٓل تزوِّ

 اإلوٚؾٜٔ ؾٔٓٚ ممٚ شًٔٚظدك ظذ افقصقل إػ أؾوؾ شًر 

د صٍٚت افًٔٚرة افتل تريادهٚ وؾاؼ ادٌِاغ  إذا اشتخدمٝ إٓسٕٝ يُّْؽ أن حتدِّ

 افذي شتدؾًف، وشتتٖـد مـ إٔؽ شتزم صٍَٜ جٔدة 

إن ذاء شٔٚرة بٚفتًَٔط محٚؿٜ، بدأت هذه افيٚهرة يف افثامْٕٔاٚت ظْادمٚ أصاٌحٝ 

ٚر افًٔٚرات ؾقق ؿدرة ادًتُِٓغ، وظْدمٚ أصٌ  ـثر مـ افْٚس يريادون ؿٔاٚدة أشً

ًٚ مٚ شتدؾع مزيدًا ماـ  ًٚ، وؽٚفٌ شٔٚرات تٍقق مًتقى دخِٓؿ، يف افْٓٚيٜ فـ تًُٛ صٔئ

ادٚل بًٌٛ آهساء افزائد وإمٔٚل افزائدة، ؾَط ظْادمٚ ُتًاتٖجر افًأٚرة ماـ أجاؾ 

ي إظىٚء صقرة ؾخّٜ فِزبٚئـ يُّـ فاؼاء شأٚرة افًّؾ، وظْدمٚ يُقن مـ افيور

 ًٚ  بٚفتًَٔط أن يُقن أمرًا مْىَٔ

ر  ل يُّـ أن تقؾِّ ًٚ بؼاء شٔٚرة واشاتخدامٓٚ فًاْقات،  6511يف ادًدَّ دوٓر شْقي

إذا اتًٌٝ هذه آشساتٔجٜٔ ضقال حٔٚتاؽ، واشاتثّرت اداٚل بناُؾ مْاتيؿ بٍٚئادة 

 ْدمٚ تٌِغ شـ افتَٚظد دوٓر ظ 165 146 1% شتجّع 8ؿدرهٚ 

ـذفؽ يُّْؽ أن تقؾِّر يف تٖمغ افًٔٚرة إذا اشتخدمٝ إٓسٕٝ بتجْاٛ صاٌُٚت 

 افقشىٚء ادٍُِٜ يُّْؽ أن تقؾر افُثر مـ ادٚل ـؾ ظٚم 
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( مهااٚ reliancedirect( وريالٕااس دايرـااٝ )geico.comإن ذـااٜ جُٔااق )

 ٔٚرات بٖشًٚر مْٚؾًٜ جدًا ذـتٚن ـٌرتٚن هلام شًّٜ ممتٚزة تًٌٔٚن تٖمغ افً

بٚدْٚشٌٜ إذا اشتٖجرت شٔٚرة خالل افًىِٜ أو مـ أجؾ افًّؾ، شٔحٚول افٌاٚئع أن 

ًٚ، راجع تٖمغ شٔٚرتؽ أو شٔٚرة ذـتؽ يف مًيؿ  ئًٌؽ أـثر تٖمْٔٚت افًٔٚرات ربح

 احلٚٓت شتجد إٔف مٌّىك بخىتؽ اخلٚصٜ 

رت أن إن  متقشط شًر افٌداء مع اإلـرامٜٔ يٌِغ حاقايل ظااؼة دوٓرات، إذا ؿارَّ

ة يف إشاٌقع، شاتقؾِّر  ًٚ، وهاذا شأًقد  416تٖخذ ؽداَءك إػ افًّؾ مارَّ دوٓر شاْقي

ر با  دوٓر ظْد بِقؽؽ شاـ افتَٚظاد إذا بادأت يف شاـ  165 174ظِٔؽ بٖربٚح تَدَّ

 افقاحدة وافًؼيـ 

 

إن افُقبقٕٚت مٍٔدة جدًا إذا اشتخدمتٓٚ فاؼاء أصأٚء تناسهيٚ ظاٚدًة، ـّْتجاٚت 

دوٓر  661إوراق واحلٌقب وادًٌِٚت وأوراق افتقافٔٝ وافهٚبقن وادْيٍاٚت، إن 

دوٓر ظْادمٚ تٌِاغ شاـ  791 118افتل شتقؾِّرهٚ ـؾ ظٚم شتتحقل مع آشتثامر إػ 

 تَٚظد اف

ٝ وجٌٜ واحدة خٚرج ادْزل ـؾ صٓر، وأظددَت بدًٓ مْٓٚ وجٌٜ خٚصاٜ يف  إذا ُتٌَّْ

ًٚ مثرًا فِنٜٓٔ!  ادْزل، ؾ٘نَّ مٚ شتقؾِّره شُٔقن مٌٌِ

اؾسض إٔؽ شتٍْؼ مخًغ دوٓرًا ظذ وجٌٜ دسمٜ خٚرج ادْزل، إنَّ مُْٚت وجٌٜ 

ى مخًٜ وظؼيـ دوٓرًا، وهُذا شتقؾِّر ممٚثِٜ يف ا دوٓر يف افًْٜ،  311دْزل فـ تتًدَّ
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دوٓر ظْدمٚ تهاؾ إػ شاـ افتَٚظاد، وحتاك فاق  567 165شتّْق إذا اشتثّرهتٚ إػ 

ًٚ ظئاًم   أخذٕٚ افتوخؿ بًغ آظتٌٚر ؾ٘ن هذا ادٌِغ ُيًتز ربح

م يف مًياؿ ادىاٚظؿ إذا أردت أن تٖـؾ خٚرج ادْزل، ؾ٘ن وجٌاٜ افىًاٚم افتا ل ُتَادَّ

تٍُل ٓثْغ، إن تقزيع افٍُِٜ ظذ صخهاغ هاق ضريَاٜ جٔادة فتجُّْاٛ اإلؾاراط يف 

 افىًٚم وفتقؾر ادٚل 

إذا ـْٝ تتًنك فقحدك يُّْؽ أن تقؾِّر وجٌٜ ثٕٜٚٔ فٌِد، إذا ـْٝ بهحٌٜ صخٍص 

ٌِّؾ، اظتامدًا ظذ ادىًؿ افذي تٖـا     ؾ ؾٔاف يُّاـ أن تاقؾِّر آخر يُُّْام أن تتنٚرـٚ يف ادَ

ة   وظؼيـ دوٓرًا ـؾ مرَّ
ٍٜ  مـ مخًٜ دوٓرات إػ مخً

ًٚ بٚفًٌْٜ فكصخٚص افذيـ اظتٚدوا ظذ أـاؾ وجٌاٚت صاٌرة  ؿد يُقن إمر صًٌ

ًٚ خالل افٔقم، إٓ إٔف يقؾِّر افُثر مـ ادٚل إوٚؾٜ إػ إٔف ي ّٔ  ٍػ افقزن وئٍد صح

إذا وؾَّرت دوٓرًا واحدًا يف ـؾ يقم ظّؾ بدءًا مـ شـ افقاحدة وافًؼياـ شُٔقن 

دوٓر ظْدمٚ تهؾ إػ شـ افتَٚظد، وإذا ـْٝ ممـ يُثرون مـ  791 118فديؽ مٌِغ 

ًٚ، وشُٔقن فديؽ مٌِغ  دوٓر  581 617أـؾ افقجٌٚت افهٌرة شتقؾِّر دوٓريـ يقمٔ

 فتَٚظد ظْد شـ ا

ًٚ، وـاام أن إماراض افْٚمجاٜ ظاـ  افتدخغ ميٌّ بهحتؽ اعًاديٜ وادٚفٔاٜ أيوا

افتدخغ تٍتؽ بهٚحٌٓٚ بًد ؾسة مـ افزمـ، ـذفؽ افٍقائد افْٚمجٜ ظـ ظادم افتادخغ 

 تٗيت ثامرهٚ بًد ؾسة مـ افزمـ 
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ر ظٌِاٜ افًاُٚئر ظاٚم اؾسض إٔؽ تدخـ ظِٔاٜ شاُٚئر واحادة يف افٔاقم، إنَّ شاً

دوٓرات، فٍْاسض أن  3م مع إخذ بًغ آظتٌٚر ـؾ افيائٛ اعديدة هاق 1999

ًٚ، وفٍْسض إٔؽ أؿًِٝ ظـ ظٚدة افتادخغ وإٔاٝ يف 5افًًر شرتٍع بًّدل  % شْقي

        وافقحدة وافًؼيـ مـ ظّرك، واشاتثّرت اداٚل افاذي وؾَّرتاف، شاتٌِغ ؿّٔاٜ ادٌِاغ 

ر  دوٓر  176 458ه ظْدمٚ تهؾ إػ شـ افتَٚظد افذي شتقؾَّ

دوٓر، ويف  146 333ـ شاتقؾِّر اإذا أؿًِٝ ظـ افتدخغ يف شـ اخلٚمًٜ وافًؼي

 دوٓر  649 95شـ افثالثغ شتقؾِّر 

هذه إرؿٚم متقاوع فٌِٚيٜ: ْٕٕٚ . ٕحًٛ اخلهقمٚت افتل شٔحهؾ ظِٔٓاٚ ؽار 

ًٚ ظذ افهحٜ، أو احلٔٚة، و. ٕحًٛ ؾقاتر تْئػ إشْٚن،  اددخـ ظْدمٚ ينسي تٖمْٔ

 وأيٚم افًىؾ وافٍقاتر افىٌٜٔ افتل تًٌٌٓٚ إمراض ادتًَِٜ بٚفدخٚن 

ُـّ حتاٝ  إن افتٖمغ ئًش ثقرًة شتًقد بٚفٍْع ظذ افزباٚئـ، ؾٚفناٌُٚت افَديّاٜ تائ

ر افٍَْٚت اإلوٚؾٜٔ، ؾٌٚإلجٚباٜ ظاذ وضٖت مْٚؾًٜ ذـٚت إٓسٕٝ احل ديثٜ افتل تقؾِّ

بًض إشئِٜ ظـ حٚجٚتؽ جيدون فؽ أؾوؾ تٖمغ بًٖٕٛ شاًر ممُاـ، إن افتْاٚؾس 

ًٚ  411صديد جدًا إػ درجٜ أن إشًٚر مْخٍوٜ يف ـؾ إوؿاٚت، بادؾع  دوٓر شاْقي

ًٚ ظذ احلٔٚ  411ة بٌِّاغ ؾَط يُّـ أن تنسي إذا ـْٝ ؽر مدخـ وبهحٜ جٔدة تٖمْٔ

 أفػ دوٓر 

يَسح اخلزاء أن تنسي بقفٔهٜ تٖمغ تًٚوي مخًٜ أوًٚف راتٌؽ افًاْقي ظاذ 

أفػ دوٓر مْٚشٌٜ فًٚئِٜ  411إؿؾ إذا فديؽ مـ تًِٔٓؿ، فذفؽ تًتز بقفٔهٜ بٌِّغ 

 أفػ دوٓر  81يٌِغ دخِٓٚ افًْقي 
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ًٚ مـ وشأىؽ ادحاع باا  ًٚ ظاذ دو1111ٓفٍْسض إٔؽ اصسيٝ تٖمْٔ ر، أو تٖمْٔا

احلٔٚة بٌِّغ أـز، إذا ـْٝ تريد مٔزة حًٚب آدخٚر فِتٖمغ ظذ احلٔٚة ماـ إؾواؾ 

 أن تًتثّر ادٚل بًٍْؽ، وأن تنسي افتٖمغ بنُؾ مٍْهؾ 

ًٚ ظاذ إؿاؾ، وبادأت آشاتثامر وإٔاٝ يف شاـ  511إذا ـْٝ تدخر  دوٓر شاْقي

 613 619بًٜ وافًاتغ شأُقن فاديؽ افقاحدة وافًؼيـ، واشتّريٝ إػ شـ افًٚ

 دوٓر ظْدمٚ تٌِغ شـ افتَٚظد 

 هؾ تريد افتٖـد مـ إمر؟

هْٚك ظدة مقاؿع متقؾرة: شُِٔٔٝ ـقت، ـقتًّٔٔٞ، ترم ـاقت، بارايؿ ـاقت، 

 مٚشس ـقت، إٕنقر مٚرـٔٝ، إيُقت 

 أثْٚء آدخٚر هْٚك بًض آؿساحٚت ادْىَٜٔ اإلوٚؾٜٔ:

 ( IRASوإيراس ) 411( Kىط )اشتٍد بنُؾ ـٚمؾ مـ خ

هاال مااـ أؾوااؾ افقشااٚئؾ  411( K( وخىااط )IRASإن حًااٚبٚت اإليااراس )

 آشتثامريٜ افتل يُّـ أن حيقزهٚ اإلًٕٚن 

% )بحًٛ ؿّٔاٜ 41-15ظْدمٚ تًتثّر ادٚل ؿٌؾ أن تٗخذ مْف افييٌٜ تًُٛ مـ 

مًاٚمهتؽ ؿد يًتاز ادقطاػ  K )411افييٌٜ(، إوٚؾٜ إػ ذفؽ بٚفدخقل يف خىٜ )

 زيٚدة يف رأشامفؽ 

ٍٜ ظِٔٓٚ، إػ أن ُتدؾع افييٌٜ  مٚ أن تًتثّر هذه إمقال حتك تزداد بدون دؾع  يٌ

ٓ  Roth IRAمـ إربٚح ظْدمٚ تًحٛ إمقال ظْد بِقغ شـ افتَٚظد، يف حًٚب 

 يقجد تقؾر آين يف افيائٛ فُـ إربٚح تُقن ُمًٍٚة مـ افيائٛ 
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ًأٌؾ إول فِتاقؾر يُاقن بخِاط احاتامٓت آشاتثامر ذات ظذ أيِّ حاٚل إن اف

ادٔزات افيئٌٜ، يف اشتىالع ظذ ؿراء جمِٜ )جقيش إيًٌُقْٕٝ( افاذي ُأجاري ظاٚم 

% مـ ـؾ افٌاٚفٌغ 8 67مَٚبؾ  IRA% مـ افٔٓقد فدهيؿ حًٚب 69م تٌغٍّ أن 1998

 يف افقٓيٚت ادتحدة 

ًٚ متٌٚدًٓ خل ىط افتَٚظد اخلٚصٜ بؽ إتٌف فائال تناسي دظااًم ظْدمٚ تنسي دظاًم مٚفٔ

ًٚ مٚ افذي تًٍِف؟، حتك فاق ـاٚن افادظؿ  ًٚ مًٌَٜ، إٓ إذا ـْٝ تًرف حَ يتىِٛ أؿًٚض

 ادٚيل بدون أؿًٚط مًٌَٜ جيٛ أن تتٖـد مـ ظدم وجقد أؿًٚط خٍٜٔ 

ًٚ ـٌرًا ماع افقؿاٝ، إ ن إن إوٚؾٜ ًٌٕٜ مئقيٜ إػ أربٚح اشتثامراتؽ شقف جيّع مٌٌِ

ة ؾٌٕٚٚرد ؽاروب ) (  vanguard.comجمّقظٜ افدظؿ ادٚيل ذي إؿًٚط افَِِٜٔ ادًامَّ

دك مٗشًاااٜ مقرْٕٔاااغ شاااتٚر  هااال مُاااٚن ممتاااٚز تواااع ؾٔاااف أمقافاااؽ، تااازوِّ

(Morningstar.com بًٌْٜ مًَقفٜ ظاذ ـاؾ أصاُٚل افادظؿ اداٚيل وتاقؾِّر فاؽ )

ع مـ شْداتؽ اد % ماـ 81ٚفٔاٜ، ظْادمٚ تُاقن أصُٚل متْقظٜ مـ افدظؿ اإلوٚيف فتْقِّ

صْٚظٜ افدظؿ ادٚيل ادتٌٚدل ؽر ؿٚدرة ظذ بِقغ ؿّٜ ادٗذات ادٚفٜٔ، ؾ٘ن ذاء شْدات 

 ذات أؿًٚط مْخٍوٜ ُيًتز ؾُرة جٔدة 

ًٚ ؿِٔاؾ افتٍُِاٜ ظاز  إذا ـْٝ تتٚجر بٕٚشٓؿ وافًاْدات افنخهأٜ، ؾا٘ن وشأى

قشاىٚء افاذي يَادمقن خدماٜ ـٚمِاٜ، إٓسٕٝ يُّـ أن يقؾِّر ظِٔؽ ادٚل مَٚرٕٜ بٚف

ًٚ ماٚ يَقماقن  ًٖ، وؽٚفٌ دوٕؽ بٚفَِٔؾ مـ افْهٔحٜ، ويُقن تٍْٔذهؿ أـثر بى وافذيـ يزوِّ

ب٘جراءات ؽر مرؽقب ؾٔٓٚ، يٗدِّي وشىٚء إٓسٕٝ خدمٜ منٚهبٜ بٍُِٜ أؿاؾ، حتاك 

يف  فق أجريٝ مـ مخًٜ إػ ظؼة صٍَٚت يف افًْٜ، ؾ٘ن تقؾر مخًاغ إػ مئتال دوٓر

ًٚ ـٌرًا   ـؾ صٍَٜ جيّع مٌٌِ
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تًتز ذـتٚ )إي ترياد( و)صاقاب( ماـ افؼاـٚت افقشأىٜ ظاز إٓسٕاٝ ذات 

افرابحٜ  IPOافٍُِٜ افَِِٜٔ، إذا أظىٚك افقـٔؾ افٍرصٜ فِّنٚرـٜ يف أحد ذـٚت افا 

 ظز إٓسٕٝ حٚؾظ ظذ إخالصؽ: ٕن وشٔىؽ ظّؾ ظذ اـتًٚبف 

ؿقن يف ٕقادي افؼاء تِؽ يًَقن يف ؾخ إٍٕٚق اداٚل ماـ  إن إصخٚص افذي يتًقَّ

ًٚ مَداره ثالثغ دوٓرًا، ثؿ ظِٔؽ بًد ذفؽ  ًٚ شْقي أجؾ تقؾر ادٚل، ظِٔؽ أن تدؾع ؿًى

دة فُل تًْؿ بخهٍؿ دسٍم   أن تِتزم بؼاء أصٔٚء ممدِّ

ة افتجزئٜ افٔقم إخٍوٝ ؿّٜٔ افتخٍٔوٚت بًٌٛ ادْٚؾًٜ افنديدة بغ أشقاق ُتٚر

افتل تَدمٓٚ هذه افْقادي بنُؾ ـٌر، هذه افْاقادي ٓ تٌَاؾ افُقبقٕاٚت وـثاٌر ماـ 

ادْتجٚت افتل تًتِٓؽ بُثرة ـٚحلٌقب وادحٚرم، يُّـ أن ُتنسى بٚفُقبقٕاٚت بادًٓ 

 مـ آصساك يف هذه افْقادي 

مْتٟ ؾ٘ن افىًٌٜٔ افٌؼياٜ شاتدؾًؽ إػ  إوٚؾٜ إػ ذفؽ، إذا اصسيٝ افُثر مـ أي

ًٚ ؾ٘ن ذفؽ بٚفىٌع شٔيُّ بؽ   اإلهاف يف اشتٓالـف، وإذا ـٚن هذا ادْتٟ ضًٚم

ًٚ 51تْتٓل حقايل  % مـ افزجيٚت يف افقٓيٚت ادتحدة بٚفىالق، وهذا فٔس خزًا شٔئ

د افهحٜ ادٚفٜٔ فِّقاضْغ فِهحٜ افًٚضٍٜٔ وافً  َِٜٔ فًٚئالتْٚ، بؾ هق خىر داهؿ هيدِّ

ٌٜ جادًا، إواٚؾٜ إػ أن ادارء يااخن  إن ٍَٕٜ افزوجٜ ادىَِٜ وأجقر ادحٚمغ مرتًٍ

افتقؾر افْٚجؿ ظـ ادناٚرـٜ يف ثّاـ ادْازل وتُاٚفٔػ احلٔاٚة، ـاام أن افٍَْاٚت افتال 

ة ثٕٜٚٔ ؿد تُاقنشٔتحِّٓٚ ـؾ مـ افزوجغ فِنًقر بٚفًًٚدة      ظْدمٚ ُيهٌحٚ ظٚزبغ مرَّ

 ـٌرة 
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% وهاال ربااع ًٕااٌٜ افىااالق ظْااد 16تٌِااغ ًٕااٌٜ افىااالق يف افًااٚئالت افٔٓقديااٜ 

ٚن  ُّ ًٜ بٌَٜٔ افً  إمرئُغ، إنَّ ذفؽ يدظؿ افقوع ادٚيل فًِٚئالت افٔٓقديٜ مَٚرٕ

ُاـ هْاٚك . يتؿ بنُؾ ظِّل اـتنٚف أشٌٚب هذا إٓخٍٚض يف ًٌٕٜ افىاالق، ف

بًض إشٌٚب افٔٓقديٜ افقاوحٜ افتل ختىر يف افٌٚل، إن إخٍاٚض ًٕاٌٜ افىاالق يف 

جمتّع مٚ يزيد افوٌط آجتامظل افذي يدؾع افًٚئالت إػ ادحٚؾيٜ ظذ متٚشآُٚ، ـاام 

فاقا اهاتاممٓؿ ظاـ  د إزواج افٌر شًداء بٍرص ظديدة فُل حيقِّ أن افدخؾ افًٚيل يزوِّ

إػ حتَٔؼ أهداف اجتامظٜٔ ومٚديٜ أخارى، حتاك يف افزجياٚت افٌار  ظالؿٚهتؿ افزوجٜٔ

ًٚ يف  شًٔدة ئّاؾ إزواج إػ آشاتّرار ؾٔٓاٚ ـاام ؾًاؾ مقشاك ضاقال أربًاغ ظٚما

 افهحراء، وربام يُقن تٚريخ افٔٓقد افىقيؾ يف ادًٕٚٚة ؿد امتدَّ إػ افزواج 
 

ًٚ جادًا ؾَاد ـاٚن يتناٚجرا ن ويتخٚصاامن ضاقال ـٚن زواج شٚدي ومقريس تًًٔا

رت شٚدي أن تىِٛ افىالق  ًٚ مـ افزواج ؿرَّ  وشتغ ظٚم
ٍٜ  افقؿٝ، بًد ثالث

وؿٍٝ شٚدي أمٚ افَٚيض فتند فف ؿٚئّٜ بًٚدات زوجٓٚ افًٔئٜ افتل جًِٝ حٔٚهتاٚ 

 مًف ٓ حُتتّؾ 

ًٚ ماـ »إٔهٝ افَٚيض بٚهتامم هلٚ ثؿ ؿٚل:  ٓ أصادق هاذا، بًاد ثالثاٜ وشاتغ ظٚما

  شا تىٌِغ افىالق بًد ـؾ هذه افًْقات؟افزواج، دٚذ

 ش يٍُل، . أظد أحتّؾ!!»أجٚبٝ شٚدي: 
 

ٌّدون ادزياد ماـ  إوٚؾٜ إػ أن افىالق اددين ُيقِؿع إزواج افٔٓقد يف ادنٚـؾ، ويتُ

ة ثٕٜٚٔ  ْقا مـ افزواج مرَّ ُّ  افٍَْٚت فِحهقل ظذ افىالق افؼظل: فٔتّ
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ًٚ فَِٕٚقن افديْل جيٛ أن يزز  بًاد أن تٍناؾ  شاحهاؾ»افرجاؾ وثَٔاٜ تادظك ضٌَ

ؿٌاؾ أن يهاٌ  افىاالق  شاحهاؾ»جٓقد إَٕٚذ افزواج، وظذ افزوجٜ أن تٌَاؾ وثَٔاٜ 

ًٚ بف، بدون هذه افقثَٜٔ ؾ٘ن إضٍٚل افذيـ يقفدون يف افزواج افثٚين ُيًتزون ؽار  مًسؾ

 ذظٔغ يف افديـ افٔٓقدي 

وجتاف هاذه افقثَٔاٜ، يف افَإٚقن حتدث ادنٚـؾ ظْدمٚ يرؾض افرجاؾ أن ُيًىال ز

افٔٓقدي يُّـ فِرجؾ أن يتزوج بدون هذه افقثَٜٔ، إذا مجع تقؿٔاع مئاٜ حٚخاٚم، أماٚ 

افزوجٜ ؾال ينِّٓٚ هذا آشتثْٚء، وتيؾ حتٝ رمحاٜ افازوج، ظاذ أيِّ حاٚل ـاؾٌّ ماـ 

 ًٚ ًٚ ومٍُِ  افىالق اددين وافؼظل يُّـ أن ُيهٌ  بنً

حيتٍظ افًديد مْٚ بًٌض ادٚل َٕدًا فدؾع افٍَْٚت افىٚرئاٜ، وفُاـ إذا ـْاٝ حتاتٍظ 

ًٚ تتازع  هبذا ادٚل يف حًٚب شقق ادٚل، أو حًٚب ادخٚري يف بْؽ ظٚدي ؾٖٕٝ ظِّٔا

ًٚ، ؾًذ إؿؾ  هلذا افٌْؽ، إذا ـْٝ تريد أن تتزع بٌِّغ يهؾ إػ مئٚت افدوٓرات شْقي

ًٚ يف افيائٛ  اخس ًٚ ٌٕٔاًل، وتًُٛ مْف ختٍٔو ًٚ يدظؿ هدؾ  تزظ

% ظاـ افًْاٌٜ يف مْازل 3إػ  6تٌِغ ًٌٕٜ أشقاق ادٚل يف افٌْقك افتجٚرياٜ ماٚ باغ 

م بٌِٝ افًٌْٜ يف مٗشًٜ تنٚرفز صقاب َون 1999%، يف ظٚم 51افًّنة، أي أؿؾ با 

ـ افٌْاقك افُازى تادؾع %، إن بْؽ ؾرشٝ يقٕٔقن، وؽاره ما18 4ظذ أشقاق ادٚل 

 ًٚ % أو أؿؾ، إذا ـْٝ تريد َٕقدًا يًٓؾ احلهاقل ظِٔٓاٚ ب٘مُٕٚاؽ أن تُتاٛ 8 1شْقي

ًٚ ـحًٚب افنُٔٚت، َيِّؽ افًامهة أخرون ًٕٛ  ًٚ ظذ حًٚب فًِّنة متٚم صُٔ

 ظذ إشقاق ادٚفٜٔ ٓ تَؾ جٚذبٜٔ ظـ هذه افًْٛ 
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ُٔحًـ وُيًٚء اشتخدامٓٚ، وإٔٚ ٓ أظْل ب٘شاٚءة  ّٝ بىٚؿٚت افدؾع ادًٌؼ ف ِّّ فَد ُص

آشتخدام ًٌٕٜ افٍٚئدة افًٚفٜٔ افتل تتهػ هبٚ ذـٚت افدؾع ادًٌؼ، وإٕام أظْل ـٔػ 

 تًتٍٔد مـ ذـٚت افدؾع ادًٌؼ؟

ٍٜ ٓ تريد دؾع ثّْٓاٚ افَٚظدة إوػ: ٓ تًتخدم بىٚ ؿٜ افدؾع ادًٌؼ فدؾع ثّـ حٚج

يف افنٓر افَٚدم، إذا ـٚن دخِؽ أو افَْقد افتل حتهؾ ظِٔٓاٚ ٓ ُتٌىِّال ٍَٕٚتاؽ ؾٖٕاٝ 

 تًٔش ؾقق مًتقى دخِؽ 

إن ديقن افٌىٚؿٜ مًٌَٜ افدؾع أشقأ ٕقع مـ إٔقاع افديقن، وجيٛ ُتٌْٓٚ ـام ُيتجْاٛ 

م ؾرظقن، إذا تراـّٝ ديقن افٌىٚؿٚت مًاٌَٜ افادؾع افىٚظقن افذي أرشِف اهلل ظذ ؿق

ض افديـ بٌىٚؿٚت مْخٍوٜ افًٌْٜ، وبٚفَروض ادْزفٜٔ مْخٍوٜ افًْاٌٜ، وؽرهاٚ  ظقِّ

 مـ وشٚئؾ آدخٚر 

مـ ٕٚحٜٔ أخرى تًتز بىٚؿٚت افدؾع ادًٌؼ ضريَٜ جٔدة فالشتٍٚدة مـ افديـ افذي 

ًٚ ٓ ؾٚئدة فف، ؾٚفٍسة افتل تَْيض بغ إٍٕٚق      اداٚل ودؾاع ؾاقاتر افٌىٚؿاٚت تًتاز ؿروا

ًٜ إػ ذفؽ إذا أردت أن تًتٌؾ ؾقائد ظٚئِٜ ديًٍُري فٌىٚؿٚت ًٚ مـ افٍٚئدة، إوٚؾ      خٚفٔ

 % ظذ مٚ إٍَٔتف 1افدؾع ادًٌؼ يُّْؽ أن حتهؾ ظذ حًٍؿ ؿدره 

فُل تًتٍٔد بنُؾ ـٚمؾ مـ هذه افٍرصٜ، جيٛ أن تًتخدم هذه افٌىٚؿٚت فِادؾع 

: ب ًٜ دًٓ مـ افٌىٚؿٚت إخرى، ـام أن ذفؽ جيًؾ مراجًٜ دؾاس صأُٚتؽ أـثار شآقف

 ٕٕؽ تُتٛ صُٔٚت أؿؾ 
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ًٚ، وترياد أن حتاٚؾظ ظاذ  إذا ـٚن إدمٕٚؽ ظذ اشتخدام بىٚؿٚت افادؾع ادًاٌؼ ؿقيا

 افتقازن، اشتخدم افٌىٚؿٚت افتل تُقن افٍٚئدة ؾٔٓٚ هل إؿؾ 

ىٚؿٜ، أو . يُـ فديؽ افقؿٝ فٌِحٞ ظـ افٌىٚؿٜ إذا ـْٝ تريد احلٍٚظ ظذ ٍٕس افٌ

ذات افٍٚئدة إؿؾ اتهؾ بؼـاٜ افٌىٚؿاٜ، واضِاٛ مآْؿ أن يٍواقا ًٕاٌٜ افٍٚئادة، 

 أخزهؿ إٔؽ تريد ًٌٕٜ أؿؾ، أو إٔؽ شتٌرِّ ٕقع افٌىٚؿٜ 

إن افؼـٚت تريد احلٍٚظ ظِٔؽ: ٕن احلهقل ظذ زبقن جديد أمٌر مٌُِػ فٌِٚياٜ، 

ٍّوقا فؽ افًٌْٜ ظاذ افتٍِٔاقن إذا ـْاٝ حتاٚؾظ ظاذ دؾاع وفديؽ ؾرصٜ  ـٌرة بٖن ي

ًٚ ويستٛ ظِٔؽ دؾع افٌراماٜ ؾِاديؽ ٍٕاس افٍرصاٜ،  ؾقاترك، وإذا ـْٝ تتٖخر أحٕٔٚ

ًٚ شًٍِٔقن فِّحٚؾيٜ ظِٔؽ ـزبقن   ؾَط اتهؾ واضِٛ مْٓؿ إفٌٚء افٌرامٜ، ؽٚفٌ

مًيؿ افٔٓقد ممْقظغ مـ امتالك افًَاٚرات، فاذفؽ .  يف بدايٜ افَرن افًؼيـ ـٚن

ينتٌؾ يف جمٚل افزراظٜ إٓ افَِٔؾ مـ افٔٓقد، فُـ يف افقٓيٚت ادتحدة يِّاؽ افٔٓاقد 

 مْٚزهلؿ بًٌْٜ تٍقق بَٜٔ افًُٚن، وذفؽ بًٌٛ ثروهتؿ وصًقرهؿ بٕٚمـ 

خٍض مًاتقاهٚ إذا . ختىط فالٕتَٚل ـؾ ظدة شْقات، أو إذا . تُـ تَىـ مْىَٜ يْ

 ؾ٘ن اشتئجٚر صَٜ أو مْزل ينٌف اشتئجٚر شٔٚرة، وجيٛ أٓ تَقم بذفؽ 

إن امتالك مْزل شُٔقن فف تٖثر إجيٚيب ـٌر ظذ ووًؽ ادٚيل، إن حجر إشٚس يف 

ٕيٚم افييٌٜ افٍٔدرايل هق اإلظٕٜٚ ادٚفٜٔ دٚفُل ادْٚزل، افتل تَتىاع ماـ ؾٚئادة افادؾع 

ًٚ يف افًْقات إوػ مـ افتًَأط، اظاتامدًا ظاذ بٚفتًَٔط و ائٛ ادِ ُٜٔ، وخهقص

% ماـ ٍَٕاٚت 41إػ  15ًٌٕٜ افييٌٜ اهلٚمنٜٔ افتال تادؾًٓٚ يُّاـ أن تاقؾر ماٚ يب 
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    افًُـ، إذا . تًتٍد مـ هذه اإلظٕٜٚ ادٚفٜٔ ؾًّْك ذفؽ إٔؽ تًُغ ـؾ صخٍص ماٚ ظادا

 ًٍٕؽ 

ٓاًم يف مْزفاؽ، وهاق أماٌر ٓ يااقؾِّره يئٌٜ ؾٖٕاٝ تٌْال أشااإواٚؾٜ إػ افٍٚئادة افا

ًٜ يف افٍسة إخرة بًُس ؾسة افتواخؿ يف  َِّٝ ـٍِٜ افًُـ ثٚبت آشتئجٚر أبدًا، فَد ط

َٝ زيٚدة ًٌٕٜ اإلجيٚر، وبٚمتالك ادْزل تُاقن  ِ
ٍِ ـَ ٍر إٔٝ  افًًٌْٔٚت وافثامْٕٔٚت، ـّٗجِّ

ٌّٝ ًٌٕٜ اإلجيٚر افتل تدؾًٓٚ خلًّٜ ظؼة إػ ثالثغ ًٚ ؿد ث   ظٚم

 ًٚ يف افًديد مـ احلٚٓت ـٕٚٝ دؾًٚت افتًَٔط مًٚويٜ فدؾًٚت اإلجياٚر وخهقصا

 يف هنٚيٜ افتًًْٔٚت ظْدمٚ إخٍوٝ ًٌٕٜ إؿًٚط 

إن آشتثامر إـز فِّتَٚظديـ هق اماتالـٓؿ دْاٚزهلؿ، ويف افًدياد ماـ احلاٚٓت 

رت أن متِؽ مْز ًٓ ٓ تُاـ ـًاقًٓ ظْادمٚ يُقن هذا هق آشتثامر افقحٔد هلؿ، إذا ؿرَّ

تنسي بٚفتًَٔط، ؾربع بٚدئٜ مـ افٍٚئدة شتٍُِؽ آٓف افدوٓرات ظذ ضقل شْقات 

افتًَٔط، وإمر يًتحؼ ادًٚومٜ، إن ادْٚؾًاٜ فِحهاقل ظاذ زباقن يناسي مْازًٓ 

ِّٔدة   بٚفتًَٔط صديدة، وفديؽ ؾرصٜ فِحهقل ظذ صٍَٜ ج

را ادزياد  ادقوقظٚن أخران ادتًَِٚن بؼاء مْزل بٚفتًَٔط، وافِذان يُّـ أن يقؾِّ

 مـ ادٚل مهٚ: افدؾًٜ إوػ، وؾسة افتًَٔط 

% مـ ثّـ ادْزل، وجٛ ظِٔؽ أن تدؾع تاٖمغ 61إذا ـٕٚٝ افدؾًٜ إوػ تَؾ ظـ 

% مْذ افٌدايٜ أمُْؽ أن تقؾِّر مئٚت افادوٓرات ـاؾ 61افؼاء بٚفتًَٔط، وإذا دؾًٝ 

ؽ أن تدؾع تٖمغ افؼاء بٚفتًَٔط، تٖـد مـ إيَٚف افدؾع ظْدمٚ تٌِاغ شْٜ، إذا ـٚن ظِٔ

% مـ ثّْف، مًيؿ افْٚس ٓ يْتٌٓاقن هلاذا إمار، ويًاتّرون يف 61حهتؽ يف ادْزل 
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ر  افدؾع، وٕن مًيؿ افٌٚئًغ بٚفتًَٔط يَاٚومقن إفٌاٚء تاٖمغ افااؼاء بٚفتًَأط مارَّ

ًٚ حيّل ماٚفُل ادْاٚزل ظاٚم  ريـ ظاذ تًآٔؾ 1998افُقٌٕرس ؿٕٚقٕ م، وجياز اداٗجِّ

 افًِّٜٔ 

ًٚ تٗثر ظِٔؽ تاٖثرًا  إن آختٔٚر مٚ بغ افتًَٔط ظذ ضقل مخًٜ ظؼة أو ثالثغ ظٚم

ِّٔزة إَٕٚص ًٌٕٜ  ًٚ ؾٖٕٝ تًُٛ م ـٌرًا، ؾ٘ذا اخست افتًَٔط ظذ مدى مخًٜ ظؼة ظٚم

ـْٝ تدؾع تٖمغ افاؼاء افٍٚئدة ٕهػ درجٜ، وإٓتٓٚء بنظٜ مـ دؾع إؿًٚط، وإذا 

 ًٚ  بٚفتًَٔط ؾًٔتقؿػ افدؾع بنظٜ أيو

ًٚ فـ تدؾع دؾًٚت أؿؾ مـ دؾًٚت افتًَٔط ظاذ مادى  تذـر إٔف بًد مخًٜ ظؼة ظٚم

ًٚ ظذ اإلضاالق ـامفاٍؽ دْزفاؽ بٚشاتىٚظتؽ أن تًاتديـ  ًٚ، بؾ فـ تدؾع صٔئ ثالثغ ظٚم

 مُِٔتف 

ًٚ ٓمتالك مْ زل إوٚؾٜ إػ افَرض افتَِٔدي فااؼاء ويف حٚفٜ ذاء شٔٚرة ؾ٘ن ؿرو

: ٕن بٚشتىٚظتؽ أن ختٍض مـ ًٌٕٜ افٍٚئدة   شٔٚرة شُٔقُن أخػَّ

 ًٚ ًٚ حُقمٔا إن ؾٚئدة ؿرض امتالك مْزل مثؾ ؾٚئدة ؿرض افتًَٔط يقؾِّر ظِٔؽ ختٍٔو

%، وفُـ إذا اصسيٝ شٔٚرة بٍٚئدة ؿِِٜٔ جادًا شأُقن افقواع 41إػ  15يساوح مـ 

 أؾوؾ 

هْٚك ظالؿٜ وثَٜٔ بغ صحتؽ وثروتؽ، إن صحتؽ اعًديٜ وافًَِٜٔ تٗثر مٌٚذًة 

ظذ ؿدرتؽ ظذ افًُاٛ، وؽْالٌّ ظاـ افَاقل أن افٍحقصاٚت افدورياٜ فِقؿٚياٜ ماـ 

م  س إشْٚن، هل أؿؾ ـٍِٜ بُثر مـ مًٚعٜ مرض متَدِّ  إمراض وتًقُّ



 الظاهرة اليهودية

 - 669 - 

 قشاط مًرؾاٜ باٚؿل إمارئُغ،يّتٚز افٔٓقد بّٖن مًرؾتٓؿ يف افىٛ تزياد ظاذ مت

ُِّاًم مـ ؽرهؿ  % مـ إضٌٚء إمرئُغ مـ افٔٓقد 15، ـام أن ؾٚفٔٓقد أـثر تً

ومـ ادٗـد أن ـّؾ ظٚئِٜ هيقديٜ يقجد ؾٔٓٚ ضٌٔٛ واحد ظذ إؿؾ، وٕهنؿ ؿٚدرون 

ًٚ آخار، ويَقماقن بٖبحاٚثٓ ؿ ظذ افتًٌر يًٖل افٔٓقد افُثر مـ إشئِٜ، ويىٌِقن رأيا

اخلٚصٜ، هْٚك افُثر مـ افتَدم افذي حيدث يف افًٚحٜ افىٌٜٔ بحٔٞ يًتحٔؾ ظاذ أي 

 ضٌٔٛ أن يُقن بٍّرده خٌرًا بُؾ رء 

يَاقل فٔاقهول مادير أـااز دراشاٜ ظاذ مقوااقع اشاتخدام اإلثْٔاٚت ادختٍِااٜ 

ٜ ٓبد أن هْاٚك تًِأامت متًَِا»فِخدمٚت افىٌٜٔ يف ـتٚبف )افهحٜ افًَِٜٔ يف اددن(: 

بٚفتٖمغ ظذ افًالمٜ مٌروشٜ يف افًٚئالت افٔٓقديٜ وافتَٚفٔاد افدئْاٜ، يُّاـ اظتٌاٚر 

ًٚ ٕحق افقؿٚيٜ مـ إمراض وآشتنٍٚء مـ إمراض  افٔٓقد ظذ أهنؿ متقجٓقن تٚرئ

افًَِٜٔ واعًديٜ، ٕتٔجٜ فذفؽ يًتنر إضٌٚء افٔٓقد افًٍْٔغ وافًٚديغ بتاقاتر أـثار 

  شوافُٚثقفٔؽ مـ افزوتًتٕٚٝ

ًٚ ٕمَْؽ ادٚيل افٍُِٜ افًٚفٜٔ فِرظٚيٜ افهحٜٔ ظاذ إماد افىقياؾ، إن  مـ ادٓؿ أيو

افًديد مـ شٔٚشٚت افرظٚيٜ افهحٜٔ ضقيِٜ إماد حتاّدد ضًٌٔاٜ افتٌىٔاٜ ادٚفٔاٜ افتال 

 تقّؾرهٚ، وافتًقيوٚت ادتًَِٜ بٚفرظٚيٜ افتّريؤٜ يف ادْزل 

ِّام ـزت يف افًـ أصٌحٝ ا فتٌىٜٔ مٍُِٜ أـثار، وفُاـ إذا ـْاٝ دء احلاظ إػ ـ

 درجٜ احتٔٚجؽ إػ هذه اخلدمٚت، ؾَد تٗدي إػ إؾالشؽ وإؾالس ظٚئِتؽ 

حٚول احلهقل ظذ خدمٚت ضٌٜٔ ظذ اددى افىقيؾ إذا ـْٝ يف مْتهاػ ظّارك، 

ًٚ احرص ظذ أن يِّؽ وافاداك مثاؾ  وـْٝ تًتىٔع دؾع افتُٚفٔػ، إذا ـْٝ أصٌر شْ
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ًٚ، ؾٖٕاٝ ماـ هذه افت ِٜ بٚفاؽ أيوا ٌىٜٔ، فٔس دهِحتٓام ؾَاط، وإٕاام ماـ أجاؾ راحا

 شِٔجٗون إفٔف يف افْٓٚيٜ 

يتُٚشؾ افْٚس ؾٔام يتًِؼ بٍقاتر اهلٚتػ ـام يتُٚشِقن يف حٍظ أماقاهلؿ يف افٌْاقك 

هنؿ يتًُّقن بًْٚد بخدمٚت افتجٚريٜ، يًتّر اداليغ مـ افْٚس بدؾع ؾقاتر ظٚفٜٔ: ٕ

% ماـ خادمٚت 51حاقايل  AT&Tفُِّٚدٚت افًٌٔدة، متِؽ ذـٜ  AT&Tذـٜ 

ق، بجٍٓد ؿِٔؾ تًاتىٔع أن تَتىاع جازءًا  ٌُّقن افتًقُّ ادُٚدٚت افًٌٔدة: ٕن افْٚس ٓ حي

دؾع إؿؾ ظْادمٚ تِا   AT&Tـٌرًا مـ ؾٚتقرة تٍِقٕؽ افنٓريٜ، تىِٛ مْؽ ذـٜ 

ء ختٍٔوٚت ظذ ؾٚتقرتاؽ، وتىِاٛ أـثار ماـ أوفئاؽ افاذيـ يريادون ظِٔٓؿ يف إجرا

 ادًٚمهٜ يف أربٚح افؼـٜ 

اظتامدًا ظذ اشتخدامؽ فُِّٚدٚت افًٌٔدة يُّـ أن تاقؾر مئاٚت افادوٓرات ـاؾ 

ظٚم، هْٚك ذـٜ إم  د  أي، وردـاقم، وذـاٜ شازيْغ، وافًدياد ماـ افؼـااٚت 

% مع دؾع ؿًط صٓري، فذفؽ ظِٔؽ أن 11 إخرى، وهل ختٍض شًر افدؿَٜٔ بًٌْٜ

ض افًَط افنٓري، وهُذا تًاتىٔع بًِّٔاٜ  حتًٛ إن ـٚن ختٍٔض شًر افدؿَٜٔ يًقِّ

 حًٚبٜٔ بًٔىٜ أن تقؾِّر افُثر 

خالل حٔٚتؽ شقف تنسي مٚ ؿّٔتف مئٚت إفقف مـ افدوٓرات، مـ افًأٚرات 

ِِّٓاٚ و أٓت وآفُسؤٕٚت، وبام إٔؽ ٓ تًتىٔع أن تُقن خٌرًا يف آخِر ادْتجاٚت ـ

 جيٛ أن تتًِؿ أؾوؾ صٍٚت وؾقائد ادْتجٚت افتل ختىط فؼائٓٚ 
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تيٓر إبحٚث أن افٔٓقد يىٌِقن مًِقمٚت ظـ ادْتجٚت افتل يريدون ذاَءهٚ أـثر 

ًٚ أن جيد اإلًٕٚن أؾوؾ ادْتجاٚت: ٕن مـ ادًدل افًٚم فٌَٜٔ افْٚس، مـ ادٍٔد اؿته ٚدي

 إصالح إصٔٚء مُِػ ومزظٟ يف آٍن واحٍد 

بًض ادْتجٚت ٓ يقجد هلٚ أي صٕٜٔٚ ظذ اإلضالق، راجع دراشٚت افقثقؿٜٔ افتال 

مٓٚ جمالت )تَاٚرير ادًاتِٓؽ( ؿٌاؾ ذاء ادْتجاٚت وهال مقجاقدة يف مُتٌتاؽ  تَدِّ

َّٜٔ، وتًتىٔع احلهقل ظِٔٓٚ  ًٚ هبٚ ادحِ  وفق . تُـ منسـ

ًٚ افهْػ افذي تريد ذاَءه بٚشتىٚظتؽ أن تًتٍٔد مـ أحاد ادقاؿاع  ر متٚم ظْدمٚ تَرِّ

 ظذ إٓسٕٝ افتل تقؾِّر فؽ أؾوؾ إشًٚر، ومـ هذه ادقاؿع:

Shopper.com  وbottomdollar.com  
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 الفصل السادس:

ّٔاز افٍاردي واإلباداع: ؿد يي ًٖ أن افٔٓقديٜ ديـ تَِٔدي ٓ ينجع افتّ ـ افًٌض خى

ز ظذ تٚريف وـتٚبٚتف افدئْٜ  ـّ  ٕٕف ير

ظذ افًُس مـ ذفؽ تًتز هذه افهٍٚت ممٔزة فِنخص افٔٓقدي، وبدأ هذا افتّٔز 

مْذ ظٓد إبراهٔؿ ظِٔف افًالم، افذي جٚء بًَٔادة افتقحٔاد يف افقؿاٝ افاذي ـاٚن ؾٔاف 

 عّٔع يًٌدون إصْٚم، وـٚن وافده ئٌع هذه إصْٚم ا

. يًتىع إبراهٔؿ ؿٌقل ؾُرة أن هذه إصْٚم متِؽ افَقة فذفؽ ؿٚم بتحىّٔٓٚ، وياٚ 

هلٚ مـ مًرـٜ ـٚن ظِٔف أن يقوٓٚ، هْٚك افًديد مـ افَهص ظاـ إباراهٔؿ . تاِٖت يف 

ُد مْذ ؿرون   اإلٕجٔؾ، وهل ُتَردَّ

ًٚ ـٌرًا يف افًـ يريد ذاء صٍْؿ ممتٚز، ذات يقم، ظْدمٚ ـٚن إ براهٔؿ ضٍاًل إتير زبقٕ

يٚفؽ مـ أمحؼ، »وشٖفف ظـ ظّره ؾٖجٚبف بٖٕف يٌِغ افًًٌغ مـ ظّره، ؾَٚل فف إبراهٔؿ: 

 ش ـٔػ تًٌد صْاًم أصٌر مْؽ بُثر؟ فَد ُصْع بٕٚمس ؾَط

ًٚ وحىَّؿ ـؾ إصْٚم مٚ ظدا أـز صاٍْؿ ؾٔٓاٚ، ثاؿ  يف ؿهٜ أخرى، أخذ إبراهٔؿ ؾٖش

ِّؼ افٍٖس يف يد ذفؽ افهْؿ، وظْدمٚ ظٚد وافد إبراهٔؿ ؽوٛ وواجف ابْف، ؾَاٚل فاف  ظ

، أّس وافاد إباراهٔؿ ظاذ أن هاذا إمار شإن افهْؿ إـز هق افذي ؾًِٓاٚ»إبراهٔؿ: 

ًٚ »مًتحٔؾ: ٕن  إٔهٝ ؾَاط إػ »، وهْٚ ؿٚل إبراهٔؿ: شإصْٚم ٓ يُّـ أن تًٍؾ صٔئ

 ش ًٕٚؽمٚ تَقفف بِ
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ويف ؿهٜ أخرى، أمر ترا )وافد إبراهٔؿ( ابْف بقوع افىًٚم وافٌْٔذ أماٚم إصاْٚم، 

هلؿ أؾقاه وفُآْؿ ٓ يتحادثقن، وهلاؿ »وظْدمٚ . يٖـؾ إصْٚم افىًٚم، ؿٚل إبراهٔؿ: 

آذان وفُْٓؿ ٓ يًًّقن، وهلاؿ إٔاقف وفُآْؿ ٓ يناّقن، وهلاؿ أيادي وفُآْؿ ٓ 

، وؿاد اواىُّر تارا بًاٌٛ افَإٚقن أن شفُْٓؿ ٓ يّنقن هبٚ يتْٚوفقن هبٚ، وهلؿ أرجؾ

أٓ تًِؿ أن ادِؽ هاق إفاف »حُيي ابْف إػ ادحُّٜ دحٚشٌتف ظذ مٚ ؿٚفف، ؾًٖفف احلٚـؿ: 

، أجاٚب شمجٔع ادخِقؿٚت افنّس وافَّر وافْجقم، وأنَّ ظِٔؽ ضٚظتف يف ـؾ إمقر؟

ؼق وتٌرب يف افٌارب، إذا اشاتىٚع مْذ بدء افزمـ، وافنّس تًىع مـ اف»إبراهٔؿ: 

ادِؽ أن يٖمر افنّس بٚفًىقع مـ افٌرب وافٌروب يف افؼق، ؾًٖظِـ ظذ اداك أن 

 ، مْذ ذفؽ احلغ، وافٔٓقد حيٚشٌقن افًِىٚت شإفف افُقن

ـذفؽ يَقد اإلٕجٔؾ افٔٓقد إػ اظتَاٚد باّٖن فادهيؿ احلاؼ باؾ مّٓاتٓؿ أن يُقٕاقا 

إٔٚ . أخاسـؿ »، شإن افٔٓقد هؿ صًٛ اهلل ادختٚر»ٕجٔؾ: خمتٍِغ ظـ ؽرهؿ، يَقل اإل

ُٕٕؿ أـثر ظددًا أو ؿقًة، و. أخسـؿ بًٌٛ تٍقؿُؿ إخالؿل أو افروحال أو افًَاع، 

  شوإٔتؿ فًتؿ ـذفؽ، فَد اخستُؿ ْٕٕل أردت ذفؽ

اظِؿ أنَّ ذريتؽ شقف ُتتّاع يف أرٍض فًٔاٝ هلاٚ، وشاقف »ثؿ ؿٚل اهلل إلبراهٔؿ: 

د أربًّئٜ ظٚم، فُْْل شٖحَؼ افًدافٜ يف إماٜ افتال شتواىٓدهؿ وشأخرج ُتوىٓ

  شافٔٓقد بٌْٚئؿ ـٌرة

 
ٍ
ؾ إضٚرًا يًّ  فِٔٓقد أن يتكؾقا ويٍُروا بنُؾ خمتِػ، وـجزء ُِّ إن افٔٓقديٜ تن

مـ تربٔتٓؿ افدئْٜ يتًِؿ أضٍٚل افٔٓقد افًزيٜ، وهل فٌٜ تَرأ بٚفًُس )مـ افّٔاغ إػ 

ًٚ افًٔٚر( وهل  ٚ أبجديٜ خمتٍِٜ متٚم
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ّٔز ـٚن مهدر ؿقة ظئّٜ فِنًٛ افٔٓقدي، يَقل  هذا اإلحًٚس بٚٓختالف وافتّ

، وافذيـ اصسوا ذـٚت 411شٚم ِزل أحد إؽْٔٚء ادقجقديـ ظذ ؿٚئّٜ جمِٜ ؾقربس 

ًٚ فديف افَْٚظٜ بَدرتف ظذ ترتٔٛ إماقر يف »تًٚين مـ منٚـؾ:  ـؾ طرف حيتٚج صخه

  شي تَتيض ؾٔف احلُّٜ احلََٜٔٔ افذهٚب يف آُتٚه أخرافقؿٝ افذ

إن رؽٌٜ افٔٓقد يف بْٚء آشتَالفٜٔ تٌدأ مْذ افقٓدة، ظْدمٚ يتؿ اختٔٚر اشؿ افىٍاؾ، 

ًٚ وافده، ـؾ  ؾال جيقز يف تَٚفٔد افٔٓقد تًّٜٔ آبـ بٚشؿ أحد أؿربٚئف إحٔٚء وخهقص

هره، وجيٛ أٓ ئًش يف طالل صخٍص آخر، إن ُتّْٛ تًّٜٔ افىٍاؾ ضٍؾ هق شٔد م

، هق تَِٔد صاٚئع ظْاد افٔٓاقد إصاُْٚز شافهٌر»افٔٓقدي بٚشؿ أبٔف مع إوٚؾٜ ـِّٜ 

اإلصالحٔغ، افذيـ ؿدمقا مـ أدٕٚٔٚ وأوروبٚ افؼؿٜٔ، وافذيـ ينُِقن ؽٚفٌٔاٜ افٔٓاقد 

 يف افقٓيٚت ادتحدة 

ًا بٖنَّ تًّٜٔ افىٍؾ بٚشؿ أحد إؿربٚء إحٔٚء يُّـ أن يْاتَص ـام أنَّ هْٚك اظتَٚد

 مـ حٔٚة ذفؽ افنخص 

هْٚك مثٚل واو  ظـ هذه افًٚدة، اشاتِؿ إدجاٚر باروٍٕامن افهاٌر مُاٚن وافاده 

م، اشتّر إدجٚر افهاٌر 1994إدجٚر افٌُر ـرئٔس فؼـٜ )شٔٚؽرام ادحدودة( ظٚم 

   ل افسؾٔفبتْقيع اشتثامرات افؼـٜ فتنّؾ جمٚ

بِٔاقن دوٓر(،  4 11وؿد بٌِٝ اشتثامراتف ـاام ياع: ذـاٜ باقفٌٔرام ريُاقردز )

بِٔقن دوٓر(، إوٚؾٜ إػ اشاتثامراتف يف ذـتال: تاٚيؿ ورٕار  7 5ذـٜ إم  د  أي )

 ويقٍٕٔرشٚل شتقديقز 
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إن فًٚئِٜ بروٍٕامن ؿهٜ مثرة )وهل تًْل بٌِٜ افٔديش ادَُىِّر( هاٚجر جاد إدجاٚر 

ًٚ، ثاؿ 1889افهٌر إئُؾ بروٍٕامن إػ ـْدا مـ بهٚرابٔٚ ظٚم  ًٚ ٕٚجحا اس ؾْادؿ م وأشَّ

م إػ جٕٚاٛ افٍْادق، 1964ظّؾ ابْف صٚمقئٔؾ يف ُتٚرة ادؼوباٚت افُحقفٔاٜ ظاٚم 

وؿٌؾ مْع تًاٚضل افُحاقل يف أمريُاٚ اصاسى بَٚياٚ مًّاؾ افُحاقل ماـ مَىِّاريـ 

 أمرئُغ بٖشًٚر زهٔدة 

ٕف بٚفًُر ادحروق فٔخسع وفُل يتخِص مـ  افٍٚئض فديف مزج افُحقل بٚدٚء وفقَّ

اع واصاسى مًٚماؾ تَىار افُحاقل افتٚبًاٜ 1968افقيًُل ادّزوج، يف ظٚم  م تقشَّ

 عقزيػ أي شٔٚؽرام وأوٓده يف ـْدا 

ٕج  افًّؾ بنُؾ ـٌر: إذ ـٚن شٔٚؽرام ئٌع إػ اداقزظغ افاذيـ ـإٚقا بادورهؿ 

بقن افُحقل إ  ػ افقٓيٚت ادتحدة خالل ؾسة ادْع هيرِّ

م ؿدمٝ افؼـٜ شٍٔـ ـراون ويًُل افذي أصٌ  ماـ أـثار إٔاقاع 1934يف ظٚم 

ًٚ يف افًٚ.، اشتِؿ إدجاٚر افٌُار ظّاؾ وافاده صاٚمقئٔؾ ظاٚم  م، 1971افقيًُل مًٌٔ

ـّ وافّرم وؽرهٚ بام يتقاؾؼ مع تٌرات ظٚ دات وإٔتٟ افًديد مـ ادرـٌٚت ـٚفٍقدـٚ واِع

 إمرئُغ يف افؼب 

رت جمِٜ ؾقربس ثروة إدجٚر افٌُر ظٚم   بِٔقن دوٓر  6 4م با 1999ؿدَّ

َّٕاف ٓ تقجاد فادهيؿ ؿٔاٚدات واواحٜ، إذ ٓ  مـ افٌريٛ يف جمّقظٜ ؿقيٜ ـٚفٔٓقد أ

ث بٚشّٓؿ مثؾ جٔز جٚـًقن، إن ادجتّاع يقجد فدهيؿ ؿٔٚدة دئْٜ ـٚفٌٚبٚ، أو م تحدِّ

افٔٓقدي إمريُل هق ٕتٌٚج ٕصخٚص أؿقيٚء يرتٌىقن مع بًوآؿ بناٍُؾ وأًػ، 
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م 1994: ]يف ظاٚم شؾقروورد»وؿد ووَّ  هذا ادنٓد فٔقٕٚرد ؾٔغ يف مَٚل ٕؼتف جمِٜ 

ر ـٚن فًٔس بقٓك هق افنخص افاذي يّثاؾ ؿٔاٚدة إمارئُغ بقصاٍف رئأس ماٗمت

                  % ماـ افٔٓاقد يًرؾاقن 1رؤوشٚء ادْيامت افٔٓقديٜ افُازى يف أمريُاٚ، إن أؿاؾ ماـ 

 افًٔد بقٓك  

إن افٔٓقد حيٌقن أن يُقٕقا ؿٚدة إًٍٔٓؿ، وهؿ يتًٌاقن أخاريـ  :بّختك افًٌٚرة

 ؾَط ظْدمٚ يْٚشٌٓؿ ذفؽ 

بٚفتقاؾؼ ؾٔام بٔآْؿ، يَاقل  ظْدمٚ ُتتّع ادْيامت افٔٓقديٜ، ؾ٘هنؿ يتخذون ؿراراهتؿ

، حتاك يف شإن احلٚجٜ إػ افتقاؾؼ تدؾع اخلزاء إػ افتدخؾ، وتنجع ظاذ احلاقار»ؾغ: 

ؿ يف ادًٌد  َُّ ًٚ يتح  افُْٔس ؾ٘ن هْٚك جمًِ

إنَّ احلٚخٚم مقطٌػ يف ادًٌد، وهق يًّؾ وؾؼ وصٚيٚ ادجِاس، يتاٚبع ؾاغ افَاقل: 

، ُيٍاسض يف احلٚخاٚم أن يُاقَن ششأٌط بٔآْامهْٚك اهلل وظْٚك افْاٚس، وٓ يقجاد و»

م اإلرصٚد واحلُّٜ، فُْاف ٓ يِّاؽ ؿاقة إهلٔاٜ  ًٚ واشع اإلدٚم بٚفتقراة، وأن يَدِّ صخه

 خٚصٜ 

ِقا جمّقظااٚت مااع حٚخٚمااٚهتؿ Hasiolicبًااض افىقائااػ اهلًاادئُٜ ) َُّ      ( صاا

ًٚ، فُْٓؿ اشتثًْٚء مـ بغ افٔٓقد،  بنٍُؾ ظاٚم إن افَاٚدة وظٚصقا يف ُتًّٚت مٌَِْٜ ًٌٕٔ

افٌٚرزيـ يف ادجتّع افٔٓقدي هؿ رجٚل إظامل افٍٚظِقن افذيـ يدظّقن ادؼوظاٚت 

    اخلريٜ، أو ذوي افًاًّٜ يف دوفاٜ إهائٔاؾ، أو افاذيـ يادظّقن إبحاٚث افىٌٔاٜ يف

 ادٗشًٚت افٔٓقديٜ 
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مٜٔ، ؾٓق صٌُٜ بنُؾ أو بخخر ينٌف جمتّع افٔٓقد صٌُٜ إٓسٕٝ، إذ فٔس فف بْٜٔ هر

َِّٜ افتل ٓ يقجد هلٚ بدايٜ أو هنٚياٜ، وؾٔٓاٚ افَِٔاؾ ماـ  مـ إصخٚص وادْيَّامت ادًتَ

ٚفٜ جدًا، وإذا تًىَّؾ ؾرع مْٓٚ، ؾّ٘ن افرشٚفٜ تهؾ بْجاٚح ماـ خاالل  ًّ ٚ ؾ افَقاظد فَُّْٓ

 إجزاء إخرى مـ افنٌُٜ 

افًدياد ماـ اداْيامت  ـام هق احلٚل يف افتجًّٚت افًرؿٜٔ إخارى يِّاؽ افٔٓاقد

فَِٔٚم بٕٚظامل اخلريٜ وآجتامظٜٔ وافتًِّٜٔٔ، ـؾ مْيّٜ تًّؾ بنُؾ مًاتَؾ، وهلاٚ 

 إجْدة اخلٚصٜ هبٚ 

د وياتؿ حتريُاف، خاالل  يف وؿٝ إزمٚت ؾَط خُتتز ؾٚظِٜٔ ادجتّع افٔٓقدي ادقحَّ

ًٚ، وـاٚن  م ـٚن افًدو1973م وظٚم 1967اإلهائِٜٔٔ يف ظٚم  –احلرب افًربٜٔ  واوح

ًٚ ؾا٘ن احتاٚد اداْيامت افٔٓقدياٜ   UJAهْٚك حٚجٜ مِّحٜ إػ جٍٓد ـٌٍر، ـام ذـرٕٚ شٚبَ

اداٚل م، ـٕٚاٝ هْاٚك حٚجاٜ إػ 1973مجع مئٜ مِٔقن دوٓر َٕدًا خالل أشٌقع ظاٚم 

 فدظؿ افٍَْٚت افًًُريٜ 

ق إػ أ جازاء مٍْهاِٜ، بًد إتٓٚء إزمٜ ظٚد ادجتّع افٔٓقدي إػ شٚبؼ ظٓده وتٍرَّ

ًٚ، ؾا٘ن ادجتّاع افٔٓاقدي أصاٌ  اوٕٕف . حتدث أزمٜ ـٌرة مْذ أـثر مـ ظؼي ـ ظٚما

ًٚ أـثر مـ ؿٌؾ، ظْدمٚ يٖخذ افتٓديد صُؾ افزواج مـ أظاراق أخارى،  مًتَاًل ٓ مرـزي

أو ؤٚع اعٔؾ افَٚدم يٍَد ادجتّع ؾٚظِٔتاف: ٕن افتٓدياد فأس مٌاٚذًا أو ـٌارًا، أو 

 دي فف بجّع افتزظٚت يُّـ افته
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ظْدمٚ افتَك افرئٔس إيزهنٚور مع رئٔس وزراء إهائٔؾ باـ ؽقرياقن ؿاٚل افارئٔس 

ًٚ فاا »إمريُل:  ، ؾٖجاٚب باـ شمِٔاقن صاخص 171ماـ افهاًٛ أن تُاقن رئًٔا

ًٜ هق أن تُقن رئٔس وزراء دِٔقين وزير!»ؽقريقن:    شإـثر صًقب

 

يتؿ آحتٍٚل يف افديـ افٔٓقدي بٌِاقغ إضٍاٚل شاـ افٌِاقغ، يف افُْأس ظْادمٚ 

قن افثٚفثٜ ظؼة مـ أظامرهؿ ُيىِٛ مـ افىٍؾ أن يَارأ افتاقراة ويَاقد صاالة ياقم  ُّّ ُيت

افًٌٝ، تَٔؿ افًٚئِٜ احتًٍٚٓ يُقن صٌل أو ؾتٚة افٌٚرمتٔزؾٚه مرـز آهاتامم ؾٔاف، يناٌف 

ف ادًٔحٔقن يف حٍِٜ افتٖـٔد فالحتٍٚل بٌِاقغ أضٍاٚهلؿ، حٔاٞ هذا آحتٍٚل مٚ يَقم ب

يهِقن صالًة يٗـدون ؾٔٓٚ ظذ اتٌٚع ؿقاظد اإلٕجٔاؾ، ودظاؿ افًُْٔاٜ وادناٚرـٜ يف 

ٕنٚضٚهتٚ، بًد ذفؽ حيدث حٍؾ اشتٌَٚل، فُـ ٓ ُيىِٛ مـ افىٍؾ فًٛ دور بٚرز ؾٔف، 

َع اعّٔع ظذ افًُس مـ آحتٍٚل افٔٓقدي افذي ُيىِٛ ؾٔف افىٍ ِّ  ؾ أن يََػ وُيً

ْٝ افٔٓقد ماـ  َُّ ت روح إدارة إظامل افتل م إن افَدرة ظذ آظتامد ظذ افذات ؽذَّ

ؿٜ   تٖشٔس افًديد مـ ادنٚريع اخلالَّ

ـٚن أفزت إٔنتٚيـ ظٚ. ؾٔزيٚء وريٚؤٚت، خرج يف افًٚدشٜ وافًؼيـ مـ ظّاره 

 ضَِٝ افًك افذري بْيريٜ افًٌْٜٔ افتل أ

فًٌٝ هيقديٜ إٔنتٚيـ دورًا ـٌرًا يف حٔٚتف، ؾَد ـٚن يدرس يف حٍَؾ ـاٚن افُثارون 

ِِّٜٔ( تربط بغ  يًتزون افدراشٜ ؾٔف أمرًا ٓ ضٚئؾ مـ ورائف: إذ ـٚن يٌحٞ ظـ )ٕيريٜ ـ

 افىٚؿٜ وادٚدة وافنظٜ وافُتِٜ، ؿرأ إٔنتٚيـ خالل ضٍقفتاف افُتاٛ افًِّٔاٜ افناٚئًٜ،
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ًٚ دُاًم، ـام ُذـَِر  ووصؾ مـ خالل دراشٚتف افدئْٜ إػ آظتَٚد بٖن هذا افُقن يتٌع ٕيٚم

ًٚ واحادًا، جياٛ أن يُاقن هْاٚك شاهلل واحد»بٚفٌِٜ افًزيٜ افَديّٜ  ، وبام أن هْٚك خٚفَ

 جمّقظٜ مـ افَقاظد افًٚمٜ افتل تْيِّؿ حرـٜ هذا افُقن 

ًٚ بًٌٚضٜ ومجٚل هذ ًٚ »ا افُقن، وفَد ـٚن خالل ؾسة صاٌٚبف ـٚن إٔنتٚيـ مٗمْ متاديْ

 ًٚ ًٚ وصًٚئري ز ادٗرخ بٕٚٔش هقؾامن ظاذ أثار مًتَادات أيْناتٚيـ شبندة روحٔ َـّ ، وؿد ر

ـٚن إٔنتٚيـ ظْدمٚ يْاٚؿش ٕيرياٜ ظِّٔاٜ فاف أو »افروحٜٔ ظذ ٕيريٚتف افًِّٜٔ، ؾَٚل: 

  شـٚن هق افذي خَِف فٌره يًٖل ًٍٕف ؾٔام إذا ـٚن شٔهْع افُقن هبذه افىريَٜ فق

م ـتٛ إٔنتٚيـ أربع أبحاٚث أشٚشأٜ أحادثٝ ثاقرة يف ظاٚ. 1915يف ظٚم واحد 

افٍٔزيٚء، يف افٌحٞ إول: ـتٛ مًٚدفٜ أثٌتاٝ بناُؾ مٌاٚذ وجاقد اعزئٔاٚت، ويف 

افٌحٞ افثٚين: زظؿ إٔنتٚيـ أن افوقء ظٌٚرة ظـ تٔٚر مـ افُقإتاٚت ُدظٔاٝ ؾأام بًاد 

هىدم افوقء بًّدٍن مٚ ؾ٘ن هذه )افُقإتٚت( تادؾع افاذرات إػ بٚفٍقتقٕٚت، ظْدمٚ ي

ك ذفؽ بِا )افتٖثر افوقـٓريب(، يف افٌحٞ افتاٚيل اؾاسض  َّّ إضالق آفُسوٕٚت، ويً

بٚفًٌْٜ فِّراؿٛ، وإٔف ٓ  )ًٌٕٜٔ(إٔنتٚيـ إٔؽ إذا شٚؾرت بنظٜ افوقء ؾ٘ن هظتؽ 

َِؼ، ويف بحثف افرابع:  أظِـ إٔنتٚيـ ٕيريتف افًٌْٜٔ افتل اصاتٓر يقجد زمٚن أو مُٚن ُمْى

هبٚ، حٔٞ ؿٚل: إن ادٚدة وافىٚؿٜ مهٚ وجٓٚن فًِّٜ واحدة، وخارج بٚدًٚدفاٜ افنآرة: 

 افىٚؿٜ ادخزوٕٜ يف مٚدٍة مٚ تًٚوي ـتِٜ هذه ادٚدة ميوبٜ بّربع هظٜ افوقء 

اع ٕيريتاف فٍٔاسض )أن افٍاراغ مْحْال بقجاقد افُتِاٜ،1916يف ظٚم  وأن  م وشَّ

ًٜ أؿااك ضرياؼ يف افٍاراغ  اعٚذبٜٔ فًٔٝ ؿقة، وإٕام هل ٕٚمجٜ ظـ حرـٜ إصٔٚء ُمتًٌَِّا

م وخالل ـًاقف صًّاال ـاّع أثٌاٝ إٔناتٚيـ ٕيريتاف 1919أيٚر  61ادْحْل(، يف 
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بحًٚبٚت أثٌتٝ إحْٚء افوقء، ؾَد ؿاٚس إحْاٚء صاًٚع افواقء افاذي جيتاٚز حَاؾ 

       درجٜ، وذفؽ يٗـاد حًاٚبٚتف افتال يتقؿًٓاٚ،  75 1 اعٚذبٜٔ افتٚبع فِنّس بام يًٚدل

اًم ب٘حُٚم   فَد ـٚن افُقن مْيَّ

ة:  حُيتٍؾ يف افٔقم يف أدٕٚٔٚ ـًٚ. أدٚين، وُينٚر إيلَّ يف بريىٕٚٔاٚ ـٔٓاقدي »ؿٚل ذات مرَّ

أجٌْل، وفُـ إذا ُرؾوٝ ٕيريٚيت ؾا٘ن إداٚن شأديْقْٕل ـٔٓاقدي أجٌْال وـاذفؽ 

ًٚ: إذ ضارده افْاٚزيقن ؾٓاٚجر إػ افقٓياٚت شقْٕل ـٖدٚيناإلٕجِٔز شرؾو ، وـاٚن دَا

م ـتٛ إػ 1939م، حٔٞ تٚبع أبحٚثف يف جٚمًٜ برًٕتقن، ويف ظٚم 1933ادتحدة ظٚم 

افرئٔس ؾرإُِغ روزؾِٝ ينجًف ظذ افٌدء بّؼوع إٕتاٚج ؿٌِْاٜ ذرياٜ، ٕن إداٚن 

ًٚ ممٚثاًل   بدؤوا مؼوظ

ؾرويد يف احلوٚرة ـٕٚٝ ظاذ ادًاتقى اإلًٕاٚين، وفًٔاٝ إن مًٚمهٚت شٌّٔقٕد 

ِٝ ٕيريٚتف أشٚس ظِؿ افٍْس و افىٛ افٍْز احلديٞ،  َُّ ظذ ادًتقى افُقين، ؾَد ص

 ـام أّثرت بنُؾ ـٌر ظذ حَقل افتًِٔؿ وافٍـ وإدب وافًِقم آجتامظٜٔ 

ًٚ فتٚجر هيقدي، وـٚن ئًش يف افًّْاٚ افتال ـٕٚاٝ ت ًاٚدي افًاٚمٜٔ ـٚن ؾرويد ابْ

ٍٜ دًٚداة افًٚمٜٔ ـٚن ظذ ؾروياد أن »بنُؾ واو ، يَقل إم  هرش ؽقفدبرغ:  ـوحٔ

وف ظذ إخراج ٕيريٚتاف، فَاد ـاٚن  تف هيقديتف فٌِِْذ ممٚ حرَّ يتًٚمؾ مع افرؾض، فَد أَظدَّ

  شـٌّدٍع يقجد ضرق افتٍُر افتل ترحيف

م 1916ؾْٔٔاٚمـ ظاٚم  م، ودرس يف جٚم1881ًٜخترج ؾرويد مـ ـِٜٔ افىٛ ظٚم 

: )إنَّ تًاريض دًاٚداة افًاٚمٜٔ يف ـِٔاٜ شوصاػ ذايت»م، يَقل يف ـتٚبف 1938إػ ظٚم 

ًٚ فَدري، وهق إْٔل إٔتّل إػ إؿِٜٔ ادْتَدة  افىٛ إٔتٟ ٕتٔجٜ مّٜٓ: إذ أصٌحٝ مدرـ
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رت ظْادي افَادرة ظاذ ادحٚـّاٜ     مَٚبؾ إـثريٜ افتل ٓ يًٚئِٓٚ أحد، وهُاذا تىاقَّ

 دًتَِٜ(  ا

ون »ويَقل ؽقفدبرغ:  فَد أصٚر ؾرويد إػ أحد إشٌٚب افتل جًِٝ افٔٓاقد يتحادُّ

دائاًم افْيريٚت افًٚئدة، إنَّ ووًٓؿ خٚرج ادجتّع بًٌٛ افتّٔٔز افديْل جًؾ افٔٓاقد 

ديـ، افذيـ يوًقن افْيريٚت افًٚئدة ظِٜ دؽ افًٗال، ويُناٍقن  يًٌِقن دور ادتّرِّ

  شؤٜجٓؾ افًٓقد ادٚ

افذي يًتزه افُثرون أظيؿ ـتٌف  شتًٍر إحالم»م ٕؼ ؾرويد ـتٚبف 1911يف ظٚم 

ًٚ ـٚماًل مـ افًٌٚرات ادًتخدمٜ يف ظِؿ افٍْس،  وأـثرهٚ تٖثرًا، فَد ابتُر ؾرويد ؿٚمقش

مثؾ: ظَدة أوديٛ، واإلظالء، وافٌُٝ، وتًديؾ افًِقك، ومٌدأ افِذة وإ.، وُتْاٛ 

 اعًْٜٔ  افَِؼ، وافرؽٌٜ

، شهيقدياٜ»ـام هق احلاٚل ماع إٔناتٚيـ هقمجاٝ ٕيرياٚت ؾروياد ووصاٍٝ بٖهناٚ 

روا دار افْؼ افتال إٔناٖهٚ،  وُأحِرؿٝ ـتٌف مـ ؿٌؾ افْٚزيغ افذيـ صٚدروا أمقافف، ودمَّ

 وأرؽّقه ظذ افٍرار إػ بريىٕٚٔٚ حٔٞ مٚت متٖثرًا بنضٚن افٍؽ 

ًِّٔقن أبَْٚءهؿ، ـاام يَاقل تناٚرفز شأِزمٚن يف  ؿد يٌدو فًٌِض أن أبٚء افٔٓقد يّ

 : )إهنٚ مّٜٓ ُيًتز أبٚء افٔٓقد مذٌٕقن ؾٔٓٚ( شأصخٚص مًْٔقن»ـتٚبف 

ٜ افٔٓقد يف افسبٔاٜ: وؿد أجرت ظٚدٜ آجتامع زيْٜ شّٔٞ بالو دراشٜ ظَّٜٔ فىريَ

 ًٚ  فسى إن ـٚن هْٚك ؾرق بغ افٔٓقد وؽر افٔٓقد، وؿد وجدت ؾرؿ
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درشٝ بالو اعٔاؾ إول وافثاٚين ماـ إمٓاٚت افٔٓاقد ادٓاٚجرات ماـ أوروباٚ 

م، وافاذي 1974افؼؿٜٔ، وووًٝ ٕتٚئٟ هذه افدراشٜ يف ـتٚهباٚ افاذي ٕؼاتف ظاٚم 

، وؿد جٚء يف افتًِٔؼ ظذ هذا افُتاٚب: شٓقديٜاشساتٔجٜٔ إم افٔ»أحدث وجٜ ـٌرة 

)بدًٓ مـ افًالؿٜ ادتقترة ادًٓقدة يف ثَٚؾتْٚ باغ افقافاديـ وافىٍاؾ، أوواحٝ باالو 

 افْتٚئٟ اإلجيٚبٜٔ فىريَٜ افٔٓقد يف افتًٚمؾ مع إضٍٚل( 

وصحٔ  أن هذه افىريَٜ . ُتدَرس بنُؾ واٍف، إٓ أهنٚ ـٕٚٝ ذات تٖثر ـٌار ظاذ 

 ح افٔٓقد إمرئُغ ٕجٚ

دت بالو شًٌٜ ؿقاظد ظٚمٜ يتًٌٓٚ إمٓٚت إمرئُٚت افٔٓقد مـ اعٔؾ إول  حدَّ

د افٌحٞ افذي ٕؼتف يف ـتٚهبٚ أن هاذه افَقاظاد  َـّ وافثٚين يف افتًٚمؾ مع أبْٚئٓـ، وؿد أ

 ؿد إتَِٝ إػ إجٔٚل افالحَٜ:

  افًَٚب آمتْٚع ظـ افًَقبٜ اعًديٜ، افتحُؿ بىرق ؽر 

  ٌٝٔافًامح بحريٜ افتًٌر افُٚمِٜ يف اف 

  ًٚ َِّام ـٚن ذفؽ ممُْ  تقؾر أؾوؾ رء فكضٍٚل ـ

  تٌذيٜ آظتزاز بٚفٍْس، وتَدير افذات ظْد افىٍؾ 

  تَِٔؾ تٖثر وٌط إصدؿٚء ظـ ضريؼ احلٍٚظ ظذ ظالؿٚت أهيٜ متْٜٔ، وتٖخر

 اشتَالل افقفد ظـ ادْزل 

 َدم افًِّل وادْٓل ووع مًٚير ظٚفٜٔ فِت 

  تٌذيٜ هذه ادًٚير مـ خالل ادجتّع 
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ٓٚت افٔٓقديٚت  يـ آظتزاز بٚفذات ظْد أضٍٚهلـ، وهُذا »وجدت بالو أنَّ إمَّ يَقِّ

يًتىٔع هٗٓء إضٍٚل افتالؤم مع افٌٔئٜ ادحٔىٜ هبؿ ظْدمٚ تُاقن ؿّٔاٜ افاذات داطَّ 

ًٚ يف مقاجٜٓ محِٜ مًٚداة افًشاختٌٚر  ٚمٜٔ ، وخهقص

ٕتٔجٜ ذفؽ يقجد فدى إضٍٚل افٔٓقد إيامن ؿقي بَادرهتؿ ظاذ حتَٔاؼ افْجاٚح يف 

 صٍقؾٓؿ ويف مْٓتٓؿ يف هنٚيٜ ادىٚف 

ء إػ درجٜ إٔف ٓ تقجد ـتٛ يُّـ »ؿٚفٝ وافدة شتٍٔـ شٌِٔزغ ظـ وفدهٚ:  َّٕف دِّ إ

ِِّّؽ ـٔػ تتًٚمؾ مًف ث صٌٚبٔؽ اعران بٚفزبدة، وظشأن تً ْدمٚ بِاغ افثٕٚٔاٜ ، ـٚن يِقِّ

ر فًٌٜ افَىٚر اخلٚصاٜ باف وهال تاتحىَّؿ، فَاد  ظؼة حهؾ ظذ أول ـٚمرا حٔٞ صقَّ

ارتدى بذفٜ ومحؾ حٌَٜٔ، وصؼَّ ضريَف إػ أن ُوطِّػ ـّادير يف افًؼيااـ ماـ ظّاره، 

 ًٚ  بٚختهٚر . يًتًِؿ شٌِٔزغ حتك أصٌ  ٕٚجح

، ياقحل ٓحيٝ بالو أن فكمٓٚت افٔٓقديٚت ٌّٕط خٚص يف افت ـّ ًٚمؾ ماع أبْاٚئٓ

ًٚ أشاّك  ، وفُاـ هلاذه افتواحٜٔ هادؾ َـّ غ ماـ أجِٓا َـّ ُيواحِّ تٌادو »ٕول وهِٜ بٖهن

ًٜ ماـ مثأالهتـ ماـ إمٓاٚت إٕجِاق ًٚ وتواحٔ  -إمٓٚت افٔٓقديٚت أـثار تًاٚد

، إهنـ يوًـ افَِٔاؾ ماـ افواٌقط ظاذ أضٍاٚهلـ فُال يًأىروا ظاذ ششًُقٕٔٚت

ـَ مْ قا اإليذاء اعًدي إًٍٚٓهتـ، ويىٌِ  ٓؿ ؾَط أن يتجٌَّْ

ُيَتقؿع مـ إضٍٚل افٔٓقد أن يتكؾقا بٚحسام أـز ُتاٚه آباٚئٓؿ وأخاقاهتؿ، وفُاـ 

 ُتٚه أمٓٚهتؿ ُيًّ  هلؿ بٚفتًٌر ظـ منٚظرهؿ اإلجيٚبٜٔ وافًٌِٜٔ 

، وفاذفؽ تْناٖ ظالؿاٜ » َـّ َـّ وباغ أضٍاٚهل ًٜ بٔآْ ٓ ُتًؾ إمٓٚت افٔٓقديٚت مًٚؾ

ٜ واثَٜ، ٓ خقف ؾٔٓٚ بغ افىٍؾ وأمف، وذفؽ هق هُّ إهٔٚع افقفد ٕماف ظْادمٚ محّٔٔ

ًٚ ضقال مرحِٜ ٕوجف   شتوع ظِٔف وٌقض
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 : ًٜ   شهٚفق، مٚمٚ؟»خٚضٌٝ افٌْٝ ادتزوجٜ أمٓٚ ظز افتٍِقن ؿٚئِ

  شظزيزيت، هؾ هْٚك أي منُِٜ؟»

ى، وافٍارن مًىَّاؾ، ـؾُّ رء يًر يف آُتٚه اخلٚضئ، إوٓد مر»اصتُٝ افٌْٝ 

  شوظْدي ؤقف ظذ افًنٚء

ًٚ، اظتْل بٖوٓدك، وأظدُّ افًناٚء » ٓ تََِل ظزيزيت، شخيت إفِٔؽ، واصسي فؽ ضًٚم

  شفًٔدين

  ششٔدين؟ مـ هق شٔدين»

  ششٔدين زوجؽ»

  ش366 - 6363إن زوجل هق إيزاك، أفٔس هذا افرؿؿ »

  ش366 - 6364ٓ إٕف »

  شفـ تٖيت دًٚظديت؟أوه، هؾ يًْل ذفؽ إِٔؽ »

 

أن إمٓٚت افٔٓقديٚت ٓ هيتّـ بٚفًَقبٚت، وتدريٛ أوٓدهـ ظذ »وجدت بالو 

َـّ يســ ٕوٓدهـ حريٜ افتكف يف ادْازل أـثار ماـ إمٓاٚت ؽار  آشتَالفٜٔ، ؾٓ

  شافٔٓقديٚت

َّٔاز بتٌاٚدٍل هياٍع يف  إن ّٕط افتًٚمؾ بغ إم وابْٓٚ افاذي ٓحيتاف باالو ـاٚن يتّ

ًٚ ماٚ  َـّ ؽٚفٌا إدوار بغ إم وابْٓٚ، ؾٌدًٓ مـ أن تُقن إمٓٚت مًٚؿٌٍٚت حٚزمٍٚت ـا

 ،ًٚ َـّ حيٚوفـ مْٚؿناٜ أبْاٚئٓـ ومًاٚؿٌتٓؿ فٍئا ـُ يكخـ أو يتذمّرن، وبدًٓ مـ افهٍِع 
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َـّ هظٚن ماٚ يًادن إػ هادوئٓـ  ظْدمٚ يتهٚظد افتقتر إػ درجٜ افيب أو افكاخ ـ

أ وُينًر بٕٚمٚنـٚن افقفد ُيًَٕٚ »    شؼ وهُيدَّ

إن هذه افَدرة ظذ افدخقل يف افكاع ثؿَّ اشتًٚدة اهلدوء بنظٜ هلٚ تاٖثر مِىِّاػ، 

 وهل أداة ٕٚؾًٜ يف احلٔٚة 

إن افَْٚصٚت افَٕٚقٕٜٔ ومٍٚووٚت افًّؾ هل بىًٌٔتٓٚ ساع إرادات، وبادًٓ ماـ 

ًٚ إػ  ـٌٝ افتقتر ؾ٘ن افٔٓقد أـثر ؿدرًة مـ ؽرهؿ ظذ خقض ادًرـٜ، ثؿ افًقدة هيًا

 ضًٌٔتٓؿ بدون تٖثُّر ظٚضٍل صديد 

ًٚ فِىرق افتَِٔديٜ يف تربٜٔ  ـام ٓحيٝ بالو أن أبٚء افٔٓقد ـَٚظدة ظٚمٜ أـثر اتٌٚظ

أوٓدهؿ، ؾٌدًٓ مـ افتًٌر افًٚضٍل افذي تٌدياف إمٓاٚت وجادت باالو أنَّ صاّٝ 

ًٚ ممٚثاًل فِىٍؾ ويد ؾًف إػ افىٚظٜ بنُؾ أهع، يف ـِتٚ احلٚفتغ ؾ٘ن أبٚء حُيدث إزظٚج

رؾض افقافديـ فًِقك ابآْام يساؾاؼ بٚفناًقر بٚفاذٕٛ وافَِاؼ ظْاد آباـ، وفأس 

 بٚخلقف مـ اإلـراه، ممٚ يْجؿ ظْف امتثٚل افقفد فرؽٌِٚت وافديف 

اًم ممٚ يٌدو فًِٔاٚن، إن افقافادي ُُّ ـ هْاٚ إن افًالؿٜ بغ افىٍؾ افٔٓقدي وأبقيف أـثر حت

زان ظذ بْٚء افرؽٌٜ يف اإلٕجٚز  ِـّ يًّحٚن فالبـ يف إٓخراط بام ينٚء مـ ٕنٚضٚت، وير

د افىريؼ افذي شًُِٔف آبـ ظْدمٚ يُز   ظْد افىٍؾ، تِؽ افرؽٌٜ افتل حتدِّ

فَد ٓحيٝ بالو أن أبٚء حياٚوفقن بْاٚء افثَاٜ باٚفٍْس ظْاد أبْاٚئٓؿ ظاـ ضرياؼ 

ْٓؿ مـ افْجٚح أو افٍناؾ، ثاؿ ادحٚوفاٜ ماّرة تزويدهؿ بىٔػ واشع مـ افتجٚ ُِّ رب مت

دوا أمٚم افًٌَٚت افتل يوًٓٚ أخرون يف  ثٕٜٚٔ، وبذفؽ يٖمؾ أبٚء أنَّ أبَْٚءهؿ فـ يسدَّ

 ضريَٓؿ ظْدمٚ يُزوا 
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ًٚ مع اظتَٚد أبٚء  يف هذه افٌٔئٜ تهٌ  افتقؿًٚت افًئّٜ وادًٚير افٌُرة أمرًا ضًٌٔٔ

ِٜ أ  بْٚئٓؿ بِقغ أيِّ هدٍف يوًقٕف يف أذهٚهنؿ أن بٚشتىٚظ

ظذ أهنؿ خمِقؿٚت »ذـرت بالو يف ـتٚهبٚ أن إمٓٚت افٔٓقديٚت يْيرن إػ أبْٚئٓـ: 

ى بًْٚياٜ، وأن تاتؿ محٚيتٓاٚ فأس يف ؾاسة  هنٜ حتتٚج أجًٚدهؿ وأرواحٓؿ إػ أن ُتٌذَّ

ٓقدياٚت يٌاذفـ افروٚظٜ ؾَط، وإٕام خالل ضٍقفتٓؿ وحتك بِاقؽٓؿ، إن إمٓاٚت افٔ

( وأؾواؾ ظْٚياٜ  ًٜ َـّ )أؾوؾ افىًٚم وأـثار ضزاجا َـّ ٕضٍٚهل ـّ فُل ُيٗمِّ ؿهٚرى جٓده

  شضٌٜٔ، وأؾوؾ افثٔٚب، مع توحٜٔ مًَقفٜ بٚحلٚجٚت وادتىٌِٚت إخرى

ع افٔٓقد أؿؾ مـ مثٔالهتٚ ظْد ظٚمٜ افْٚس، مع أنَّ  إن ًٌٕٜ افقؾٚة بغ إضٍٚل وافروَّ

 ٌَٜ افتل تًّؾ، وافتل تُقن ًٌٕٜ افقؾٔٚت ؾٔٓٚ أـز مًيؿ افٔٓقد مـ افى

ن ؾٔٓٚ صخهأٜ افىٍاؾ ُيًىال أباٚء افٔٓاقد أبْاٚءهؿ  يف هذه افًْقات افتل تتُقَّ

احلريٜ افُٚمِٜ يف اـتنٚف مقاهٌٓؿ وتىقيرهؿ ّٕاط صخهأتٓؿ اخلاٚص هباؿ وبْاٚء 

 ثَتٓؿ بًٍٖٕٓؿ 

ًٜ ُأجريٝ ظٚم  ًٚ أنَّ دراش  ضاالب اعٚمًاٜ أثٌتاٝ أن م ظذ1981فذفؽ فٔس مٍٚجئ

ًٜ بًٍٖٕٓؿ مـ ؽرهؿ  قا »افىالب افٔٓقد أـثر ثَ إن ًٌٕٜ أـز مـ افىالب افٔٓقد صاٍَّْ

إًٍٔٓؿ )ؾاقق ادًاّدل( يف افَادرات إـٚدئّاٜ، وافَٔٚدياٜ، ويف إصاٚفٜ وافنأًٌٜ 

  شبٚفًٌْٜ فِجْس أخر

ع افٔٓقد إمرئُغ َّّ أن هاذه افْتاٚئٟ تًاٚـس  ـام يَقل جرافديـ روزٍِٕٔد مـ ُت

إن ثَٜ افٔٓاقدي بًٍْاف ٕٚمجاٜ ظاـ »افهقرة افّْىٜٔ ظـ افٔٓقدي ظذ ٕٕف متقتِّر دائاًم 

َّٔازة إن »، أو ـاام ؿٚفاٝ باالو: شرؽٌٜ وافديف يف إبداء اإلظجٚب بهٍٚتف وإٕجٚزاتاف ادتّ
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ب يف اعٔؾ افثٚين مـ افٔٓقد خن افًديد مـ اعقٓت مع أمٓٚهتؿ فُْٓؿ ربحاقا احلار

ًٚ ـام أرادت أمٓٚهتؿ   شافْٓٚيٜ، متٚم

زت بًاٌٛ ـاقن »ٓحيٝ بالو  أن ؿدرة إمٓٚت افٔٓقد ظذ تربٜٔ أوٓدهاـ تًازَّ

  شافًٚئالت افٔٓقديٜ يف بدايٜ افَرن افًؼيـ أصٌر مـ افًٚئالت افٌر هيقديٜ

ظْدمٚ تُاقن إؾاقاه افىٚفٌاٜ فِىًاٚم أؿاؾ يًاتىٔع إباقيـ اشاتثامر مهاٚدرمهٚ 

 حدودة يف تًِٔؿ أبْٚئٓام، وإٓتَٚل إػ مْزٍل أؾوؾ اد

أحد اعقإٛ ادّٜٓ يف ظالؿٜ إبقيـ بٚفقفد ظْد افٔٓاقد، هال افتًٚماؾ ماع تاٖثر 

ْاٝ  َُّ إصدؿٚء، وجدت بالو أن محٚيٜ افىٍؾ وإبَاَٚءه يف ادْازل مناٌقًٓ بدراشاتف م

صادؿٚئف، وهال تًتَاد أن أبٚء وإمٓٚت مـ تَِٔؾ افقؿٝ افذي يٌذفف افىٍاؾ ماع أ

 اظتامده ظذ أصدؿٚئف أـثر خىرًا مـ اظتامده ظذ وافديف 

إن ادٍٓقم افٔٓقدي هق أن افًٚئِٜ هل افٌِْٜ آجتامظٜٔ إهاؿ، يف افًاٚئالت افٌار 

 ًٚ َّٔ ُب إبْاٚء ظاذ آشاتَالل مٌُارًا ظاـ إهة، »هيقديٜ مـ افىٌَٚت إؿؾ رؿ ُيادرَّ

ًٜ ظْاد أصادؿٚئٓؿ شأصدؿٚئٓؿؾٔهٌحقن مًتّديـ ظذ  ؾ أوفقيَّ ُِّ ُِّؿ ٓ ُين ، وبام أن افتً

 ؾ٘هنؿ يتٌَّْقن ٍٕس ؿٔؿ أصدؿٚئٓؿ بٌض افْير ظـ رؽٌٚت آبٚئٓؿ وأمٓٚهتؿ 

ًٜ تنّجع إىالق إبْاٚء  يتٌَّْك مًيؿ أبٚء افٔقم مـ مجٔع افىٌَٚت آجتامظٜٔ ؾًٍِ

 فٜٔ مٌُرًا إػ ادجتّع، وذفؽ فتنجًٔٓؿ ظذ آشتَال

يتٌَّْك افًديدون هذا افّْط مـ افسبٜٔ بًٌٛ إٕٔٚٔتٓؿ، يف حغ ُيوىرُّ إفٔٓاٚ آخارون 

اوىرارًا بًٌٛ ـقن افقافديـ يًّالن خٚرج ادْزل، ينجع أبٚء افاذيـ يتٌَّْاقن هاذه 

افًٔٚشٜ أبًْٚءهؿ ظذ ادنٚرـٜ يف ٕنٚضٚت خٚرج ٕىٚق اددرشٜ: فٔجًِقهؿ جازءًا ماـ 
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ع افنًٌل ُّّ ، وهذا بٚظتَٚدهؿ شًٔٚظد أبَْٚءهؿ ظذ افْجاٚح يف حٔاٚهتؿ افدراشأٜ افتج

ًٚ، ؾٍل حغ يٌتًد أبٚء أـثر ؾاٖـثر  وادْٜٓٔ، فُـ بالو ترى أن افًُس ؿد حيدث أحٕٔٚ

ظـ أبْٚئٓؿ، يهٌ  تٖثر ؿٔؿ إصدؿٚء وإهلٚمٓؿ أـثر ظاذ إبْاٚء، فُاـ هاذه افهاٍٜ 

 ًيؿ إمٓٚت رّبٚت مْٚزل آجتامظٜٔ يًٚروٓٚ ظْد افٔٓقد ـقن م

َّْٔٝ دراشٜ ٕؼت يف جمِٜ )افدراشٚت افًِّٜٔ فكدياٚن( ظاٚم  م أن وجاقد 1986ب

ـّ اددرشٜ، ومٚ ؿٌؾ شـ اددرشٜ ياٗثر ظاذ ؿارار إمٓاٚت افٔٓقدياٚت  إضٍٚل يف ش

بٚفًّؾ أـثر مـ تٖثره ظذ إمٓٚت افُٚثقفٔؽ وافزوتًتٕٚٝ، وهذا يتٍؼ مع افتَِٔاد 

ز ظذ افًِّٜٔ افسبقيٜ افٔٓقد ِـّ  ي افذي ير

ًٚ فٌالو  إن افوٌط ظذ افىٍؾ فٔهٌ  مًتّدًا ظذ ًٍٕف يف ادْزل، ؿٌؾ أن ُيّْ  »وؾَ

ًٚ ٓـتًٚب ظٚدات اإلٕجٚز، وتٖشٔس ّٕط آظتامد ظذ افذات يف تْٚؾًاف ماع  ًٚ ـٚؾٔ وؿت

ًٚ مـ افٍنؾ، وذفؽ جيًِف أؿ ؾ تهّٔاًم، وأـثار أخريـ يف اددرشٜ، جيًؾ افىٚفٛ خٚئٍ

  شظروٜ فتٖثر إصدؿٚء

إذا متَّٝ تٌِٜٔ حٚجٚت إضٍٚل إػ آظتامد ظذ ؽرهؿ يف ادْزل ظـ ضرياؼ افًالؿاٜ 

افَقيٜ مع إم ظْدهٚ شَٔؾ اظتامد إضٍٚل ظذ أصدؿٚئٓؿ فىِٛ افدظؿ افًٚضٍل، مماٚ 

 جيًؾ تٖثر افقافديـ أـثر ٍٕقذًا 

أبَْٚءهؿ ظاذ افْناٚضٚت افٍردياٜ، ـاٚفَراءة وافًازف إن أبٚء ظْدمٚ ٓ ينجًقن 

وفًٛ افنىرٕٟ، حيرمقهنؿ مـ افْنٚضٚت افتل تنحذ ادٓٚرات افتال شأًتّد ظِٔٓاٚ 

 ٕجٚحٓؿ يف مْٓٓؿ ظذ إمد افىقيؾ 
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إن محالت مًٚداة افًٚمٜٔ افتل أبًادت افٔٓاقد ظاـ افُثار ماـ افْاقادي افًٚماٜ، 

 ؾًتٓؿ بنٍُؾ ؽر مَهقد إػ افْجٚح يف مْٓٓؿ وافٍرق افريٚؤٜ يف اددارس، ؿد د

ٌَٓاٚ ـاٚن هلاٚ ٕتاٚئٟ ؽار  إن إٕامط افتًِىٜٔ مـ افسبٜٔ افتل اظتٚد أبٚء افٔٓقد ُتُّْ

 ًٚ  مَهقدة أيو

إذا شًك افقافديـ إػ افتٖثر ظذ إوٓد بقاشىٜ افًَقبٚت، ؾا٘ن ذفاؽ ؿاد حيّاؾ 

نَّ فِخقف وافًَقبٚت تٖثرات شٌِٜٔ ظذ إ»ٕتٚئٟ شٌِٜٔ يف بًض إحٔٚن، تَقل بالو: 

ُِّؿ ويدؾع إػ افٍنؾ، إن افداؾع إػ  إضٍٚل، ؾٚفَِؼ افنديد مـ افٍنؾ ئًؼ ظِّٜٔ افتً

  شافدراشٜ هق إحدى إمقر افتل ٓ يُّـ إـراه افىٍؾ ظِٔٓٚ

ّٔااٚت  ّٔٚت وافؼؿ يف افْٓٚيٜ ٓحظ بالو أن اعٔؾ إول وافثٚين مـ إّمٓٚت إورب

ـّ شُيِرْدَن مـ أوٓدهـ أن يهٌحقا أضٌٚء أو داٚمغ أو مناتٌِغ بّْٓاٜ ظِّٔاٜ» ، وأهنا

ظْدمٚ يٌدأ افقفاد باٚفًزف »يٌٚفٌـ يف تَدير إٕجٚزات أوٓدهـ يف اددرشٜ أو خٚرجٓٚ 

ًٚ مـ افٍُاٚءة افًِّٔاٜ تارى ؾٔاف  ف ؾٔف هٚيٍس آخر، وظْدمٚ ُيٌدي صٔئ ظذ افٌقق ترى أمُّ

ء ـٚن افقفد إٔنتٚيـ أو ٓ ؾ٘ن إم تٍتخر باف أماٚم صاديَٚهتٚ فاسدَّ إٔنتٚيـ آخر، وشقا

ـّ  ـّ بٖوٓده   شظذ اؾتخٚره

إن شِقك ادٌٚهٚة يًِٛ دورًا مٍٔدًا يف ادجتّاع افٔٓاقدي ؾٓاق ضريَاٜ ؾًٚفاٜ فَْاؾ 

ٜ ظـ اشساتٔجٔٚت ٕٚجحٜ يف افتٍقق فكمٓٚت إخريٚت، إْٕاٚ ًٕأش  ّّ مًِقمٚت مٓ

ٍٜ أصٌ  افق ًٚ  يف حٌَ  صقل ؾٔٓٚ إػ ادًِقمٜ بنظٜ أمرًا ضًٌٔٔ

ًٚ فِحهقل ظذ مْحٜ؟ ـٔػ حتي ٓمتحٚن  ـٔػ تًّجؾ يف افُِٜٔ؟ ـٔػ تَدم ضٌِ

 افٌَقل؟ مٚ هل اددارس افتل ظٚمِٝ افىالب افٔٓقد أؾوؾ مًٚمِٜ؟
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بىِٓاٚ »ٓ صؽ أن ـؾ ؿهٜ شاتحقي بًاض ادٌٚفٌاٚت افتال شاتذـرهٚ إم ظاـ 

فَد ـٕٚاٝ آفٔاٜ  شـٔػ خترج مـ افٌٔتق؟»افرشٚفٜ ادّٜٓ، وهل:  فُْٓٚ تقصؾ شافهٌر

ًٚ: ٕؼت مًِقماٚت حاقل افىارق  اجتامظٜٔ ؾًٚفٜ جدًا، أوًٓ: أذـٝ ضّقح أبٚء، ثٕٚٔ

 افتل يًتىٔع افنٌٚب افٔٓقد حتَٔؼ اإلٕجٚز مـ خالهلٚ 

َـّ َٕٚصٚهتؿ مع آبٚئٓؿ  إن إبْٚء مـ افٔٓقد إمرئُغ فدهيؿ مثؾ هذه ادًِقمٚت فُ

َؾ أبَْٚءهؿ افْجٚح افًِّل وادْٓل   يَْؾ إفٔٓؿ رؽٌٜ هٗٓء أبٚء يف أن حيهِّ

وٕن هذه ادًتَدات صٚئًٜ يف ادجتّع افٔٓقدي، ؾ٘نَّ ادجتّع بٖـِّف يدؾع أؾراده يف 

 اُتٚه اإلٕجٚز، وذفؽ فف أثر ـٌر داخؾ وخٚرج ادْزل 

ٜ فسبٜٔ إوٓد ا ّّ ّٔزة أخرى مٓ فٔٓقد وهل درجٜ آشتَالفٜٔ، افتال ُتًىاك هْٚك م

ُِّؿ اعٚمًل افراؿل وافْجٚح ادْٓل مٓاام ـِاػ  هؿ، إن تنجٔع افتً إػ إوٓد أثْٚء ّٕقِّ

ًٚ يف إٓتَٚل بًٔدًا ظـ مدهنؿ مٓام ـٕٚٝ  ًٜ وإدؾٚظ إمر، جيًؾ إوٓد افٔٓقد أـثر حري

اـ افٍرصٜ افتل شْحٝ هلؿ بًٔدة، هذه احلرـٜ اعٌراؾٔ ُِّ ًٚ: ٕهناٚ مت ٜ تًِٛ دورًا إجيٚبٔا

أصحٚب ادٓـ افٔٓقد مـ إٓتَٚل دون إحًٚشٓؿ بٚفذٕٛ: ٕهنؿ ابتًدوا ظـ ظٚئالهتؿ 

 وجمتًّٓؿ، وهذا اإلحًٚس ؿد ينًر بف أخرون يف اإلثْٔٚت إخرى 

إنَّ مٚ هق متقؿع مـ إوٓد هق أن جُيٚوزوا أبَٚءهؿ ظذ رظٚيتٓؿ هلؿ بتحَٔؼ افْجٚح 

ًٚ مْٓؿ وافًْٚيٜ هبؿ   افذيـ أرادوه هلؿ، وفٔس بٚفٌَٚء ؿريٌ

إٔف فٔس مـ افْٚدر أن ُتد آبًٚء ـٌٚرًا يف افًـ مٓجاقريـ ماـ »وؿد ٓحظ شِٔزمٚن 

  شؿٌؾ أبْٚئٓؿ افْٚجحغ

إن افُثر مـ ادْٚضؼ يف ٕٔقيقرك وؾِقريدا مُتيٜ هبذا افْقع مـ أبٚء، مـ إماقر 

ج  افذي يٌذفف أبٚء افٔٓقد فٌٔرشقا يف أوٓدهؿ حٛ اإلٕجٚز فف افٌريٌٜ أن اعٓد افْٚ
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تٖثر شٌِل ظذ اشتّرار افتَٚفٔد افٔٓقديٜ، ٕن إجٔٚل إـز إَىاع افتقاصاؾ بْٔٓاٚ 

وبغ إبْٚء وإحٍٚد، ؾ٘ن إتَٚل افتَٚفٔد افٔٓقديٜ إػ إجٔٚل افالحَٜ يتْٚؿص بنُؾ 

 افٌْل ظذ حًٚب افساث افثَٚيف متزايد، ؿد يُقن افْجٚح ادْٓل 

إن افْجٚح افٔٓقدي فٔس مَهقرًا ظذ أمٚــ افًّؾ افتَِٔديٜ، ؾَد ترك افٔٓقد أثارًا 

ًٚ ادقشَٔك، ربام ٓ يُقن هْٚك جمٚل حيتٚج إػ ؿدر ـٌر ماـ  ـٌرًا ظذ افٍْقن وخهقص

افٍْقن، إن افْجٚح يف هذه ادٓاـ اإلبداظٔاٜ حيتاٚج إػ اإليامن وافثَٜ بٚفٍْس مثؾ تٖديٜ 

ٍـّ  ر  ؿدٍر ـٌٍر مـ اإلرادة وافتهّٔؿ، جيٛ تٌذيتف مْذ ش ُِّ  مٌ

إن آُتٚه إػ افٍْقن وافًِقم اإلًٕٕٜٚٔ ٓ تَؾُّ ؿّٜٔ يف ادجتّع افٔٓقدي ظاـ ادٓاـ 

ًٜ يف ادقشأَك، ؾا٘ن وافديا ف يناجًٕٚف ظاذ افتجٚريٜ، إذا أبدى افٔٚؾع افٔٓاقدي مقهٌا

تّْٔتٓٚ فٔهٌ  إؾوؾ يف هذا ادجٚل، تًتز مقشَٔك افزودوي وهل اخاساع هياقدي 

 أمريُل يف مًيّٓٚ مثًٚٓ ظذ ذفؽ 

إذا اشتثْْٔٚ جقرج إم  ـقهاٚن وـاقل باقرتر ؾا٘ن اداٗفٍِّغ افاذي »يَقل شِٔزمٚن: 

ِّٔز هؿ مـ افٔٓقد  مـ أمثٚل جاروم ـٔادن ؾْٕٚغ –أظىقا مقشَٔك افزودوي صُِٓٚ ادتّ

وجقرج وإيرا جرصقيـ وفقرٕز هٚرت وريتنٚرد رودجرز وأوشُٚر هٚمرشتغ افثاٚين، 

ومٗخرًا آٓن جل فرٕر وؾردريؽ فقي وشتٍٔـ شقٕدهٔؿ وفٔقٕاٚرد برًٕاتـ وماٚرؾغ 

هٚمِِش، حتك آشتثْٚءات يُّـ آشتنٓٚد هبٚ إػ حدٍّ مٚ ؾُقل بقرتر افَٚدم مـ ظٚئِاٜ 

ًٚ بندة إػ ادقشَٔك افُْٓقتٜٔ افٔٓقديٜ، وذات إٌِٔقشُ ًقٕٜٔ رؾًٜٔ ادًتقى ـٚن مْجذب

ة أخز ريتنٚرد رودجرز ؿٚئاًل: إن هَّ ٕجٚحل هق إْٔل أـتٛ ٌٕامت هيقديٜ   شمرَّ
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د ذـار أشاامئٓؿ ٓ يٍُال إلدراك افتاٖثر افاذي ترـاف هاٗٓء افرجاٚل ظاذ إن جمرَّ 

ًٚ افزودوي وتاٚريخ ادقشأَك يف افقٓ ياٚت ادتحادة، ؾّاـ افهاًقبٜ أن تارى إٕتٚجا

ًٚ يف اددارس افثٕٚقيٜ . يُتٌف هيقدي   مقشَٔٔ

ل إوبارا افتال »يًتز جروم ـٔدن إٔف ابتُر فقحده ادقشَٔك إمرئُٜ  فَاد حاقَّ

 ، وتتوّـ أظامفف:شـٕٚٝ منٓقرة يف أيٚمف إػ صُؾ منحل معء بٕٚؽْٔٚت

 ول منحٜٔ أمرئُٜ مقشَٜٔٔ م(، أ1915) شٓ أحد يف افٌٔٝ»

  شأخز افٌٔقم أن ُتري»م( مع أؽْٜٔ 1917) شأوه أهيٚ افقفد»

 ش هنر افرجؾ» م( مع إؽْٜٔ افُالش1967ُٜٔٔ) شؿٚرب افًرض»

 ومـ أؽْٔٚتف إخرى:

 م( 1961افٌحٞ ظـ بىٕٜٚ افٍوٜ )

 م( 1933) شافدخٚن يدخؾ يف ظْٔٔؽ»

 م( 1941) شآخر مرة رأيٝ ؾٔٓٚ بٚريس»

وؿد إٔتٟ جقرج )يًَقب( وإيراؽٔدصاِقن )إهائٔاؾ ؽرصاٍـ( ظاددًا ـٌارًا ماـ 

 إظامل دجمٚ ؾٔٓٚ افّْط افنًٌل وافّْط افُالشُٔل بهقهتٚ ادتّٔز:

 م( 1919) ششقاين»أؽْٜٔ 

 م( 1964ش )افرجؾ افذي أحٌٌتف»و

 م( 1931ش )افتَىٝ اإليَٚع»و

 م( 1964ش )راشٌقدي إن بِق»و



 الظاهرة اليهودية

 - 653 - 

 م( 1968) شسأمريُل يف بٚري»و

ـ ريتنٚرد رودجرز وافنٚظر افٌْٚئل فقرٕز هاٚرت،  هْٚك ثْٚئل صٓر آخر مهٚ ادِحِّ

ًٚ ظدة أظامل ظذ ّٕط افزودوي:  وؿد ـتٌٚ مً

ـ أؽْٜٔ 1936) شأحٌْل افِِٜٔ» َّّ ًٚ »م( افتل تتو   شأٓ يٌدو رومًٕٚٔ

  شأمجؾ ؾتٚة يف افًٚ.»م( مع 1935) شجٚمٌق»

  شافًٔدة ادتًًُٜ»م( مع 1937) شؾتٔٚت بغ إذرع»

ًٚ، اثؿ إوؿَّ رودجرز إػ أوشُٚر هٚمرشتـ افثٚين افذي ـاٚن وافاده يِّاؽ منحا

ًٚ هٚئاًل بتٖفٔػ أظامل ؽر مًٌقؿٜ، مثؾ:  وحََٚ ٕجٚح

 ش أوه، يٚفف مـ صٌٍٚح مجٔؾ»م( مع 1943أوـالهقمٚ ! )

 ش فـ متق فقحدك ثٕٜٚٔ»م( مع 1945ـٚروِشؾ )

 ش ادًٚء ادًحقر»م( مع 1949)شٚوث بٚشٍٔٔؽ 

ف ظِٔؽ»م( مع 1951ادِؽ وإٔٚ )  ش افتًرُّ

 ، وافًديد مـ إؽْٔٚت إخرى شصقت ادقشَٔك»م( مع 1959صقت ادقشَٔٚ )

 أمٚ آٓن جل فرز ؾَد حلَّـ ظدة منحٔٚت ـتٌٓٚ افنٚظر افٌْٚئل ؾردريؽ فقي مْٓٚ:

ُّٛ افقؿقع يف احل»م( مع 1947بريٌٚدون )  ش ٛأـٚد أح

 ش أشتىٔع افرؿص ضقال افِٔؾ»م( مع 1956شٔديت افنَراء )

 ش جٔجل»م( مع 1958جٔجل )

 ش ـٚمِٔقت»م( مع 1961ـٚمِٔقت )
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مٚرس شتٍٔـ شقٕدهٔؿ افتِحغ وتٖفٔػ إؽٚين فٍسة ضقيِاٜ، وـاٚن يتًاٚون ماع 

ًٚ، ومـ أظامفف:  ؽره أحٕٔٚ

م(، )بٚفتًٚون 1959افٌجريٜ ) شمٚريٚ»م( بام ؾٔٓٚ أؽْٜٔ 1957ؿهٜ اعٕٚٛ افٌريب )

ِِّٔؽ»مع جقيل شتغ( وأؽْٜٔ    شدظْل أش

م(، افَِٔؾ مـ ادقشَٔك افِِٔٔاٜ 1966أصٔٚء موحُٜ حدثٝ يف افىريؼ إػ ؾقَرم )

 م( 1984يقم إحد يف احلديَٜ مع جقرج ) شُمَرشٌؾ مع ادٓرجغ»م( مع 1973)

 م( 1987إػ افٌٚبٚت )

ِحااـ ادقهاقب فٔقٕاٚرد برًٕااتـ بهاامتف ظااذ ـاذفؽ تارك ـٚتااٛ إؽْٔاٚت واد

:ًٚ  افزودوي أيو

 شأصًر بٚفًًٚدة»م( وأؽْٜٔ 1957ؿهٜ اعٕٚٛ افٌريب )

 م( وهل أوبرا ـقمٔدي1956ٜافكي  )

  شٕٔقيقرك، ٕٔقيقرك»م( مع أؽْٜٔ 1944يف ادديْٜ )

ـ وظٚزف بٕٔٚق ومقشَٔل ؾِٔؿ )ـقَرس ٓياـ( ظاٚ م أفَّػ مِٚرؾـ هٚمِِش وهق ُمِحِّ

م، ـام أفػ مقشَٔك افٍِّغ احلٚئزيـ ظاذ جاقائز أؾواؾ مقشأَك )افًِاًٜ( 1957

 م 1973م و)افىريؼ افتل ـَّْٚ ؾٔٓٚ( 1973

هْٚك مٚ هق أـثر مـ ذفؽ ؾَد ـٕٚٝ جقيل شتغ ـٚتٌٜ أؽٚين مقهقباٜ ـتٌاٝ ٕـثار 

ًٚ مْٓٚ:  مـ ثامٕٜٔ ظؼة إٕتٚج

 شٚس أؾواؾ صاديؼ فٍِتٔاٚتإد»م، و1949ظٚم  شافرجٚل يٍوِقن افنَراوات»

 م 1964



 الظاهرة اليهودية

 - 655 - 

ّنحٔٚت افتال اوأفَّػ ؾرإؽ فقين مقشَٔك وأؽْٔٚت منحٔتغ ـٌرتغ مـ افا

م»أفٍَّٓٚ ومهٚ  ، شمـ ُحًاـ احلاظ أن تُاقين شأدة»م( مع أؽْٜٔ 1951) شافرجٚل وافدُّ

  شؤمـ بؽإٔٚ أ»مع أؽْٜٔ  (م1961ش )ـٔػ تْج  يف إظامل بدون أن حتٚول»

داؾ صاٌر »أصامن أؽْٔٚت فِّنح وفِنٚصٜ، ؾَد أفػ أؽْٔٚت ؾِٔؿ أفَّػ هقارد 

ظٛ  م 1986ظٚم  شفِرُّ

اـ أٓن ِماُِْْـ أؽْٔاٚت أؾاالم ديازين   شحقرياٜ افٌحار افهاٌرة»ـام أفَّػ مع ادِحِّ

ًٚ بَقة شقاًء ـٍأِؿ  شاحلًْٚء»، وـٚن ؾِٔؿ شاحلًْٚء وافقحش»، وشظالء افديـ»و ٕٚجح

 ـرتقين أو ـّقشَٔك 

فًديد مـ ادْتجغ ومٚفُل ادًٚرح يف برودوي هؿ مـ افٔٓقد، ؾَد ـٚن دئٍاد إن ا

م يف حغ متِاؽ ظٚئِاٜ صاقبرت مًاٚرح حتاٝ ٍٕاس 1983ظٚم  شافَىط»ُمْتٟ ؾِٔؿ 

َر أهنٚ متِؽ حقايل ٕهػ دور إوبرا وافًارض ادنحاال يف  آشؿ، ويف افًتْٔٚت ُؿدِّ

 افقٓيٚت ادتحدة 

ماـ  شمحٚؿاٚت زيٌٍِاد»رجؾ َظْرٍض مثٚيل، وؿد اشتّرَّ ظروف ُيًتز ؾِقرٕز زيٌٍِد 

   م ـااام فًااٛ افُثاار مااـ افٔٓااقد دورًا ـًّااتثّريـ يف مْتجااٚت1931م إػ 1916

 برودوي 

مف افٔٓقد يف افزودوي، ؾْٓٚك افًديد  فًٔٝ ادقشَٔٚ هس اإلشٓٚم افقحٔد افذي ؿدَّ

 ـتٚب افدرامٚ وافُقمٔديٚ افٔٓقد ادنٓقريـ  مـ

َِِّاٜ  ـتٛ آرثر مِِٔر ظـ افىٌَٜ افًٚمِاٜ، وادقاوأع إخالؿٔاٜ، وآجتامظٔاٜ ادتً

 بٚفًٔش يف افًٚ. ادًٚس 
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م( احلٚئز ظذ جٚئزة باقفتٔزر، وؾأِؿ 1949ومـ إؾالم افتل ـتٌٓٚ: مقت افٌحٚر )

ُِّٓؿ1955مْير مـ ؾقق اعن ) م( ـذفؽ ٕج  ٕٚياؾ شأّقن 1947أبْٚئل ) م(، وـ

يف إطٓٚر ادقاؿاػ افُقمٔدياٜ ادقجاقدة يف تْٚؿواٚت احلٔاٚة افٔقمٔاٜ، وذفاؽ با٘براز 

 افكاظٚت بغ افنخهٔٚت ادتوٚدة 

ْتاف ماـ افْجاٚح يف حتقياؾ افًدياد ماـ  َُّ إن صًٌٜٔ أظامفف وجاذوره افتٍِزيقٕٔاٜ م

 منحٔٚتف إػ أؾالم، ومْٓٚ:

 م( 1965) افثْٚئل افٌريٛ

 م( 1976أوٓد ذوق افنّس )

 م( 1968بالزا شقت )

 م( 1963حٚيف افَدمغ يف احلديَٜ )

 م( احلٚئز ظذ جٚئزة بقفترز 1991مٍَقد يف يقُٕرز )

 م( 1977ؾتٚة افقداع )

ثاٚفقث »ـام ترـٝ ويْدي واشرشتـ أثرهاٚ ماٗخرًا، ؾَاد ربحاٝ ماٚ يادظك بِاا 

ُتٓٚ شبرودوي افَدس م( جٚئزة ضاقين، وجاٚئزة 1989) شيقمٔٚت هٚيدي»، وبحٝ ِؿهَّ

افتال ٓؿاٝ  شإخاقات روز يْقياغ»فقترز، وجٚئزة َٕٚد ٕٔقيقرك، ـام ـتٌاٝ ؿهاٜ 

ًٚ ظئاًم   ٕجٚح

ًٚ، وـٚن أبقه  ـتًريػ بجٚئزة بقفترز أودُّ أن أذـر هْٚ أن بقفترز ـٚن مٓٚجرًا هٌْٚري

ًٚ، وـّحٚرٍب يف احلارب إهِٔاٜ اصاس ى جمِاٜ شإٚٝ فاقيس ديًاٌٚتش رجاًل هيقدي
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م بٖفٍغ ومخًّئٜ دوٓر، اؾتت  مدرشاٜ ـقفقمٌٔاٚ فِهاحٚؾٜ ظاٚم 1878ادًٍِٜ ظٚم 

 م، وـذفؽ اهلديٜ افتل مٚ زافٝ حتّؾ اشّف إػ افٔقم 1913

ف بًٔادًا متجاٚوزًا افازو ََ دوي، ماـ افهاًٛ أن إن إبداع افٔٓقد ادقشَٔل صؼَّ ضري

د ؾٔام إذا افٔٓقد ؿد أثَّروا يف ادنٓد ادقشَٔل إمريُل أو افًُس   ٕحدِّ

 . ،ًٚ أفَّػ إيرؾْٔغ برفغ )إهائٔؾ بٚٓيـ( بًض إؽْٔٚت إمرئُاٜ إـثار صأقظ

يتًِؿ برفغ ؿراءة ادقشَٔك ؿط، فذفؽ ـٚن يًزف ظذ افٌٕٔٚق يف حغ يَاقم مًاٚظدوه 

ٜ ادقشَٜٔٔ، ظذ افرؽؿ مـ إٔف . يِّش ؿط يف مًرة ظٔد افٍه ، و. يًِاؿ بُتٚبٜ افْقض

بًٔد ادٔالد إبٔض، إٓ إٔف أفَّػ أؽْٔاٚت فٔتّتَّاع هباٚ إمرئُاقن ادًأحٔقن افاذيـ 

ِقن إـثريٜ: ُِّ  ين

 م( 1938) شافِٓؿ بٚرك أمريُٚ»

 م( 1946) شظٔد ادٔالد إبٔض»

 م(  1933) شمًرة افٍه »

 تًاتىٔع ؾًِاف تًاتىٔع »، وش يقجد ظّؾ يوٚهل افًّؾ آشتًرايضٓ»
ٍ
أيَّ رء

 م( 1946) شحتهؾ ظذ مًدشؽ آين»مـ منحٜٔ  شؾًِف بنُؾ أؾوؾ

أؽْٜٔ »ـتٛ افٔٓقد أؽْٔٚت أخرى تتًِؼ بًٔد ادٔالد ادًٔحل، ؾَد أفَّػ ِمؾ تقرمٔف 

 )افًُتْٚء ُتنقى ظذ افْٚر(  شظٔد ادٔالد

خذين »ٓقد دًٜ يف فًٌٜ يًنَٓٚ إمرئُقن وهل افًٌٌٔقل، ؾٖؽْٜٔ ـذفؽ يقجد فِٔ

 ـتٌٓٚ أفزت ؾقن تِٔرز  شإػ فًٌٜ افًٌٌٔقل
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ِّٔزة ختِط بغ اعٚز وافٍقفاؽ وادقشأَك  ابتُر آردن ـقبالٕد مقشَٔٔك أمرئُٜ متّ

فَاد افُالشُٜٔٔ، إن أظامفف ذات افُْٜٓ إمرئُٜ ظّزت ظـ أؾُٚره بٖبًط افًٌٚرات، 

ِّٔز أمريُٚ يف أؽْل مثاؾ:  م(، 1938) شافقفاد بأع»افتَط روح افنٌٚب واحلٔقيٜ افتل مت

 م( 1946) شروديق»و

أفَّػ هٚروفد آرفـ أؽْٔٚت أحد أصٓر إؾالم ظذ اإلضالق وهق )ذي ويازارد أوف 

، ـام حلَّـ مَاٚضع ـالشأُٜٔ شؾقق ؿقس ؿزح»م، افذي يتوّـ أؽْٜٔ 1939أوز( ظٚم 

، وـتاٛ مقشأَك ظارض شذفؽ افًحر إشقد افَاديؿ»، وشىَس افًٚصػاف»مثؾ: 

 م 1954ش ٕجٌؿ ؿد وفد»افزودوي 

يف حٌَٜ افٍرق افٌْٚئٜٔ، ـٚن هْٚك افًديد مـ افٔٓقد افذيـ ؿٚدوا افٍرق، مثؾ: بْٔال 

، شبٚؤًْٕغ بقل»، ومٔتش مِِٔر ؿٚئد ؾرؿٜ شـْٔغ أوف شقيْغ»ؽقدمٚن، افذي ؿٚد ؾرؿٜ 

ؾتاٚة ماـ »زف اعٚز، وشتٚن جتٔز ظٚزف افًًٍُقن، افذي أفػ أؽْٔاٜ وآريت صٚو ظٚ

ؾَد برز ؾٔٓٚ آٓن ؾريد، افذي ظازف  شافروك آن رول»، أمٚ بٚفًٌْٜ إػ مقشَٔك شإيٌٕٚٔام

  شأصقات ؾٚشدة مـ مقشَٔك افنٔىٚن»مَىقظٜ 

 يف اخلًّْٔٚت وافًتْٔٚت وافًًٌْٔٚت، برز افُثر مـ ـٚتٌل إؽْٔٚت افٔٓقد ظاذ

، شهٚوٕاد َدغ»شٚحٜ ادقشَٔك افنًٌٜٔ، ؾَد ـتاٛ جاري فٔاز ومٚياؽ شاتقفر أؽْٔاٜ 

ؿ بٚحلٛ »، وشابَؼ بَريب»، شِجؾ هٚوس روك»و ُّّ ، وـتٛ بقرت باٚ صاٚراش، ش9#افتً

م، 1986 شآرثار»وهق ـٚتٛ ٕؽٚين افٌقب أؽٚين فكؾالم وادنحٔٚت وافراديق، مثؾ: 

ٌٛ مْااؽ»م، و1969 شإمىاٚر تتًااٚؿط ؾااقق رأد» م، واصااسك بااٚول 1973 شؿرياا

جن »، وشافًٔدة روبًْقن»، وشأصقات افهّٝ»شّٔقن، وآرت ؽٚرؾُْؾ يف تٖفٔػ 
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ًٚ: ٕٔؾ ديٚمقٕد، وهرب أفازت، وجقفٔاق شادٔٚه ادوىربٜ ، ومـ ادٗفٍغ افنٚئًغ أيو

إئًٌِٔٚس )ًٕؿ، هيقد(، وبأع جقياؾ، وبٔتال مٔادفر، وبٚرباٚرا شسايًاْد، وـاٚريل 

ًٚ مقشأَٔقن شٔ ّقن )مـ ظٚئِٜ شّٔقن(، وـٚرويل ـْٔغ، وبٚري مإِٚٔق، وهْاٚك أيوا

منٓقرون، مثؾ: ـًْٔرجغ شّٔقن، وبٚول شتْٔع، وفق ريد، وإيٌل باقب، وؽْاز آن 

 روزز شالش، وآدمز دوريتز 

ذهاٛ ماع »جيٛ أٓ ًْٕك بقب ديالن )زيّرمٚن( ذا افهقت افٍرياد افاذي ؽْاك 

افثٚئرة تٌدو يف أظامفف، وؿد ُتِٝ ثقرتف يف خٔٚراتف افدئْٜ،  م، وإن روحف1963ش افري 

ٓ تقجد منُِٜ، إٔٚ هياقدي وذفاؽ »حٔٞ أظِـ يف بدايٜ افثامْٕٔٚت ظـ هيقديتف ؿٚئاًل: 

يٗثر ظذ صًري وظذ حٔٚيت بىرٍق ٓ أشتىٔع وصٍٓٚ، دٚذا جياٛ ظاعَّ أن أظِاـ أمارًا 

  شجيٛ أن يُقن يف ؿّٜ افقوقح؟

ًٚ إػ جمٚل إظامل ادقشَٜٔٔ، ؾٚفًدياد ماـ ادْتجاغ افْاٚجحغ إجذب افٔٓ قد أيو

ـٕٚقا هيقدًا، بام ؾأٓؿ مْاتٟ افٌٔتِاز برياٚن إبًاتٚيـ، وماق أوشاتـ افاذي ـاٚن ماديرًا 

 ًٚ َِّٝ آشؿ إول يف ظٚ. افتًجٔؾ خلًّٜ وظؼيـ ظٚم  فتًجٔالت ورٕر افتل ط

شأَك وأصاٌ  بًادهٚ ماـ أؿىاٚب إن فقيس وازرمٚن طاٚهرة حََٔٔاٜ، بادأ بٚدق 

م، حٔاٞ 1936اإلظالم، إوؿ إػ إم  د  أي )افنُرة إمرئُٜ فِّقشأَك( ظاٚم 

ل افؼـٜ إػ واحدة ماـ أواخؿ ذـاٚت افتًاجٔؾ واإلظاالم، يف ظاٚم  م 1966حقَّ

ع  اصست اإلم  د  أي يقٍٕٔرشٚل شتقديقز فإلٕتٚج افتٍِزياقين، فُاـ آشاتديق وزَّ

 م شتٍٔـ شٌِٔزغ بام ؾٔٓٚ: )جقز( و)إي  يت( و)جقراشٔؽ بٚرك( بًض أصٓر أؾال
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 545م اصست إم  د  أي جٍٔـ ريُقردز مـ دئٍد جأٍـ بٌِّاغ 1991يف ظٚم 

َِّٓٚ إػ افؼـٜ افٔٚبٕٜٚٔ مٚتًقصاتٚ  مِٔقن دوٓر، بًد ذفؽ بَِٔؾ بٚع واهمٚن افؼـٜ ـ

% ماـ 81وٍٕامٕاز شأٚؽرام م اصاست ذـاٜ بر1955بِٔاقن دوٓر، يف ظاٚم  1 6بِا 

ًٚ هلٚ  ًٚ ؾخري  افؼـٜ، وأبَٝ واهمٚن رئًٔ

َّٔز افٔٓقد ـِّحْاغ ومقشأَٔغ وؿٚئاديـ فٍِارق  يف حٌَٜ ادقشَٔك افُالشُٜٔٔ مت

ادقشَٜٔٔ، ـٚن فٍُِٔٔس مْدفًقن دورًا ـٌرًا ـِّحاـ وؿٚئاد ؾرؿاٜ مقشأَٜٔ، وظاذ 

، إٓ أن وافده افٌْل افذي ـٚن يًّاؾ جماٚل ا ًٚ مٓاّمً ًٚ هيقدي ه ـٚن ؾًِٔقؾ فرؽؿ مـ أن جدَّ

 افٌْقك جًؾ ظٚئِتف تدخؾ يف ادًٔحٜٔ فُل يَِك افٌَقل آجتامظل 

وؿد تٖثر بًٍٍِٜ وافده ادْىَٜٔ ممٚ جًِف يٍْر مـ افديـ، وـَٚئد فِحٍالت ادقشَٜٔٔ 

ؾَاد خارج مْدفًاقن ظاذ افَْاؾ  م1935م  إػ 1847ظاٚم يف فٌٔزيغ يف أدٕٚٔاٚ ماـ 

ع مـ  افتَِٔدي فِّقشَٔك إورـًسيٜ، وأخذ يٍنِّ هذه ادقشَٔك فًِٚمًغ، وؿد وشَّ

ق ب٘ظٚدة اـتنٚف وإٕتٚج أظامل بٚخ   ؿدرة افًٚمًغ ظذ افتذوُّ

ر مْدفًقن افتْئؿ احلاديٞ فِحٍاالت ادٗفَّاػ ماـ: آشاتٓالل، وافًازف  وضقَّ

 وافُقٕنتق، وادَىقظٜ افَهرة افىقيؾ، 

ؿٌؾ مْدفًقن ـٕٚٝ ُتًزف مَىقظٚت مقشَٜٔٔ خٍٍٜٔ بغ مَٚضع افًأٍّقٕٜٔ!، يف 

، ويف ششسيْغ أوشتٔٝ»ـتٛ مْدفًقن، وهق يف افًٚدشٜ ظؼة مـ ظّره  1865ظٚم 

  شحِؿ افِٔٚيل مْتهػ افهٔػ»افًٚبًٜ ظؼة مـ ظّره ـتٛ آشتٓالفٜٔ ادقشَٜٔٔ 
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ـ، اديد مـ اخلزاء ؾٚفدمر هقرووتغ ظٚزف افٌٕٔٚق إول يف افَرن افًؼييًتز افً

ّٔازة  ًٚ مـ وافده وفف مـ افًّر ثالث شْقات، مـ ادقاهٛ إخرى ادتّ بدأ يٖخذ دروش

 آرثر روبًْتغ وظٚزف افٌقق يٚصٚ هٚيٍتز وهيقدي مْٔقهغ وإشحٚق بردٚن 

َٜٔ، مثاؾ: إٓدرياف باريٍـ، وؽقشاتٚف أصٌ  افًديد مـ افٔٓقد ؿٚدًة فٍِرق ادقشأ

مٚهِر، وأوتق ـِّٔز، ويقجغ أورمٕٚدي، وآرثار ؾٔادفر افاذيـ أشاًدوا أٓف ماـ 

 ادًتًّغ 

ف ثالثٜ 1979م إػ 1931ؿٚد ؾٔدفر افٍرق ادقشَٜٔٔ يف بقشىـ مـ ظٚم  م، وؿد ظرَّ

ٍاٜ وادرحاٜ أجٔٚل مـ إمرئُغ ظذ ادقشَٔك افُالشُٜٔٔ، مـ خالل حٍالتاف اخلٍٔ

 افتل ـٚن ئَّٓٚ 

بًض أصٓر ادٌْٔغ يف أوبرا ٕٔقيقرك مٔسوبقفٔتٚن هاؿ ماـ افٔٓاقد، روبرتاٚ بٔاسز 

اصتٓرت بٖدائٓٚ يف ٓتراؾٔٚتٚ وٓبقهّٔل، روبرت مرل أراد أوًٓ أن يًِاٛ افًٌٔاٌقل 

ْٔاٚ ؿٌؾ أن يًتخدم مقاهٌف يف إوبرا، وؿد فًٛ ـؾٌّ مـ بٍٔريل شِٔز وجٚن برس ورجي

 رئًْؽ وريتنٚرد تقـر دورهؿ ظذ منح إوبرا 

طٓرت افروح اإلبداظٜٔ ظْد افٔٓقد يف أظامل افُثر ماـ افٍْإٚغ افاذيـ ؿاّرروا أن 

يتجٚوزوا إشٚفٔٛ افتَِٔديٜ ويتًٌقا أشِقهبؿ اخلٚص، يًتز افٍْٚن إٓىٌٚظل ـٚمٔاؾ 

ة يف شأزاين م( 1913-1831بًٔٚرو ) أهؿ افٍْٕٚغ افٔٓاقد، وؿاد أثارت أظامفاف بَاقَّ

 ومقِٕٝ وريْقار 

، إن اشاتخدامف شإٓىٌاٚظل إول»يف احلََٜٔ ـٚن شٔزاين ينر إػ بًٔٚرو ظذ إٔف 

 فٌَع إفقان بدًٓ مـ اخلىقط افدؿَٜٔ جًؾ رشقمٚت بًٔٚرو ختِؼ صًقرًا ٕٚظاًم 
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ٔديٜ يف افرشؿ، ويف افقؿٝ افذي شٔىرت ؾٔف فَد ـٚن بًٔٚرو يرؾض افتَْٔٚت افتَِ

 ادقاؤع اإلٕجِٜٔٔ وافتٚرئٜ ظذ ظٚ. افٍـ اختٚر افسـٔز ظذ افىًٌٜٔ 

م( واحدًا ماـ افٍْإٚغ افٔٓاقد افَالئاؾ افاذيـ 1985-1887ـٚن مٚرك صٚؽٚل )

وا ظـ ادقاؤع افٔٓقديٜ يف أظامهلؿ، إن أحد أهؿ أظامفاف ظاذ افزجاٚج هال فقحاٜ  ظزَّ

افٌَٚئؾ آثْٚ ظؼ، وهل مقجقدة يف مرـز هٚداشٚ افىٌل يف إهائٔؾ، . يَتك صٚؽٚل 

ظذ ٕقع واحد مـ إظامل افٍْٜٔ، ؾَد اصتًؾ بٚدقزائؽ، وافرشؿ واحلٍر ظذ فقحاٚت 

ن وواؿًل  ُِّٓٚ ذات ّٕط ٕٚظؿ وُمِقَّ  صٌرة وـٌرة، وـ

ادًا يف  احلرـٜ ادًٚسة، ُظِرَف ماٚـس وياز مًيؿ افٍْٕٚغ افٔٓقد أخريـ ـٕٚقا ُروَّ

بِقحٚتف افتًٌريٜ ادِقٕٜ افتل ـٕٚٝ تًز ظـ حٔٚة افتّؼد وافٌاٗس يف ٕٔقياقرك، وهاق 

 أول مـ أدخؾ افٍـ ادًٚس إػ افقٓيٚت ادتحدة 

ًٚ، اشتخدم مًٌُٚت ـٌرة 1971-1916ـٚن مٚرك روثُق ) ًٚ ُتديدي ًٚ تًٌري م( ؾْٕٚ

دة فرش إفقان ظذ ؿىع ـٌرة مـ افَامش  مـ إوفقان وتَْٔٚت ََّ  مً

ًٚ جيّاع باغ 1988-1899فقيس ًٍِٕٔٔقن ) م( ـٚن ٕحٚتٜ مًٚسة أصٚظٝ ّٕىا

إصٔٚء ادختٍِٜ ـٚفهْٚديؼ وإثٚث وؿىع اخلناٛ وجيًِٓاٚ يف جادران واخّٜ، إن 

ًٜ بٚفِقن إشقد، وتٌدو ظذ صُؾ بْك ماـ افًٔادان،  ٕ فَاد ـاٚن أـثر أظامهلٚ صٓرًة مِقَّ

ًٜ وهل ضٍِٜ يف افًِٛ بٖدواتف   وافدهٚ بٚئع اخلردة هق مِّٓٓٚ وـٕٚٝ ُتد متً

ًٚ ٕصاخٚص باٚفِقن إبأض واحلجاؿ    أمٚ جقرج شٌٔٚل ؾَد ـاٚن يرشاؿ رشاقم

    افىًٌٔل، ويوًٓٚ يف إمٚــ افًٚمٜ ـٚفٌٚصٚت فٔنر إػ ادجٓقل افاذي ُتُِّْاف احلٔاٚة

 ادًٚسة 
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ًٚ مًاٚسًا، ظاٚش حٔاًٚة مِٔئاٜ 1961-1884 )آمٔديق مقد ئٌِٚين م( ـاٚن رشاٚم

ف، حٔاٞ ـاٚن ُيُثار ماـ ذب فُحاقل وممٚرشاٜ اعاْس، ـٕٚاٝ رشاقمٚتف  بٚفتىرُّ

 إٓىٌٚظٜٔ ظـ افْٚس تٖخذ صُؾ ادْحقتٚت 

اصتٓر بٔس مٚـس بّْىف افٌريٛ افذي ـٚن يًتّد ظاذ إفاقان افٍٚؿًاٜ واحلاقاف 

 اخلىٜٔ افٌٚمَٜ 

م( إصٔٚء افنٚئًٜ يف أظامفف افٍْٜٔ، 1965ت روصْٔزغ )ادقفقد ظٚم اشتخدم روبر

 وابتُر أصًٔٚء مهْقظٜ مـ احلرير 

م( هق رشٚم ُتريدي، اشتخدم ؾرار شقداء ظريوٜ 1966-1911ؾرإد ـاليـ )

 ظذ ؿىع ـٌرة مـ افَامش إبٔض 

ًٚ ـقمٔديٜ صٚخٌٜ تتواّـ أ1991-1963روي فٔنتًْتغ ) ًٚ م( ابتُر رشقم حٕٔٚا

 حقارًا مَروءًا 

ؿ أول 1964-1871هْٚك ؾْٚن هيقدي ؽر مًروف اشّف ؾُٔتاقر برٕار ) ّّ م( صا

م، إن تاٖثره ؽار ُمالحاظ ماع إْٔاٚ 1919ؿىًٜ َٕقد أمرئُٜ وهل بْس فُْقفـ ظٚم 

ِف هذا ـؾ يقم  َّ  ٕتداول َظ

ًٚ ظاـ ضرياؼ اماتالـٓؿ فًِّاٚر ض إن إظامل ادتًَِٜ بٚفٍـ تاٖثرت باٚفٔٓقد أيوا

 وادىٌقظٚت افتجٚريٜ 

يِّؽ مِتقن إيًترو جمِٜ )آرت ٕٔقز( وهل أـز جمِٜ ؾْقن يف افًٚ.، وؿد اصاساهٚ 

 م 1976مـ افْٔقز ويؽ ظٚم 



 الظاهرة اليهودية

 - 664 - 

 إٕف ضر، إهنٚ ضٚئرة، ٓ بؾ هق ؾْٚن هيقدي!

ؾخاًم مـ وجٜٓ افْير افٍْٜٔ، إٓ أهناٚ  ظذ افرؽؿ مـ أن أفًٚب افُرتقن ٓ تًتز أمراً 

ظّؾ صٌر مرب ، يقصؾ افتًِٜٔ إػ أظداد ـٌرة مـ افْٚس، حتك أنَّ فٔنتًْتغ أظاٚد 

ًٚ مـ أؾوؾ أظامفف   إٕتٚج أؾالم ـقمٔديٜ فٔخرَج بًو

ًٚ مـ أـثر افُتاٛ افُقمٔدياٜ صآرة، وبًاض  فَد ابتُر ؾْٕٚق افُرتقن افٔٓقد بًو

 افنٓرة:افنخهٔٚت افُرتقٕٜٔ 

 م( 1977-1934آل ـٚب فٔؾ آبْر )

 مٚـس ؾِٔؼ بقب آي، بٔتل بقب 

ؾرئِْغ: صخهٔٚت اإلخقة ورٕر، بٌز بقين، دايف َدك، بقرـل بٔغ،  شؾريتز»إيًٚدور 

 تقيتل بٚي، شٌٔدي ؽقٕزافٔس، وبنُؾ مٍْهؾ بْٔؽ بٕٚثر 

 مثَّاؾ أصاقات مًياؿ صخهأٚت اإلخاقة شافرجؾ ذو إفػ صاقت»ِمؾ بالٕؽ 

 ؾرئِْغ ورٕر بام ؾٔٓؿ: َبٌز ودايف وبقرـل وتقيتل 

 بقب ـغ: بٚمتٚن 

 شتٚن يل: شٌٚيدرمٚن، هَٚفْؽ 

 هقي صقشس وجري شٌٔؾ: شقبرمٚن 

إوٚؾٜ إػ ذفؽ ؾ٘نَّ َرْؽراتس هٗٓء إضٍٚل ادّتًغ هل صخهٔٚت ـرتقٕٜٔ أفٍَّٓاٚ 

 هيقديٚن مهٚ: آرفـ ـالشُل وؽٚبقر شقبق 

ًٚ ؽرامٌٚ بقريس وؽرماٚ مُْٔاٚ ماٖخقذ ماـ احلٔاٚة إن صخهٜٔ رؽرات س وخهقص

 افىًٌٜٔٔ دٌتُرهيٚ 
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إن افًٌْٜ افًٚفٜٔ فِٔٓقد ادنٚرـغ يف ظٚ. افُرتقن متٚثؾ ًٌٕٜ يف بَٜٔ أظامل هقفٔقد، 

ج يًىْٔاٚ ؾُارة ظاـ ظادد افُتاٚب افٔٓاقد ادناٚرـغ يف حَِاٚت  إن ـروشتل ادٓارِّ

 افُرتقٕٜٔ إخرى شًٌّٔقٕز، وافُثر مـ افنخهٔٚت 

إنَّ آفٍرد شتٌِٔتز ُيًتز مٗشس ؾـ افتهقير ـناٍُؾ ماـ أصاُٚل افٍْاقن يًاتحؼ 

افًرض يف ادتٚحػ وافهٚٓت، وؿد اصتٓر بهقره افرائًاٜ فزوجتاف افٍْٕٚاٜ جقرجٔاٚ 

 أوـٔػ، إوٚؾٜ إػ افًديد مـ افهقر ظـ مديْٜ ٕٔقيقرك 

م( أول مهقر صحٍل مًاٚس، إن أصآر 1995-1898فٍرد إيًًْتٚد )ويًتز آ

ٌُِّؾ بحٚرًا يف شٚحٜ افتٚيّز   صقره هل تِؽ افتل افتَىٓٚ دّروٜ تَ

َّٔازة 1963أمٚ ريتنٚرد آؾٔدون )وفد  ل افتهقير إػ ؾـ، وابتُر صاقرًا مم م( ؾَد حقَّ

ر آحتٍاٚٓت ب٘طٓٚر ظالمٚت افهقر افًٌِٜٔ ظذ حاقافِّ صاقره، ـاام اصاتٓر بهاق

 وإؾٚظل وصقر افذيـ يًٌِقن ثٔٚب اعْس أخر 

ًٚ ،أصٌحٝ رئًٜٔ ادهقريـ 1949آين فٌٔقؾٔتز )وفد  اصتٓر م( بهقر احلٍالت أيو

 صاقره م، مـ أصآر1983م، وإتَِٝ إػ ؾٕٚٔتل ؾر ظٚم 1973يف روفْٔغ شتقن ظٚم 

ًٚ ـرؤٍع بجٕٚٛ يقـق أوٕق ًٚ، وموجً وهل مرتدياٜ فٌِٚشآٚ،  صقرة جقن فْٔقن ظٚري

 وديّل مقر وهل ظٚريٜ وحٚمؾ 

بدأت مْٜٓ فٌٔقؾٔتز يف إهائٔؾ حٔٞ ظِّٝ مهاقرًة يف ادْاٚضؼ إثرياٜ، تٚبًاٝ 

دراشتٓٚ يف افتهقير ـٓقايٜ جديدة، وافتَىٝ صقرًا فتيٚهرات افًتْٔٚت حاقل شاٚن 

 65ٌِاغ ؾرإًًُٔق، بٚظٝ فٌٔق ؾتٔاز صاقرة آفاغ ؽًْٔازغ إٕى روفْٔاغ شاتقن بّ
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ر ؽريس شِٔؽ، وبدؤوا يادؾًقن هلاٚ  دوٓر يف  75دوٓر، وظْدمٚ ضٌِقا مْٓٚ أن تهقِّ

 إشٌقع بدأت مْٓتٓٚ بنُؾ ؾًع 

ظذ اعٕٚٛ افًِّل مـ مْٜٓ افتهقير اخسع إيدويـ ٕٓاد افتهاقير افٍاقري ظاٚم 

 م بقاشىٜ ـٚمرا وؾِٔؿ بقٓرويد 1948

ًٚ أن افًدياد ماـ  فَد ـَ فِٔٓقد ظذ افدوام، فذفؽ فأس ؽريٌا ـٚن افٔٓقد أؾوؾ زبٚئ

ًٚ، بًاٌٛ ادًاتقى افًِّال  ادقاهٛ اإلبداظٜٔ افُٚمْٜ خِػ مْتجٚهتؿ هل هيقديٜ أيو

ؾ افٔٓاقد ًٕاٌٜ ـٌارة ٓ تتٍاؼ ماع ًٕاٌٜ  َُّ ُِّؿ، وروح اإلبداع، صا افراؿل، وثَٚؾٜ افتً

 ز بجٚئزة ٕقبؾ فكدب وجٚئزة بقفترز ظددهؿ إػ بَٜٔ افًُٚن يف افٍق

هْٚك ؿٚئّٜ ؿهرة جدًا تتوّـ ظامفَٜ إدب واداٗفٍغ فاذيـ حََاقا أـاز ًٕاٌٜ 

اء   مًٌٔٚت، فَد رب  بًوٓؿ اعقائز، وحَؼ افًٌض أخر أـز ًٌٕٜ مـ افَرَّ

 هذه افَٚئّٜ تتوّـ:

 م، روايٜ خٔٚل ظِّل( 1951إيًٚك آشّٔقف )آي ريٌقرت 

 م، جٚئزة بقفسز وٕقبؾ( 1976)مهٌق فدتس ؽٍٔٝ  شٚول بِٔق

 م(، آرثر ؾقرمر )تراؾؾ أون أي بدجٝ ؽٚيز( 1956آفـ ؽًْٔزغ )هٚول 

 م( 1971م(، إيريُٚ جقٕغ )ؾر أوف ؾاليْغ 1961، 66 -جقزيػ هِِٔر )ـٚتش

 م( 1971م(، جقديٞ ـرإتز )شُربِز، 1916إيرا فٍٔغ )ذي شتٔٛ وورد وايٍز 

 م(، جل ـل  ٓه )إُٕقم تُس ؽٚيد(1916)ذي مٔتٚ مقرؾقشٔس، ؾرإز ـٚؾُٚ 

 م، جٚئزة بقفتٔزر( 1981ٕقر مٚن مِِٔر )ذي إـًُٔٔق صْزز شزٕغ، 
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 م(1961م(، هٚروفد روبْز )ذي ـٚربٝ بٚؽرز، 1943آيـ رإد )ذي ؾٚوٕتغ هٔد، 

 مٚرؽريٝ ري )ـٔقريقس جقرج شريس( 

   م(1969ؾِٔٔٛ روث )بقرتْقيز ـقمٌِْٔٝ، 

 م( 1971إيريش شٌٔٚل )فقف شتقري 

 م( 1963مقريؽ شْٔداك )ديد ذي وايِد ثُْٔس آر 

 م( 1951جل  دي شٚفٌْٔر )ـٚتؼ إن زي ري، 

 م( 1991شٔدين صِٔدون )ذي أودر شٚيد أوف مٔدٕٚيٝ 

 م( 1996صٔؾ شٍِٔرشتـ )ؾقفْٔغ أب 

 م، جٚئزة ٕقبؾ( 1974إيًٚك يٚصٍٔز شٌْٔر )أي ـراون أوف ؾٔدز 

 م( 1991ر  إل  شتغ )ؽقز بٌّس آ

 م( 1957(، فٔقن يقريس )إيًُقدس 1971أفٍـ تقؾِر )ؾٔقتؼ تنقك 

 م جٚئزة بقفتٔزر( 1951م، 1951هرمٚن وورك )ذي ـٚيغ مقتْٔل، 

ـ ماـ فٍاٝ إتٌاٚه  ُُّ ًٚ مثؾ صْٚظٜ إفًاٚب، إن افاتّ َِّٛ إبداظ ٓ تقجد صْٚظٜ تتى

 هتؿ مّٜٓ صًٌٜ إضٍٚل وتٌِٜٔ رؽٌٚ

تٌدو هذه افهْٚظٜ وـٖهنٚ أمٌر مًؾٍّ إٓ أن افتْٚؾس ؾٔٓٚ صاديد وهال ماـ إظاامل 

ِِّدك افااًؼات، وظْادمٚ ُيهاْع ظادٌد ماـ  ادرهَٜ، إن ـٚن فديؽ ؾُرة ظئّٜ ؾًأَ

 ًٜ فاٝ ظْٓاٚ تٚرـا  منٓقرٍة تُقن إٕيٚر ؿاد حتقَّ
ٍٜ إفًٚب يٍُل فتٌِٜٔ افىِٛ ظذ فًٌ

 مِٔئٜ بٚفٌوٚظٜ افُٚشدة  إيٚك مع خمٚزن



 الظاهرة اليهودية

 - 668 - 

إن افنًٛ افٔٓقدي مْخرٌط بندة يف ـؾ جمٚٓت فًٛ إضٍاٚل، ماـ آبتُاٚر إػ 

 افتهْٔع إػ ُتٚرة افتجزئٜ 

بِٔاقن دوٓر  16يقجد ٓظٌٚن رئًٔٔٚن يف صْٚظٜ إفًٚب افتل تٌِغ ؿّٔتٓٚ حقايل 

ؾ % مـ افًقق، وذـٜ هٚشزو افتل 19مهٚ: ذـٜ مٚتِؾ افتل تنُؾ  ُِّ % ماـ 16تنا

 افًقق وـالمهٚ أشًف رجٚل أظامل هيقد 

% مـ حجؿ افًقق، وهْٚك افًديد مـ 8 6افالظٛ افثٚفٞ هق فٔتؾ تٚئُز وينُؾ 

افالظٌغ افهٌٚر، وظْدمٚ تُز أي ذـٜ فتهٌ  منٓقرة يَقم أحاد افالظٌاغ افٌُاٚر 

 ٚٓ ِّّ  بو

ًٝ ذـٜ مٚتِؾ مـ ؿٌؾ إئِقت وَرْث هٕٚدفر، يف ظاٚ ًاٝ ظٚئِاٜ 1939م ُأشِّ م أشَّ

اًقا ماـ إٕتاٚجٓؿ  ادت اهٕٚدفر ذـٜ أفًٚب صٌرة تْتٟ دمك صٌرة، وفُال يقشِّ حتَّ

ظٚئِٜ هٕٚدفر مع هٚروفد مٚتًقن افاذي يْاتٟ افازاويظ وأثاٚث افادمك وؽرهاٚ ماـ 

م، ماع مْتجٓاٚ افٌُار إول وهاق )ذي باقرب 1955إفًٚب، أؿًِٝ افؼـٜ ظٚم 

(، يف ظٚم  ـْ ءت َرث بٍُرة بٔع دمٜٔ هلٚ صدر بًد أن صٚهدت دمٜٔ تدظك م ج1956َٚؽ

 فٔذ مًرووٜ يف إحدى ادحالت يف شقينا 

يف ذفؽ افقؿٝ . يُـ فدمك إضٍٚل يف أمريُٚ صدورًا أو أصًُٚٓ واوحٜ، يف اعق 

رت ظٚئِٜ هٕٚدفر فًٌٜ بٚريب افتل تًادُّ افٍتاٚة افهاٌرة  ادحٚؾظ يف هنٚيٜ اخلًّْٔٚت ضقَّ

ٔٝ باٚريب فتهٌ ٍّّ ْٓٚ؟ شا ٌُِِْس فًٌتٓٚ افثٔٚب؟ وـٔػ تزيِّ ِّٔدة مٚهرة بتًِّٔٓٚ ـٔػ ُت   ش

ظذ اشؿ ابْٜ روث، ثؿ إوؿَّ إفٔٓٚ صديَٓٚ ـِـ ظذ اشاؿ اباـ روث، وهُاذا وفادت 

 بٚريب ووفدت مًٓٚ مٚتِؾ 
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رت دمك متثؾ صخهٔٚت ديزين، واصست ذـاٜ  ابتُرت مٚتِؾ )هقت وئِز( وضقَّ

ًٚ ٕحد مديري مٚتِؾ ؾا٘نَّ إٔاامط افًِاٛ إشٚشأٜ 1993ظٚم   برايس -ؾٔؼ م، ووؾَ

  افناًر وتٌاديؾ افثٔاٚب، افهأٌٚن حيٌاقن شاٌٚق اافٌْٚت افهٌٚر حيٌٌـ تني»ظٚدٜٔ 

ٌُّقن افَتٚل بغ إخٔٚر وإذار   شافًٔٚرات ؾقق افىٚوفٜ أو إرض، وهؿ حي

بِٔاقن  6 5ـاٜ هٚشازو بِاا ؼاء ذام شْحٝ أمٚ مٚتِؾ افٍرصاٜ فا1996يف ظٚم 

َِّؼ آٓن هٚشٍِْٔد مدير صُرة هٚشازو ؿاٚئاًل:  وهُاذا شأُقن فاديْٚ »دوٓر، وؿد ظ

ذـٜ بَّٜٔ شتٜ أو شاًٌٜ بالياغ دوٓر، وبادًٓ ماـ أن حياٚرب افؼـااتٚن بًوآام 

  ششٔحٚربٚن افؼـٚت إخرى

َـّ هٚشزو تراجًٝ ظـ ؿرارهٚ بًٌٛ منٚـؾ مٚفٜٔ، ومنٚـؾ يف  فٝ فُ افثَٜ، وحتقَّ

 واو  
ٍ
 دٚوفٜ إٓدمٚج إػ ظداء

اٚ اصاست  يف افْٓٚيٜ تراجًٝ ذـٜ مٚتِؾ ظْدمٚ أدرـٝ أهنٚ فـ ترب  افَوأٜ فَُّْٓ

م، افتل ُتًتز ثٚفٞ صٕٚع أفًاٚب يف أمريُاٚ، وهال متِاؽ 1997ذـٜ يتُق تقيز ظٚم 

 أفًٚب مٚتش بقـس وشًٔتؿ شسيٝ 

م بٚراد افٔٓقديٜ رئًٜٔ ومديرة تٍْٔذيٜ فؼـاٜ م أصٌحٝ جٔؾ إي1997ُِٚٔيف ظٚم 

َِّٝ حتك اشتَٚفتٓٚ ادٍٚجئٜ يف صٌٚط  م واحدة مـ امرأتغ هيقديتغ 6111مٚتِؾ، وؿد ط

م )يف احلََٜٔ ثالثٜ 1998يرأشٚن اثْغ مـ أـز مخًّئٜ ذـٜ ظذ ؿٚئّٜ ؾقرتنـ ظٚم 

َـّ مـ افًْٚء افِقايت يرأشـ ثالث ذـٚت مـ أـز أفػ ذـٜ ظ ا ـُ ذ ؿٚئّاٜ ؾقرتناـ 

 هيقديٚت( 
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ٝ بٚراد إجٚزهتٚ اعٚمًٜٔ مـ ـِٜٔ ـقيـ، واصتٌِٝ يف صاْٚظٜ ماقاد افتجّٔاؾ،  ََّ تِ

م يف ؿًؿ إٕتٚج بٚريب، وؿاد ؿاٚرن ادقطٍاقن يف افؼـااٜ ظزيّتٓاٚ 1981وطٍِّٝ ظٚم 

 وضٚؿتٓٚ بًزيّٜ رون هٕٚدفر مٗشس ذـٜ مٚتِؾ 

ًٚ أنَّ ظِٔٓاٚ وبًٌٛ أشِقهبٚ اهلجقمل أخز هاٚ أحا أن ٓ تادظل »د  رؤشاٚؤهٚ يقما

َـّ تقؿًٚه ـٕٚٝ خٚضئٜ، شتذهٛ أبًد ممٚ وصِٝ إفٔف»وأهنٚ فـ  شمًرؾٜ ـؾ إجقبٜ ، فُ

ْٝ مًٌٔٚت بٚريب حتٝ إذاؾٓٚ ماـ  َّ َٕ ًٚ و  7 1مِٔاقن دوٓر إػ  611فَد ترؿَّٝ تدرجئ

ااًٝ بااٚراد ذـااٜ مٚتِااؾ فتنااّؾ 1999بِٔااقن دوٓر، ويف ظااٚم  إٕتااٚج باارامٟ م وشَّ

َـّ مًٕٚاٚة  5 3افٌُّٔقتر افتًِّٜٔٔ بوؿِّ ذـٜ فرْٕغ إفٔٓٚ مَٚباؾ  بِٔاقن دوٓر، وفُا

افؼـٜ مـ خًٚرات ـٌرة دؾًٓٚ إػ آشتَٚفٜ، وافٔقم ُتًتز مٚتِؾ أـز ذـٜ فتهأْع 

ر مًٌٔٚهتٚ با   بِٔقن دوٓر  5إفًٚب يف افًٚ.، وتَدَّ

س هْري وهِٔؾ هٚشٍِْٔد مـ م، أوجادت 1961رود آيِْد ذـٜ هٚشزو ظٚم  أشَّ

افؼـٜ فهْٚظٜ ادًْقجٚت )افًجٚد مثاًل(، ؾُر هْاري بٚشاتخدام افَاامش فهاْٚظٜ 

ظِٛ ٕؿالم افرصٚص، وباٖوامر ماـ وول ورث وـريًاغ أؿٚماٝ ظٚئِاٜ هٚشأٍِْد 

م، وهظٚن ماٚ بادؤوا بقواع أؿاالم افرصاٚص وادًاٚضر 1966مهًْٓٚ إول ظٚم 

 رهٚ مـ افِقازم اددرشٜٔ يف افًِٛ افتل ـٕٚقا يهًْقهنٚ وافدؾٚتر وؽ

يف افٌدايٜ ـٕٚقا ينسون ادحتقيٚت مـ أخريـ، وفُـ هظٚن مٚ بادؤوا بهاْٚظٜ 

رت إػ ذـٜ امٌٚيربًْؾ، افتل ـٚن هرفقد ابـ  أؿالم افرصٚص اخلٚصٜ هبؿ، وافتل تىقَّ

، ثاؿَّ أخاٝ ذـاٜ شافًِاٛ»هْري يديرهٚ يف حغ ـٚن ابْف أخر مرل يادير مهاْع 

هٚشزو توؿ إوفقان وادًجقن وإفقان افنًّٜٔ إػ ظِٔٓاٚ: فتجاذب افزباٚئـ ظاذ 

 ضقل افًٚم 
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ٍٛ ظاذ صاُؾ أفًاٚب ايف إربًْٔٚت بدأت افؼـ ة ضٌٔا ًٚ تواؿُّ ظادَّ ٜ تهاْع ظٌِا

ًٜ متّثؾ ؽٚرة بٚفىٚئرات   فكضٍٚل، وأثْٚء احلرب صًْٝ فًٌ

ًٜ م جِٛ جقرج 1951يف ظٚم  فرٕر، وهق خمسع أفًٚب مـ بروـِغ إػ ماِرل ظٌِا

ًٚ وؿًٌٚت وصقارب بالشتُٜٔٔ، وـٚن إضٍاٚل يِهاَقن هاذه  ًٚ وأظْٔ ًٚ وآذإ توؿُّ إٔقؾ

ًٚ موحُٜ، ـؾ ذـٚت إفًٚب إخارى  ٕقا وجقه افَىع ظذ اخلوٚر وافٍقاـف فُٔقِّ

، وأن افنخهٔٚت شقف . ترحٛ بٚفٍُرة: ٕهنٚ اظتَدت أهنٚ مؤًٜ فِقؿٝ وافىًٚم

تًٍد إذا ُترـٝ خِػ إريُٜ، ب٘واٚؾٜ جًاٍد بالشاتُٔل ُوفِاَد رأس افًأد بقتاٚتق، 

وبدأت هٚشزو ـؼـٜ دمل ـٌرة، بًد ؾسة ؿهارة تٌاع رأس افًأد بقتاٚتق افًأدة 

ٌَد وافٌْٝ يٚم، تَِك فرٕر  ًٚ و 511وآبـ ش م  % ظـ ـؾ دمٜٔ تٌٚع 5دوٓر مَدَّ

ؿ م ـ1963ٚيف ظٚم  ِّّ ن ٓري فرٕار )ٓ يّاٝ بٚفَراباٜ إػ جاقرج( يًّاؾ ـّها

فكفًٚب يف ذـٜ آيدال تقيز، واظتَد أن دمٜٔ جْادي شاقف ُتاذب إوٓد إذا ـاٚن 

ًٚ واؿًٜٔ، وأن تًتخدم إشِحٜ، وتقوع يف ظربٜ ظًُريٜ،  بٚإلمُٚن أن تٖخذ أووٚظ

مارن أو ماـ ادًادن، ـٕٚٝ دمك اعْقد يف ذفؽ افقؿٝ مهْقظٜ مـ افٌالشتٔؽ افٌار 

ٓ يُّـ فاكوٓد أن »وـٕٚٝ تهِ  فًِرض ٓ فقء آخر، وـٕٚٝ ردة ؾًؾ آيدال أن 

ًٚ بٍُرتاف ظروآٚ ظاذ مرياؾ هٚشأٍِْد افاذي شيًٌِقا بٚفدمك أبداً  : وٕٕف ـٚن مٗمْا

ـام هق احلٚل مع افدمٜٔ باٚريب أن ئٌاع افُثار ماـ إدوات افتال  يًتىٔعأحٌٓٚ: ٕٕف 

 ْدي حيتٚجٓٚ اع

ك»وهُذا وفد جل جقي  دؾع هٚشٍِْد فِرٕر مئٜ أفػ  شرجؾ أمريُٚ ادَٚتؾ ادتحرِّ

 دوٓر مَٚبؾ ؾُرتف بدون أيِّ ًٌٕٜ ظذ ادًٌٔٚت 
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م ترأس شتٍٔـ هٚشأٍِْد )اباـ مرياؾ( ذـاٜ هٚشازو، واصاسى 1984يف ظٚم 

ًٚ حجؿ افؼـٜ، بًد مقت شتٔ ٍـ اشاتِؿ ذـٜ مِٔتقن براديل، وبالي شُقول موٚظٍ

م توٚظػ حجؿ هٚشزو بؼاء ذـاٜ تقُٕاٚ افتال 1991أخقه آٓن افؼـٜ، يف ظٚم 

ٝ إفٔٓاٚ ذـاٜ ـْٔار )دماك حارب افْجاقم وافرجاؾ  َّّ أرهَتٓٚ افاديقن بًاد أن وا

 افقضقاط(، وذـٜ إخقة بٚرـر )مقٕقبقيل وؽرهٚ مـ إفًٚب( 

ٕٔاٜ، وذـاٜ ؽاٚفقب م اصسى آٓن ذـٜ تٚيٌر فكفًاٚب آفُسو1988يف ظٚم 

رة  ٌَّ ّٔٚت حرب افْجقم اده  افتل تْتٟ أٓت افهٌرة، وصخه

تًتز ذـٜ هٚشازو افٔاقم بَٔاٚدة آٓن هٚشأٍِْد ثاٚين أـاز مهاِّْع فكفًاٚب يف 

بِٔاقن دوٓر، بٕ٘تٚجٓاٚ فارأس ادًاس بقتاٚتق،  3 3افقٓيٚت ادتحدة بًٌّٔاٚت تٌِاغ 

قرباٚي، وافاٌالي دوه تًتاز هٚشازو ادْاٚؾس وحرب افْجقم، وافتٔع تٔاقبٔس، وافٍ

 ادًتّر فؼـٜ مٚتِؾ 

ًٚ ذـٚت أخرى منٓقرة بهْع إفًٚب، متِؽ ظٚئِاٜ ويْاسوب  س افٔٓقد أيو أشَّ

س إخقة ؽريٌْرغ ذـٜ ـقفُٔق افتل أصٚظٝ دمٜٔ ـٚباٚج باٚتش،  ذـٜ آيديٚل، أشَّ

 وأصٌحٝ ؾٔام بًد جزءًا مـ مٚتِؾ 

س فقيس مٚرـس ذ ـٜ مٚرـس ادنٓقرة بنخهٔٚهتٚ افتّثِٜٔٔ، وأشاس دئٍاد أشَّ

أبرامس ذـٜ مٌٔق، واصاتٓرت ذـاٜ روِشاؾ باري )روس باري( بهاْٚظٜ دماك 

 احلٔقإٚت 

َِِّٜ بٕٚفًٚب ذـرُت يف ؾهؾ شٚبؼ أن ٓزاروس ـاٚن  بٚفًٌْٜ إػ ُتٚرة افتجزئٜ ادتً

)تقيز رأس( بدًٓ مـ ٓزاروس  رائدًا يف ُتٚرة إفًٚب بٖشًٍٚر زهٔدٍة مـ خالل ذـٜ
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بِٔاقن  11م، وهق افٔقم أـز تٚجر ُتزئٜ فكفًٚب يف افًٚ.، إذ تٌٔع ذـتاف 1948ظٚم 

ًٚ، ومتِؽ أـثر مـ أفػ دؾ ُتٚري ـٌر   دوٓر شْقي

مع وجقد ظدد ٓ بٖس بف ماـ افَاٚدة افٔٓاقد ادسـازيـ يف صاْٚظٜ إفًاٚب، ؾا٘نَّ 

ّغ، وادخسظغ يف هذا ادجاٚل هاؿ افًديد مـ ادديريـ افتٍْٔذي ِّّ غ واإلداريغ واده

 ًٚ ًٚ وروحا ًٜ ومزاج ًٚ تتىِٛ خزة خٚص ًٚ: ٕن هذه افهْٚظٜ افهٌرة ًٌٕٔ مـ افٔٓقد أيو

 إبداظٜٔ وافُثر مـ افًالؿٚت افًٚمٜ 

 فُـ ٓ تتخؾَّ ظـ محٚيتٓؿ أظِط أوٓدك حريتٓؿ، و (1

 ـٚؾئ أوٓدك ظذ ادٌٚمرة  (6

ـؽ اإلبداظل اخلٚص بؽ  (3 ـِ درِّ  اب

فَد وجدْت زيْٚ بالد يف دراشتٓٚ أن ّٕاط افسبٔاٜ ظْاد أباٚء افٔٓاقد خمتِاػ ظاـ 

ٜٔ ادساخل، إػ أيِّ درجٜ هاق ؽرهؿ، ؾٓق مزيٟ مـ افروابط افًٚئِٜٔ افَقيٜ وّٕط افسب

ُِّىل فٔس هق افًٚئد   مساٍخ يًتّد ظذ إبقيـ، فُـ إشِقب افتً

ب بَأؿ افًّاؾ اعاٚد  َِّٓٚ تدور حقَل إبَٚء افىٍؾ يف ادْزل حتك يتاؼَّ إن افٍُرة ـ

ؿ يف إضٍاٚل  ُُّ ُِّؿ، وافرؽٌاٜ يف افْجاٚح ادْٓال واداٚيل، إن افتخٍٔاػ ماـ افاتح وافتً

 ُِّ ْٓؿ مـ بْٚء ثَٜ ؿقياٜ بًٍٖٕآؿ شاتحّٔٓؿ يف ادًاتٌَؾ ماـ افتاٖثرات اخلٚرجٔاٜ ُيّ

ًقن ظاذ مقاؾَاٜ أخاريـ، وإٕاام أن يُقٕاقا إًٍٔآؿ، وأن  افًٌِٜٔ، إن إوٓد ُينجِّ

وا ظـ صخهٔٚهتؿ احلََٜٔٔ   ُيًزِّ
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ُّٔاز، وحتىا ٔؿ هذا إشِقب مـ افسبٜٔ يذـل ظْد إوٓد افٔٓقد روح افريٚدة وافتّ

افَقاظد، واؿتحٚم جمٚٓت افًّؾ ادختٍِٜ، ؿد ٓ يٗدي ذفؽ إػ أن يتاكف إضٍاٚل 

 بٖؾوؾ صُؾ ممُـ، فُْف يٌرس افٌذور فْجٚحٓؿ ظْدمٚ يهٌحقن ـٌٚرًا 

َـّ افْجٚح ٓ حيدث دائاًم، جيٛ أن تُقن فادى  إن افتَدم إػ إمٚم أمٌر مٓؿٌّ جدًا، فُ

ن افنجٚظٜ فُل يقض افتجٚرب ادختٍِٜ، ظْدمٚ يًٍؾ اإلًٕاٚن إماقر ذاهتاٚ اإلًٕٚ

ـؾ يقم، ويَٚبؾ ٍٕس إصخٚص، ويًِؽ ٍٕس افىرق، ؾّـ ؽار ادتقؿَّاع أن يقاجاف 

 حتديٚت جديدة 

 ،ًٚ ممٚ يدظق إػ افًجٛ أنَّ بََٚءك يف مْىَٜ افراحٜ، شٔهٌ  ماع إياٚم أمارًا مزظجا

ذوط صديدة افهًقبٜ فًٍْؽ أو ٕوٓدك، بحٔٞ تُاقن جيٛ أن ٓ توع ؿقاظد أو 

 يٌٜ افٍنؾ أـز مـ  يٌٜ ظدم افَٔٚم بٖي رء، ـٚؾئ ًٍٕؽ وأوٓدك ظذ دٚوفاٜ 

 افَٔٚم بٖمٍر خمتٍِػ، وفق أدى ذفؽ إػ إزظٍٚج مٌدئل 

ًٚ بٍّْط أو شِقٍك مًغ، اشٖل ًٍٕؽ دٚذا؟  إذا وجدت ًٍٕؽ مِتهَ

 جدياد، يف إن اخلقف هق أحد أؿقى اف
ٍ
ًقامؾ افتل متْاع اإلًٕاٚن ماـ ُترياٛ رء

ًٚ مٚ يًٖل ادًٚعقن مراجًٔٓؿ اخلٚئٍغ أن يتقؿًقا أشقأ أماٍر  آشتنٚرات افًٍْٜٔ ؽٚفٌ

ًٚ مٚ يُقن إشقأ فٔس بذفؽ افًقء!  ممُـ، وؽٚفٌ

ٕٚدرًا مٚ يٗدي أمٌر مٚ إػ أذى جًدي ـٌر، هْٚك تَْٜٔ أخرى تتّثؾ يف إظىٚء درجٜ 

، ثاؿ 11ٚظر افَِؼ مـ ظؼة، بحٔٞ تُقن صدة أظيؿ صًقر بٚفَِؼ صًرت بف هق دن

ًٚ مٚ تُقن درجاٜ افناًقر باٚفَِؼ أؿاؾ ماـ  مَٚرٕٜ تِؽ افتجربٜ بٚفتجربٜ احلٚفٜٔ، ؽٚفٌ
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مخًٜ، وُتد أنَّ ظِٔؽ إٓىالق إػ إمٚم، وافَٔٚم بًٍٍؾ مٚ، اتهاؾ بٍاالن، إواؿ إػ 

 ادٗمتر تٍّحص تِؽ افٍرصٜ افْٚدي افٍالين، اذهٛ إػ ذفؽ 

إذا اظتَدت أن ادقوقع ـٌر جدًا أو صًٛ جدًا اضِٛ ادًٚظدة، إنَّ اخلىقة إوػ 

ِِّؾ مـ اخلىقرة افْٚمجٜ ظـ تَِل افًٍؾ بدل فَٔاٚم  ًٚ، ؿ د افنِؾ واحلرـٜ تْتٟ تًٚرظ تٌدِّ

ًٚ تٌىِّل مجٔع آحتامٓت  ر خىى  بف، خىط ٕؾًٚفؽ، وضقِّ

ر افتال يًاتخدمٓٚ افريٚوأقن، وآخرًا وفُـ فٔ س أخرًا اشتخدم تَْٔاٚت افتهاقُّ

ر افْجٚح دائاًم، امجاع باغ هاذه افتَْٔاٚت  ر ًٍٕؽ وإٔٝ تهؾ إػ أهداؾؽ، تهقَّ تهقَّ

 وامِض إػ إمٚم 

ًٚ ظاذ إؾُاٚر اعد ل ؿدراتف اإلبداظٜٔ، ــ مٍْتح ِّّ يادة، ـؾ إًٕٚن حيتٚج إػ أن ُيْ

ر بىرق جديدة  ُِّ ب أمقرًا جديدة، وؾ  جرِّ

ُّٔز وإٍٓتٚح: ل اإلبداع وافتّ ِّّ  إفٔؽ بًض افْهٚئ  افتل تْ

 ُتٚهؾ افًٌٚرات افَٚتِٜ وإؾُٚر افٌر مْىَٜٔ: -1

ة إؾُاٚر، افٍُارة  ًٚ فُتٚب )يٚ هلٚ مـ ؾُرة رائًٜ( هال ظادوَّ إن اعّؾ افَٚتِٜ وؾَ

ٓاٚ  افْٚجحٜ جيٛ أن تُقن ؾُرة جٔادة، : فُال ياتؿُّ تٌِّْٔ ٍٛ وأن ُتًارض بناُؾ مْٚشا

فُال يقؿٍاقا إؾُاٚر  شاعّؾ افَٚتِاٜ»وتىٌَٔٓٚ، ومع ذفؽ يًتخدم ـثٌر مـ افْٚس: 

  اعديدة

  شًٕؿ، وفُـ»

بْٚ ذفؽ مـ ؿٌؾ»   شفَد جرَّ
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 ش اـتٌٓٚ ظذ افقرق»

  شدظقٕٚ ًٕتّر هبذا افًّؾ»

 ش شقف أظقد إفٔؽ»

  شهذا فٔس مـ مًٗوفٔتؽ»

 إن 
ٍ
أشقأ اعّؾ افَٚتِٜ تٖيت مـ داخؾ إًٍْٔٚ، ٕحـ ٕنؽُّ بَدرتْٚ ظذ افأَٚم بااقء

 
ٍ
 جديد: فذفؽ ٓ َٕقم بٖيِّ رء

ة افًٍاؾ ُتاٚه أؾُٚرٕاٚ  ًٚ، ٕخاٚف ماـ ردَّ َِّٜ اإلمُٕٚٔٚت وٓ ًٍٕاؾ صأئ َِّؾ بَ إْٕٚ ٕتً

ًٚ، وؿد َٕقل:  اؾ إذا ـٕٚٝ افٍُارة ٕٚجحاٜ، هاؾ أشاتىٔع »اعديدة، وٓ ًٍٕؾ صٔئ ُّّ حت

  شٕتٚئجٓٚ؟!

ار ماـ خاٚرج  ُِّ د افٔٓقد دائاًم ظذ اخلروج ظـ ادٖفقف، إنَّ ظَِٔتٓؿ افتل تٍ فَد تًقَّ

ْتٓؿ مـ افًّاؾ خاٚرج افتٔاٚر افًاٚم، وماـ ابتُاٚر أؾُاٚر واخساظاٚت  َُّ افهْدوق م

 وجمٚٓت ظّؾ جديدة 

ر أن  َـّ اعْقن فُل ٕحهؾ ظذ ٕتٚئٟ خمتٍِٜ جيٛ أن ٕتكف بنُؾ خمتِػ، ؾَط تذ

 هق أن يَقم اإلًٕٚن بٍْس افًّؾ مراٍت ومراٍت ويتقؿع ٕتٚئٟ خمتٍِٜ 

ٍل ؽار  تْٚ ؾٔف ظـ اإلٍٕٚق وافتقؾر، ؿِٝ انَّ ظذ ادقطٍغ ـًاامَّ يف افٍهؾ افذي حتدَّ

َِّقن حتاٝ رمحاٜ  ِِّغ أن يُقن هلؿ رأشامل خٚص هبؿ، ؾٌدون رأس ادٚل هذا شٔي مًتَ

 ٚج اددير يّْع ادقطٍغ مـ أن يُقٕقا مٌدظغ ومْتجغ مقطٍِّٔٓؿ، إن اخلقف مـ إزظ

ًٚ تًتىٔع أن تٍَاز ؿٍازة واشاًٜ برأشاامفؽ، وأن حتَاؼ  إذا ـٕٚٝ ؾُرتؽ جٔدة حَ

 حِّؽ بًٍْؽ، ـرجؾ أظامل يًتىٔع أيُّ إًٕٚن أن يهْع ثروة حََٜٔٔ 
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ًٚ إن ؿٚئّٜ أؽْك إؽْٔٚء افتل تهدرهٚ جمِٜ ؾقربس مِٔئٜ بٔٓقد ؾًِقا ذفؽ متٚ  م

ر اؾساض ذـٜ أيديٚل فهْٚظٜ إفًاٚب  -6 َـّ ٌَٜ: تذ ًْ ة آؾساوٚت ادُ ى بَقَّ حتدَّ

َـّ أمٓاٚت »، وشإوٓد ٓ يُّـ أن يًٌِقا بٚفادمك أباداً » ا ُُ افٌْاٚت ياِرْدَن أن َي

َـّ  َـّ ويًتْغ هب   شوُيِردن دمك ظذ صُؾ أضٍٚل فٔىًّقه

هٚشزو وباٚريب افتال إٔتجتٓاٚ  هبذه إؾُٚر . يُـ جل آي جق افذي إٔتجتف ذـٜ

 مٚتِؾ فٔقجدا افٔقم 

ًٚ، إن أؾواؾ رء يف  إّن آؾساوٚت ختْؼ اإلباداع ـاام تًٍاؾ اعّاؾ افَٚتِاٜ متٚما

آؾساوٚت أن اعّٔع يتًٌقهنٚ، ؾ٘ذا تٌغَّ أهنٚ خٚضئٜ شتُقن وحدك مـ يىٌؼ افىريَٜ 

 اعديدة، أو يهْع ادْتٟ اعديد  

َـّ فٍاسة ضقيِاٜ أن افَرحاٜ ادًدياٜ إن آخساؿٚت افًِّٔ ٜ تْٚؿض افتٚريخ، فَد ُط

ٌُٓٚ زيٚدة محقوٜ ادًدة، ثؿَّ تٌغَّ أن وراءهٚ جرثقمٜ ُتدظك هُِٔٔق بٚـس، فَد ـٕٚٝ  ٌِّ ًَ ُت

ٍٛ فِّارض فًادة شاْقات: ٕن  َـّ إضٌٚء ؿٌِقهٚ ـًٌ د َظَرض فُ زيٚدة احلّقوٜ جمرَّ

ًٚ جدًا   آؾساض افَديؿ ـٚن ؿقي

ًٚ فدراشٜ أجراهٚ مرـز افًٔىرة ظذ إمراض وافقؿٚيٜ مْٓٚ ظٚم و م، ؾا٘ن 1997ؾَ

ٕهػ إضٌٚء مٚ زافقا يًٚعقن افَرحٜ بّوٚدات احلّقوٜ، وـام يَقل آيرل هريش، 

ٌم ـٌاٌر يف افىاٛ، »وهق أخهٚئل بٖمراض افٌدد مـ جٚمًٜ واصْىـ  ظْدمٚ حيدث تَدُّ

  ش إضٌٚء أشِقهبؿ يف ادامرشٜيًتٌرق إمر ظؼ شْقات حتك ُيٌرِّ 

ـ أمرًا مٚ،  ًِّ ر بنُؾ مًُقس، إذا أردت أن حُت ُِّ ِّٔدة أن تٍ إن أحد متٚريـ اإلبداع اع

ر ؾٔام جيٛ ظِٔؽ ؾًِف إلؾًٚد هذا إمر، ؿد يَقدك ذفؽ إػ افْير إفٔاف ماـ زاوياٜ  ُِّ ؾ

 جديدة، وؿد يُـ ذفؽ أمرًا مٍٔدًا 
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ؾُٚر جديدة ؿاد حتاقل دوٕاف اؾساواٚتْٚ ادًاٌَٜ افتال إنَّ حؾَّ ادنٚـؾ واخلروج بٖ

 تًتثْل خٔٚرات ممُْٜ 

ًٚ فمياس  تقوِّ  ؿهٜ دراشٜٔ مـ مدرشٜ هٚرؾٚرد إلدارة إظاامل ـٔاػ أن ُمَهاًِّْ

ًٚ جديدًا: ٕن مْتجٚتف تتِػ خالل رحِتٓٚ افىقيِٜ إػ افٌرب،  ـريؿ أراد أن يٌْل مهًْ

م ٝ إػ افىالب ـٕٚٝ حقل ادُٚن افذي جيٛ أن ُيٌْك ـؾ احلَٚئؼ وافتهقرات افتل ُؿدِّ

ؾٔف ادهْع اعديد، ـؾ احلَٚئؼ ؿٚدت افىالب إػ آؾساض بٖن ادنُِٜ حتتٚج إػ بْاٚء 

مهٍْع جديٍد، يف حغ أن أيس ـريؿ ؿد ٓ حيتاٚج إٓ إػ تًٌِٔاف بناُؾ أؾواؾ أثْاٚء 

هٚ فاـ تواىر إػ اشاٖل إشائِٜ افهاحٔحٜ، وظْاد»صحْف، يَقل جقٕٚس شاقفؽ: 

 ش اخساع إجقبٜ بؾ شتُتنٍٓٚ اـتنٚؾًٚ 

ة ؿٚل إيًتل ٓودر  ًٚ »ذات مرَّ إّن آهتامم بٖؾُٚر أخريـ هبدف تىقيرهٚ فٔس ًٕخ

 ًٚ ة، وإٕام ؿد يًْل ضريَٜ جديدة متٚما هلٚ، آخساع ٓ يًْل دائاًم اخساع افدوٓب ـؾَّ مرَّ

  شر ؿديّٜيف افْير إػ أمق

ٓ ينسط يف إؾُٚر اعديدة أن تُقن ثقريٜ فُال تُاقن ظئّاٜ، ؾَاد يٍُال أن 

ٍٜ ماٚ ظاذ  جٜ، أو إػ تىٌٔؼ ؾُرة جٔادة مًاتًٚرة ماـ صاْٚظ تٗدي إػ تىقيرات متدرِّ

 صْٚظٜ أخرى 

ل إػ إشااقاق ًٚ  ٓحياٝ مًااز ٓودر يف )جاقزيٍغ مْتِزر(إٔااف ظْاادمٚ ُيْازِّ ضًٚماا

ْٓؿ ماـ ُتريٌاف، وأدرـاٝ جديدًا، ؾ٘نَّ ظْٔ ُِّ م إػ افْاٚس شاتّ إٔاؽ إذا »ٚت مْف ُتَادَّ

ووًٝ ادْتٟ بغ أيدي ادًتُِٓغ، ؾٕ٘ف شقف يتحدث ظاـ ًٍٕاف إن ـاٚن ذا ٕقظٔاٜ 
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ِّٔدةٍ  ًٚ ظٚم شج مٝ ٕاامذج جمٕٚٔاٜ وهادايٚ ظْاد 1949، وفَد أحدثٝ اخساؿ م ظْادمٚ ؿادَّ

 جديدة إػ زبٚئـ جدد  افؼاء فًدد ـٌر مـ افْٚس، فتَديؿ أدوات ُتّٔؾ

ًٚ افٔقم، فُْف يف ذفاؽ افقؿاٝ ـاٚن ثاقرة يف صاْٚظٜ أدوات  أصٌ  هذا إمر صٚئً

رت ثروة ٓودر بِا  م، ومٚ زال ظِّٓاٚ ُيادار 1999بِٔقن دوٓر ظٚم  1 8افتجّٔؾ، ُؿدِّ

ٌَؾ وفدهيٚ: فٔقٕٚرد وروٕٓد   مـ ِؿ

د افَاٚرئ إّن افنًٛ افٔٓقدي ي ًٚ تازوِّ اٚ أيوا َرأ ـثرًا، ؿد ُتِٛ افَراءة ادتًٜ، فَُّْٓ

 بًِّقمٚت ظام جيري يف افًٚ.، وهُذا يًتىٔع اإلًٕٚن أن ينؼَّ ضريَف ؾٔف 

ٓ صؽَّ أن جمِتل وول شسيٝ جقرٕٚل، ؤٕقيقرك تاٚيّز ظئّتاغ، فُاـ مًياؿ 

ًٚ أـثر إتنٚرًا، إن صحٍٜٔ ياق إس  تاقدي رائًاٜ يف تزويادك إمرئُغ يَرؤون صحٍ

بٕٚخٌٚر افنيًٜ وافثَٚؾٜ افًٚمٜ، أمٚ صحٍٜٔ ٕٚصٔقٕٚل إُٕقايرد ؾٓل أوشع افهاحػ 

إتنٚرًا يف افٌالد، وهل تًىٔؽ ؾُرة ظـ إمقر افتل هيتؿ هبٚ إمرئُقن ظٚدًة، وتِؽ 

 افتل ينسوهنٚ ويرؽٌقن ؾٔٓٚ، ُزر ادُتٌٜ ادحِٜٔ واّضِع ظذ افهحػ افًٚئدة 

َِِّاٜ  إنَّ  ؾ مهدرًا مٓااًم فإلهلاٚم، فِحهاقل ظاذ مًِقماٚت متً ُِّ افُٚتٚفقجٚت تن

ؽ  ُّّ  بٚفهْٚظٜ، احي ادًٚرض ادتًَِٜ بٚفهْٚظٜ افتل هت

ًٚ مٓاًم احٍيف يف مِػ خٚص فًِقدة إفٔف يف ادًتٌَؾ، ٓ أحتّدث ظْٓٚ  ظْدمٚ تَرأ صٔئ

ٚت حت تقي ظاذ مقاوأع ظٚماٜ، ؿاد ظـ تهٍْٔػ مٍّهؾ، وإٕام ظٌِٜ بًٔىٜ ؾٔٓٚ مهٍَّْ

ر  ُِّ حتتٚج إػ هذه ادقاؤع ؾٔام بًد، ـٖن حتتٍظ بّقوقع ظـ افٌِٔقٕرات افٔٓقد، ثؿَّ تٍ

 بُتٚبٜ ـتٍٚب ظـ ٕجٚح افٔٓقد! 
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د إبداظٓٚ، ــ مًتًداً  ٓفتَٚط هذه  إنَّ إؾُٚر اعديدة ثّْٜٔ، فُْٓٚ ؿد تتٌّخر بّجرَّ

ر ؾُارة  َِّام أبدظٝ ادزيد مـ إؾُٚر ازداد احتامل تىقُّ إؾُٚر ظْدمٚ تقفد يف ذهْؽ، ـ

 ظئّٜ مـ بْٔٓٚ 

ًٚ يف يقمؽ، وإػ إجقاء افتال تِّٓاؽ أـاز ؿادر ماـ  إتٌف إػ أـثر إوؿٚت إبداظ

 اإلبداع   هؾ تُقن ؿدرتؽ ظذ افتٍُر يف أوجٓٚ:

 يف احلامم؟ 

 فَْؾ؟يف وشٚئؾ ا 

 يف افْٚدي افريٚيض؟ 

 ق؟  أثْٚء افتًقُّ

ـ أؾُاٚرًا  َّّ ًٚ ماٚ تتوا إن إحالم افتل هل ظٌٚرة ظـ مزيٟ مـ احلََٜٔ واخلٔٚل ؽٚفٌ

ِّّٜٔ، إفٔؽ ثالث خىقات أشٚشٜٔ تتذـر مـ خالهلٚ أحالمؽ:  ؿ

 ظْدمٚ تٖوي إػ ؾراصؽ، أخز ًٍٕؽ إٔؽ تريد أن تتذـر أحالمؽ  (1

 مٌَِتغ ددة دؿَٜٔ، وحٚول أن تتذـر أحالمؽ ظْدمٚ تًتَٔظ أبِؼ ظْٔٔؽ  (6

ن مٌاٚذة أؾُاٚرك  (3 احتٍظ بقرؿٜ وؿِؿ رصٚص إػ جٕٚٛ هيرك: فُال ُتاَدوِّ

 وخٔٚٓتؽ، وأحالمؽ افًٌَريٜ 

مـ ادٓؿ أن تِتَط افٍُرة افتل ختىر بٌٚفؽ، إذا ـٕٚاٝ إؾُاٚر افًٌَرياٜ تٖتٔاؽ يف 

ؾ أن حتتٍظ يف احلامم بٍَِؿ صًّ ق هاق احلامم ُيٍوَّ ل وفقٍح تُتٛ ظِٔف، وإذا ـٚن افتًاقُّ

 افذي ُيِّٓؽ، أبِؼ يف جٌٔؽ دؾسًا صٌرًا، أو جٓٚز تًجٔؾ صٌر 
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دع إؾُٚر تًْٚب بحريٜ يف افٌدايٜ بدون تَّٔٔٓٚ   هؾ هل ؿٚبِٜ فِتىٌٔؼ؟ مٚ هال 

 افٍُِٜ ادٚديٜ؟

ْؽ مـ ت ُِّ ىقير ظدٍد أـز ماـ إن ترك إؾُٚر تًْٚب بحريٜ ثؿَّ إتَٚدهٚ ؾٔام بًد ُيّ

إؾُٚر اإلبداظٜٔ اعديدة، فُـ مٚ هق أـثر أمهٜٔ، أن ٓ تُتٍل بٚفتٍُر، جيٛ أن تَقم 

 بتٍْٔذ إؾُٚر اعٔدة 

إْٕل أهنال إماقر »وؿد وصػ ـْٔٔٞ تقصامن مٗشس ذـٜ تٌع تٔؽ ذفؽ ؿٚئاًل: 

ًٚ ماٚ يتحَاؼ،  وأن أصاًر با٘ـامل يف جمتّع يُثر ؾٔف مـ يٌدأ إمقر، أرياد أن أرى صأئ

ادٓٚم، ظْدمٚ يُقن فديَّ رويٜ مٚ تتنُؾ يف ذهْال، أذهاٛ إػ افْاقم وإٔاٚ أؾُار هباٚ، 

ر هبٚ ]ثؿ أخرج وأؿقم بتٍْٔذهٚ  ُِّ ش وإٔٚ أؾ   شوأـقن حتٝ افدُّ
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ل إؾُٚر اعٔدة إػ حَٚئؼ، بدون تٍْٔذ إؾُاٚر اعٔادة افداؾع هق ذفؽ افذي حيقِّ 

ًٚ هق مٔنٔؾ ِدل أو شتٍٔغ شٌِٔزغ  افتاٚيل  افًاٗال  شادحتّؾ»شٔيؾُّ أـثر افْٚس إبداظ

 هق: مٚ افذي يدؾع افٔٓقد إػ افْجٚح؟

ظذ افرؽؿ مـ أن افٔٓقد وصِقا إػ افَّٜ يف ـثر مـ ادجٚٓت، إٓ أهناؿ ماٚ زافاقا 

ون واؾديـ ظذ احلوٚرة افٌربٜٔ، فَد حٚول افٔٓقد ظذ افدوام أن حييقا باٚفٌَقل ُيًتز

ًٚ داخًِٔٚ ظْدهؿ، فُْف فًٛ يف  مع ادحٚؾيٜ ظذ هقيتٓؿ افثَٚؾٜٔ، فَد شٌٛ ذفؽ ساظ

ز هلؿ ظذ افْجٚح  ٍِّ  ٍٕس افقؿٝ دور ادح

د ظْادمٚ . يُاـ فاديَّ أصادؿٚء هياق»وهذه ُتربٜ شتٍٔـ شٌِٔزغ مع هذا افناًقر 

ٕنٖت يف ؾقُٕس، وصًرت إْٔل افىٍؾ افٔٓقدي افقحٔد يف مدرشتل افثٕٚقياٜ، أتاذـر 

ذفؽ افنًقر بٚخلجؾ: ْٕٕل ـْٝ أظٔش يف صٚرٍع ـٚن مْزفْٚ ؾٔف أثْٚء ظٔد ادٔالد ادْزل 

ّٓ وقء افٌِّٜ   شافقحٔد افذي ٓ ُيؤئف إ

رجٚهتاٚ بٚفًْاٌٜ إػ دول حتك يف افقٓيٚت ادتحدة حٔٞ مًٚداة افًاٚمٜٔ يف أدٕاك د

ًٚ، إهنؿ يُٚؾحقن مـ أجؾ افٌَاقل، فُآْؿ  افًٚ. إخرى، مٚ زال افٔٓقد مًزوفغ ًٍٕٔ

 ٓ يريدون افذوبٚن يف ادحٔط 

إن افنًٛ افٔٓقدي يريد أن ُيثٌٝ فًٍْف وفًٚئالتاف وفُاؾِّ افًاٚ. إٔاف إذا أراَد ؾٓاق 

 يًتحؼ اعِقس إػ افىٚوفٜ مع أي إًٕٚن 
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ُٝ أين . أـره »ٚفٝ مٚري رودجرز ؽقتِؾ )ابْٜ ريتنٚرد رودجرز(: أو ـام ؿ فَد أدرـ

ًٜ ْٕٕل هيقديٜ ُّٛ ـقين مُروه   شـقين هيقديٜ، فُْْل ـْٝ ٓ أح

يف خوؿِّ هذا افكاع آمـ افٔٓقد دائاًم أن إصٔٚء يُّـ أن تتٌرَّ ٕحق إؾوؾ، وأن 

 إؾراد فدهيؿ افَقة إلحداث افتٌٔر 

ًٚ إفٔف ُؿْدَرهُتؿ اخلٚرؿٜ ظاذ إن تٚريخ ا ض فف افٔٓقد موٚؾ ٓوىٓٚد افىقيؾ افذي تًرَّ

 يدؾع افٔٓقد إػ افًثقر ظذ أجقبٜ جديدة  شتٍٚؤل ٓ يًرف افراحٜ»افْجٚة ٕتٟ ظْف 

ظٜ، وؿد ؿٚد افُثاُر مْٓاٚ إػ ٕتاٚئٟ  ًٚ متْقِّ إن ذفؽ ؿد دؾع افٔٓقد إػ أن يًُِقا ضرؿ

 بٚهرة 

ـ وهق رجؾ ؽر هيقدي ٍٕس إشئِٜ ظـ مهدر افاداؾع ظْاد فَد ضرح مٚرك تقاي

افٔٓقد، فَد ٕير إػ ظدد افٔٓقد افَِٔؾ، وـٔػ ُأْجِزوا ظذ إٓتَٚل مـ مُاٍٚن إػ آخار 

ؾ  ظز افَرون، وـٔاػ ٕجحاقا ظْادمٚ أتأ  هلاؿ هاٚمش وائٔؾ ماـ احلرياٜ، وَشاجَّ

 م:1899مالحيٚتف يف جمِٜ هٚربر يف أيِقل ظٚم 

ِقن ربع يف ادئٜ مـ شُٚن ادًّقرة، إذا ـٕٚٝ ا» ُِّ إلحهٚئٜٔ صحٔحٜ ؾ٘ن افٔٓقد ين

ًًُّٔقا صقهتؿ، وؿاد أشاًّقا صاقهتؿ وهاؿ       ربام يُقن افٔٓقد ؿد بذفقا جٓدًا ـٌرًا ف

      دائاًم ُيًًّقن صقهتؿ، إن افٔٓقد حٚ ون ظذ شى  هذا افُقـٛ، صاٖهنؿ صاٖن أي

َـّ أمهٔتٓؿ تتجٚوز بن  ُؾ ـٌر ًٌٕتٓؿ إػ بٚؿل افنًقب صًٛ آخر، فُ

إن مًٚمهٚهتؿ يف افَقائؿ افًٚدٔاٜ ٕصآر إدباٚء وافًِاامء وافٍْإٚغ وادقشأَغ، 

ًٚ بنٍُؾ ـٌر ًٌٕٜ ظددهؿ افوئٔؾ   ورجٚل ادٚل وافىٛ يٍقق أيو
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ًٚ يف هذا افًٚ. يف ـؾ افًهاقر، وؿاد ؾًاؾ ذفاؽ،  ًٚ مدهن فَد خٚض افٔٓقدي ظراـ

ػ طٓره، ؿد يُقن افٔٓقدي مٌرورًا بًٍْف وفف افًذر يف ذفاؽ، فَاد ويداه مٌُِتٚن خِ

ًٚ ثؿ تالصٝ بًد  هنوٝ حوٚرة ادكيغ وافٌٚبِٔغ وافٍرس، ومكت إرض وجٔج

ذفؽ، ثؿ جٚء بًدهؿ اإلؽريؼ وافٔقٕٚن وذهٌقا، واشتىٚظٝ صًقٌب أخارى أن حتّاؾ 

 منًؾ احلوٚرة فٍسة وجٔزة ثؿ خٌٚ هذا ادنًؾ 

ًٚ، وماٚ زافاقا إػ أن حٔاٞ فَد رأى اف ٔٓقد ـؾ هٗٓء افنًقب، وهزمقهؿ مجًٔا

ـٕٚقا دائاًم دون أن يساجًاقا، أو هُيَزماقا، أو يواًٍقا، أو ختٌاقا ضاٚؿتٓؿ، أو يتالصاك 

 تهّّٔٓؿ وإدؾٚظٓؿ 

ّن يف اـاؾ إصاأٚء تٍْااك إٓ افٔٓااقد، ـااؾ افَاقى تااذوي إٓ افٔٓااقد، مااٚ هااق افاا

 ش خِقدهؿ؟

 شافاداؾع إػ اإلٕجاٚز»دئٍد مٚك ـِٔالٕد، وهق صخص ؽر هيقدي ٓحاظ وجاقد 

ُّٔزهؿ إـٚديّل وادْٓل واإلبداظل   ظْد افٔٓقد، وهق افذي يدؾًٓؿ إػ آشتّرار يف مت

م درس مٚك ـِٔالٕد افداؾع افاذي تًأّف افُتاٛ 1961يف ـتٚبف )جمتّع اإلٕجٚز( 

 ظِؿ افٍْس، يًتَاد ماٚك ـِٔالٕاد أن افًدياد ماـ افادواؾع أو ظٚدة حجر إشٚس يف

هٚ اإلًٕٚن مـ ثَٚؾتف، ووجاد أن احلاقاؾز إشٚشأٜ هال احلٚجاٜ إػ  احلٚجٚت يًتّدُّ

 إٓوامم إػ جمّقظٜ، واحلٚجٜ إػ افَقة 

ظذ شٌٔؾ ادثٚل، ظْدمٚ يِّاؽ اإلًٕاٚن حٚجاٜ صاديدة إػ اإلٕجاٚز، ؾا٘ن ذفاؽ »

، وظذ افًّؾ بجدٍّ فِقصقل إفٔٓٚ، وظاذ اشاتٌالل ينجًف ظذ ووع أه داف ؾٔٓٚ حتدٍّ



 الظاهرة اليهودية

 - 685 - 

، وؿد ابتُر ماٚك ـِٔالٕاد اختٌاٚرًا شااّمه: اختٌاٚر اإلدراك شمٓٚراتف وؿدراتف إلٕجٚزهٚ

ٍٜ ماـ TATافذايت ) ( يًٖل ؾٔف افنخص ادْخَتاَز أن يُتاٛ ؿهاٜ اشاتْٚدًا إػ جمّقظا

ِِّؾ افَهٜ فٔتًرَّ   ف ظذ دواؾع ذفؽ افنخص افهقر يريف إّيٚهٚ، ثؿ حي

 ،ًٚ حٜ شٔٚشأ وصؾ مٚك ـِٔالٕد إػ ٕتٔجٜ مًتثٍْٚة ماـ ـتاٛ ظِاؿ افاٍْس ادهاحَّ

ُّٔز اإلثْل، أو اعْز أن افٔٓقد  يتّتًَّقن بحٚجٜ صاديدة إػ اإلٕجاٚز »واخلٚفٜٔ مـ افتح

  شاشتْٚدًا إػ ديْٓؿ

ـ أيِّ جمّقظٜ ظرؿٜٔ وؿد وجد مٚـس ويزز يف أبحٚثف أن افداؾع ظْد افٔٓقد أؿقى م

ز ظذ مًاٗوفٜٔ اإلًٕاٚن ظاـ »اخرى، وٓحظ ويزز أنَّ  ِـّ ُِّؿ يف افديـ افٔٓقدي ير افتً

  شأؾًٚفف افنخهٜٔ وافتحهٔؾ افًِّل افقاشع

َُّٔز وؿدرهتؿ ظذ صْع ؿدرهؿ هؿ يْدؾًقن إػ اإلٕجٚز وافْجٚح،  فُل ُيثٌٝ افٔٓقد مت

م ُوِجَد أن ثَٚؾٜ افًٚئِٜ افٔٓقدياٜ 1959ظٚم ويف دراشٜ أخرى أجراهٚ روِزن ودإدريد 

 تٌرس يف ٍٕقس أبْٚئٓٚ افرؽٌٜ افَقّيٜ يف اإلٕجٚز 

د مادى رؽٌاٜ 1971يف بحٞ أجراه مٔنٔؾ بالمر ظٚم  ات حتادِّ د مخًٜ ماٗذِّ م حدَّ

 اإلًٕٚن يف اإلٕجٚز:

 اهتاممف بقوع خىط بًٔدة إمد  -1

 ظَع  رؽٌتف يف افًّؾ بجدٍّ يف مقاؤع حتتٚج إػ جٓد -6

 تٍؤؾ افَرارات افتل حتّؾ روح ادٌٚمرة  -3

 افًّؾ بجدٍّ فِحهقل ظذ ادُٚؾٖة ادٚديٜ وؽر ادٚديٜ  -4

ؾ مًٗوفٜٔ افَرارات ورؤيٜ افْتٚئٟ  -5 ُّّ  افرؽٌٜ يف حت
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م وجاد هْاٚك ظاٚمالن يرتٌىاٚن بنادة 1969ويف دراشٜ أجراهٚ صاٚبرو ظاٚم  *

 بٚفرؽٌٜ يف اإلٕجٚز:

 ٚجحغ ـْامذج وتَِٔدهٚ اختٚذ رجٚل إظامل افْ (1

 اإليامن بَدرة اإلًٕٚن ظذ صْع مًتٌَِف  (6

 ُٝ إّن ثَٚؾٜ افٔٓقد وؿّٔٓؿ وتكؾٚهتؿ تتامصك مع ٕتٚئٟ هذه إبحاٚث، وؿاد ٕٚؿنا

، إن افٔٓاقد يناٚرـقن بٍٚظِٔاٜ يف حتدياد أهاداؾٓؿ  ٍٜ مًيؿ هذه افَْٚط يف ؾهقٍل شٚبَ

ُِّؿ وآدخٚر، وبًٌٛ ترـٔزهؿ ظذ ًٚ، ؾا٘ن افًٌٔدة ـٚفتً ِّٛ جٓدًا ظَِٔا  ادٓـ افتل تتى

، يتٚر افٔٓقد 1أؿؾ مـ  ًٜ ًٚ يدوّي % مـ ادقطٍغ افٔٓقد يف افقٓيٚت ادتحدة يامرشقن مْٓ

ًٚ ماٚ، ؾا٘هنؿ  ًٜ أو مؼوظاا ًٚ، ظْدمٚ يتاٚرون مْٓا ًٚ ـٌرًة  ودخاًل مرتًٍ ًٚ حتَؼ أربٚح مْٓ

ٍِّٔد، أو خزٍة تَ ٍُِّؿ ج ًٚ مٚ يتّتًَّقن بتً  ِّؾ مـ احتامل ؾنِف ؽٚفٌ

ًٚ تًقد ظِٔٓؿ باام  ًٚ وؾرًا يتٚر بًوٓؿ مْٓ ًٚ تدرُّ ربح ويف حغ يتٚر مًيؿ افٔٓقد مْٓ

هق أـثر مـ ادٚل ـٚفًِقم أو إدب أو افتدريس، وظْدمٚ يٌحثقن ظـ ّٕقذج فِْجاٚح 

 افٔٓقدي فتَِٔده، ؾ٘نَّ فدهيؿ افُثر مـ افْجٚح 

إن اخلٍِٜٔ افثَٚؾٜٔ افًرؿٜٔ تًِٛ دورًا ـٌرًا يف افىريَٜ افتل تْير هباٚ ادجّقظاٜ إػ 

وا ماـ طاروف حٔاٚهتؿ ماـ خاالل  مًتٌَِٓٚ، يًتَد افٔٓقد أنَّ بٚشاتىٚظتٓؿ أن يٌارِّ

أظامهلؿ، ٓحظ ؾِرد إل  هودبتِاؽ يف ـتٚباف )افتٍٚظاؾ افًاٚئع وافَأؿ واإلٕجاٚز( أنَّ 

َِّؼ بٖووٚظٓؿ مـ ادجّقظٚت افًرؿٜٔ إخرى افٔٓقد أؿ ًٜ ؾٔام يتً  ؾُّ َؿدِريَّ
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ؿٚرٕٝ افدراشٜ بغ افٔٓقد واإليىٚفٔغ فُل ُتد تًٍرًا فالختالف بْٔٓؿ يف ُتربتٓؿ 

ظرض افٌٚحثقن ظذ إصخٚص ، ـّٓٚجريـ إػ أمريُٚ، ويف افْتٚئٟ افتل وصِقا إفٔٓٚ

رهؿ آجتامظل اخلٚوًغ فِدراشٜ ظٌٚرات تًُس تٖثر   اخلٍِٜٔ افًرؿٜٔ ظذ تىقِّ

« ًٚ ًٚ: ٕن خىىؽ ٓ تْج  ؽٚفٌ : ظْدمٚ ُظروٝ هاذه شافتخىٔط جيًؾ اإلًٕٚن تًًٔ

% ؾَاط ماـ اإليىاٚفٔغ . 66% . يقاؾَاقا ظِٔٓاٚ، يف حاغ أن 91افًٌٚرة ظذ افٔٓاقد 

 يقاؾَقا ظِٔٓٚ 

يف صاحٚئٍف، فاذفؽ ظْدمٚ يقفد اإلًٕٚن ؾ٘ن افْجٚح افذي شٔهؾ إفٔاف مُتاقٌب »

ه % مـ افٔٓقد . يقاؾَقا ظاذ هاذه افًٌاٚرة يف 98: شجيٛ أن يٌَؾ بَدره وٓ يَٚتؾ ودَّ

 % مـ اإليىٚفٔغ واؾَقا ظِٔٓٚ 85حغ أنَّ 

 افًٌٚرات افتٚفٜٔ ؿٚشٝ داؾع افرجٚل إػ إٍٓهٚل ظـ ظٚئالهتؿ فتحَٔؼ افْجٚح:

ٚد جياٛ أن يٌَاك ٔباٚئٓؿ حتك ظْادمٚ يتازوج ادراهَاقن ؾا٘نَّ وَٓءهاؿ إشا»

ٓٚهتؿ % مـ اإليىٚفٔغ 46% مـ افٔٓقد . يقاؾَقا ظذ هذه افًٌٚرة، يف حغ أن 64: شوأمَّ

 . يقاؾَقا ظِٔٓٚ 

% ماـ افٔٓاقد . 86: شٓ رء يف احلٔٚة يًتحؼ أن توّحل وتٌتًاد ظاـ وافاديؽ»

 % مـ اإليىٚفٔغ . يقاؾَقا 59يقاؾَقا، يف حغ 

ًٚ أ ن أبٚء افٔٓقد ٓ يًّْقن أبْاَٚءهؿ ماـ إٓتَاٚل إػ مُاٚن آخار، فَد بدا واوح

ًقن  ًٚ إذا ـٚن اهلدف متٚبًاٜ افتحهأؾ افًِّال، وظاذ افًُاس هاؿ يناجِّ وخهقص

دت بالو يف دراشتٓٚ ظذ إمٓاٚت  َـّ أبَْٚءهؿ ظذ متٚبًٜ أظذ حتهٔؾ ظِّل ممُـ، ـام أ

 افٔٓقديٚت 
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ُّٔز وإ ًٚ ؾ٘نَّ افتّ ثٌٚت افذات مهٚ مـ افَٔؿ افٔٓقديٜ، افًٌاٚرة إخارة ـام  ذـرُت شٚبَ

ًٚ أـاز باغ افرجاٚل افٔٓاقد وٕيارائٓؿ  افقاردة يف دراشٜ هودتٌاؽ أطٓارت اختالؾا

أؾوؾ ٕقع مـ افًّؾ يُّـ أن يَقم بف اإلًٕٚن هق ظْدمٚ يُقن جزءًا ماـ »اإليىٚفٔغ 

ّٔزات صخ  يًّؾ أؾرادهٚ مع بًوٓؿ، وفق . حيهؾ ظذ م
ٍٜ % مـ افٔٓقد 54ش: هٜٔمْيَّّ

 % مـ اإليىٚفٔغ . يقاؾَقا 68. يقاؾَقا، يف حغ أنَّ 

َّٔاز  تنر هذه افًٌٚرة بقوقح إػ افرؽٌٜ يف اإلٕجٚز افتل تدؾع ـؾ هياقدي إػ أن يتّ

ُٜ فِٔٓقِد أن آظتامد ظاذ أخاريـ ؿاد يُاقن أمارًا  ظـ أخريـ، فَد أطٓرت افتجرب

د تتٌر ؽدًا، إذا ـْاٝ مًاتَاًل ؾًاذ إؿاؾ شاتْج  أو خىرًا: ٕن شٔٚشٚت افٔقم ؿ

 تٍنؾ اظتامدًا ظذ أداِئَؽ افذايت 

يف شٔٚق إدمٚج افؼـٚت افذي حهؾ يف أمريُٚ يف افثامْٕٔاٚت وافتًأًْٚت ـاٚن 

هذا افًًل إػ آشتَالفٜٔ ذا ؿّٜٔ ـٌرة، فَد أّدى إدمٚج افؼـاٚت، وتَِٔاؾ حجاؿ 

دٗشًٚت إػ أن يٍَد افُثر مـ ادقطٍغ أظامهلؿ، وافذيـ ـاٚن افًامفٜ، وإظٚدة هُِٜٔ ا

 دفٔٓؿ مهدٌر مًتٌَؾ فِدخؾ ٕجقا مـ ـؾِّ ذفؽ 

ًٚ مٚ ٓباد أن يُاقن »هْٚك مثؾ هيقدي يَقل:  ـؾ رء ظذ مٚ يرام إػ درجٜ أنَّ صٔئ

ّٔدة،شخٚضئًٚ  ٌٛ ٕن يُاقن  ، حتك فق ـٕٚٝ إمقر ج ؾْٓٚك دائااًم جماٚل فِتىاقير، وشاٌ

ٍز دائٍؿ  ٍُّ  اإلًٕٚن يف حٚفٜ حت

ًٚ أوؾار، ؿاد يًأىر  إذا ـٕٚٝ إظامل متق ظذ مٚ يرام ؾّـ ادُّـ أن تادرَّ أربٚحا

ادْٚؾًقن، وؿد يُقن هْٚك تراجٌع يف ادًٌٔٚت، هؾ تارى افًُُاٜ أم افثَاٛ افاذي يف 

 وشىٓٚ؟
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مٚ يرام دائاًم، هذا افْقع مـ افتٍُر يدؾع افٔٓاقد إػ افٌحاٞ  إن إمقر ٓ تيؾُّ ظذ

ْقا مُٕٚتٓؿ يف هذا افًٚ.   ظـ أؾُٚر أؾوؾ واحدث: فُل يٗمِّ
 

 افًٔد شّٔقن: ـٔػ افًّؾ يف صٚرع هٚفًتٔد؟

افًٔد ـٚتز: ـٔػ يُّـ أن تُاقن ُتاٚرة مالباس افرجاٚل جٔادة يف صأُٚؽق؟ إن 

 ٕٚ  افىَس يًّؾ ودَّ

 : مٚذا تَهد بذفؽ؟افًٔد شّٔقن

افًٔد ـٚتز: إفٔؽ افقوع، يف افهٔػ يُقن اعقُّ حاٚرًا إػ درجاٜ أن ٓ أحاد يرياد 

اخلروج مـ ادْزل، وإٔٝ جٚفٌس يف دِؽ ختن اداٚل، ويف افناتٚء اعاقُّ باٚرٌد جادًا إػ 

ة، وإٔٝ تادرجٜ أن افْٚس ينقن اخلروج مـ ادْزل، يف حغ أن ٍَٕ خن اٚتؽ مًتّرَّ

 ل ادٚ

ًٚ إذًا؟  افًٔد شّٔقن: دٚذا تٌِؼ متجرك مٍتقح

 افًٔد ـٚتز: إذا أؽَِتف ـٔػ شٖـًٛ رزؿل؟
 

ز افدائؿ هق جزٌء مـ تربٜٔ افقفد يف ادْزل، افًالماٚت اعٔادة ؽار ـٚؾٔاٜ  ٍُّ هذا افتح

Aـؾ ظالمٚتؽ »
+
Bو  

+
، يُّاـ شيف افريٚؤٚت؟ دٚذا أداؤك ؤًػ يف افريٚؤٚت؟ 

ق إؾوؾ دائاًم، مـ افهًٛ إروٚء ادجتّع افٔٓاقدي: ٕن هْاٚك أن تُقن إمقر ٕح

ّٔد ٓ ُيْتٌاف إفٔاف، فُال  افُثر مـ افىالب افْٚجحغ مـ ظٚئالت ٕٚجحٜ، إن إداء اع

ّٕاف  ًٚ، مع ـؾِّ خىقٍة إػ إماٚم يثٌاٝ افىٍاؾ فًٍْاف أ تزَز جيٛ أن تَقم بًٍّؾ ـٌٍر حَ

ِّٔز ايل يٍتخر ب ف وافداه وجمتًّف، هذا افتقؿع افّْىل يٌَل افٔٓاقدي افىٍؾ افٔٓقدي ادتّ

 حتٝ افوٌط ضقال احلٔٚة 
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ًٚ دجّقظٜ مـ ادًتنٍٔٚت اخلريٜ تاديرهٚ مٗشًاٜ  تؿ اختٔٚري فُل أرأس اجتامظ

ًَِاٜ شًٔسز أوف صاٚريتل، ظْادمٚ افتَٔاٝ بٚفراهٌاٜ روزماٚري ٕٚؿناْٚ خىىْاٚ ادت

هؾ تًِؿ شاتٔػ »بٚٓجتامع، مـ بغ افدوٓرات وافًْتٚت افتل ـْٚ ٕحًٌٓٚ ؿٚفٝ يل: 

ًٚ ئًش يف ـٚفٍٔقرٕٔٚ؟   شإْٔل أظرُف هيقدي

 ، أجٌتٓٚ وإٔٚ أؾُر يف ظدد افٔٓقد ادقجقديـ يف ـٚفٍٔقرٕٔٚ شأوه، صحٔ »

  شًٕؿ، واشّف مٔنٔؾ ؽقفدبرغ، هؾ تًرؾف؟»

 ش ئف بًدٓ، . تت  يل افٍرصٜ فَِٚ»

ُٝ بٖدٍب وإٔٚ أؾُر بٚفنٌُٜ افنيٜ افٌُرة افتل تاربط افٔٓاقد بًٌوآؿ يف ـاؾ  أجٌ

 إٔحٚء افًٚ. 

ًٚ يف افتًٚمؾ مع إرؿٚم»    شإٕف دٚشٛ مثِؽ، وهق ذـلٌّ جدًا، وخهقص

ة »ؿٚفٝ افراهٌٜ روزمٚري:  ٌِِّٔف حتٔٚيت ظْدمٚ تتحدثغ إفٔاف مارَّ إٔٚ متٖـد مـ ذفؽ، ب

 ش ثٕٜٚٔ

افًٌٚق إػ دخقل أؾوؾ اعٚمًاٚت يَٓار ـاؾ افًٌَاٚت افتال تَاػ يف ضرياؼ إن 

افٔٓقد، ؾٚفًالمٚت ادّتٚزة ودرجٚت افؼف افتل مُتْ  هلؿ، ويف افًْٜ افثٕٜٚٔ مـ افُِٜٔ 

دورًا يف حتديد أهِٜٔ افىٚفٛ فدخقل ـِٜٔ جٔدة، ويف افًْٜ ؿٌؾ  PASTيًِٛ امتحٚن 

 ٚت افتل شٔتٚبع ؾٔٓٚ افىٚفٛ دراشتف ظدد افُِٔ SATإخرة حيدد امتحٚن 
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إن اعٔؾ افثٚفٞ أو افرابع مـ ظٚئالت افٔٓاقد إمارئُغ ٓ ياٖهبقن ـثارًا فُاقن 

 ِّٜٔ ِ ُُ  أوٓدهؿ شٔدخِقن اف

مٚ هل اددرشٜ افتل شتًتٌَؾ أوٓدهؿ هق افًٗال افذي شٔجٔٛ ظِٔف أبٚء افٔٓقد 

 تُرارًا أمٚم أصدؿٚئٓؿ افٔٓقد 

ٌَؾ أصحٚب افًّؾ، ظذ ـاؾ  يف مىِع افثقرة افهْٚظٜٔ ـٚن افًامل يوىٓدون ِمـ ِؿ

حٚل اظتَد افٔٓقد فٍسة ضقيِٜ أنَّ إصٔٚء يُّـ أن تتٌرَّ إذا ـٕٚٝ فديؽ افرؽٌاٜ يف أن 

ًٚ أن يُقن ٕٚصىق آحتٚد افٔٓقدي ه ؿ افاذيـ تََػ وتَقَم بًٍٍؾ مٚ، وهُذا فٔس مٍٚجئ

ك مـ أجؾ افتٌٔر آجتامظل  وقا ظذ افتحرُّ  حرَّ

ـاقا بناُؾ مجاٚظل يف وجاف اإلدارة، يف ظاٚم  فَد ـٚن افٔٓقد أول افًامل افذيـ حترَّ

م، أ بٝ ظؼون أفػ امرأة هيقديٜ يًِّاـ يف صاْٚظٜ افًْأٟ وادَّ ماٚفُل 1919

رأشااميل جاٚـقب ادهْع افٔٓقد، ودظال اإل اب )افثاقرة افًئّاٜ(، وبًّاٚظدة اف

بروتقـاقل »صٔػ، وؿٚؤٜ ادحُّٜ افًِٔٚ فقيس برإديس واؾَٝ ـؾ إضراف ظاذ 

 م 1911ظٚم  شافًالم

يف هذه افتًاقيٜ ُإِٔنائٝ أشاس افًّاؾ افَْاٚيب، مثاؾ: هٔئاٜ مماثع افًاامل، وعْاٜ 

 افنُٚوى، وهٔئٜ افْيٚؾٜ، وهٔئٜ افتحُٔؿ، وأصٌحٝ احلرـٜ افًامفٜٔ ؿٕٚقٕٜٔ 

م ؿدم 1863ٔؾ ؽقمزز يف صْٚظٜ افًُٔٚر يف فْدن مثؾ وافده، يف ظٚم ظّؾ صٚمقئ

م 1886ؽقمزز إػ أمريُٚ وإواّؿ إػ احتاٚد صإًٚل افًأُٚر يف ٕٔقياقرك، يف ظاٚم 

ز وأول رئٔس ٓحتٚد افًّؾ إمريُل )  ( AFLأصٌ  أحد مٗشِّ
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ز مًٚمهتف يف احلرـٜ افًامفٜٔ ظذ إجقر، وافٍقائاد وطاروف افً َـّ ّاؾ أـثار ماـ ر

 ًٚ  افتٌٔر آجتامظل افًٚم، وؿد بَل يف رئٚشٜ احتٚد افًّؾ إمريُل شًٌٜ وثالثغ ظٚم

( ظاٚم CIOوصؾ دئٍد دوبًُْٔل إػ رئٚشٜ احتٚد افًٚمالت يف صاْٚظٜ افًْأٟ )

ع ظامل افثٔٚب 1936 ُّّ م، ؿٚد شٔدين هِٔامن وهق ظٚمؾ شٚبؼ يف صْٚظٜ افًْٟٔ احتٚد ُت

م، ـاٚم ـاٚن أحاد ادٗشًاغ دجِاس اداْيامت 1946م إػ 1914ظٚم يف أمريُٚ مـ 

 افهْٚظٜٔ 

بًد ٕهػ ؿرن تْٚؿص دور افٔٓقد يف افَْٚباٚت: ٕن مًيّٓاؿ تارك جماٚل افًّاؾ 

ًٚ أـز يف جمٚٓت أخرى، وـٚن جٚـل برين اشتثًْٚء ؾٓاق افاذي  ؼ ٕجٚح ََّ افٔدوي، وح

 م 1987 ظٚم Teomstersمع  AFL - CIOؾٚوض مـ أجؾ احتٚد 

اريـ افٔٓاقد فًٌاقا دورًا  ُِّ ث ظؿ حَاقق افًااّمل ٓباد أن ٕاذـر أنَّ ادٍ ظْدمٚ ٕتحدَّ

ًٚ يف احلرـٚت ادٚرـًٜٔ وافنٔقظٜٔ، افتل بدأت يف مْتهػ افَرن افثٚمـ ظؼ   مرـزي

ًٚ( ]افٌٔاٚن 1848يف ظٚم  م ـتاٛ ـاٚرل ماٚرـس وؾريادريخ إٕجِٔاز )فأس هيقديا

 س افذي ؿٚمٝ ظِٔف برامٟ إحزاب افنٔقظٜٔ افنٔقظل  افذي فًٛ دور إشٚ

م ـٔػ أنَّ طِؿ افًامل شأٗدي إػ 1867وصػ مٚرـس يف ـتٚبف ]رأس ادٚل  ظٚم 

ًٚ وؿٚئادًا فِثاقرة افروشأٜ ظاٚم  ارًا صأقظٔ ُِّ اهنٔٚر افرأشامفٜٔ، ـٚن فٔاقن تروشاُل مٍ

1917 ًُّ ُِّىل، وُؿتؾ يف افكاع ظذ اف ًٚ فْٟٓ شتٚفغ افتً  ِىٜ م، ـٚن مًٚرو

ًٖ يف  يف افًتْٔٚت ـٚؾ  افْٚصىقن افٔٓقد مـ أجؾ افًدافٜ، وودَّ مٚ ـٕٚقا يروٕف خىا

أمريُٚ، فَد ـٚن آيب هقؾامن وجري روبغ مـ ؿٚدة ادًٚرواغ افاذيـ تياٚهروا واد 
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ع مـ ؿٚدة افىالب ظٚم  ،شافْيٚم» ُّّ م: 1988وود احلرب يف ؾٔتْٚم، وؿٚل هقؾامن فتج

افىٚظٜ افًّٔٚء فًِِىٜ مَٚبؾ افَارار باٖن ٕحاٚول وٌٕار إماقر إن افَرار بٖن ّْٕ  »

  شبَّٚومٜ افَقى هق دائاًم ظز افتٚريخ ٍٕس افَرار

ل افٔٓاقد أضٍاٚهلؿ  ّّ وـِّاٜ ٕٕٚناس تًْال بٚفٌِاٜ افًزياٜ:  شآٓت افْٕٚناس»يً

ن تاْج  دائااًم، افنور، هْٚك ٕيريٜ بٖنَّ رؽٌٜ إضٍٚل افٔٓقد يف إروٚء آبٚئٓؿ جياٛ أ

ؾ إضٍٚل مًٗوفٜٔ ـٌرة  ِّّ  وهق داؾع ؿقي فُْف حي

م 1969يَقل أفًُْدر بقرتْٔاق يف ـتاٚب ؾِٔٔاٛ روث )صاُقى بقرتْٔاق( ظاٚم 

ًٚ ظـ وافده:  ث ّٔدة مثؾ أي ظٚئِاٜ أخارى، »متحدِّ إٕف يرى يفَّ ؾرصٜ افًٚئِٜ يف أن تُقن ج

  شؾرصتْٚ فًُٛ ادجد وآحسام

ؽر، وهق مذيع هيقدي يف أحد بارامٟ احلاقار يف افرادياق ظاـ ذفاؽ يًزِّ دئْس برا

َِّؿ »بَقفف:  ًٚ مـ خٍِٔٚت خمتٍِٜ، بًد أحٚديثل يف افراديق ياتُ بًٌٛ ظّع أؿٚبؾ أصخه

ث إيل افٌرباٚء افٔٓاقد  ًٚ مٚ يتحدَّ مًل إٔٚس ويتقؿػ افٌربٚء فَٔقفقا بوًٜ ـِامت، ؽٚفٌ

ثْل ظـ أبْٚئف، إن رؽٌاٜ ظـ إٕجٚزات أوٓدهؿ ادْٜٓٔ، وٓ أتذـر  أحدًا ؽر هيقدي حدَّ

ٍِِّٓؿ  ِِّّغ وأصحٚب مٓـ راؿٜٔ تًتحؼُّ افثْٚء فُْٓٚ تُ افٔٓقد يف أن يُقن هلؿ أبْٚء متً

 ًٚ ًٚ ؽٚفٔ   شثّْ

أحد هذه إثامن هل أنَّ افًديد مـ إضٍٚل افٔٓقد يتٚبًقن افدراشاٜ يف جماٍٚٓت ٓ 

تَد أن ظدد ادحٚمغ افٔٓقد افذيـ . يريدوا أن يُقٕاقا أظ»يتٚروهنٚ، يتٚبع براؽر ؿٚئاًل: 

دٚمغ فٔس ؿِٔاًل، فَد أصٌحقا دٚمغ ٕٕف . يُـ فادهيؿ افُثار ماـ اخلٔاٚرات ؽار 

  شدراشٜ افىٛ
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اعٕٚٛ افًٌِل أخر )ٔٓت افنور( تِؽ هل أن تَدير افناخص فذاتاف يهاٌ  

ًٚ بْجٚحف ادْٓل، وإذا . حيَؼ افْجٚح ا دٚدي، ويتَِك افنٓرة ادْٚشٌٜ ؾٕ٘اف يًتَاد مرتٌى

، وأن حئٚ حٔٚة شًٔدة  َّٛ َّٕف ٓ يًتحؼُّ أن حُي  أ

َّٕف هدٌف متحرك يهًٛ ظذ )آٓت افنور( تِؽ أن تنًر    بام أن تًريٍٓؿ فِْجٚح أ

 بٚفرى 

فِٔٓقد خزة ـٌرة ؾٔف، رباام يًىال  إّن دٚوفٜ ـًٛ افٌَقل آجتامظل هق مقوقعٌ 

ـقن ادرء مـ خٚرج ادجتّع رؤيٜ أوو  دٚ ئًْف ـقن ادرء مـ داخاؾ ادجتّاع، فَاد 

ص َّ هذا إمر ظذ رافػ فٍٔنٔتز ادقفقد يف بروـِغ، ؾٌٚشتخدام اشّف اعديد رافاػ 

 روفغ اشتىٚع أن ئًش حٔٚة افىٌَٜ ادخِّٜٔ 

ة وافًىاقر وافتحاػ فكصاخٚص افاذيـ ابتُر رافػ مٚرـٜ بقفاق ف ِثٔاٚب وإهَّ

ٌُّقن أن ييٓروا وينًروا بٖهنؿ جزٌء مـ افىٌَٜ افراؿٜٔ   حي

ًٚ فَّٔص شًره ثالثغ دوٓرًا ؾاذفؽ يًْال فِجّٔاع » ُٝ شًٌغ دوٓرًا ثّْ إذا دؾً

ُٝ أيوًٚ    شإْٔل ؿد وصِ

رت ثروتف ظٚم  ًٚ: إذ ؿدِّ َّ دوٓر يف صاْٚظٜ  بِٔقن 8 1م بِا 1999فَد وصؾ رافػ ح

أدوات افتجّٔؾ ـام ه واحلٚل يف إزيٚء ٕج  افُثر مـ رجٚل إظامل افٔٓقد يف حتقيؾ 

ة»  إػ ثروة  شإمؾ يف اعرَّ

   إوٚؾٜ إػ إيًتل ٓودر ؾ٘ن افًديد مـ افرائديـ يف صْٚظٜ مقاد افتجّٔاؾ هاؿ ماـ

 افٔٓقد 
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ٕٝ هِْٔٔٚ روبًْتقن ثروهتٚ ظٚم  ؾتتحاٝ أول صاٚفقن حاديٞ م ظْادمٚ ا1918ـقَّ

فِتجّٔؾ، وؿٌؾ ذفؽ ـٚن افًْاٚء يَّاـ بًٍٖٕآؿ بًِّٔاٚت افتجّٔاؾ، ـٕٚاٝ تَاقم 

د إٔقاع اعِد ادختٍِٜ، وهل أول مـ صْع ترـٌٔٚت خمتٍِاٜ تالئاؿ  بتحِٔؾ فِجِد فتحدِّ

 ٕقع جِد افزبقن 

ر با 1965ظْد وؾٚهتٚ ظٚم   مِٔقن دوٓر  111م ـٕٚٝ ثروهتٚ تَدَّ

افٔٓقد دورهؿ يف صْٚظٜ مقاد افتجّٔؾ، أوجد صٚمقئٔؾ روبِـ ذـٜ فًٛ افرجٚل 

م وأصٌ  1919ؾٚبرجيل فًِىقر ومقاد افتجّٔؾ، إتَؾ مٚـس ؾٚـتقر إػ هقفٔقد ظٚم 

صٓرًا بّْتجٚتف واشتنٚراتف فِْجقم، مـ مًٚمهٚتف: صّع مٚـس ؾٚـتقر فِناٍٚه افاذي 

م، ـاز مهاًْف فٌٔىال 1971ظاٚم  م، وأول مُٔٚج مَٚوم فِامء ُإٔت1931ُٟإٔتٟ ظٚم 

 أـثر مـ هقفٔقد وتَقم ذـٜ بروـسو ؽٚمٌؾ افٔقم بٌٔع مْتجٚتف 

إٔنٖ تنٚرفز ريًٍقن ذـٜ ريٍِقن افتل تهْع أمحار افناٍٚه وضاالء إطاٚؾر ظاٚم 

ًٚ جديادة ماـ افناٚمٌق يف افثامْٕٔاٚت، واخاسع 1939 م، ابتُر ؾٔدال شٚشاقن إٔقاظا

 يل، وؿد ؿٚم ؾٔام بًد بٌٔع ذـتف فزـسو ؽٚمٌؾ تهْٔػ إٔقاع افنٚمٌق إوّ 

ًٚ؟  متك يُقن افُٚيف ـٚؾٔ

ًٚ ظاذ مادى افتاٚريخ،  برز جقرج شقروس ـقاحد مـ أـثر ادّقفغ افًٚدٔغ ٕجٚح

رت ثروتف با   م 1999باليغ دوٓر ظٚم  4ُؿدِّ

ٝ موٚربٚتف بٖهنٚ ـٕٚٝ ا َّ ِ فًٌٛ وراء افتٖرج  يف شاًر افٌٚوٕاد افزيىاٚين ظاٚم اهتُّ

 م 1997م وؽره مـ افًّالت إشٔقيٜ ظٚم 1996
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ًٚ ماـ  فَد أصٌحٝ ثروتف أـز ممٚ ـٚن يتخٔؾ ظْدمٚ ـٚن يتٌئ يف شٍَٜٔ ظٚئِتف هربا

افْٚزيغ، بٚفرؽؿ مـ ٕجٚحف طؾَّ فًدة شْقات جيد صًقبٜ يف افناًقر بٚفراحاٜ بًاٌٛ 

ًٚ، ي ًا ظـ ذفؽ ـقٕف هيقدي إْٕل ؾخقر فُقين هيقدي ظذ افرؽؿ ماـ إٔاف جياٛ »َقل ُمًزِّ

ظعَّ آظساف أنَّ إمر اشتٌرق مْل ظّرًا بٖـِّف فِقصقل إػ ذفؽ، فَد ظٕٚٔٝ ـثرًا 

ًٚ ثَأاًل . أشاتىع افاتخِص  ًٚ، ـٚن ذفؽ ظٌئ مـ تَديري ادتديّن فذايت بًٌٛ ـقين هيقدي

َٝ ٕجٚح ََّ ًٚ ـٌرًا، فَد ـٕٚٝ افٔٓقديٜ تًْل إٔؽ مـ إؿِٔاٜ، أظتَاد مْف، إٓ بًد أن ح

ك بٚفٔٓقدي افًٌَري، ومٚ ظِٔؽ إٓ أن تْيار إػ إٕجاٚزات افٔٓاقد يف  ّّ أن هْٚك مٚ ُيً

جمٚٓت افًِؿ وآؿتهٚد وافٍْقن، ـؾ هذه هل داٚوٓت افٔٓاقد فالرتَاٚء بقوآًؿ 

 َِّ ؿ افٔٓاقد أن يْياروا إػ أيِّ أمار ماـ ـٖؿِٜٔ، وحتَٔؼ إٕجٚز مٚ ظذ افهًٔد افًٚدل، تً

ًٚ إػ افتٍُار  ّٔا ّٜٔ اواىروا ظِّ ة زوايٚ مٓام ـٚن هذا إمر مثٚر اختالف، وٕهنؿ أؿِ ِظدَّ

افْٚؿد، إذا ـٕٚٝ فدّي صٍٜ مٚ مـ صٍٚت افٔٓقدي افًٌَري، ؾٓل بًٌٚضٜ افَادرة ظاذ 

 ًٚ َّٔتل، وأن ؾخاقر  افتٍُر افْٚؿد، إػ هذا افًٌد اظتز افٔٓقديٜ جزءًا أشٚشأ ماـ صخها

ًٚ مـ افىقبٚويٜ افٔٓقديٜ يف صخهٔتل، إْٕل  (1)بذفؽ، ـذفؽ إٔٚ أدرك أن هْٚك ؿدرًا مًْٔ

ٌٛ جادًا هباذا آحتاٚد  ؾ جزءًا مـ هذا افتَِٔد، هلذا افًاٌٛ إٔاٚ مًجا ُِّ ومٗشًٚيت ٕن

 ش إوريب، حٔٞ تنُؾ ـؾ أمٜ أؿِٜٔ، وهذا مٚ جيًؾ ادقوقع جّذابًٚ 

ًٜٔ إؿِٜٔ افٔٓقديٜ إمرئُٜ هل أهنٚ تاذوب يف ادجتّاع افٔٓاقدي إن منُِٜ وو

ّٔدًا، فُْف يرشؾ إصاٚرة حتاذير إػ تخـاؾ افنخهأٜ  بنُؾ هيع، ؿد يٌدو هذا خزًا ح

ِّٔزة، افتل هل مقوقع هذا افُتٚب   افٔٓقديٜ ادتّ

                                                 

 افىقبٚويٜ: مذهٛ إصالحل مٌرق يف ادثٚفٜٔ )ادًرب(  (1)
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ًٚ( يف ـتٚبف )صّس بٚفتّٔقر(:  داة ظْدمٚ تٍنؾ مًاٚ»يَقل ـالرٕس بٟٔ )فٔس هيقدي

افًٚمٜٔ يذوب افٔٓقد يف ادجتّع، ب٘زافٜ احلقاجز أزال افْجٚح افٔٓقدي افٔٓاقد! ؾّْاذ 

  شمْتهػ افثامْٕٔٚت أـثر مـ ٕهػ افٔٓقد تزوجقا مـ ؽر افٔٓقد

ٌَّٖ آٓن ديرصقيتز يف ـتٚبف )إتٓٚء افٔٓقد إمرئُغ(  م، إٔاف بًاد جٔاؾ أو 1997تْ

ـ افٔٓقد إرثقذـس ادحٚؾيغ جدًا، أو مـ افٔٓقد جِٔغ، شُٔقن افٔٓقد ادتٌَغ إمٚ م

د ذـريٚت ظٚئِٔاٜ بٚهتاٜ»افذيـ ذابقا يف ادجتّع، وأصٌحٝ  ، شافٔٓقديٜ بٚفًٌْٜ هلؿ جمرَّ

ًٚ مٌٚذًا بغ ٕجٚح افٔٓاقد  فذفؽ مـ ادٓؿ جدًا أن َْٕؾ إػ اعٔؾ اعديد، أنَّ هْٚك رابى

 ذا افُتٚب وثَٚؾٜ افٔٓقد وتَٚفٔدهؿ افتل ًٕروٓٚ يف ه

مٚ زال هْٚك صْٚظٚت ٓ تنّد افٔٓقد إفٔٓٚ، وؿد دؾع ذفؽ باٚفٔٓقد إػ افٌحاٞ ظاـ 

 افْجٚح يف صْٚظٚت أخرى 

ر ًٌٕٜ افٔٓقد يف ؿٚئّٜ جمِٜ )ؾقرتنـ(  افتل توؿ أؽْك مخًّئٜ رجؾ يف أمريُٚ  تَدَّ

َّْٔاٝ دراشاٜ 1986ثٜ أوًٚف ًٌٕٜ افٔٓقد يف أمريُٚ، يف ظٚم %، أي ثال8إػ  6مـ  م ب

 مـ مديري أـز افؼـٚت هؿ افٔٓقد  3 7أجرهتٚ ذـٜ ـقرن/ ؾري أن 

إن هذا رؿؿ إجيٚيبٌّ جدًا، وفُـ هْٚك اختالف يف افًٌْٜ باغ افهاْٚظٚت، يٌادو إٔاف 

ٌار ٓ يُاقن فِٔٓاقد بحٚجٜ إػ رأس ماٚل ـ شصْٚظٜ ثَِٜٔ»ظْدمٚ تتّٔز افهْٚظٜ بٖٕف 

ًٌٕٜ ـٌرة ؾٔٓاٚ، حٔاٞ تًِاٛ مًاٚداة افًاٚمٜٔ دورًا ـٌارًا يف هاذه افهاْٚظٚت، أماٚ 

ات هيًٜ وخمٚضرة ظٚفٜٔ ؾٓل تًتَىٛ وتهاْع اداديريـ  َّٔز  بتٌرُّ افهْٚظٚت افتل تتّ

ُٕؼت ظٚم  دت ذفؽ دراشٜ  َـّ ٌَؾ أبراهٚم ـقرماٚن يف ـتٚباف 1988افٔٓقد، وؿد أ م مـ ِؿ

 قن مـ اخلٚرج: افٔٓقد وأمريُٚ ادتًٚوٕٜ( )إت
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 كسبة عالقة كسبة متقشطة كسبة قؾقؾة

 5 9افْؼ  6 5مْتجٚت افٌٚبٚت  7 1افٌسول 

 9 7افًْٟٔ  6 5ادْتجٚت ادًدٕٜٔ  3 6افُٔامويٚت 

 9 9اخلدمٚت ادٚفٜٔ  5 6ت افهْٚظٜٔ ادًدا 3 6افَْؾ 

 9 61ُتٚرة افتجزئٜ  8 7افىران  4 3افٌْقك افتجٚريٜ 

 6 61افًقبرمٚرـٝ  9 7افهٚبقن ومقاد افتجّٔؾ  5 3مقاد افٌْٚء 

 6 66صْٚظٜ اإلـًٚء   9 3ادْٚجؿ 

   3 4ادىٚط وافٌالشتٔؽ 

   3 4ادؼوبٚت 

   4 4افًٔٚرات 

   5 4 افهْٚظٚت ادًدٕٜٔ

% مـ اداديريـ افٔٓاقد ادقجاقدة يف ؿٚئّاٜ 8-6إن افًْٛ هْٚ هل بٚفًٌْٜ إػ ًٌٕٜ 

 % مـ افٔٓقد بٚفًٌْٜ فِنًٛ إمريُل 6ؾقرتنـ، وفًٔٝ ًٌٕٜ 

افٌاسول –افٌريٛ يف إمر إٔف ظْادمٚ ـٕٚاٝ اثْتاٚن ماـ هاذه افهاْٚظٚت افثَِٔاٜ 

دة ـاٚن  -وادْٚجؿ افٔٓاقد ٓظٌاغ أشٚشأغ يف هاٚتغ ٕٚصئٜ وافَقاظد ؾٔٓٚ ؽار دادَّ

 افهْٚظتغ 
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ل، وهق افذي ضّقر افًأٚرات احلديثاٜ افتال  بدأ فقيس بِقشتغ ـتٚجر بْزيـ متجقِّ

م، واخسع مواخٚت افٌْازيـ 1911تَْؾ افٌْزيـ، إٔنٖ ابْف يًَقب ذـٜ أمقـق ظٚم 

أوياؾ ذات افًداد، وافٌٚز ادوٚد فِوجٟٔ، احتدت ذـٜ أمقـق مع ذـاٜ شاتٕٚدرد 

 م 1999بِٔقن دوٓر ظٚم  8 6م، بٌِٝ ممتُِٚت بِقشتغ 1954ظٚم 

ـٚن مٚير ؽقؽْٔٓٔؿ رائدًا يف افتَْٔٛ ظـ افٍوٜ وافرصٚص يف ـقفاقرادو، واشاتِؿ 

م ذـٜ آشٚرـق أـز ذـاٜ صاٚهرة فًِّاٚدن يف افاٌالد، حيتاقي متحاػ 1911ظٚم 

 ؽقؽْٔٓٔؿ يف ٕٔقيقرك ظذ تراثف 

ِِٜٔ مـ ٕقظٓٚ درس آر  إم باقل ماـ وٓياٜ أوهاٚيق تاٖثر يف إحدى افدراشٚت افَ

م اداديريـ افتٍْٔاذيغ ظاٚم  م، ؿاٚس افدرجاٜ افتال يًتاز ؾٔٓاٚ 1969افديـ ظذ تَادُّ

ًٚ مٚ هق إجيٚيب أو شٌِل   ادؼؾاقن أن ديْ

 متٝ افدراشٜ ظذ ثالثٜ مراحؾ:

ْٝ دراشٜ مُّثٍٜ فؼـتغ ظذ مدى مخًاٜ أظا َّّ قام، تاال ذفاؽ ادرحِٜ إوػ: تو

مَٚبالت صٚمِٜ مع مديريـ تٍْٔذيغ مـ ظدة صْٚظٚت وؿاٚدة جمتّاع وؿاٚدة ماْيامت 

اجتامظٜٔ ـٌرة وٕقادي، أمٚ افىقر إخر ؾَد صّؾ جمّقظٜ مـ إشئِٜ، مع ادزيد مـ 

 مدير تٍْٔذي  639ادَٚبالت ادقّشًٜ مع 

ث مارات ماـ أؿارب أطٓرت افْتٔجٜ أن افٔٓقد ـإٚقا يًاٚمِقن بًأٌِٜ أـثار ثاال

 ادجّقظٚت إفٔٓؿ، وهؿ ادقرمقن وافُٚثقفٔؽ 
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 يعقؼ يساعد ادجؿقعة الديـقة

 %8 1 %1 43 افزوتًتٕٚٝ

 %8 1 %6 46 ادنٔخٔقن

 %8 1 %7 36 ادٔثقديقن

 %8 6 %9 34 افِقثريقن

 %3 8 %6 31 ادًّدإٔقن

 %6 61 %4 68 افُٚثقفٔؽ

 %9 63 %3 31 ادقرمقن

 %3 63 %3 8 افٔٓقد

إوٚؾٜ إػ ذفؽ بغَّ بقل إشٌٚب افرئًٜٔٔ ادًَٜٔ بٚفًْاٌٜ فِٔٓاقد، إن ٕتاٚئٟ دراشاتف 

 تٗـد أن أؾوؾ ضريؼ فِٔٓقد هق آشتَالفٜٔ، وجمٚل إظامل احلرة 

 وئقية لؾسبب ادعقؼالـسبة اد 

 %1 11 افتّٔٔز افًْكي ُتٚه ادجّقظٜ

 %6 9 افنًقر بًدم افثَٜ
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 وئقية لؾسبب ادعقؼالـسبة اد 

 %3 7 افتًهٛ، وًػ إٓدمٚج يف ادجّقظٜ

ٌَؾ افزبٚئـ  %7 3 اخلقف مـ افتّٔٔز افًْكي مـ ِؿ

ًٚ يف افؼـٜ  %8 6 فٔس مٌَقًٓ اجتامظٔ

نظٜ، وتهاٌ  إظاٚدة افتْيأؿ  يف ظك افهْٚظٚت افتل تتٌرَّ بنظٜ تتٌر افَقاظد ب

افٍرديٜ أـثر تقاتر أو تٖثر ؿرارات ادديريـ افتٍْٔذيغ ظذ افًّؾ أـز، فذفؽ تُقن هاذه 

ًٚ دنٚرـٜ افٔٓقد   افهْٚظٚت أـثر جذب

أحد إمثِٜ هق ُتٚرة افتجزئٜ حٔٞ أنَّ اختٔاٚر افٌواٚظٜ يتاٖثر بًاًرهٚ وبحاداثتٓٚ، 

 ًٌٔٚت وـؾ ذفؽ يًِٛ دورًا يف زيٚدة اد

ـام ذـرٕٚ يف افٍهؾ افذي حتدثْٚ ؾٔف ظـ رجٚل إظامل افٔٓقد مـ دوٕٚفاد إػ داالت 

ؽٚب إػ دالت ٓزاروس، ؾ٘ن افٔٓاقد إخرضاقا بناٍُؾ واشاٍع يف مجٔاع إٔاقاع ُتاٚرة 

 افتجزئٜ 

ـٕٚاٝ إجاقر  حتك افثالثْٔٚت ـٚن إظداد افتَٚرير افهحٍٜٔ مْٜٓ ؽر مرؽقب ؾٔٓٚ،

ٌن مـ ـتٚبٜ تَٚرير ظـ افًٔٚشٚت ادحِٜٔ، واحلرائؼ واعرائؿ   مْخٍوٜ وافًّؾ مُقَّ

ُِّقن صٓرًة ظاـ  أصٌحٝ افهحٚؾٜ افٔقم مْٜٓ دسمٜ، حٔٞ أنَّ بًض افهحٍٔغ ٓ يَ

إصخٚص افذي يٌىقن أخٌٚرهؿ، بدًٓ ماـ َٕاؾ احلَاٚئؼ ؾَاط يًاتىٔع افهاحٍٔقن 

افرأي افًٚم، وأن يُقن هلؿ ٍٕقذ وشًّٜ خٚصٜ هباؿ، فاذفؽ ـاٚن  إذـٔٚء أن يٗثروا يف

 مـ ادْىَل أن ُتذب هذه ادْٜٓ افٔٓقد إفٔٓٚ 
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يف احلََٜٔ تًقد صِٜ افٔٓقد بٚفهحٚؾٜ ادُتقبٜ يف افقٓيٚت ادتحادة إػ أيٚمٓاٚ إوػ 

بًد أن بدأ جقزياػ باقفسز )أباقه هياقدي( افًّاؾ يف شإٚٝ فاقيس اصاسى جريادة 

م، وـٚن يرشؾ مراشِٔف يف محالٍت فُنػ افًٍٚد افًأٚد 1878يقرك وورد( ظٚم )ٕٔق

 ادحّع، وـتٚبٜ ظْٚويـ مثرة تًتَىٛ افَّراء 

ؿٚم هربٝ شقوب وهق أحد أبرز صحٍٔل باقفتزر بتَيّصا ـقـِاقـس ـاالن وظاٚ. 

ٕٚٔاٜ ماـ داخاؾ آمزاضقرياٜ إد»اعريّٜ، ورب  ظدة جقائز ظذ شًِِتف ادًْقٕاٜ بِاا 

، ـام ذـرت يف ؾهؾ شٚبؼ أوجد بقفتٔزر مدرشاٜ ـقفقمٌٔاٚ شخالل احلرب افًٚدٜٔ إوػ

ل جٚئزة بقفتٔزر افًْقيٜ 1913فِهحٚؾٜ ظٚم   م، وإٔنٖ ومقَّ

مْذ أيٚم جقزيػ ابتًدت افًٚئِٜ ظـ ادًتَد افٔٓقدي، فُـ اشؿ بقفتٔزر افٔاقم يًْال 

ًٚ ودىٚت تٍِز ر باا امزاضقريٜ إظالمٜٔ تنّؾ صحٍ يقٕٜٔ، ودىٚت رادياق، وثاروة تَادَّ

 م 1998بِٔقن دوٓر ظٚم  6 1

اصسى أدوفػ أوـس صحٍٜٔ ٕٔقيقرك تٚيّز افتل ـٕٚٝ ظذ وصاؽ اإلؾاالس ظاٚم 

أفػ دوٓر، ـٕٚٝ ؽٚيتف أن جيًِٓاٚ صاحٍٜٔ منآقرة يف إشاقاق ـاام  75م با 1896

 ـٕٚٝ صحٍٜٔ ورد افتل ـٚن بقفتٔزر يَقم بْؼهٚ 

حػ تٌٚع بًْٝ واحاد، وـٕٚاٝ ظْٚويْٓاٚ متقحناٜ، وؾٔٓاٚ افُثار ماـ ـٕٚٝ افه

ر، أماٚ افتاٚيّز ؾُٕٚاٝ تٌاٚع بثالثاٜ شاْتٚت، وأراد  ُّٔز فقجٜٓ ٕيار ادحارِّ ادًٚيرة وافتح

ِّٔزوهٚ ظـ ؽرهاٚ ماـ افهاحػ، ظْادمٚ  مديروهٚ أن يرؾًقا افًًر إػ مخًٜ شْتٚت فّٔ

ـٚن يًتَد أن افْاٚس ـإٚقا يناسون جٚء أوـس ؾًؾ افًُس ؾٌٚظٓٚ بْهػ شْٝ: ٕٕف 

افهحػ إخرى بًٌٛ رخص ثّْٓٚ، وتوٚظٍٝ ادًٌٔٚت ثالثٜ أواًٚف خاالل ظاٚم 

 واحد، وأصٌحٝ افْٔقيقرك تٚيّز صحٍٜٔ متّٔزة ظذ مًتقى افٌالد 
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ًٚ فتقطٔػ افٔٓقد أبًدت صحٍٜٔ تٚيّز افٔٓقد ظـ مْٚصاٛ  بدًٓ مـ أن تُقن ّٕقذج

ًٚ مـ أن تقصػ بٖهنٚ صاحٍٜٔ هيقدياٜ افتحرير إشٚشٜٔ ؾٔٓٚ خق ًٚ »ؾ            إْٕاٚ ٓ ٕواع هيقديا

َِّٜ افًرِض أبداً    شيف ش

م: 1935يَقل آرثر هٚيز شقفز برؽر زوج ابْٜ أدوفػ افذي اشاتِؿ افهاحٍٜٔ ظاٚم 

فَد افتزم بجًؾ افهحٍٜٔ صٚدؿٜ ومقوقظٜٔ، وأن تُتٛ تَٚريرهٚ مـ ِؿٌَؾ ؽر افٔٓاقد، 

ٓقد أصحٚب إشامء افٔٓقديٜ افقاوحٜ حُيزون ظاذ وواع إحارف ـٚن ادراشِقن افٔ

إوػ مـ أشامئٓؿ إلخٍٚء صخهٔتٓؿ افٔٓقديٜ، ؾٖبراهٚم روزٕثٚل افهاٌر ماثاًل أصاٌ  

ل   أي  أم  روزٕثٚل ظْدمٚ ـتٛ ظّقده إوَّ

م وؿٚم بتْقيع اختهٚصٚت افؼـٜ ظـ 1963اشتِؿ آرثر أوـس إدارة افهحٍٜٔ ظٚم 

ء ظؼيـ صحٍٜٔ، وظؼ جمالت، وشٝ دىٚت تٍِزيقٕٜٔ، ودىَّتال رادياق، ضريؼ ذا

رًا فِهااحٍٜٔ دىاااًم افًااَػ افزجااٚجل 1976ويف ظااٚم  م ظااغَّ أي  إم  روزٕثااٚل داارِّ

م، ـٚن مٚ بَل مـ حهاٜ ظاٚئِتل 1996افٔٓقدي، خِػ آرثر أوـس افهٌر وافده ظٚم 

مِٔقن  611م 1996تثامرات ظٚم شِٔزبرؽر وأوـس يف صحٍٜٔ افتٚيّز وؽرهٚ مـ آش

ّٔازيـ مثاؾ: ماٚـس ؾرإُاؾ  ًٚ فًِديد مـ افهحٍٔغ افٔٓقد ادتّ دوٓر، ـٕٚٝ افتٚيّز بٔت

 وآرثر جِٔٛ وآرثر روك وإٓىقين فقيس ووئِٚم شٚؾٚير 

ل يقجغ مٚير صحٍٜٔ واصاْىـ بقشاٝ ظْادمٚ ظرواٝ فٌِٔاع ٕتٔجاٜ  اصسى ادّقِّ

وٓر، فاؽ يُاـ خٌارًا بٚفهاحٚؾٜ فُْاف صاٚرك أفاػ د 865م با 1933إلؾالشٓٚ ظٚم 

أوـااس يف ؿْٚظتااف يف أن افهااحٍٜٔ جيااٛ أن تتهااػ بٚفهاادق وادقوااقظٜٔ وإدب، 

 وهظٚن مٚ توٚظٍٝ ادًٌٔٚت وافدظٚيٜ ثالثٜ أوًٚف 
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 ٓ ًٚ ج مٚير مـ امرأة ؽر هيقديٜ تدظك أجْٔز إيرًٕٝ، وأبَك اعاق يف بٔتاف ظِامٕٔا تزوَّ

 ـ، ـام ذـرت ابتف ـٚتريـ يف مذـراهتٚ )افتٚريخ افنخيص(  ُتْٚؿش ؾٔف أمقر افدي

م خِػ ماٚير زوج ابْتاف فاقيثران ؾِٔٔاٛ ؽراهاٚم، وأواٚف دىاٚت 1948يف ظٚم 

م اشاتِّٝ ـاٚثريـ 1963تٍِزيقٕٜٔ جمِٜ ٕٔقزويؽ إػ افؼـٜ، بًد إتحٚر ؾِٔٔاٛ ظاٚم 

رت ؿّٔاٜ حهاٜ ظٚئِاٜ مٚير ؽراهٚم رئٚشٜ افؼـٜ، ومٚ تزال يف مْهٌٓٚ حتك افٔقم، ُؿادِّ 

 بِٔقن   4 1م بِا 1999ؽراهٚم/ مٚير يف افقاصْىـ بقشٝ ظٚم 

ض  ْٝ مهااداؿٜٔ افقاصاْىـ بقشااٝ ظااذ ادحاؽ ظْاادمٚ تًاارَّ ًَ يف افًأًٌْٚت ُوِواا

افهحٍٔٚن بقب وودورد وـٚرل برًٕتـ فٍوأحٜ ووترؽٔاٝ مماٚ جًاؾ افهاحٍٜٔ يف 

 مقاجٜٓ مع افٌٔٝ إبٔض برئٚشٜ ًُٕقن 

م تٌااع مٔناأؾ إيًاأُقف خىااك وودورد وبرًٕااتـ وصاادم افٌٔااٝ 1988يف ظااٚم 

ماـ »إبٔض بَهٜ مقُٕٔٚ مع افرئٔس ـِْٔتقن، وؿٚفٝ جمِٜ أمريُٚن جقرٕٚفٔزم رئٍاق 

افقاو  مـ خاالل صآٚدة ادحُّاٜ أنَّ جٓاقد إيًأُقف فًٌاٝ دورًا ـٌارًا يف ؿارار 

د افٌاٚرزيـ افاذيـ ظِّاقا يف ، مـ افهحٍٔغ افٔٓاقشافالظٌغ إشٚشٔغ يف هذه افَؤٜ

 صحٍٜٔ افٌقشٝ آي  إف  شتقن ودئٍد بقردر وتنريل بقؾٔش 

ِقن 1986يف دراشٜ ُأجرياٝ ظاٚم  ُِّ % ماـ صاحٍٔل أهاؿ 6م تٌاغَّ أن افٔٓاقد ينا

افهااحػ مثااؾ: ٕٔقيااقرك تااٚيّز وواصااْىـ بقشااٝ وصااحٍٜٔ وول شااسيٝ وفااقس 

ٌاقرت، وأؿًاٚم إخٌاٚر يف إٔجِقس تٚيّز ؤٕقزويؽ وتاٚيّز وياق إس ٕٔاقز وورد ري

 ثالث صٌُٚت تٍِزيقٕٜٔ ـٌرة 
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افًديد مـ افٔٓقد وصِقا إػ مْٚصٛ إداريٜ ظِٔٚ دون أن يُِّاقا افؼـااٚت، مثاؾ: 

ري جمّقظٜ جمِٜ تٚيؿ ورٕر افتل توؿ جمالت تٚيؿ وشاٌقرت  ٕقرمٚن برفًتغ رئٔس درِّ

افتٍْٔاذي فاا ذـاٜ داو جاقٕز  إيِق شستٔد وبٌٔقل ومقين، بٔس ـٚن هق افرئٔس وادادير

 وٕٚذ جمِٜ افقول شسيٝ جقرٕٚل 

، ؿاد شإن افتجربٜ افدئْٜ هل أؿقى وإٌٔاؾ داؾاع إػ افٌحاٞ افًِّال»يَقل إيْنتٚيـ 

َـّ افًُاس هاق افهاحٔ ، ظْادمٚ يُتناػ  تتهقر أن افًِامء أبًد افْٚس ظـ افديـ، فُ

ز اظتَاٚدهؿ بقجاقد افًِامء ؿقإغ افىًٌٜٔ، ومدة  د إحُٚم بْٜٔ افُقن، ؾ٘ن ذفؽ ُيًازِّ َُّ تً

ة ظِٔٚ، إهنؿ ينًرون أنَّ اـتنٚؾٚهتؿ ترهيؿ اخلٚفؼ مـ خالل افىًٌٜٔ   ؿقَّ

ظذ شٌٔؾ ادثٚل، رأى ـثٌر مـ افًِامء افذيـ صٚرـقا يف مؼاوع مٚهناٚتـ بّاـ ؾأٓؿ 

رـاقا أماقرًا أـاز ماـ ضٚؿاٜ روبرت أوبْٓٚيّر وفٔقزيالرد وأيْنتٚيـ ؿقة افىًٌٔاٜ، وأد

ِقا  % مـ جقائز ٕقباؾ 31اشتًٔٚب اإلًٕٚن، إن هٗٓء وؽرهؿ مـ افٌٚحثغ افٔٓقد حهًّ

 يف افًِقم 

: ًٜ ًٜ خٚرؿ ًٚ ظِّٔ َقا ـنقؾ ََّ  إن افًِامء افتٚفٜٔ أشامؤهؿ ح

م وصػ افًِّٜٔ افتل يتؿ هبٚ ؿهاػ افٔقرإٔاقم بقاشاىٜ 1939أوتقؾريش: يف ظٚم 

ٞ يتحقل إػ ظْٚس أخػ، وهق افذي أضِؼ تًّٜٔ إٓنىٚر افْقوي، افْٔقتروٕٚت بحٔ

 افذي هق أشٚس افىٚؿٜ افْقويٜ 

ااع اخلىِّاال، وبااغَّ ـٔااػ افْسوٕااٚت  جااروم ؾرياادمٚن: أجاارى ُتااٚرب ظااذ ادنِّ

ن افىٚؿاٜ ؾٔٓاٚ،  ٕٜ مـ افُقارـٚت، وهل افًْٚس إشٚشٜٔ افتال خُتازِّ وافزوتقٕٚت مُقَّ

 م( 1991ـؾ ادٚدة )جٚئزة ٕقبؾ وافتل تتنُؾ مْٓٚ 
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م يَقل ؾٔٓٚ: إنَّ افىٚؿٜ افنًّٜٔ تٖيت ماـ تٍٚظاؾ 1938هٕٚز بٔٞ: ٕؼ ٕيريٜ يف ظٚم 

ك دورة افُربقن، وأن إٔقيٜ اهلٔدروجغ تتحد فتناُؾ ٕاقاه اهلِٔٔاقم  َّّ ٕقوي حراري ُيً

 ( 1967)جٚئزة ٕقبؾ 

يٜ افُقإتقم تْؼ افذرة افىٚؿٜ م، يف ٕير1913ِٕٔز بقهر: أوجد ٕيريٜ بْٜٔ افذرة ظٚم 

 م( 1966ؾَط ظْدمٚ تتحرك آفُسوٕٚت )جٚئزة ٕقبؾ 

ـ مـ ؾٓؿ ظِّٔاٜ افتهأْع افواقئل، واشاتخدم افُرباقن ادناع  َُّ مٍِٔـ ـٚفٍـ: مت

 م( 1961وتٚبًف خالل افًِّٜٔ ـِٓٚ )جٚئزة ٕقبؾ 

 م( افاذي ظارض1981ـٚرل شٚؽٚن: هق ؾُِل منٓقر، وـٚتٛ ـتٚب ـقشّقس )

مِٔقن منٚهد،  511ظذ صُؾ حَِٚت يف افتٍِزيقن، ـٕٚٝ رشٚفتف أن يقصؾ افًِقم إػ 

إن مّٓاٜ ٕٚؿاؾ افًِاؿ إػ اعامهار هال أن ياسق »، شـؾ إًٕٚن يقفد ظٚدًٚ »وهق يَقل: 

ٍٜ ٓ يًتىًٔقن مًٓٚ ؾٓؿ افًِؿ   شافتًِٔؿ افذي ُيز افْٚس أهنؿ أؽٌٔٚء إػ درج

م: ٕٕاف ضاّقر ظِّٔاٜ فٔاٌامن، أول 1918ن جٚئزة ٕقبؾ ظاٚم ؽٚبريؾ فٌٔامن: رب  فٌٔام

 ظِّٔف تِقيـ دائّٜ فِهقر 

ؾرإز بقاس: ـٚن بقاس وافد ظِاؿ إجْاٚس احلاديٞ، درس ادجتًّاٚت افَديّاٜ 

وافٌِٚت وافثَٚؾٚت ظْد إشُّٔق واهلْقد إمرئُغ يف ـتٚبف )اعْس وافٌِٜ وافثَٚؾٜ( 

ِٔؾ اإلحهٚئل وإشِقب افًِّال وواًٝ إشاٚس م، إن ضريَتف يف افتح1941ظٚم 

 فًِؿ إجْٚس 

 جقرج دإتزيغ: اخسع افزجمٜ اخلىٜٔ افتل ـٕٚٝ إشٚس فزجمٜ افٌُّٔقتر احلديثٜ 

 DNAدإٔٔؾ ٕٚثٚن: إٔنٖ أول خريىٜ فِحّض افْقوي افريٌل مْازوع إوـًاجغ 

 م( 1978)جٚئزة ٕقبؾ 
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ل ظِّال فِ تٔاٚر افُٓرباٚئل، وؿاد جًاؾ ذفاؽ ـٓرباٜ فٔٚس ريس: اخسع أول داقِّ

ًٚ، يف ظٚم   م اخسع جٓٚزًا إلوٚؾٜ افهقت إػ افٍِٔؿ 1963افًُؽ احلديدة أمرًا ممُْ

، ؾا٘نَّ ماـ افًآؾ افتًقياؾ ظاذ داؾًاؽ فتحَٔاؼ افٌَاقل،  ٍٜ َّٔ َٝ واحدًا مـ أؿِ ْْ ـُ إذا 

جّقظٜ، وأن تًتخدم ذفاؽ دهاِحتؽ، ب٘مُٕٚؽ أن تْير إػ ًٍٕؽ ظذ إٔؽ خٚرج اد

ّٔز هبٚ جمّقظتؽ، واحلَقل افتل هلٚ ؿدم شٌٍؼ ؾٔٓٚ، واشتخدم تَٚفٔد  د إشس افتل تتّ حدِّ

مؽ   افًرؿٜٔ ـٖشٍٚس فتَدُّ

َّْٜٔ؟  مٚذا يُّْؽ أن تًٍؾ إذا ـْٝ جزءًا مـ جمّقظٜ ظرؿٜٔ مً

ز ظذ داؾًؽ افنخيص، وإفٔؽ شٌع خىقات يف ضر ِـّ َِّؿ أن ُتر  يؼ افْجٚح:تً

ًٚ بًٔدة: (1  وع أهداؾ

ًٚ فًٍْؽ   جيٛ أن توع أهداؾ

ر يف حٔٚتؽ، ومٚ افذي تريد إٕجٚزه؟ ُِّ  ؿؿ بتّريـ بًٔط: ؾ

رهٚ أـثر ممٚ يُّاـ، ثاؿَّ اـتاٛ أهاداؾؽ فكصآر افًاتٜ  أوًٓ: اـتٛ ثالثٜ أصٔٚء تَدِّ

ًٚ يف ذهْؽ ؿ  ّٔؽ افَٚدمٜ، وبًد شْٜ، وبًد مخًٜ شْقات، وبًد ظؼة شْقات، واوً

 ًٚ جيٛ أن تُقن إهداف واوحٜ، ـٖن حتهؾ ظذ صٓٚدة يف افَٕٚقن، أو تٗفِّاػ ـتٚبا

ًٚ يف صحٍٜٔ افْٔقيقرك تٚيّز، بًد ذفاؽ وهاذا هاق إهاؿ اـتاٛ  يًتز أـثر افُتٛ مًٌٔ

ثالثٜ خىقات واوحٜ جيٛ أن تَقم هبٚ، فُل حتَؼ ـؾ هدف مـ هذه إهداف، ؾّاثاًل 

م اختٌٚر فُل حتهؾ ظذ صٓٚدة يف افَ ، وأن تٌحاٞ ظاـ ـِٔاٜ LASTٕٚقن جيٛ أن تَدِّ
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     مْٚشٌٜ وأن متك افىٌِٚت، حٚؾظ ظذ هذه اخلىٜ احلٔٚتٜٔ يف دؾس افًْاٚويـ اخلاٚص باؽ، 

ِٝ إػ آخر   أو ادٍُرة افٔقمٜٔ وراجًٓٚ مـ وؿ

 ابذل جٓدًا أـز يف ادقاؤع افتل حتتٚج إػ إظامل افًَؾ  (6

احلََٜٔٔ هل إٕتٚج ظَِؽ وفٔس يديؽ، فُل حتَؼ إٕجاٚزات جيٛ أن تدرك أن افثروة 

ـٌرة جيٛ أن توٚظػ جٓقدك، ٓ يُّـ أن يتؿ ذفؽ واّـ ضٚؿاٚت ووؿاٝ صاخص 

ِِّؿ أخريـ وحتّرك إػ إمٚم، ــ ادخىط  َِّؿ أن تٍقض افًّؾ إػ أخريـ، َظ واحد، تً

 فَّٜٔ إـز وآشساتٔجل وافَٚئد، ادَّخر جٓقدك وأوؿٚتؽ فِْنٚضٚت ذات ا

 ُخض مٌٚمرات دًقبٜ  (3

ِّٔؿ تكؾٚتؽ ظذ أشٚس اخلىار وادًٍْاٜ، إنَّ رجاٚل إظاامل افْاٚجحغ ُياٚضرون  ؿ

ر خىط ضٚرئاٜ، جياٛ أت  وفُـ بٖظٍغ مٍتقحٜ، اشتخدم إرؿٚم ووع خىٜ ظّؾ، ضقِّ

تتًرف ظذ ـاؾ افًٌَاٚت افتال يُّاـ أن تهاٚدؾؽ يف افًّاؾ وافتّقياؾ واحلًاٚبٚت 

ًٚ ؿد تًسض ضريَؽ وآؿت  هٚد: ٕهنٚ مجًٔ

 اظّؾ مـ أجؾ ادُٚؾخت ادٚديٜ وادًْقيٜ  (4

ًٚ تنًر بٚحلامس فتحََٔف، إن ضِٛ ادٚل مـ أجؾ ادٚل هاق ضرياؼ مًادود،  اخس صٔئ

َـّ مُٚؾختؽ فًٍْؽ ؿد تًٚظدك ظذ افقصقل إػ مًتقيٚت أظذ يف مْٓتؽ   فُ

رًا بنُؾ إتَٚئلأن تُقن م»تذـر افٍهؾ افذي حتدثْٚ ؾٔف ظـ  ، ظذ شأٌؾ ادثاٚل، شٌذِّ

ًٚ بًِاٛ افٌقفاػ، وؿاد يُاقن هادؾؽ ادْٓال أن تهاٌ  ٕٚئاٛ مادير  ؿد تُقن منٌقؾ

 افتًقيؼ، يف ضريَؽ إػ ادُتٛ جيٛ أن تُٚؾئ ًٍٕؽ بجقٍٓت مـ فًٛ افٌقفػ 
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5)  ًٚ ؾ مًٗوفٜٔ ؿراراتؽ، وأبدع ٕتٚئج َّّ  حت

ًٚ ؿؿ بّٓٚم تُقن م ًٚمهتؽ افنخهٜٔ ؾٔٓٚ واوحٜ، إن افتَٔٔؿ ظْدمٚ يُقن إمر ممُْ

ًٚ مِّقشاٜ،  ادّتٚز يف افًّؾ وافسؿٔٚت مُتْ  بنُؾ أشٓؾ ٕوفئؽ افذيـ يٌادظقن ٕتٚئجا

إوٚؾٜ إػ إٔؽ إذا ـْٝ تريد خقض جمٚل إظامل، ؾ٘نَّ ٕتٚئٟ ظِّاؽ ؾَاط هال ادّٓاٜ، 

 وفٔس اإلٕجٚز يف ِخَوؿِّ افًٔٚشٚت ادنسـٜ 

 وًة فؽ اختذ مـ افْٚجحغ ؿد (6

اؿرأ جمالت ول شسيٝ جقرٕٚل، وؾٚشٝ ـقمٌٚين، اؿارأ ؿهاص افْجاٚح، إذا ـْاٝ 

، اؿرأ ؿهص افْجٚح يف جمّقظتؽ  ٍٜ َّْٔ  تْتّل إػ جمّقظٜ ظرؿٜٔ مً

 آِمـ بَدرتؽ ظذ افتهّٔؿ  (7

د، ؿؿ هباذه افتجرباٜ: يف أحاد إياٚم حاٚول أن  َّّ إن إمقر حتٝ شٔىرتؽ، ٓ تتج

ف تَقم بُؾ ٕنٚضٚتؽ افٔق مٜٔ افروتْٜٔٔ بنٍُؾ خمتٍِػ، ؽرِّ ادىًؿ افذي تٖـؾ ؾٔف، تًرَّ

ًٚ جديدة  ًٚ جديدة تتٔ  فؽ ؾرص  ظذ أصخٚص جدد، إٔنئ طروؾ

ة ممْقحٜ فُؾِّ اف»يَقل افًٍِٔقف افٔٓقدي مٚيّقٕٔدز:  ٌؼ، إذا أرادوا ااإلرادة احلرَّ

 إرادهتؿ، وإذ
ِ
ا أرادوا أن يتًٌقا ضرياؼ أن يتًٌقا ضريؼ احلؼ واخلر شًٍِٔقن ذفؽ بّؾء

 إرادهتؿ
ِ
 ش افؼ واخلداع شًٍِٔقن ذفؽ بّؾء

ـام ذـرُت يف ادَدمٜ، ؾ٘ن ؿهٜ افٔٓقد إمرئُغ هال تاٚريخ إٕجاٚزات صخهأٜ 

ّٔزة، وتراـؿ فِثروة   ومجٚظٜٔ متّ

:ًٚ ٌٜ متٚم  إنَّ إهار افًًٌٜ واوح
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ٍِّٔد، ادظ َِّاؿ بهاقِت احهؾ ظذ تًِٔؿ ج ًٚ أو رجؾ أظامل،  تُ ؿ جمّقظتؽ، ــ مْٓٔ

 ًٚ ًٚ، وؾِّر مٚفؽ ومتتَّع بف بنُؾ إتَٚئل، وؾاقق ـاؾ ذفاؽ ـاـ صخها مرتٍٍع، ــ مٌدظ

ِّٔزًا   متّ

 ًٚ ًٚ أو مخًا ؿد ٓ تْج  يف حتهٔؾ ـؾ هذه افَْٚط افًًٌٜ، وفُاـ إذا حهاِٝ أربًا

 مْٓٚ ؾٖٕٝ يف ضريَؽ إػ افْجٚح 

َّْٔٚ يف هذا افُ تٚب ـٔػ أثَّر ـؾُّ هٍّ مـ هذه إهار ظذ ٕجاٚح افٔٓاقد يف اداٚيض ب

ٍٜ ماـ إضٌاٚء وادحاٚمغ  َِّٔ واحلٚ ، ٓحظ أن ٕجٚح افٔٓقد ٓ يَتك ظذ ذحيٜ وا

ورجااٚل إظااامل، ؾَااد صااؼَّ افٔٓااقد ضااريَٓؿ يف جمااٚٓت ؽاار تَِٔديااٜ ـٚفُقمٔااديٚ 

 وادقشَٔك وافٍْقن 

ؿّٜ جٌؾ اعِٔد ؾَط، وهْٚك افُثر مـ افَهص  إن ؿهص افْجٚح هذه هل رأس

% ؾَط مـ افناًٛ إمريُال، 6إخرى، وٓ ًْٕك أن هذا افْجٚح ادِحقظ يٖيت مـ 

 ًٚ  ممٚ جيًؾ ؿهٜ إمرئُغ افٔٓقد ؿهٜ مدهنٜ حَ

تِٛ ـؾ ؾهٍؾ بحٔٞ يَقدك يف خىتؽ افذاتٜٔ فتىقير ًٍٕؽ، فُثٍر مـ افَراء  ـُ فَد 

فُتٚب فٔنجًٓؿ ظذ مزيد مـ افاْجٚح افانخيص وادٚيل واحلٍاٚظ افٔٓقد ُوِوع هذا ا

ظذ تراثٓؿ افٔٓقدي، وبٚفًٌْٜ فٌر افٔٓقد يزهـ هاذا افُتاٚب ظاذ أن هْاٚك ؿقاظاد 

 ظٚمٜ يْج  مـ يِتزم هبٚ 

ٔاٜ، ابذل جٓدًا فُل تىٌؼ هذه إهار افًًٌٜ فِيٚهرة افٔٓقديٜ ظذ حٔٚتاؽ افٔقم

 خهٜٔ وشقف تهْع ؿهٜ ٕجٚحؽ افن
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195 

 199 تٚريخ افٔٓقد يف اإلٍٕٚق وآدخٚر وُتّٔع افثروة 

 611  ظٚدات اإلٍٕٚق ظْد افٔٓقد

 611  افًٔٚرات

 ًٚ  611  افًٔٚرات ادهْقظٜ دِٔ
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 616  افًٔٚرات إجٌْٜٔ

 613  ذاء افُتٛ

 618  حتديد ادًتُِٓغ افٔٓقد

 611  ادٚل يًْل افَقة وإمٚن بٚفًٌْٜ فِٔٓقد

خرات وآشتثامرات ادِّقـٜ  611  اددَّ

 613  افتقؾر افٌر مٗ. يقؾِّر افُثر مـ ادٚل

 615  اصِس شٔٚرة مًتدفٜ افثّـ، واشتخِدْمٓٚ فٍسة ضقيِٜ

ة يف إشٌقع  617  خذ ؽداَءك إػ مَر ظِّؽ مرَّ

 ًٚ ة واحدة أشٌقظٔ  617  اشتخدم ـقبقٕٚت اخلّس دوٓرات مرَّ

ْؾ   617  يف ادْزل بنٍُؾ أـثر تقاتراً  ـُ

 618  ُتٚوز وجٌٚت افىًٚم افنيًٜ وافَٓقة افٌٚفٜٔ يف افًّؾ

 618  افتدخغ ميٌّ بٚفهحٜ

ًٚ ظذ احلٔٚة ظـ ضريؼ إٓسٕٝ  619  اصِس تٖمْٔ

 666  ُتَّْٛ دؾع افٍقاتر يف ٕقادي افؼاء

َٝ ذفؽ، افىالق مٌُِػ جد ًٚ إذا اشتىً  666  اً ابَؼ متزوج

خراتؽ   664  ظـ افٌْقك افتجٚريٜ -ادٚفٜٔ-ابتًد بّدَّ

ُتّْٛ افديقن ظذ حًٚب بىٚؿٚت افدؾع ادًٌؼ واجًاؾ بىٚؿاٚت افادؾع 

  ادًٌؼ مهدرًا فِدخؾ

 

665 
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 666  امِؽ مْزفؽ، ٓ تًتٖجر

ـِ بهحتؽ  668  اظت

ٍِّض مـ ؾٚتقرة ادُٚدٚت اهلٚتٍٜٔ  631  خ

 631  تِٓؽ ظْد ذاء احلٚجٚت افٌٚفٜٔارجع إػ تَٚرير ادً

636 

 634  شصٌٚراً »أضٍٚل افٔٓقد فًٔقا 

 635 افٍرديٜ افٔٓقديٜ وادجتّع افٔٓقدي افذي ٓ يقجد مـ يَقده 

 638 تٖديٜ افٌٚرمتٔزؾٚه مَٚبؾ حٍؾ افتٖـٔد 

 638 افتٍُر خٚرج افهْدوق 

ُّٔاز  ًٓؿ ظاذ افتّ تًٚهؾ أبٚء افٔٓقد مع أبْٚئٓؿ مع تٖمغ احلاميٜ هلؿ صجَّ

 واإلبداع وافْجٚح 

 

641 

 651 اإلبداع افٔٓقدي ينعُّ يف افزودوي 

 ًٚ  655 ـتَّٚب إؾالم افٔٓقد ٕجحقا يف افزودوي أيو

ِّٔزون   657 ـتَّٚب إؽْٜٔ وادقشَٔٔقن افٔٓقد ادتّ

ًٚ فِٔٓقد أثره  661 ؿ يف ادقشَٔك افُالشُٜٔٔ أيو

 661  فٍِْٕٚغ افٔٓقد أشِقهبؿ اخلٚص

 664  افٔٓقد افًٚمِقن يف جمٚل أؾالم افُرتقن يّرحقن

ٍـّ جديد اد ؾ رون افٔٓقد ُروَّ  665  ادهقِّ
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ِّٔداً  شصًٛ افُتٚب»  666  يُتٛ ويَرأ ج

 667  صْٚظٜ إفًٚب

 673 ؼ ذارة اإلبداع ظْدي وظْد أضٍٚيل؟مٚ افذي جيٛ ظعَّ ؾًِف فُل أضِ *

 673أظِط أوٓدك حريتٓؿ، وفُـ ٓ تتخؾَّ ظـ محٚيتٓؿ  -1

 674ـٚؾئ أوٓدك ظذ ادٌٚمرة  -6

ـؽ اإلبداظل اخلٚص بؽ  -3 ـِ درِّ  675اب

ِّٔداً  ِِّدًا ج  678  ــ مَ

ًٚ ظذ ادٔقل افًٚئدة  679  ــ مىًَِّ

ًٚ فِحٍٚظ ظذ إؾ  681  ُٚر اعديدةاجًؾ مْزفؽ مْٚشٌ

 

686 

 684  مٚك ـِٔالٕد واحلٚجٜ إػ اإلٕجٚز

َدِرهؿ ََ ّقن ب َُّ  686  يًتَد افٔٓقد أهنؿ يتح

 688  ٕٚدرًا مٚ يرى افٔٓقد بًٍَط مًغ مـ افْجٚح

 691    هيقدي يَٚبؾ راهٌٜمنٓد حََٔل مـ ظٚ. ادحٚشٌٜ 

ّٜٔ  691 ؿٚدة آحتٚد افٔٓقدي واحلرـٜ افًاّمف

 693 آٓت افِْٕٚنس 

 694 افٔٓقد ئًٌقن تَدير افذات فُؾ إمرئُغ 
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ِّٔد   695 افٌَٚء خٚرج ادجتّع افٔٓقدي أمٌر ج

 697 افهْٚظٚت ادًتًٌدة وافرؽٌٜ يف افْجٚح يف جمٚٓت أخرى 

 698 افٔٓقد يف ؿٚئّٜ ؾقرتنـ ًٌٕٜ ادديريـ 

 311 أثر افديـ ظذ ترؿٜٔ ادديريـ افتٍْٔذيغ 

 311 إشٌٚب افتل تًٔؼ ترؿٜٔ ادديريـ افتٍْٔذيغ افٔٓقد 

 311 افهحٍٔقن افٔٓقد ادْدؾًقن 

 315 ظِامء افٔٓقد افرّواد 

ي افداؾع ظْدي؟  317 ـٔػ أؽذِّ

 ًٚ  319 اشتخدم ـؾ هذه إهار مً

311 

 

 

 

 


