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/." بات(ل ةعجارم
 وشك>;ش ةش8اعل "ة7ناس4إلا بح 0

 
 تنوVد كTرد7س

 
 

 
 
 
pq برحلل ةضهانملا ةكرحلا تمسر

 تلصاو دقو .اهتياغو اهترباثمو اهاق.سوم لالخ نم كلذو ،نمزلا نم دقع حمالم مان'يف +
 ماع دهش ث.ح .مان'يف نم ة.ك7¿مألا تاوقلا باحسuا دعB لy7ط تقول ن7¿خآلا ماهلإ ،لقألا *ع ،ةكرحلا ەذه تامس ىدحإ

q;اط7>�لا فوسل.فلا ة@اعر تحت– 1967
pq قيقحتلا تلوت +ÉÊلا لسار ةمÈحم داقعنا –لسار دنارترب +

 ةحلسملا تاوقلا كولس +
pq ة.ك7¿مألا

pq هعضو مت يذلا جذومنلا رارغ *عو .مان'يف +
pq ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم ءاطشu دش'حا ؛1967 +

pq لوبنطسإ +
+ 

pqو .قارعلا وزغ م.يقت فدهب Ð�qنطاوملا ةمÈحم سªسأتل ؛"ةدارإلا فلاحت" مساB كاذنآ فرُع ام.ف ،2003 ماع
 ،Ð�qماع نوضغ +

pq ةسلج نFG7ع )WTI( قارعلا نأش� ة.ملاعلا ةمÈحملا تدقَع
 لَ�ِق نم قارعلا لالتحاو وزغ م.يقتل ؛ملاعلا ءاحنأ عيمج +

 .اهئافلحو ة.ك7¿مألا ةدحتملا تا@الولا
pq ةثحا�لا ،Ayça Çubukçu وشكyzش ةشvاع تماق دقو

pq ناسuإلا قوقح جمان>�ل كراشملا ريدملاو ا.جولوzو�Üنألا +
+ 

 باتك نع دهجلا اذه رمثأو .قيقد لÈش� قارعلا نأش� ة.ملاعلا ةمÈحملا لمع عبت'ب ،داصتقالل ندنل ة.لBÈ عامتجالا ملع مسق
)pq

pq عق@ يذلا )قارعلا نأش� ة.ملاعلا ةمÈحملا :ة.ناسuإلا بح +
pq ا.نافلسEب ةعماج تاروشEم نع ردصو ،ةحفص 224 +

 ماع +
pq دمتع@ +ÉÜحB لمع وهو .2018

+ àأل ەدuحملا ةطشÈالضف ،ة.لصألا رداصملا *ع ةم
ً

 متحت +ÉÊلا ة.ساسألا ةلئسألل هلوانت نع 
pqو .اهتهجاوم ةمÈحملا *ع

pq تقمعت ث.ح ؛ة.فارغونثإ ة.جهنم وشكyzش تدمتعا ؛ةمÈحملا ةصقل خــــ7رأتلا ل.©س +
 ةسارد +

الضف 1.+°ون لÈش� اهتاءارجæو اهتاسرامم ة�قارم نم نكمتت ÉÊح ةمÈحملا لمع
ً

 Ð�qب ج6ملا نم ة�تاçلا تنكمت ؛كلذ نع 
pq ةلصلا ةق.ثو تاءارقلاو ،ةهج نم ة.صخشلا اهتاظحالم

 دقتعأ +Éqلعج@ ام وهو .ىرخأ ةهج نم ة.سا.سلا ة7¿ظنلاو ةفسلفلا +
 موهفم لوح وكوف ل.شªم تالمأت عم ،»حلا ال لاثملا ل.©س *ع ،ةعا>�ب ترفاضت دق ةمÈحملل باتlلا اهمدق@ +ÉÊلا ةصقلا نأ
pq .ةدا.سلا نع را�يلاB نا.تإ راÈفأ عمو ،ة.طارقم@دلا نأش� سامرباه نجروي تاحورطأ عمو ،ة.بعشلا ةلادعلا

 ةسمخ وحن +
pq كراش نمل صاخلا روظنملا وشكyzش تمساقت ،لوصف

pq عìFG مل +ëف .قارعلا نأش� ة.ملاعلا ةمÈحملا +
 ة.فتكم دFلا ءانب +

Bلإلا لئاسرلا صوصن لثم ،ة.لوألا رداصملا اًض@أ تمدختسا اهنأ الإ ،ةصاخلا اهتاظحالمl�Êةصاخلا ة.نو Bسأتلا عامتجالاªí+  
 .ةمÈحملل

 ةzراضتملا فادهألاو تا.جولويد@ألاو رظنلا تاهجو تغاص ف.ك حيضوت ،عذال لÈش� ،ةفلؤملا تعاطتسا ،اذكهو
pq ةمÈحملا هتهجاو يذلا ماسقنالا دع7و .قارعلا نأش� ة.ملاعلا ةمÈحملا لمع

+ Bلل مظانلا ط.خلا وه اهتيادlتدهش ث.ح ؛بات 
قزأم ةمÈحملل ة.سªئرلا ةسلجلا

ً
q;وناقلا روظنملاB موعزملا د.قتلا Ð�qب ا

 .+ðا.سلا روظنملاو +
 نأش� ة.ملاعلا ةمÈحملل lingua franca ةك�Êشملا لماعتلا ةغل وه +4ودلا نوناقلا نأ ة.نوناقلا ةzراقملا ت>�تعا ،ًالوأ

pq اهتاءارجæو اهلمع عضو لالخ نمف ؛اً.هيدB اًرمأ +4ودلا نوناقلا عم ةمÈحملا فافطصا دع7و .قارعلا
 نإف ،+4ودلا نوناقلا راطإ +

 زواجتب ةمÈحملل ناحمسªس +4ودلا نوناقلا "دا.ح"و "ة.قادصم" نأ ام� 2.نكمم ىدم �قأ 4إ اهتيعàG نمضت ةمÈحملا
pq اهادعاس�و ،ة.سا.سلا تاماسقنالا

 ف.Eصت نإف ،كلذ نم مغرلا *ع هنأ الإ .برحلل ةضهانم ةلمح درجم نم ��Üأ حبصت نأ +
óqاغتلاB فزاجت ةموعزملا ةzراقملا ەذه لعج@ ،ةدرجم ة.نوناق مساوق تحت قئاقحلا

 *ع .ة.قارعلا ة.ضقلا ة.صوصخ نع +
الدB اوأجل و ،+7õ¿مألا لالتحالا دض ة.لعفلا ة.قارعلا ةمواقملا ةجلاعم 4إ نوينوناقلا عسô مل ،لاثملا ل.©س

ً
 قحلا 4إ كلذ نم 

pq ماعلا
ة.بلت– لالتحالا دض +*عفلا حافlلاB لهجلا اذه لثم نإ لوقلا نكم7و .��صملا ر7¿قت +

ً
 ة.نوناقلا ئدا�ملا هضرفت امل 

 .+ðا.سلا عقاولاو ةمÈحملا Ð�qب ةلصلا عطقB رماغ دق –ةدرجملا
pq
 سªسأت 4إ ة7ؤرلا ەذه راصنأ ùس ث.ح ؛+4ودلا نوناقلا نع Ð�qعفادملا *ع اًدر +ðا.سلا روظنملا مّدق ،لBاقملا +

àGحملا ة.عÈقارعلا نأش� ة.ملاعلا ةم pq
الدB كلذو ،برحلل ةضهانملا ة.ملاعلا ةكرحلا +

ً
 تاءارجإلاو تاسسؤملا ةاûاحم نم 
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pq .ةمئاقلا
ال@دB ،"ملاعلا +Éqطاوم" ـل لئاهلا دشحلا نم اهتيعàG تüس'�ا دق ةمÈحملا نإف ،مهرظن ةهجو +

ً
 *ع دامتعالا نع 

q;وناقلا مجعملا
+. Bا.سلا روظنملا راصنأ لداج ،كلذ 4إ ةفاضإلاð+ Bحملا نأÈحتم تنا� ة.ملاعلا ةم��qنكم@ الو ،ة@اد�لا ذنم ة 

pq نlلو .قارعلل +7õ¿مألا وزغلا دض ة@اد�لا نم اه��qحتل اًرظن ؛+4ودلا نوناقلل ةد@احم ةسسؤم اهنأB معزلا
 ت»تنا ة@اهنلا +

pq هنيمضت مت يذلاو ،ةمÈحملل +ðاسألا ماظنلا صن حجني مل ذإ .ة.تامجا>�لا
pq ،باتlلا قحالم +

 ال� Ð�qب سفانتلا مسح +
 .اًعقوتم اًرمأ اذه نا� اذامل ةعا>�ب حضوت نأ وشكyzش تعاطتسا دقو .عطاق لÈش� ن7روظنملا

q;وناقلا ن7روظنملا راصنأ نأ الإ ،ةنخاسلا تالادجلا نم مغرلا *ع
þqف ،براقتلا نم ةجرد مهنýب نا� +ðا.سلاو +

 ،ة@اهنلا +
q;دملا عمتجملا *ع +íسؤملا عباطلا ءافضإ" وأ ،ة.نوناقلا ة.ملاعلا ـB ءامتحالا Ð�qبناجلا الçل نكم@

 نوناق رy7طتو +ÿلاعلا +
pq باتlلا بهسأ دقو 3."ناسuإلا قوقح ة.ملاع 4إ اًدان'سا Ð�qيملاع ماظنو

 ��qيمت نكم7و .ة.جاودزالا ەذه رهاظم فاشكتسا +
pq رهاظملا ەذه ىدحإ

 روتسد ةBاتك ة.لودلا وفعلا ةمظنم تد@أ ،لاثملا ل.©س *عف ،ة.ملاعلا ة.موكحلا ��غ تامظنملا لمع +
pÊارع

 4إ باتlلا راشأ ام� .ة.عFGلاB عتمتت ال اهسفن ةموكحلا او>�تعا ن��7ثlلا نأ مغر ؛"ناسuإلا قوقح *ع مئاق" د@دج +
pq 1999 ماع وتانلا فلح لخدت

 .وفوسوك فصقل Ð�qصلخم نيد7!م قارعلا وزغل Ð�qضراعملا Ð�qب نم نا� ث.ح ،وفوسوك +
 د7!ي 4)يركسعلا لخدتلا غyّسì ة.ناسuإلا ة@امح( ة@امحلا نع ة.لوئسملا نأش� ةدحتملا ممألا أد�م نأ باتlلا ظحال@ ،اً��خأو
 ."ناسuإلا قوقح روقص" ـل ضقانتملا باطخلا

pq هنأ 4إ وشكyzش ��شìو
q;دملا عمتجملاو +4ودلا عمتجملا نإف ،قاسìالل راقتفالاو لادجلا مضخ +

 الهاجت دق +ÿلاعلا +
ÉÊ pqح هنأB ضع�لا معز ەد7!ي ام وهو .مهسفنأ Ð�qيقارعلا يأر ةلوهس�

 ،قارعلا نأش� ة.ملاعلا ةمÈحملل +ªíسأتلا عامتجالا ءانثأ +
 »نلا زارحإ تلصاو ة.ملاعلا قوقحلا نإف ،ىرخأ ةرا�عB .ةمÈحملا Ð�qيقارعلا اهب ىري +ÉÊلا ة.ف.lلاB اًح7% اًمامتها اًدحأ د�ي مل

 طz¿لا وشكyzش ه.ف تلواح يذلاو ،+&اتخلا لصفلل سªئرلا عyضوملا تلثم ة.لاÈشإلا ەذه .بوعشلا لالقتسا باسح *ع
 ةداعإ ةBاثمB اهرا�تعا نكم@ هنأ الإ ؛ة.ملاعلا قوقحلا ز67عت 4وألا بلطتت ام.فف .ة7روطا>�مإلا نوناقو نوناقلا ة7روطا>�مإ Ð�qب
pqو .زارطلا ةق.تع ة.لا7>�مإلا ،ة��خألل عا�Êخا

 وشكyzش تمهلتسا ؛ة.لا7>�مإلاو +4ودلا نوناقلا Ð�qب ةق.ثولا ةقالعلا لمأت راطإ +
Bفألا ضعÈوتنأل دئارلا لمعلا نم را;q

 5.+4ودلا نوناقلا ةعانصو ةدا.سلا ،ة.لا7>�مإلا :+>'نآ +
pq ذخألا عم هنأ ركذلاB ريدج

q;وناقلا ماظنلا نأش� ةفلؤملا اهتمدق +ÉÊلا ة@دقنلا ة7ؤرلا را�تعالا +
 ضعB نأ الإ ،+4ودلا +

óqاغتلا مت +ÉÊلا رومألا
pq باتlلا uFG نم مغرلا *عف .رظنلل ةتفال دعت +

 داقعنا ذنم تاونس FGع نم ��Üأ دعB– 2018 ماع +
Ê;أت امzر .مراص لÈش� ةمÈحملا ةطشuأل اً��سأ لظ@ باتlلا قاطن نأ الإ– قارعلا نأش� ة.ملاعلا ةمÈحملل ة.ماتخلا ةسلجلا

+ 
الضف ،اهبقاوعو قارعلا برح نع هلوق نكم@ يذلا ��ثlلا كانه نإف ،كلذ مغرzو ،ناوألا تاوف دعB ةظحالملا ەذه

ً
 ثرإ نع 

الوأ .دجو نإ– قارعلا نأش� ة.ملاعلا ةمÈحملا
ً

pq اً.شفتم عا»لا لازي الو ،ة.لهأ اzً¿ح قارعلا دهش دقل ،
 ترجأ ،اً.ناث .دال�لا +

pq دال�لا طروت ةنادإ قيقحتلا ةج.'ن تنا�و اً.مسر اًق.قحت ةدحتملا ةlلمملا
 ةقطنملا اهتدهش +ÉÊلا ثادحألا نإف ،اً��خأو .برحلا +

q;وناقلا ماظنلل باتlلا اهمدق +ÉÊلا ة@دقنلا ة7ؤرلا ءالجB معدت
pq وتانلا تاوقل عــــF7لا لخدتلا نا� ،لاثملا ل.©س *ع .+4ودلا +

+ 
q;اسuإلا عضولاB اًعرذتم ا.©يل

pq هتاقافخإ لجسô +4ودلا عمتجملا لازي ال ام.ف ،+
 ة.لهألا بورحلا لثم ،ىرخألا تاعا�qqلا ةجلاعم +

pq
 .نم.لاو ا7روس +

ال�كم باتlلا لظ@ ،قارعلا نأش� ة.ملاعلا ةمÈحملا لمع راط)ب قلعتي ام.ف ÉÊح
ً

 Bش تفت�ا دقف .دويقلاyzوشك Bلا�Êك��q 
pq اتدقع Ð�qتللاو ،ةمÈحملل ة.ماتخلاو ة.حاتتفالا Ð�qتسلجلا ةشقانم *ع

 +ÉÊلا ةمÈحملا ةسلج باهس)ب تشقان ام� ،لوبنطسإ +
pq تدقع

pq لسكورب +
pq تدقُع +ÉÊلا ىرخألا تاسلجلا ظحت مل ام.ف )BRussells ةمÈحم ÿسì تتاÉÊ+ Bلاو( 2004 ل7¿بأ +

+ 
pqاçلا مامتهالاB ملاعلا ءاحنأ عيمج

+ pq
pq ةàآ ةمهاسم تمدق ةفلؤملا نأB لوقلا نم صانم ال ،كلذ مغرzو .باتlلا +

 تا.بدأ +
pq روشEملا Müge Gürsoy Sokmen نم�وس وسروج جyم باتك زواجتت ،قارعلا نأش� ة.ملاعلا ةمÈحملا

 ةمÈحملا( 2008 +
 ��بعت نإف ،كلذ 4إ ةفاضإلاB 6.ة.ماتخلا ةسلجلا جئاتن لوان'ب þqت�ا يذلاو ،)برحلا دض ىوعدلا عفر :قارعلا نأش� ة.ملاعلا

Ð�q pqيم@داûألا Ð�qثحا�لا مامتهاB اًريدج باتlلا لعج@ ةل@د�لا تاوصألا نع وشكyzش
 ؛ءاوسلا *ع هل Ð�qسرامملاو +4ودلا نوناقلا +

pq يدقنلا لمأتلا *ع مهثح.س كش نود باتlلاف
pqو .مهصصختو مهتسارد لاجم +

 ة.ساسألا ةلاسرلا نمÈت امzر ،ة@اهنلا +
pq قارعلا نأش� ة.ملاعلا ةمÈحملل

 جاتح@ ،ة.ناسuإلا بح معزب ؛فنعلا نع ط�ضنم ��غ لÈش� óqاغتي يذلا +4ودلا ماظنلا نأ +
 .م.يقت ةداعإ 4إ
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 بتاZلا نع
 

pÊوقح وه تنوVد كTرد7س
+ Bإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرمuجرد *ع لصاحو ناسÉÊ+ 4وألا :��تسجام pq

 نم نوناقلا +
pq ىرخأو, ،نفول وي +. ةعماج

 .تو��بب ف7زوج ناس ةعماج نم ناسuإلا قوقحو ة.z¿علا ة.طارقم@دلا +
 

pq بتك لاقملا اذه
 +>;رع قاورل ة��q7لجنالا ةغللاB لصألا +

 
 
 

pq .)2019( تªناج ،نوس��ج 1
 .498-496 .73.3 طسوألا قFGلا ة7رود .قارعلا نأش� ة.ملاعلا ةمÈحملا :ة.ناسuإلا بح +

pq .)2019( نوج ،+*جy7ك 2
 .772-769 .41.3 .ناسuإلا قوقح ة.لصف .)ةعجارم( وشكyzش ةشvاعل قارعلا نأش� ة.ملاعلا ةمÈحملا :ة.ناسuإلا بح +

pq .)2018( ةشvاع ،وشكyzش 3
 .لدنيك رادصإ .42 ص .)EFGلل ا.نافلسEب ةعماج :ا.فلدال.ف( قارعلا نأش� ة.ملاعلا ةمÈحملا :ة.ناسuإلا بح +

pq .)2019( تªناج ،نوس��ج 4
 ة.ناسuإلا بح +

q;وتنأ ،+>'نآ 5
 .)EFGلل جد7>�ما� ةعماج :جد7>�ما�( +4ودلا نوناقلا ةعانصو ةدا.سلا ،ة.لا7>�مإلا .)2005( +

 .)EFGلل شuارب ف.لوأ :س'سوشìاسام نوتبمآ ثرون( برحلا دض ىوعدلا عفر :قارعلا نأش� ة.ملاعلا ةمÈحملا .)2008( جyم ،نم�وس 6

                                                             


