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ُٮ اٛ٪ٓث اٛف٭ ٣صعث ٦ُٰ ا٠ٛصح٠عات اٌٛكبٰة ُٮ جعمٯم ذٔاُة اٛحىاٟط ُيٮ ٟسوسىياج٨ا ٩ظٰاج٨يا اٰٛ٪ٰٟية  

٣اج٨يا اٛٔيٰٜية  ٧٩يفا  ال جماٙ ا٠ٛصح٠عات اٛعكبٰة جعا٣ٮ  إ٬ٛ اٰٛ٪ٝ  ٢ٟ اال٣ٔىاٝ اٛعاؾس ب٢ٰ أٰٖا٨ُا اٛىٰاويٰة  ٩ٟ٘٪س

٦ با٤ٛىيية إٛي٬ ٟي الت أظيؿاخ ذي٪قات اٛك ٨يا ِي٪ق  األٟك ٯ٢٘٠ ج٠رُّٜ بٰي  اٛعكبيٮ  اٛحيٮ ال ٯ٠٘ي٢  بيا٭س ظياٙ  ٤ٟعر

ات ٟكجؿس   ظٰد ٨ٌؿ٣ا ع٪ؾ  ٓ٪ٯسة ٜٛع٤َ اٛىٰاوٮ ُيٮ  َٟ َؿ َِ ؿ ؛ ُيعؿ ٟؿس  ٩شٰم  ٢ٟ اٛحِاؤٙ ا٠ِٛكٖ  ظؿذث  ٟ٪ظس

ٚس ج٤اٟٮ ا٤ٛعيكات اٛٔيٰٜية   ّٟك  بعؿ عاٝ ٩اظؿ ع٬ٜ أظؿاخ اٛر٪ق  األ٬ٛ٩. ٩ٯيؿ٩ أُْ ٰٛيٰا اٛىٰاوٮ ٓاج٠اً  ُٮ ظ

قت ُصيا ً ٟي٢ ذي٪ق   ا ا٠ّٰٛك  اٛف٭ ٯ٤حظك و٪قٯة  بعؿ وي٤٪ات ٟي٢ ا٠ٛ٪اش٨يات  اٛحيٮ جتي٪س ٟس ٩ُ٪٬ٔ اٛىالض. أ

ٚس  ٌعيٰة إٛي٬ ٟ٪اش٨يات ٖايِٰية  ُٰييؿ٩ أٗريك ٠ً٪ٔياً  ؾ١٩ أ١ ٤٣ىي٬ ٟيا جكجسيض عٜي٬ اٛ٪ٔي  ُيٮ اٛي٢٠ٰ  ُيٮ ظي

ٚس اظح٘اٝ ا٠ٛؿس اٍٰٛعٮ اٛع٪ذٮ إ٬ٛ ٤ٟتْ اٛٔ٪س . ٩جي٬ٔ ظاٛة ج٪٣ه اوحر٤ايٰ ة  ٟ  ِع٪بة اٛحِاؤٙ ب٠ىحٔي٨ٜا  ُٮ ظ

 .جالٝ ٩ٔعٰح٨ا االٓحّاؾٯة

ييث إعالٰٟيياً بيي  ييكت  ُصييا ً  أظييالٝ ا٠ٛعٜٜيي٢ٰ اٛعييا٢ٰ٠ٛ ب٠ىييحٔيٚ إُٔييٚ  بعييؿ ٟكظٜيية ٟييا ٣رع  اٛكبٰيي  »ٛٔييؿ جيؽس

؛ إـ اؼحِث ٢ٟ اٛىاظة ٌعاقات اٛؿٯ٠ٔكاٰٖة  ٩اٛعكٯسة  ٩اال٣حٔاٙ اٛىي٠ٜٮ ٜٛىيٜتة  ٩ع٪ٔيح٨ا ِٟيكؾات «اٛعكبٮ

ُية ُيٮ أٗريك ٟي٢ بٜيؿ  ٩أِييط  ع٬ٜ ا٤ٰٛٔٓ ج٠اٟاً؛ ُٔؿ ا٣حعً ؼتيا  اٛع٤يَ  ٩جّياعؿت ظيؿس  اٛىيِٰٜات ا٠ٛحتكس

قاً.   ؼتا  اٛحِٰ٘ك ٧٪ اٛؽتا  األٗرك جصفُّ

ٍ اٛىٰاوييٮ   ٧يف٥ اٛييكؾس  ُيٮ اِٛ٘ييك ُكٔيث عٜيي٬ اٛىيياظة اٛىٰاويٰة ٣ٔاٌيياً ٟىحِٰٕياً ظيي٪ٙ ظيا٧ك  اٛحتييكُّ

ِٮ  ٩ٓؿ جٕاقبث اٱقاء ظ٪ٙ األويا   ٩ا٣ىؿست اٱُاّ بٍا١ اٛعٜ٪ٙ ٜٛؽيك٩ز ٩اٛحِٰ٘ك اٛؿٯ٤ٮ  ٩اإلّٓاء اٛتاي

٧ييفا األٟييك شع٤ٜييا ٣ح٤ييا٩ٙ ا٠ٛ٪ٔيي٪   ٟيي٢ ا٠ٛييالّ اٛؽتٰييك اٛييف٭  ٛييث إٰٛيي٦ ظييك٩ٍ ا٤٠ٛتٔيية ُييٮ اٛ٪ٓييث اٛييكا٢٧.

ا٩ٙ باٛؿقاويية ٩اٛحعٰٜييٚ  ٟيي٢ ؼييالٙ ٟٔاقبيية شييف٩ق اٛحِٰ٘ييك ُييٮ ا٠ٛصح٠يي   ٩اٛرٔاُيية اٛىٰاوييٰة ا٠ٌٛكبٰيية  ٩ـٛييٖ بح٤يي

ٟ٪َٓ أظؿ ٨ُٔاء اٛٔك١ اٛحاو  عٍك ٢ٟ ٧ف٥ اٛظا٧ك  اٛٔؿٯ٠ة/ اٛصؿٯؿ   ٧٩ي٪ عٜيٮ بي٢ ٟع٠يؿ اٛى٪ويٮ اٛىي٠الٛٮ 

 .ٝ(1894 -٧  1311)ت

جحي  ٧ف٥ ا٠ٛٔاٛة ِٰك٩ق  اٛعالٓة ب٢ٰ اٛىٜتة ٩ا٠ٛع٘٪٢ٰٟ  ٢ٟ ؼيالٙ ٟالٟىية إٌي٘اٰٛة اٛرٔاُية اٛىٰاويٰة 

ٔية ٛالٔييتكا  ٠ٜٛكظٜية  ٩عالٓح٨يا بح٤يياٟٮ ظيا٧ك  اٛحِٰ٘يك  ٩ ٟييا جكجسيض ع٨ٰٜيا ٟيي٢ ٣حيايس  ُيٮ بٰميية ظٜسيث ٟعكس

الً  ٩جاؾٯة اٛصياٯة ذا٣ٰاً  ٩ا٠ٛىا٠٧ة  إٛي٬ شا٣يض اٛىيٜتة   اٛؿايٞ؛ ُاٛ٪الء ُٮ ٧ف٥ اٛعالٓة ا٠ٛعٔسؿ  اقجيٗ باٛتاعة أ٩س

ٰؿ٭ ا٠ٛي٤ظمٞ ٨ٛيا إالس ُٮ أؾاء ا٠ٛس١  ٩ا٠ٍٛاقٗة ُٮ اٛح٘اَٰٛ ا٠ِٛك٩ٔة ذاٛراً. ٩ٛٞ جحصا٩ل ٧ف٥ اٛعالٓة اإلٖاق اٛحٜٔ

 ُٮ ٟكظٜة بعؿ االوحٔالٙ.
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***** 

 ٚ جعكٍ اٛىاظة اٛىٰاوٰة ٣ٔاٌاً ٟىحِٰٕاً ظ٪ٙ ظا٧ك  اٛحِٰ٘ك  ٩اؼحِٜيث اٱقاء ظي٪ٙ أويياب٨ا  ٩ٓيؿ ويصس

بعٓ ا٠ٛر٢ِٰٔ ًكابة ٧ف٥ اٛظا٧ك  با٤ٛىية إ٬ٛ ا٠ٛصح٠  ا٠ٌٛكبٮ  ٩اعحيك٧٩ا ذٔاُية ٟىيح٪قؾ  ٟي٢ اٍٛيكّ  ٧٩ي٪ 

٤ٜييا ٣الٟييه ا٠ٛ٪ٔيي٪   ٟيي٢ ؼييالٙ اٛيعييد عيي٢ شييف٩ق اٛحِٰ٘ييك ُييٮ ا٠ٛصح٠يي   ٩اٛرٔاُيية اٛىٰاوييٰة األٟييك اٛييف٭ شع

حنييا  ا٠ٛييكجيت٢ٰ باٛىييٜتة ؼييالٙ اٛٔييك١ اٛحاويي  عٍييك  ٧٩يي٪  ٘ر ا٠ٌٛكبٰيية  ٩اٛ٪ٓيي٪ٍ عٜيي٬ ٟ٪ٓييَ أظييؿ ا٨ِٔٛيياء ٩اٛ

ٰك إ٬ٛ أ١س ا٤٠ٛمٛة ا1894٘ٛ -٧  1311ا٠ٛىحٍاق عٜٮ ب٢ ٟع٠ؿ اٛى٪وٮ اٛى٠الٛٮ )ت يٰك   اٛحٮ ٯعحٜس٨ا ٝ(  ٣٩ٍر

اً ُٮ لٟا٦٣  ٛٞ جيكل ٗرٰكاً إ٬ٛ اٛ٪ش٪ؾ  بىيض اٛعٕ٪ق اٛتاًٮ ٛيعٓ اٍٛؽّٰات  ُ٘ك ٧فا األؼٰك  ٗاجياً ٩ٟرِٔس

األؼك٫  اٛحٮ ٤٠ٰ٧ث ٩اٌح٨كت ٠٤ٗاـز ِٜٛ٘ك اإلِالظٮ ُٮ اٛ٘حابات ا٠ٌٛكبٰة
1
. 

1 

اٛى٪وٮ اٛى٠الٛٮ اٛحاقٯػ ٛىٰاوة اٛىيٜتا١  ٩ٟي٢ ؼالٛي٦ اٛحياقٯػ ٜٛىيٜتة  ٨ُي٪ ٛيٞ ب٢ ٟع٠ؿ  اؼحاق عٜٮ

يم  ٗس الً ٜٛؿ٩ٛة ا٠ٌٛكبٰة ع٬ٜ اٛع٨ؿ اٛعٜ٪٭  ٩ٛٞ ٯح٤يا٩ٙ اٛحياقٯػ اٛعياٝ ُيٮ اٛع٨يؿ اٛعىي٤ٮ؛ بيٚ ق ّس ٯ٘حض جاقٯؽاً ِٟ

ٛؽيٗ اٛىٰاويٮ ٜٛؿ٩ٛية. ع٬ٜ عالٓة ا٠ٛكٗم باألٖكاٍ  ٩ٟؿ٫ اٟحؿاؾ اٛىٜتة إ٨ٰٛيا  ٩ـٛيٖ ب٠يا ٯح٪اُيْ ٟي  ٤ٟعي٬ ا

عييٞ ا٠ٛسٛسيييَ  باوييح٠كاق  األٖيييكاٍ ظىييض ٟيييا ٯٔحٕيي٦ٰ ويييٰاّ األظييؿاخ  ٧٩يييف٥ األٖييكاٍ ٟحس٠٨ييية  ؾاي٠ييياً   ٩ٯٔر

ٰكر ع٬ٜ اٛع٪أك ٩ا٠ٛىاُكٯ٢  ٩ج٠ح٤ي  عي٢ أؾاء اٛصياٯيات  ٤٘ٛ٩سي٦   ٌ باال٣عكاٍ ع٢ اٛىٰاوة اٍٛكعٰة  ٟاؾاٟث جر

 .ة ٌاءت ـٖٛ أٝ أبثٯ٤ح٨ٮ إ٬ٛ جاٰٗؿ ؼٕ٪ع٨ا اٛؿايٞ ٜٛىٜتة ا٠ٛكٗمٯ

ق ُٮ اٛعالٓة ب٢ٰ اٛعاٗٞ ٩ا٠ٛع٘٪٢ٰٟ  ُع٨يؿ اٛعىي٢ ٧ي٪ اٟحيؿاؾ ٛع٨يؿ  ٛٞ ٯعيسك عٜٮ اٛى٠الٛٮ ع٢ أ٭س جت٪س

اٛىال٢ٰٖ اٛىاب٢ٰٔ  ٩اٛى٠ة اٛحٮ ٖيعث اٛىٜتة باٛكعٰسية ظٜسيث عٜي٬ ظا٨ٛيا ٤ٟيف ٓيك١٩  ُٔيؿ اويح٠كس اٛي٨٤س ٣ِىي٦  

ت اٛرٔاُيية اٛىٰاوييٰة ٣ِىيي٨ا  ُييٮ بٰميية ظ ٔيية ٛالٔييتكا  اٛييؿايٞ  ٩ٜٛعكٗييات ا٠ٛىييح٠كس   ُيياٛ٪الء ٩اوييح٠كس ٜسييث ٟعكس

الً  ٩جاؾٯة اٛصياٯة ذا٣ٰاً  ٩ا٠ٛىا٠٧ة إ٬ٛ شا٣ض اٛىيٜتة ُيٮ ا٠ٛيس١ ٩اٛح٘ياَٰٛ ا٠ِٛك٩ٔية ع٨ٰٜيا  اقجيٗ باٛتاعة أ٩س

 .ذاٛراً  ٩ٛٞ جحصا٩ل ٧ف٥ اٛعالٓة اإلٖاق اٛحٰٜٔؿ٭ ا٤٠ٛظٞس ٨ٛا

                                                           
1
غ ا٤ٛاِك٭ ع٬ٜ ظىا   ؼكٯ٢ ظٜسث أع٠ا٨ٛٞ ع٬ٜ ا٨ٛاًٟ؛ ٛفا ُٔؿ قاشعْث ؾقاوحر٤ا عي٢ عٜيٮ بي٢ ٟع٠يؿ : ٣فٗك ع٬ٜ ويٰٚ ا٠ٛراٙ  ٤ عث ٠ٜٛسقس ٟر األ٠٧ٰة اٛحٮ 

ُٔيؿ   عٜي٬ قأن اٛؽيٗ اٛكٯياؾ٭ اٛحصؿٯيؿ٭ با٤ٛىيية إٛي٬ عّيك٥ -ُيٮ ٣ظك٣يا-ظٰيد ٯييؿ٩   اويح٤اؾاً إٛي٬ أع٠اٛي٦ ا٠ٌ٠ٛي٪ق   اٛى٪وٮ اٛى٠الٛٮ اٛعؿٯؿ ٢ٟ األظ٘ياٝ

ا٣تٜيْ ُيٮ ٟ٪آِي٦ ٩اويح٤ياٖاج٦ ٟي٢ اٛ٪آي  ٩  ٩الو٠ٰا ُيٮ ٣٪الٛي٦ ا٨ِٰٔٛية  ٤ٟحٔؿاً اٛرٔاُة اٛىايؿ  ٩وٗ ع٠ٜاء اٛٔك٩ٯ٢ٰ  ُٮ ٕٓاٯا عّك٥  بٍ٘ٚ ٗيٰك  ا٣ؽكٖ

ٯاج٦ ٢ ٟيا ٯ٠٘ي٢ جىي٠ٰح٦ )ٟ٪اِيِات ا٠ٍٛيك٩  اإلِيالظٮ   ٢ٟ ؼال٦ٛ  ٣٩ظك  ٩جتٜس  إ٬ٛ جّعٰع٦  ٩جعؿس إ٬ٛ ا٠ّٰٛك ا٠ٛح٪ٓس . ٯ٤٤٘٠ا جاٰٗيؿ أ١س ٗحاباجي٦ جحٕي٠س

  اٛحياقٯػؾٗحي٪قا٥ ُيٮ   بُىغرافُم  را فُمت: ػلٍ بي هحود السىسٍ السموللٍ  ؼاٛؿ  ٖعتط: بؽّ٪َ ٍٟك٩ع٦ ٩وٰك  ظٰاج٦  ا٤٠ٛىصٞ ٩ا٠ٛح٘اٟٚ(. قاش 

 ٟكٓ٪٣ة.  جعث إٌكاٍ األوحاـ عيؿ اٛكظٰٞ ب٤عاؾ   ٣2014ٝ٪ٍٓث و٤ة   اٛكباٖ  أٗؿاٙ  شاٟعة ٟع٠ؿ اٛؽاٟه
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اٛعالٓة ب٢ٰ اٛىٜتة ٩اٛكعٰة ؾاؼٚ ا٠ٛصح٠  ا٠ٌٛكبٮ  ؼالٙ اٛٔك١ اٛحاو  جرَعؿُّ اٛصياٯة ا٠ٍٛ٘ٚ اٛكيٰه ُٮ 

عٍك ٠ٰٜٛالؾ  ٩أظؿ أويا  اٛح٪جُّك اٛؿايٞ  ٨ُٮ جعؿسؾ ٣٪  اٛعالٓة ب٢ٰ ا٠ٛصح٠ي  ٩اٛىيٜتة  ٩إـا ٗيا١ اٛ٪شي٦ األٟريٚ 

٥ ا٠ٛعاؾٛة ٯسؾس٭ إٛي٬ ٨ٛا ٯحعؿسؾ ُٮ ٟؿ٫ ٓؿق  اٛىٜتة ع٬ٜ ُكْ شياٯة ٌكعٰة عاؾٛة  ُإ١س االؼحالٙ اٛؿايٞ ُٮ ٧ف

ا٣ؿال  االٔتكابات  ٩ٯسؾ٭ اٛ٪ال  ؾ٩قاً ٗيٰكاً ُٮ جِآٞ ٍٟ٘ٚ اٛصياٯة  ٨ُٞ ٯحّكُ٪١ ٩ُْ أ٧٪اي٨ٞ  ٩ًاٛيياً ٟيا 

ّ٪٨٣ا أل٣ِى٨ٞ  ّس ٧٩٘فا جح٪لس  ٟيؿاؼٰٚ إٛيكايض بي٢ٰ ؼمٯ٤ية اٛؿ٩ٛية   ٯٜصس١٩ إ٬ٛ ُكْ لٯاؾات إٔاُٰة ٯؽ

ق األٗيك  ؾاي٠اً  ٧ٞ ٩شٰ٪  اٛصيا   اٛفٯ٢ ٯحعاٯٜ٪١  بٍحس٬ ا ٛتكّ  ٜٛعّ٪ٙ ع٬ٜ أٗيك ٓؿق ٢ٟ ا٠ٛاٙ  ٩ا٠ٛحٕكس

ة ٢ٟ اٛكعٰة. ٟس  ٩ٛفٖٛ ُإ١س اٛٔيايٚ ٗرٰكاً ٟا جر٪ق ٔؿس ٰٓاؾٯ٨ٰا بىيض ش٪ق٧ٞ ٩ٌتت٨ٞ ُٮ اوحؽؿاٝ اٛىٜتة. اٛعا

رسيٚ ج٤ٍا ذ٪قات ٔؿ اٛىٜتة ا٠ٛكٗمٯة ُٮ إٖاق قؾ٩ؾ اِٛعٚ ع٬ٜ اإلشعاٍ اٛصيايٮ  ٩ٛيٞ ج٘ي٢ اٛصياٯية ج٠

يؿ  أذ٤ياء اٛح٤ِٰيف؛ إـ ٛيٞ ج٘ي٢  ٍٟٜ٘ة ُٮ ظؿم ـاج٨ا  بٔؿق ٟا ٯع٪ؾ ويض االٔتكابات إٛي٬ عيؿٝ األؼيف ب٠ٔياٯٰه ٟ٪ظس

٤٧إ إشكاءات ج٤ظ٠ٰٰسة ذابحة  ٩ال ٓي٪ا٢ٰ٣ جعيؿس ٟي٢ ا٠ٛياٌٛية ُيٮ شياٯية إٛيكايض  أ٩ جٰٰٔيؿ جّيكُات ا٠ٍٛيك٢ُٰ 

ع٬ٜ ش٠ع٨ا
2

َٰٛ عٜي٬ اٛكعٰية ٗيا١ ٩أيعاً  ُاٛرٔيٚ ٩اٛعٰيَ ٜٗسي٦   ٠ٗيا أ١س اٛح٠ٰٰيم ُيٮ ُيكْ إٛيكايض ٩اٛح٘يا

ا٣ّضن ع٬ٜ اٛٔيايٚ اٛيؿ٩ٯة اٛٔكٯية ٢ٟ ٟكٗيم اٛىيٜتة  ُيٮ ظي٢ٰ اويحِاؾت ا٠ٛكاٗيم اٛعٕيكٯة  ٩اٛٔياييٚ اٛيعٰيؿ   

بع٘ييٞ ٩ٔييعٰح٨ا االوييحر٤ايٰة  ٟيي٢ ظييك٩ٍ اٛحؽِٰييَ. ٩بٔييؿق ٟييا ٗا٣ييث اٛكعٰسيية جحٔيسييٚ  عٜيي٬ اٛع٠يي٪ٝ  إٛييكايض 

ا٠ٛؽم٣ٰة ُٮ ظؿ٩ؾ ا٠ٛعٔ٪ٙ  ٗا٣ث جر٪ق ٜٗس٠ا أظىسث برٔٚ اٛىٰاوية  ع٬ٜ ٟٕٓ  باٛح٘اَٰٛاٍٛكعٰة  ٩جك٬ٔ  

ٚس  ية  ُإ٣س٨يا ٛيٞ ج٘ي٢ ٓياؾق  عٜي٬ ظي ٟس ٚس  ٨ُٔياء ٩عا ٚس إش٠يا  اٛ٘ي إٛكٯيٰة ع٨ٰٜا. ُإـا ٗا٣ث اٛصياٯات اٍٛيكعٰة ٟعي

ٮ ٟٔاؾٯك٧ييا ٩ُييْ ظييك٩ٍ ٍٟيي٘الت ؼمٯ٤يية اٛؿ٩ٛيية  ُ٘ييا١ ٛماٟيياً إٓييكاق أ٣يي٪ا  شؿٯييؿ  ٟيي٢ إٛييكايض  ٩اٛمٯيياؾ  ُيي

ؾ ُٮ  ٩اظحٰاشات ا٠ٛؽم١  ؾ١٩ ٟكاعا  إٟ٘ا٣ات اٛكعٰسة  ٌُكاٟة جت٪ا١ اوحؿعث جع٠ٰٞ ٔكٯية ا٠ٛ٘٪ن  ٩اٛحٍؿُّ

جتي٨ٰٔا  ٩ج٤ظٰٞ اٛصًٰ اوحؿع٬ ج٪ظَٰ ٔيكٯية اإلعا٣ية ٛحي٪ُٰك ق٩اجيض اٛص٤يؿ  ٟيا ٗيا١ ٯحعياقْ ٟي  ّٟياٛط 

عؿ باوحتاعح٨ا جع٠سٚ ٟمٯؿ ٢ٟ اٛح٘اَٰٛ  الوٰس٠ا أ١س ا٤ٍٛاٖ اِٛالظٮ اٛكعٰسة  الو٠ٰا ُٮ ا٤٠ٛاْٖ اٛٔيٰٜة  اٛحٮ ٛٞ ٯ

 .ٯحاذسك باٛحٜٔسيات ا٤٠ٛاؼٰة  اٛحٮ ال جىحٔكس ع٬ٜ ظاٙ  ٛ٘رك  جعآض و٤٪ات اٛصِاٍ

٣صييؿ ٛريي٪قات اٛٔيايييٚ جيكٯييكات ٟكجيتيية باويييا  اشح٠اعٰيية ٩آحّيياؾٯة ٟعييٓ  ٩ال جييؿؼٚ ٔيي٢٠ ٣تيياّ 

ة  ُاال٣حِأات اٛٔيٰٜة  اٛحيٮ ا٣حٍيكت عٜي٬ ٣تياّ ٩اوي  ُيٮ ا٠ٌٛيك  ؼيالٙ اٛؽك٩ز ع٢ ٌكعٰة اٛىٜتا١ اٛؿٯ٤ٰ

( ٟكجيتة بحعىَُّ اٛصيا  ٩اٰٛٔاؾ أذ٤اء ع٠ٰٜة اوحؽالَ إٛيكايض  ٩اٛحيٮ ج٘ي٪١ ُي٪ّ ٓيؿق  اِٛالظي٢ٰ 19اٛٔك١ )

ٟيي  ـٛييٖ  ا٠ٛاؾٯسيية  ٩ـٛييٖ ال ٯع٤ييٮ عييؿٝ اعحكا٨ُييا ب٤ِيي٪ـ اٛىييٜتا١ اٛييؿٯ٤ٮ  باعحييياق٥ أٰٟييكاً ٯىيي٠٪ ُيي٪ّ اٛص٠ٰيي . ٩
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 37َ   1979ٝ  ٟتيعة ُٕاٛة  ٰٜٗة اٱؾا  ُٮ اٛكباٖ ٤ٍٟ٪قات  1894ٝ -1873 األهٌ ء ب لوغرب فٍ ػهد السلط ى الوىلً الحسي  ٣ع٠ٰة  اٛح٪لا٣ٮ 



 

4 

 

ش٪ب٨ث ٧ف٥ اٛري٪قات بٔي٪س  ِٟكٖية؛ إـ ج٤ح٨يٮ اٛعكٗيات اٛىيٜتا٣ٰة  اٛحيٮ ج٤ظ٨٠يا اٛؿ٩ٛية  بحٌيكٯٞ اٛٔياييٚ با٠ٛياٙ 

 .عٔ٪بةً ٨ٛا  لٯاؾ ً ع٬ٜ ٟا جكجسض ع٨ٰٜا ٢ٟ ٔكايض ٩٩ظايَ وابٔة

عٕي٨ا اٱؼيك جحعؿسؾ  إـاً  أويا  اٛر٪قات اٛحٰٜٔؿٯة  ُيع٨ٕا ٯكجيٗ بحعىَُّ اٛ٪ال  ُيٮ ش٠ي  اٛصياٯيات  ٩ب

ٟكجيٗ بِكْ ٔكايض ًٰك ٌكعٰة  بؿع٪٫ جٌتٰية ٣ِٔيات ّٟياقٯَ اٛؿ٩ٛية بعيؿ جماٯيؿ ظاشٰاج٨يا  ٩ٟي٢ أٌي٨ك 

ظمِييث  باإلٔيياُة إٛيي٬ ٟ٘يي٪ن األبيي٪ا   ٔييكايض اٛحصيياق   ٩اٛٔياٛيية  ٩اِٛكٯٕيية  ٩ا٤ٛاوييية   إٛييكايض اٛحييٮ ٩ر

تيث ٧يف٥ اٛري٪قات باٛٔياييٚ  ؾ١٩ أ١ ٣ىيحر٤ٮ ٩اٌٛكاٟة  ٩ا٠ٛع٪٣ة  ٩اٛ٪لٯعة  ٩ا٠ٛ٪٣ة  ٩ًٰك٧يا  ٩ًاٛيياً ٟيا اقجي

ا٠ٛؿ١ اٛعٕكٯة اٛ٘يك٫  ٤ُٜا ُٮ عٰتة ب٤ٰه أ٠٣٪ـشياً ٟعيسيكاً عي٢ ا٣حِأية ظٕيكٯة ا٣يؿٛعث ُيٮ ٜٓيض اٛعاِي٠ة 

اٛحاقٯؽٰة ٩اٛع٠ٰٜة ٜٛؿ٩ٛة ا٠ٌٛكبٰة  ٗا٣ع٘ان ٛ٪ٔعٰة ًٰك ٖيٰعٰة اقجيتيث بيكُٓ اٛيؿبسا٢ًٰ ٔيكٯية ا٠ٛ٘ي٪ن 

ٚر ٟي٢ جعياَٖ بعيٓ ٟي٨٤ٞ  ٧٩ي٪ ع٬ٜ اٛصٜ٪ؾ  ٩ٓؿ ٗا٣ث أوي ا  ٧ف٥ اٛر٪ق  ٟراق شؿٙ ٗيٰك ب٢ٰ ا٨ِٔٛاء  ٩ٛٞ جؽي

األٟك اٛف٭ أؾس٫ باٛىٜتا١ إ٬ٛ ج٪شٰي٦ جي٪بٰػ ٌيؿٯؿ ا٨ٜٛصية ٛع٠ٜياء ُيان  ٩ٜٛ٪ش٨ياء ٩األعٰيا١ ا٠ٛح٤ِسيفٯ٢ ٨ُٰيا  ٟيا 

ٯع٤ٮ جع٨ٰٜ٠ٞ شمءاً ٢ٟ ٟىس٩ٰٛة ٟيا ٩ٓي 
3

قاج٨يا  جرعيؿس  ٟي٢ . ٩إـا ٗا٣يث ش٠ٰي  أ٣ي٪ا  اٛري٪قات  ٠٨ٟيا ٗا٣يث ٟ يكس

ية  ٩ش٨ة ٣ظك ا٨ِٔٛاء  ًٰك شايم  ٌكعاً؛ أل٣س٨ا جع٤ٮ  ُٮ ٤ٟتيْ ٧يسالء  اٛؽيك٩ز عي٢ اٛعياٗٞ اٍٛيكعٮ  ُيإ١ ذ٠س

اؼحالُاً ُٮ اٛكؤٯة ٩اٛع٘يٞ ٠ٜ٣ىي٦ ٛيؿ٫ ا٨ِٔٛياء اٛعٕيكٯ٢ٰ ٜٗس٠يا جعٜسيْ األٟيك بري٪قات اٛٔياييٚ اٛيؿ٩ٯية  ٨ُيٞ أٗريك 

اّ  ٩ٟعيياقب٪١  ٩ٓرتسييا  ٖييكّ  ظىييض ا٨ِٔٛيياء جعيياٟالً ُييٮ ٟيي٪ا٨ِٓٞ ٔييؿ ٧ييسالء  ُاٛٔيا ييكس ييا   ٩ور ّس ًر يييٚ ٜٗس٨ييٞ 

ُّٞ جيكٯك اإلش٨يال ع٨ٰٜيا ا٣تالٓياً ٟي٢  اٛعٕكٯ٢ٰ  اٛفٯ٢ ٯحع٠سؿ١٩ جصا٧ٚ األويا  اٛعٰٰٔٔة ال٣حِأات اٛٔيايٚ  ٩ٯح

اء  ِٟييا٧ٰٞ أظ٘يياٝ اٛعكابيية  ٩اٛىييعٮ ُييٮ األقْ باِٛىيياؾ  ٧٩ييٮ اٛصييكايٞ اٛحييٮ جىييح٪شض  ٟيي٢ ٩ش٨يية ٣ظييك اٛع٠ٜيي

حاظة  ٚم ٩وايٚ اٛٔ٪س  ا٠ٛر ُٔؿ أُح٬ اٛعؿٯؿ ٢ٟ ا٨ِٔٛاء بٔحياٙ ٧يف٥ اٛٔياييٚ ا٠ٛصيا٩ق  ِٛيان ٣٩ع٪٧يا  ٠ٛيا  ٟ٪اش٨ح٨ٞ ب٘

٧ٮ ع٦ٰٜ ٢ٟ األ٩ِاٍ ا٠ٛحٔؿسٟية  ٩٩اُيْ عٜي٬ ـٛيٖ اٍٛيٰػ ٰٟياق  )ٟع٠يؿ بي٢ أظ٠يؿ(  ٩اإلٟياٝ األبياق )أظ٠يؿ بي٢ 

ى٪ٛٮ ُٮ أش٪بح٦ ٟف٧ي٨ٟٞع٠ؿ ظ٠ؿ١٩(  ٩اٍٰٛػ عيؿ اٛٔاؾق اِٛاوٮ  ٣٩عا اٛح
4
. 

2

ٓحاٙ اٛيٌا  ٢ٟ اٛٔيايٚ أ٬ٛ٩َ ٢ٟ ش٨اؾ اِٛ٘اق  ُإ١س ٤٧إ ٢ٟ ظ٘ٞ بِ٘يك٧ٞ   شعٜ٪ا إـا ٗا١ بعٓ اٛع٠ٜاء ٓؿ

٩اوحياظة ٓح٨ٜٞ. ٩جع٪ؾ أر٬ٛ٩ ُحا٫٩ جِٰ٘ك اٛٔيايٚ ُٮ ا٠ٌٛك  إ٬ٛ أ٩اويٗ اٛٔيك١ اٛىياب  عٍيك ٠ٜٛيٰالؾ  ٩ٛيٞ ٯ٘ي٢ 

                                                           
3
 79َ   80قٓٞ   ٟؽت٪ٖ اٛؽما٣ة اٛعى٤ٰة  هط لغ الحسي واحب ع السٌي بطلىع راَت هىالً  الحسي  ٛٮعٜٮ ب٢ ٟع٠ؿ اٛى٠ال 

4
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 111َ   1996ٝ  اٛتيعة األ٬ٛ٩  بٰك٩ت  اإلوالٟٮ
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ٰك عٜٮ اٛىي٠الٛٮ  ظ ٞس جعؿسؾت ٟ  ٟك٩ق اٛم٢ٟ  ٠ٗا ٯٍر حي٬ أِييعث اذ٤حيٮ ٯحصا٩ل عؿؾ٧ا   ٣فإ  وي  ُحا٫٩  ذ

ُّٙ جعؿسؾ٧ا ع٬ٜ ٟؿ٫ ا٧ح٠اٝ ع٠ٜاء ُان ب٨فا ا٠ٛ٪ٔ٪  ؼالٙ اٛٔك١ اٛحاو  عٍك ٠ٰٜٛالؾ.   عٍك  ُح٪٫  ٩ٯؿ

ـس١  ُييٮ أٖك٩ظحيي٦  عٜيي٬ اِٛحييا٫٩ اٛحييٮ أِييؿق٧ا اٛع٠ٜيياء  لٟيي٢  ٩ٓييؿ ٩ٓييَ األوييحاـ عيييؿ اٛييكظ٢٠ ا٠ٛييس

اٛىيٜتا١ إويي٠اعٰٚ  بحِٰ٘يك ٓيايييٚ اٛعٰاٯ٤ية
5

ِحيا٫٩  ُييٮ جاويٰه ظ٨٠٘ييا  عٜي٬ ٗيي٪١   ٩اقج٘ييمت ٣ّي٪َ ٧ييف٥ اٛ

اٛٔيايييٚ جر٠يياق ن أع٠يياٙ اّٜٛ٪ِييٰة  ٩جٔتيي  اٛتييكّ  ٩ج٨٤ييض أٟيي٪اٙ ا٠ٛىيياُكٯ٢  ٩جعٰييْ اٛحصيياق   ٧٩ييٮ  بىيييض 

يؿنٝ ش٨اؾ٧يا عٜي٬ ش٨ياؾ ا٤ّٛياق٫  ُِيٮ اٛصي٪ا  اٛيف٭ ٗحيي٦ ٟع٠يؿ بي٢  أُعا٨ٛا ٧ف٥  جرعؿُّ ٓيايٚ ٟعاقبة ٩ٗياُك   ٯٔر

عيكا  اٛيفٯ٢ ٯٔتعيي٪١ اٛتكٯيْ عٜي٬ ا٠ٛىيي٢ٰ٠ٜ  ٩ٯ٨٤يي٪١ أٟي٪ا٨ٛٞ  بإٌيي٨اق ٟع٠يؿ بي٢ ٓاوييٞ بي٢ وي٪ؾ   بٍييا١ األ

اٛىالض  أٓكس با١س ٧سالء ٧ٞ ا٠ٛعاقب٪١ ُٮ اِيتالض ا٨ِٔٛياء  ُا٠ٛعياق  ٧ي٪ اٛٔياٖ  ٜٛتكٯيْ  ا٠ٛؽٰيَ ٜٛىييٰٚ  

إُٔيٚ ٟي٢  اٍٛا٧ك ٜٛىالض ٛتٜض ا٠ٛاٙ  ُإ١ أعتٰح٦ ٩إال ٓاجٚ ع٦ٰٜ  ٩ٓؿ أشال ا٦ِٰٔٛ ٓحٚ ٧سالء  ٟعحيكاً ش٨اؾ٧ٞ

يالٍ  أ٩  ْس باٛٔحٚ ٢ٟ اٛك٩ٝ  ٩شعٚ ظؿس٧ٞ ب٢ٰ اٛٔحٚ ٩اّٜٛض  ٩ٓتي  اٰٛيؿ ٩اٛكشيٚ ٟي٢ ؼ  ش٨اؾ اٛك٩ٝ؛ بٚ ٧ٞ أظ

ٯ٢َ  َشيَماءر  إ ٣ن٠َيا"ا٤ِٛٮ ٩اٛعييه ظىيض جٔيؿٯك اٛىيٜتا١  ٩األِيٚ ُيٮ ٧يفا اٛييا  اٱٯية:  َ  ٯرَعياق بر٪١َ  اٛنيف  ي٪٦َٛر  ّللان  ٩ََقور

ْ   ُ ٮ ٩َٯَْىَعْ٪١َ  ر٪ا أ١َْ  ََُىاًؾا اأْلَْق َحٜن ٜنير٪ا أ٩َْ  ٯٔر َّ َتن َ  أ٩َْ  ٯر ْٞ  جٔر ٯ٨  ْٞ  أَْٯؿ  ٜر٨ر ٢ْ  ٩َأَْقشر  ٟ   ٍ اَل ي٢َ  ٯر٤َِْْ٪ا أ٩َْ  ؼ   ٟ   ْ َٖ ۚ   اأْلَْق ٛ ي
 ـََٰ

 ْٞ ْم٭   ٨َٛر ٣َْٰا ُ ٮ ؼ  ْٞ ۚ   اٛؿُّ َك    ُ ٮ ٨َٛ٩َر ٞ   َعَفا    اْٱؼ  ٰ يْ األش٪بية األؼيك٫ ٛع٠ٜياء 33]ا٠ٛايؿ :  "َعظ  ُيان عٜي٬ [  ٩جحِس

ٓحاٙ ٧سالء ا٠ٛعاقب٢ٰ  ٩جكشٰط ش٨اؾ٧ٞ ع٬ٜ ش٨اؾ اِٛ٘اق
6
. 

ٛٔؿ ج٤ا٩ٙ عٜٮ اٛى٠الٛٮ ٰٕٓة جِٰ٘ك ٓيايٚ اٛعٰاٯ٤ة  اٛحٮ ٩َٓ ع٨ٰٜا ُٮ أش٪بة ع٠ٜاء ُان
7

  ٩عيسك ع٢ 

اً  ّس ٣٪الٰٛاً ٟ٪َٓ ٟؽاَٛ ٛكأٯ٨ٞ  ُٔؿ قؾس ع٨ٰٜٞ  ٟىحؽؿٟاً ٤ٟتْ ا٦ِٰٔٛ ا٤ٛ٪الٛٮ  ٩ٓؿ أ٣حس ٤ٛا  ُٮ ٧فا اّٛؿؾ  ٣

٢ ِٗسك٩ا ٓيايٚ اٛيكبك  ٩الو٠ٰا اٛعٰاٯ٤ة  ُاوحعٜس٪ا أٟ٪ا٨ٛٞ ٩ؾٟياء٧ٞ  شؿٯؿاً ُٮ اٛكؾس ع٬ٜ ُحا٫٩ ٧سالء اٛع٠ٜاء ٠ٟس

ؾ٧ٞ. ٧٩يٮ ُحيا٫٩ ٯعي٪ؾ بعٕي٨ا إٛي٬ لٟي٢ ا٠ٛي٪٬ٛ إوي٠اعٰٚ  ٩بعٕي٨ا اٱؼيك إٛي٬ ُحيك  ظ٘يٞ ا٠ٛي٪٬ٛ  ٛ٘رك  ج٠يكس

عي٪١ و٠ٰٜا١  ٩ٓؿ ـٗك اٛى٠الٛٮ أ١س ٟىاٛة اٛحِٰ٘ك ٟ ىاٛة عظ٠ٰة  ٩ٟؽاٖك  ٗيٰك   ٗيا١ اٛع٠ٜياء اٛىيابٔ٪١ ٯح٪قس

ع٢ اٛؿؼ٪ٙ ٨ُٰا  ٩اعحيك٧ا ٩وٰٜة قايصة ُٮ عّك٥  ٯٜصا إ٨ٰٛا اٛ٘رٰك١٩ ع٤ؿ ٟ٪اش٨ح٨ٞ ؼّي٪٨ٟٞ ٩ٟؽيا٨ِٰٛٞ  

. ة  ٩ـٗك أ١س األ٬َٛ٩َْ ٧٪ ظى٢ اٛظ٢س ٚس جٜٖ اِٛحا٫٩ اٛحٮ جِ٘سك ا٠ٛى٢ٰ٠ٜ بٌٰك عٜٞ ٩ال ظصس أَ ٢ٟ ٗ  ٩جيكن

                                                           
5
ـس١  ّ عيؿ اٛكظ٢٠ ا٠ٛ٪ ٩٩ٔع٨ا ُٮ وٰاّ ٟا ٖي  اٛعالٓة بي٢ٰ اٛياؾٯية   إ٬ٛ ٧ف٥ اِٛحا٫٩  ٢ٟ أٖك٩ظح٦ ع٢ ٓيايٚ اٯ٤ا١٩ ٩ا٠ٛؽم١  ُٮ اِّٛٚ اٛىاؾن  جتكس

اٌَ وى والوخرى بُي الامرى السم اع ػ مر قب ئل : البىااٌ الوغربُت قبل االسخؼو ر: ٢ٟ ؼالٙ ٠٣٪ـز ُان ٩اٛعٰاٯ٤ة. قاش   ٩ا٠ٛؿٯ٤ة ٢ٟ جعاقْ ٩ٟ٪اش٨ة

ٟي٢   1995ٝ  اٛتيعية األ٩ٛي٬  اٛؿاق اٛيٰٕاء  ٟتيعة ا٤ٛصاض اٛصؿٯؿ   25قوايٚ ٩أٖك٩ظات قٓٞ : وٜىٜة  ٤ٍٟ٪قات ٰٜٗة اٱؾا  ُٮ اٛكباٖ  والخ سغ ػ ر

 368إ٬ٛ َ  365َ 

6
 4-1َ َ   3270قٓٞ   ا٠ٛ٘حية اٛ٪٤ٰٖة  أجىبت ػلو ء ف ع فٍ شأى قبُلت الحُ ٌَت: قاش  

7
٧٩يٮ   365– 358ٔي٢٠ ٟص٠ي٪  ٟي٢ َ   ٕ 939ٟؽتي٪ٖ ُيٮ اٛؽما٣ية اٛ٪٤ٰٖية قٓيٞ  أش٪بية ٨ُٔياء أ٧يٚ ُيان ُيٮ أٟيك اٛعٰاٯ٤يةا٣ظك ٠٣اـز أؼك٫ ٟي٢  

٤٧٩يإ ُحيا٫٩  .٩ا٠ّٛٔي٪ؾ أعيكا  اٛعٰاٯ٤ية  ٩ٯ٨٤يي٪١ أٟي٪ا٨ٛٞ  اٛيفٯ٢ ٯٔتعي٪١ اٛتكٯيْ عٜي٬ ا٠ٛىي٢ٰ٠ٜ  أش٪بة ع٬ٜ ٌي٘ٚ ُحيا٫٩ ب٪شي٪  ٟعاقبية األعيكا 

  .792ٟؽت٪ٖ ُٮ اٛؽما٣ة اٛ٪٤ٰٖة قٓٞ   ٧ 1062ٟكُ٪عة إ٬ٛ ٟع٠ؿ اٛعاز بما٩ٯة اٛؿالء عاٝ   أؼك٫ ع٢ ٟعاقبة اٛعٰاٯ٤ة اٛعاير٢ٰ ُىاؾاً 
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٠٨ٛيا: االٖيال  إٖالّ ظ٘ٞ اٛحِٰ٘ك ِعض شؿاً ٧ض عٜٮ اٛى٠الٛٮ إ٬ٛ أ١س ٩ـ ؛ أل٣س٦ ٯعحياز إٛي٬ أٟيكٯ٢  أ٩س

٠٨يا ٟي٢ ا٤ٛاظٰية اٛع٠ٰٜية؛ ٛيفٖٛ  ع٬ٜ ٟا ُٮ اٜٛٔض  ٩اٛرا٣ٮ  اعحكاٍ اٍٛؽُ بياِٛ٘ك  ٠٧٩يا أٟيكا١ ٯىيحعٰٚ جعٔٔس

ق أ٣س٦ ال ٯص٪ل  با٭س ظاٙ  جِٰ٘ك أظؿ ظح٬ ٛ٪ ٗا١ ٟي٢ أ٧يٚ اٛييؿ  ٩ا ي٢ ؼياَٛ اٛىي٤سة  ٠ٗيا ال ٯصي٪ل ٓكس أل٧ي٪اء ٠ٟس

جِٰ٘ك اّٛ٪ُٰسة  ٩ال ويس٨ٞ  بىييض أٓي٪ا٨ٛٞ ا٠ٛي٠٨ية اٛحيٮ ظا٧ك٧يا ٟؽياَٛ ٍٜٛيكٯعة  ٩با٨٤ٖيا ًٰيك ـٛيٖ؛ أل١س ّللا 

٨ٞ باٛ٘كاٟات  ٩أعتا٧ٞ ٢ٟ اٛعياقات ٟا ال ٯ٦٠٨ِ اٛع٠ٜاء  ٩ؼُٜ  ُٮ ا٨٤ٛاٯة  إ٬ٛ أ١س جِٰ٘يك اٛعٰاٯ٤ية إ١  ّس اؼح

ِنيك أظيؿ ٟي٢ أ٧يٚ اٛٔيٜية بيف٣ض اقج٘يي٦ِطس ع٨ٰٜٞ  ٨ُ ٪  ظىض اٛص٠ٜة  ؾ١٩ جع٢ٰٰ ٌؽّيٮ؛ إـ ال ٯ٘ر
8

  ٩إـا ٗيا١ 

اٛحِٰ٘ك اّٛكٯط ٜٛٔيايٚ أٟكاً ٟكُ٪ٔياً ع٤يؿ اٛىي٠الٛٮ  ُيإ١س ٓحيا٨ٛٞ أٟيك  ٍٟيك٩  ع٤يؿ٥ ٟحي٬ ؼياِٛ٪ا اٛىيٜتا١  أ٩ 

ة باٛٔيايٚ ُٮ عالٓح َُ إ٬ٛ جص٪ٯم ٣ي٪ع٢ٰ ؼكش٪ا ع٢ ٖاعح٦  ُٔؿ ٣آً ُٮ ٗحي٦ األظ٘اٝ ا٠ٛحعٜٔس ٨ا باٛىٜتة  ٩ؼٜر

 ٢ٟ ا٠٠ٛاقوات ا٠ٛؽم٣ٰة  اٛحٮ جرسؼف ب٠٪شي٨ا األٟ٪اٙ ٢ٟ اٛٔيايٚ ٩األٌؽاَ.

3

ؾ   ٩ٟيي٢ ؾعييا  اٛييكؾم ع٨ٰٜييا  ٯرعييؿُّ عٜييٮ اٛىيي٠الٛٮ ٟيي٢ أٗرييك قشيياالت ا٠ٛؽييم١ جعيياٟالً عٜيي٬ اٛٔيايييٚ ا٠ٛح٠ييكس

بٔى٪   ُٔؿ ِضس ًٕي٦ ع٨ٰٜا ؾ١٩ ا٠ٛؿ١  ٩ال جماٙ ٧ف٥ إٰٛٔة جتيكض أٗريك ٟي٢ ويساٙ بؽّي٪َ ٌؽّيٰح٦  

كر ٟ٪ِٓي٦ ا٠ٛحعاٟيٚ عٜي٬ وي٘ا َىم ١ اٛياؾٯية  ٟي٢ ٠ُ٪٦ِٓ ٢ٟ اٛياؾٯة ٯع٤ٰٜا ع٬ٜ إٌ٘اٰٛة ٗيك٫ ٩ٟح٤إٓة؛ إـ َٰٗ ٣ِر

ؼالٙ األ٩ِاٍ اٛصاقظة اٛحٮ ٯ٨ّٜٔا ب٨ٞ  ٧٩٪ ٣ِى٦ ٢ٟ أِٚ بؿ٩٭  ٨ُ٪ ٰٛه ٢ٟ ُان؛ بٚ ٯ٤عيؿق ٟي٢ باؾٯية 

و٪ن اٛص٤٪بٰة ٠ٗا جٔؿسٝ  ُي٠اـا ٣ِىسك ٧فا اٛح٤آٓ ُٮ ا٠ٛ٪آَ ٩األظ٘اٝ؟ ٧٩ٚ ٣صمٝ با١س عٜيٮ اٛىي٠الٛٮ جؽٜسي٬ 

إٓاٟح٦ ُٮ ُان؟ ٧٩يٚ ٧يفا ٧ي٪ اٛىييض اٛيف٭ شعٜي٦ ال ٯيفٗك ٌيٰماً ع٢ أ٦ِٜ اٛيؿ٩٭  ٩َعؿن ٣ِى٦ ٟؿٯ٤ٰاً بع٘ٞ ٖ٪ٙ 

ُّ٘ك ألِ٪٦ٛ؟  ع٢ أ٦ِٜ  ٩ع٢ ِٖ٪ٛح٦  ُٮ ٗحي٦ اٛ٘رٰك ؟ ٧ٚ ٯ٢٘٠ أ١ ٯّٚ ب٦ األٟك إ٬ٛ ظؿم اٛح٤

ٚس اٛ٘اجييض عٜييٮ اٛىيي٠الٛٮ  ُييٮ ٟ٪آِيي٦ ٟيي٢ اٛٔيايييٚ  ٩ُٰسيياً ٛح٘٪ٯ٤يي٦ ا٠ٛييؿٯ٤ٮ  ٩ال٣ح٠اييي٦ إٛيي٬ ا٤ٛؽييية  ٛٔييؿ ظيي

باٛىييٜتا١  عٜيي٬ اٛييكًٞ ٟيي٢ أِيي٪٦ٛ اٛحييٮ جعيي٪ؾ إٛيي٬ اٛياؾٯيية  ٟييا ٯع٤ييٮ جيياذُّك٥ بيٰميية ا٠ٛؿٯ٤يية  اٛعٕييكٯة ا٠ٛعٰتيية 

٨اج٨ا ُٮ اٛ٘حابة. ٣٩فٗك  ٤٧ا  ٗرك  األٟراٙ اٍٛعيٰة ا٠ٛحؿا٩ٛة ُٮ األ٩واٖ اٛعٕكٯة ا٤٠ٛؿسؾ  باألعكا  ٢ٟ  ٩بح٪شُّ

اٛيؿ٩
9

٠ٰسيم  ُيٮ ٖكٯٔية جعا٨ٜٟيا  بي٢ٰ اٛياؾٯية   ٧٩فا ا٠ٛ٪ٓيَ ٯ٤ىيصٞ  أٯٕياً  ٟي  قؤٯية اٛىيٜتة ا٠ٛؽم٣ٰية  اٛحيٮ ج

                                                           
8
٧يٚ باوياب٪ق أ»: ٯٔي٪ٙظٰيد أِيؿق ظ٘يٞ اِٛ٘يك ُيٮ ظٔس٨يٞ؛ إـ   ٟي  ٟ٪ٓيَ  ؼيك ٛي٦ ٟي٢ ٕٓيٰة ا٠ٛع٠ٰي٢ٰ  اٛى٪وٮ اٛىي٠الٛٮ عٜٮ ع٤ؿ  ٯح٤آٓ ٧فا ا٠ٛ٪َٓ 

رسم لت فمٍ   عٜيٮ بي٢ ٟع٠يؿ اٛى٪ويٮ  اٛىي٠الٛٮ: ا٣ظيك«. ٩ٓيؿ أُحي٬ ٨ُٔياء ا٠ٌٛيك  بيفٖٛ ٜٗس٨يٞ أ٩ شٜس٨يٞ  ٩اٛع٠اٯات ِٗك٩ا؛ أل٣س٨ٞ ٯىح٤ّيك١٩ باٛ٘ياُك ع٤ٰٜيا

 19َ   30قٓٞ   ٟؽت٪ٖ ُٮ اٛؽما٣ة ا٠ٰٜٛ٘ة  االسخؼداا للئه ا

9
  ٦ِٰٜٔٛ ٍُّ ز اجس٨اٟات ٟحياؾٛة ب٢ٰ اٛياؾٯة ٩ا٠ٛؿٯ٤ة جّٚ إ٬ٛ ظؿم اٛحعٰٔك. ٩ٓؿ ٩ِٓث ع٬ٜ ٣   اٛتا٧ك بٜٔاوٞ ب٢ اٛعيان اٛع٠اق٭ اجس٨يٞ ُٰي٦ اٛكظا٤ٟية بياٛع٠ْجك٩س

َس أـإ ع٦٤  الو٠ٰا أٗابك٧ٞ  ٩عؿٝ اٛريات  ٩ٜٓسة اٛعٔٚ ٗر إـ ٯٔي٪ٙ : ٩ٯيكظٞ ّللا اٛٔاييٚ  أ٣يا قظيا٤ٟٮ ُٰٔ٪ٙ ظحي٬  ظح٬ ِاق اٛكشٚ ٨٤ٟٞ إـا ٰٓٚ ٦ٛ ٧فا ٌكٯَ 

ض قٓيٞ   غ  ٝ  ً م   األهام ى وحح مت اانمىاى فمٍ اسمخٌب   ث وهٌ قم  هىالًم  الحسمي: ٦ُٰ٩ ؼ٠ى٪١ ٢ٟ اٛىيكا٤ًة. قاشي   عٍك١٩ ُٮ اٛعٔٚ ٢ٟ اٛكظا٤ٟة

 58َ   2007ٟٝ٪وٞ   ٟكجٰٚ  جت٪ا١  ٰٜٗة اٱؾا  ٩اٛعٜ٪ٝ اإل٣ىا٣ٰة  ٝ     ؾ  ؾ  ؾقاوة ٩جؽكٯس ٟعاـ اٛي٘٪ق٭  1707
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ٝر اٛياؾٯة  ٩جريحَمُّ أٟ٪ا٨ٛا بتكّ ٟصعِة  ٩ال ٯح٠حس  أ٨ٜ٧ا با٭س اٟحٰيال  ٠ٗيا ٧ي٪  كن ٌَ ٩ا٠ٛؿٯ٤ة ّٛاٛط األؼٰك   ظٰد جر

ٌا١ اٛع٪أك  ٢ٟ٩ ٤٧ا  اٛحعاقْ ب٢ٰ ا٠ٛؿٯ٤ة ٩اٛياؾٯية عٜي٬ ا٠ٛىيح٪٫ ا٤ِٛىيٮ  ٩االٓحّياؾ٭
10

  ٩االشح٠ياعٮ 

٘سٚ ا٠ٛصياٙ األواويٮ  اٛيف٭ جح٘يم ع٨ٰٜيا ؾعيايٞ ويٜتة أٯٕاً. ٩ٯع٪ ؾ اٛىييض  ُيٮ شيمء ٤ٟي٦  إٛي٬ ٗي٪١ ا٠ٛيؿ١ جٍي

ا٠ٛؽم١ ع٬ٜ اّٛعٰؿ اإلٯؿٯ٪ٛ٪شٮ  ع٬ٜ اٛكًٞ ٢ٟ أ١س ا٠ٛؿٯ٤ة  ؼالٙ ٧ف٥ اِٛحك   ٰٛىث ٗحٜة بٍكٯة ٗيٰك ؛ أل٣س٨ا 

ُّٞ و٪٫ ٣ىية ٔمٰٜة ٢ٟ اٛى٘ا١  ٩ٟ  ـٖٛ  ُإ١س ٨ٛا أ٠٧ٰسة وٰاوٰة؛  ٞس ال جٕ أل٣س٨ا جعحٕي٢ ٟٔيكس اٛىيٜتا١  ٩ٟي٢ ذي

ٚس اٛع٠ٜياء ٩ا٨ِٔٛياء  ٚس ٩اٛعٔيؿ  ُصي بية ٤ٟي٦  ٩جعحٕي٢ أ٧يٚ اٛعي ٟٔكس اٛصًٰ  ٧٩ٮ ا٠ٛصاٙ اٛف٭ ٯعح٢ٕ اِٛمة ا٠ٛٔكس

ُّٞ ُٮ ا٠ٛؿ١  ٟا ٯعت٨ٰا أ٩ٛ٪ٯة؛  ٯ٤ح٠٪١ إ٬ٛ ا٤ٛؽية اٛعٕكٯة  ٧ف٥ ا٤ٛؽية اٛحٮ جاؼف ا٠ٛياؾق  ٰٜٛٔاٝ باٛيٰعة  اٛحٮ جح

عٜيي٬ اٛٔيايييٚ بييٚ ٩وييٜتة
11

. ٧٩ييفا اٛحعيياقْ بيي٢ٰ ا٠ٛؿٯ٤يية ٩اٛياؾٯيية ٯحصٜسيي٬  بٍيي٘ٚ ٩أييط  أذ٤يياء اّٛييكا  بيي٢ٰ 

ا٠ٛصا٢ٰٛ  ٧٩٪ أٟك ظأك ُٮ جاقٯػ ا٠ٌٛك  اٛعؿٯد  ظٰد ٣الظظ ٗرك  ٧ص٪ٝ اٛٔيايٚ اٛيؿ٩ٯية عٜي٬ اٛع٪أيك 

٤آٓ  بٍ٘ٚ ٟع٘٪ن  عٜي٬ ٨٣٩ي٨ا  الو٠ٰا ُٮ ُحكات ا٠ٛصاعات  ٩جكاش  ٓ٪س  اٛؿ٩ٛة ا٠ٛكٗمٯة  ٠ٜ٣٩ه ٧فا اٛح

ا٠ٛىييح٪٫ اٛىٰاوييٮ  ُييا٠ٛرالَظظ أ١س اٛعكٗييات ا٠ٛسوسىيية ٜٛييؿ٩ٙ جيياجٮ  ؾاي٠يياً  ٟيي٢ األٖييكاٍ  ٩ٛييٰه ٟيي٢ ٩وييٗ 

٤تٜٔياً  ٩ًاٛيياً ٟيا ٗا٣يث اٛعأيك  جيكُٓ أ١ جىيٰتك ع٨ٰٜيا  ٟر اٛع٪أك اٛ٘يك٫ اٛحٮ ج٘٪١  ؾاي٠اً  ٧ؿُاً  ٩ٛيٰه 

ٞ ٯ٤عيث اِٛاويٰ٪١ ٩ا٠ٛكٯ٤ٰي٪١ ٟع٠يؿ اٍٛيٰػ  ع٤يؿ ؾؼ٪ٛي٦ ُيان  اٛياؾٯة  ٧٩فا ويض ٟعاقٔية ُيان ٜٛىيعؿٯ٢ٰ  أٛي

ب )ب٪ٟٜ٪ٖة( ٣ظكاً ٛتيع٦ اٛيؿ٩٭
12

ياٙ إ٣سي٦ ٠ٛيا »ع٦٤:  ٯٔ٪ٙ اإلُكا٣ٮؾؼ٨ٜا ٩ع٦ٰٜ ٟٜ٪ٖة َٟٜ و٠ا٩٭     ُٔؿ ٩ٯٔر

ؾؼيٚ ٟؿٯ٤ية ُييان  ٩عٰٜي٦ ٩عٜيي٬ أِيعاب٦ ا٠ٛيؿقعات اّٛييِك  ٩وي٠ة اٛيييؿا٩  اليعية عٜي٨ٰٞ  ظ٠ٜيي٪ا أ٣ِىي٨ٞ عٜيي٬ 

«اٛحاؾُّ  ب ؾا  اٛعأك   ٩اٛحؽُّْٜ باؼالّ ا٠ٛؿٯ٤ة
13
. 

 ٣ظك عٜٮ اٛىي٠الٛٮ باويحعالء ٗيٰيك إٛي٬ اٛٔياييٚ اٛيؿ٩ٯية  اٛحيٮ اٌيح٨كت بياٛؽك٩ز عي٢ اٛىيٜتة  ٣٩عح٨يا

بياٛ٘ال  إٛياٛة اٛحيٮ ٟي٢ »  ٩ٟيكس  «باأل٩بياي اٛكاًٰية ُيٮ ٌيكس باؾٯية»بآيط اِّٛات ُٮ ٗحاباج٦  ٠ُكس  ٯ٨ِّا 

٩ٓيؿ قبيٗ ب٨٤ٰيا «. اٛكعيا »  ٩ٟيكس  بي «و٠اج٨ا اِٛىْ  ٩اٛؽك٩ز ع٢ اٛتاعية  ٩ٓتي  اٛتكٓيات  ٩ٌي٢س اٌٛياقات

ؾ١٩ أ١ ٯّيٚ بي٦ األٟيك إٛي٬ جِٰ٘ك٧يا٩ب٢ٰ اٛىعٮ ُٮ األقْ باِٛىاؾ  ع٬ٜ ًكاق ٟ٪َٓ بآٮ ا٨ِٔٛياء  ٛ٘ي٢ 
14

  

٨ٜيا ٟىيس٩ٰٛة األ٩ٔيا  اٛىيٰمة اٛحيٮ عكُح٨يا اٛؿ٩ٛية  ٩ٛيٞ ٯٍيا اويحٰعا  اٛؽِٰٜية االشح٠اعٰية ُيٮ ظكٗيات  ٩ٓؿ ظ٠س
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  1أٖك٩ظيات ٩قويايٚ   اٛكبياٖ  ٤ٍٟي٪قات ٰٜٗية اٱؾا  ٩اٛعٜي٪ٝ اإل٣ىيا٣ٰة  ٝ(1912-1851اٌَىلخم ى   19الوئخوغ الوغربمٍ فمٍ الامرى   أظ٠ؿ  اٛح٪ُْٰ 

 586َ   ٧1983ٝ /1403  اٛتيعة اٛرا٣ٰة

11
  اٛتيعية األ٩ٛي٬  بٰيك٩ت  ؾاق اٛتٰٜعية  والوخحمىل  فمٍ ػلقمت الدولمت ب لاب ئمل فمٍ الوغمرباراست فٍ الز بج : الدولت والسلطت والوئخوغ  قظ٠ة  ب٪قٰٓة 

1991ٝ   َ َ30-31  35 

12
 112 -111َ َ   2000ٝ  1ز، الز بج والوخغُلر فٍ بٌُت الدولت الوغربُت الؼهد السؼدٌ  إؾقٯه، أب٪ إؾقٯه 

13
 50َ   1998ٝ  اٛتيعة األ٬ٛ٩  جعْٰٔ عيؿ اٜٛتَٰ اٍٛاـٛٮ  الح اًٌرات الح اٌ بأنب ر هلىك الارى   ٟع٠ؿ اٌّٰٛك، االُكا٣ٮ 

14
 71َ   ٝ. ن  هط لغ الحسي. 80-78َ َ   11445قٓٞ   ٟؽت٪ٖ اٛؽما٣ة ا٠ٰٜٛ٘ة، هط لغ السؼ اة  عٜٮ ب٢ ٟع٠ؿ اٛى٪وٮ  اٛى٠الٛٮ 
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اٛٔيايٚ؛ بٚ ٩ظَس  ٌا٦٣ ُٮ ـٛيٖ ٌيا١ ٌيٰؽ٦ اٛحىي٪ٛٮ  ّٟيتٜط اٛعكابية ٍٛيصي٨ا
15

  ٩جيكٯيك ٟ٪اش٨ح٨يا بياٛٔ٪س   

ُّٚ ٓحيا٨ٛٞ ٠ٗيا ٯياجٮ -ؿٕ ّللاأٯسي-اعٜٞ »ٯٔ٪ٙ عٜٮ اٛى٠الٛٮ:  «. أ١س ٓياييٚ اٛمٟيا١ ٜٗس٨يٞ  أ٩ شٜس٨يٞ  عٜي٬ اِٛىياؾ  ٯعي

اعٜٞ أ٣س٦ ال ٯؽ٬َِ أ١س ًاٛض ٓيايٚ اٛمٟا١  ٠ٗا »٣٩ٔٚ ع٢ ٌٰؽ٦ اٛحى٪ٛٮ ٢ٟ أش٪بح٦ ع٢ أومٜة عيؿ اٛٔاؾق باِٜٛظ: 

ٟرٍا٧َؿ باٛعٰا١  ٠ٗ٩ا ال ٯؽ٬ِ  ظٰد ال ٯ٢٘٠ أ١ ٯؽحَٜ ٦ُٰ اذ٤ا١  ٟح٪ا ٖمي٪١ عٜي٬ اال٠٨٣يإ ُيٮ اٛعّيٰا١؛ ٧٪ 

ض ع٨ٰٜا  ٩ال ٯح٤ا٧٪١ ٠ُٰا ب٨٤ٰٞ ع٢ ٤ٟ٘ك  ُعٜ٪٥ ّس «إـ ال جصؿ ٓيٰٜة ُٮ اٌٛاٛض إال ٧٩ٮ جع٠ٮ أُكاؾ٧ا  ٩جحع
16
 . 

َا جٚر اإلٟاٝ ع٨ٰٜا اٛٔيايٚ  ٨ُٮ جٍح٠ٚ ع٤ؿ٥ ع٬ٜ:  اٌّٛيض  ٩اٛىيكٓة  »٩ظؿسؾ اٛى٠الٛٮ ا٠ٛعاِٮ  اٛحٮ ٯٔر

ٝ ع٬ٜ اإلٟاٝ «. ٠اعة ٩اٛص٠عة٩اٛع٠ٚ باٛكبا  ٩جكٕ اٛص جكٕ اٛٔيايٚ ع٬ٜ ٟا ٧ٞ ع٦ٰٜ ٢ٟ جكٕ »٩ُٮ ٣ظك٥  ٯعكس

«أٟ٪ق اٛؿٯ٢  ٩اٛح٤اُه ُٮ اٛؿ٣ٰا  ٩جعاٖٮ أب٪ا  اٛكبا
17
٩ٯٕاٍ إ٨ٰٛٞ ٢ٟ اوحعؿ٫ اٛىٜتا١ ٢ٟ ٓ٪اؾ٥  ٨ُسالء  .

ُّْ ٨ُٰٞ اٛٔحٚ ٩اٛىيٮ ٯع
18

٢ ٜٛىيٜتة اٛٔاي٠ية؛ إـ ٯيؿؼٚ اجسىعث ؾايك  ٓحاٙ اٛٔيايٚ ٛحٍح٠ٚ ع٬ٜ ٗٚ ا٠ٛعاقٔيٰ  ٩ٓؿ 

ُح٠ي٤ط اٍٛيكعٰة اٛ٘اٟٜية ٛٔحيا٨ٛٞ  ظحي٬ ٯع٤ٜي٪ا اٛعي٪ؾ   ٧سالء  بٍ٘ٚ جٜٔايٮ  ٢٠ٔ ُمة اٛيٌا  ب٤٠تْ ٨ُٔاء اٛؿ٩ٛة 

٧سالء ٢ٟ ا٠ٛعاقب٢ٰ  اٛفٯ٢ ال ٯحعْٔس اإلِالض ٟ  بٔياي٨ٞ عٜي٬ ٌٰٖيا٨٣ٞ   بٚ اعحيك اٛى٠الٛٮ ؛إ٬ٛ شاؾس  اٛتاعة

ُصعٚ ٓحا٨ٛٞ ٟٔؿسٟاً ع٬ٜ ٓحاٙ اِٛ٘ساق
19

ي٦ ) اٛىيٜتا١ اٛعىي٢  ٛ٘٪٣ي٦  هطم لغ السمؼ اة ،. ٩ٓؿ اٟحيؿض  ُيٮ بؿاٯية ٟسِٛن

ؿ  ٩ٟي٪ال٭ اٛ٘يٰيك  اُححط ٦ٜٟ٘ بٔحاٙ اٛيٌا  أٟراٙ: و٠ٰٜا١ ب٢ ٓؿ٩ق  ٩ا٨ٛيك٭  ٩ٟع٠ؿ بي٢ اٛيٍيٰك  ٩ٟي٪ال٭ ويعٰ

ؾ  أٟراٙ: ب٤ٮ ٟتٰك  ٩اٛعٰاٯ٤ة  ٩لعٰك  ٩جاؾال  ٩ ٯث ٯ٪وٮ  ٩ ٯث عحا   ٩ ٯيث  ٩ًٰك٧ٞ  ٢ٟ٩ اٛٔيايٚ ا٠ٛح٠كس

لـٕ  ٩لٟ٪ق
20
 . 

4

يْٜث أظ٘ياٝ  ّس ٝس ُىاؾ اٛٔياييٚ ٟي٢ اٛييؿ٩  باعحيياق٧ٞ أ٧يٚ بٌيٮ  ٩ٓيؿ ُر ٛٔؿ ٌصض اٛى٠الٛٮ أ٧ٚ اٛعكابة  ٩ـ

ييات اِٛٔي٦  ٩ٗحييض اٛىٰاويية  ٠ٛيا ٯحكجسييض عٜيي٬ ٠ٟاقوياج٨ٞ ٟيي٢ ا٣عىيياق ٤ٜٛيان ُييٮ اٛيييالؾ  ٩ؼييكا  اٛ يٌيا  ُييٮ ٟسِٛس

ٚس ٟي٢ اٟح٤ي  عي٢ االوحىيالٝ ٛ،ٟياٝ  ٩ٛيٞ ٯيفع٢ ٛصكٯيا١  اٛؿٯاق  ٩ًالء األوعاق  ٩ًٰك ـٖٛ ٢ٟ أ٣٪ا  اِٛىاؾ  ُ٘

                                                           
15
بممُي الر مم   وقمم  غ الطرَممط أهممي الطممر  قبممل   عيييؿ األظييؿ  اٛىيييحٮ: ٯركاَشيي   ٠ٗييا ٩قؾت ُييٮ ٗحابييات اٱؾا  اٛىييٜتا٣ٰة  ُييٮ ٟ٪ٔيي٪  أظ٘يياٝ اٛعكابيية 

 110-101َ َ   اٛؿاق اٛيٰٕاء  ؾاق ج٪بٔاٙ  االسخؼو ر

16
 72َ   ن  480قٓٞ   ٟؽت٪ٖ اٛؽما٣ة اٛ٪٤ٰٖة، فٍ حكن الخىظُف والوؼوىًت ػٌ َت االسخؼ ًت  عٜٮ اٛى٪وٮ  اٛى٠الٛٮ 

17
 367َ   ٝ. ن  15قٓٞ   ٟؽت٪ٖ اٛؽما٣ة اٛ٪٤ٰٖة ،حٌبُه اون ال حى   عٜٮ ب٢ ٟع٠ؿ اٛى٪وٮ  اٛى٠الٛٮ 

18
 289َ   ا٠ّٛؿق ٣ِى٦ 

19
 207َ   ا٠ّٛؿق ٣ِى٦ 

20
 50َ   ٝ. ن  هط لغ السؼ اة  عٜٮ ب٢ ٟع٠ؿ اٛى٪وٮ  اٛى٠الٛٮ 
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اجَييٚ ٟٔاجٜيية اٛيٌييا  األظ٘يياٝ  ٯٔر
21

ٞ عٜيي٬ ا٠ٛييؿ١  . ٩ٓييؿ ٩شييؿت اٛىييٜتة ُييٮ ٠ٟاقويية  اٛٔيايييٚ ٓتيي  اٛتييكّ  ٩اٛييح٨صُّ

قات  إٔيياُٰةً إل٣ييماٙ أظ٘يياٝ اٛعكابيية ٟيي٢ اٛٔحييٚ  أ٩ اٛٔتيي  ٟيي٢ اٛؽييالٍ  أ٩ ا٤ِٛييٮ ٟيي٢  ؾات  ٟيييكم ٩ٟىييا٣ؿ  اٛح٠ييكُّ

ُع٬ٜ وييٰٚ ا٠ٛرياٙ  ٣ِسيف  األقْ  ٧٩ٮ اٛعٔ٪بات اٛحٮ ظٜسث واقٯة ا٠ِٛع٪ٙ ٰٖٜة اٛع٨ؿ اٛعٜ٪٭ بؿقشات ٟحِا٩جة.

ٚ ظؿس اٛعكابة ُٮ ٩ٛؿ٥ ٟع٠ؿ اٛعاٛٞ  بٔت  ٯؿ٥ ٩قشٜي٦ ٟي٢ ؼيالٍ  ٩ؼيالٙ ع٨يؿ ا٠ٛي٪٬ٛ وي٠ٰٜا١ اٛىٜتا١ إو٠اعٰ

ٝ(؛ أل٣س٨ٞ ُحع٪ا با  ٌاٛة ٰٛالً  ٩وكٓ٪ا اٛئك1813ٓتعث أٯؿ٭ ذالذة قشاٙ ٢ٟ ب٤ٮ عاٟك و٤ة )
22

ٚس ظؿُّ  . ٩ٓؿ ظ

ٟع٠ييؿ اٛ٘حييا٣ٮ  لعييٰٞ اٛما٩ٯيية  ُِييٮ ع٨ييؿ ٧ييفا األؼٰييك ٛٔييٮ اٛعيياٛٞ اٛعكابيية ٯتيسييْ إٛيي٬ ع٨ييؿ ا٠ٛيي٪٬ٛ عيييؿ اٛعِييٰظ 

َعيث قؤ٩ن أعي٪ا١ اٛمق٧ي٪٣ٮ ب٪ظ٠ياق  بعيؿ اٛٔييٓ عٜي٨ٰٞ  ٩برح يكت أٖيكاٍ  اٛ٘حا٣ٰة  ظح٦ِ جعيث اٛىي٪ٖ  ٩ٓرت 

َٜث اٛتكٯٔة اٛحٰٜٔؿٯة ٛ٪َٓ ا٤ٛيمٍ بحٌتيٰه اٛصؿعية ُيٮ  عث أٯؿٯ٨ٞ ٩أقش٨ٜٞ ٢ٟ ؼالٍ  ٩أرع٠  بع٨ٕٞ  ظٰد ٓرت 

يا قييٰه اِٛكٓية اٛعىي٘كٯة ٛصيًٰ  اٛٔاق اِٛايك  ٩ٓؿ ٟات أًٜض ٧سالء ٢٠ٟ ٟس ٓتعث أٖكا٨ُٞ  ٟيا عيؿا ٜٓسية ٟي٨٤ٞ. أ

َعث أو٤ا٦٣ ب٪ظ٠اق   ُٔتعث أٌؿا٦ٓ ظح٬ أـ٦ٰ٣  ٩ٜٓر
23
ا ٟا ـٗك٥ ا٠ٍٛكُٮ ٟي٢ ٗي٪١ ع٨يؿ اٛىيٜتا١ اٛعىي٢ ٛيٞ .  ٟس أ

َعث ٯؿ ٩ال ق شٚ ٢ٟ أ٧ٚ اٛص٤اٯات  ٩اٛىكٓة  ٩ا٠ٛعياقب٢ٰ  ُياٟك  ٟيياٛي ُٰي ٦ٯىِٖ ٦ُٰ ؾٝ أظؿ  ٩ال ٓرت 
24
جؿظٕي٦  

اٛ٪ٓاي  ٩اٛ٪ذايْ اٛحاقٯؽٰة
25

يٚ ٟعآيية أًٜيض اّٜٛي٪َ  ٩ٓتسيا  اٛتيكّ  بيا٤ِٛٮ  ٕس   ٩إ١ ٗا١ ا٠ٛ٪٬ٛ اٛعى٢ ٯِ

ٞس أوييك٥  أ٩ اظحصييال٥  ٛىيييض ٟيي٢  ٚس وييص٢ٰ جيي ٩اٛىييص٢  ٟيي  اٛعٔ٪بيية با٠ٛيياٙ  بييؿٙ عٔ٪بييات اٛعييؿ٩ؾ اٍٛييكعٰة  ُ٘يي

ة ٟي٢ أشيٚ إٖيالّ ويكاظ٦األويا   ٯر٪ظَن ع٦ٰٜ ٟٔؿاق ٢ٟ ا٠ٛاٙ  ٩ٯتاٛض أ٦ٜ٧ باِٛؿٯي
26

. ٩باِٛعيٚ  ؼيالٙ اٛع٨يؿ 

اٛحؽٜٮ اٛحؿقٯصٮ ع٢ اٛعٔ٪بات اٛٔا٣٪٣ٰة  ٗاّٛٔاَ  ٩ٓت  اٰٛؿ  أ٩ اٛكشٚ  أ٩ ٠٧ا ٟعياً  ٩ٛيٞ ٯ٘ي٢  اٛعى٤ٮ  بؿأ

ـٖٛ ٛي٪اعد إ٣ىا٣ٰة ٟكجيتة باٛعٜٞ ٩ٌِٔة اٛىال٢ٰٖ  ٣٩م٩ع٨ٞ إ٬ٛ اٛعِ٪  ٠ٗا جفٗك ا٠ّٛياؾق ا٠ٌٛكبٰية  ٩إ٠٣يا 

ُا٠ٛؽم١ اجص٦ إ٬ٛ جٌكٯٞ األُكاؾ  ٩أٯٕاً اٛٔيايٚ  عييك  ع٪ؾ ع٬ٜ اٛؿ٩ٛة با٤٠ِٛعة  ُ٘ا٣ث جىحيؿٙ با٠ٛاٙ أل٨٣ا ال ج

ُكْ ـعايك ٟاٰٛة ٗيٰك   ٠ٜٗا ِؿق ٨٤ٟا ٟا ٯىحٜمٝ اٛعٔا   ٧٩ف٥ اٛعٔ٪بات ؾاُ  ع٨٤ا عٜٮ اٛى٪ويٮ اٛىي٠الٛٮ 

 ٩أشال٧ا.

                                                           
21
  ّٟيك  ٜٛتي  ٩ا٤ٍٛيك ٩اٛح٪لٯي ؾاق اٛؿع٪    ٩ُساؾ عيؿ ا٤٠ٛعٞ أظ٠ؿ  جعْٰٔ ٩ؾقاوة ّٟت٬ِ ظ٠ٜٮ  غُ د األهن فٍ الخُ د الظلن  أب٪ ا٠ٛعاٛٮ  اٛص٪ٯ٤ٮ 

1979ٝ   َ165 

22
 700َ   ٝ. ن  2ز   ح رَخ الضؼُف، ٟع٠ؿ ب٢ عيؿ اٛىالٝ  اٛكباٖٮ 

23
 173َ   ٝ. ن، ػلً ػخبت الوغرب الحدَذ  ُكؾقٯٖ  ٩اٯىصكبك 

 180َ   ٝ. ن  2ز   الحلل البهُت فٍ هلىك الدولت الؼلىَت  ٟع٠ؿ ب٢ ّٟت٬ِ  ا٠ٍٛكُٮ 
24

  

25
  ٩ٓتعية ٟي٢ اٛعىي٘ك إٛي٬ ٓيٰٜية ب٤يٮ ٟتٰيك  اٛتا٧ك بٜٔاويٞ اٛع٠ياق٭ ا٠ٛكاٍٗيٮ عي٢ ج٪شٰي٦ اٛىيٜتا١ اٛعىي٢ ٖايِية ٟي٢ ا٠ٛعٜية  ويٰٚ ا٠ٛراٙع٬ٜ   ٯك٩٭ 

  ٝ ن  ً م   األهام ى وحح مت اانمىاى فمٍ اسمخٌب   ث وهٌ قم  هىالًم  ال  سمي: ٩ٓتع٪ا قؤ٩ن ا٠ٛياق٢ٰٓ. قاشي   ٩أؼف٩ا ٨٤ٟٞ عؿس  ٟىاش٢ٰ  ٤ُمٛ٪ا ع٨ٰٜٞ

 161َ   ٝ. ن  8ز، االسخاص : . ٩جعؿسخ ا٤ٛاِك٭ ع٢ ٓت  قؤ٩ن عؿؾ ٢ٟ أِعا  ا٨ٛيك٭ بعؿ اٛٔيٓ ع٨ٰٜٞ. قاش 54َ 

26
ٚس اٍٛؽُ ُٮ اٛىص٢  ي٢ٰ باالعحٔياٙ  ٩ُٮ ظاٛة ٟا إـا ظ ٩ٗا٣يث ج٘ياَٰٛ ؼييم٥   أ٩ ٗا٧يٚ أٓاقبي٦  جٔي  عٜي٬ ٗا٧ٜي٦  ٩إٖيالّ اٛىيكاض  ُيإ١س جع٪ٯٕيات ا٠ِٜٛ٘س

 79َ   ٝ. ن  الٌسط الوخرًٍ وهسألت االسخورار  عٜٮ  ا٠ٛع٠ؿ٭: اش اٰٛ٪ٟٮ ع٬ٜ ش٠اعح٦. ق
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  ٩ٛي٪ ب٠٠اقوية بعيٓ اٛظٜيٞ  ٠ُي٢ وكٯا١ أظ٘اٝ اٛىٜتا١ ع٬ٜ اٛٔيايٚ ٔك٩ق  ٌيكعٰة اعحيك اٛى٠الٛٮ

أ١س اٛظٜيٞ اِٛياؾض ال ٯكجِي  ُيٮ اٛٔياييٚ إال بييْعٓ اٛظٜيٞ. ٓياٙ أقويتاٖاٰٛه: ذالذية إ١ ٛيٞ جظ٨٠ٜيٞ »اٛىٰاوة ع٤ؿ٥ 

اٝ ب٠رابة ٧سالء َٟ «ظ٠ٜر٪ٕ: عْيؿٕ  ٩٩ٛؿٕ  ٩ل٩شحٖ  ٩قعٰة اإل
27

ُٮ اٛفٯ٢ ال ٯكجؿع٪١  ُحعؿس٭ اٛعؿس ا٠ٍٛك٩   

ٟصا٩ل  اٛعؿس ا٠ٍٛك٩  ُٮ بعٓ اٛظ٠ٜة قشاء ج٪بية ًٰيك٧ٞ ال »٢ٟ با  وؿ اٛفقاي  ع٤ؿ اٛى٠الٛٮ؛ ٛفٖٛ اعحيك 

ٝ ُييٮ ٟساؼييف  اٛيييك٭ء بصكٯ٠يية ًٰييك٥  ٩ـٛييٖ ُييٮ اِٛٔيي٦ ٯكشيي  إٛيي٬ بييا  وييؿس  بييان ُٰيي٦  عٜيي٬ اٍٛييكٖ اٛييف٭ جٔييؿس

«اٛفقاي 
28

ٞس اإلشكاءات اٛحٮ اجسيعح٨ا اٛ. ٢ٟ٩   :ىٜتة ا٠ٛؽم٣ٰة ُٮ عٔا  اٛٔيايٚ  باإلٔاُة إ٬ٛ ٓحا٨ٛاأ٧

جٜييٖ اٛحييٮ جٔيياٝ عٜيي٬  ظيياؾ ا٤ٛييان  ٧٩ييٮ: اٛعييؿ٩ؾ  ٩اٛحعمٯييكات  ٩اٛييفعايك  ٠ٛيي٢ اقج٘ييض ٟعّييٰة ٟيي٢  -

ا اٛعؿ٩ؾ  ُاوحّٔاء اٛٔ٪ٙ ُٮ ٟٔحٰٕاج٨ا  ٩جِاِيٰٚ ا٠ٛيفا٧ض ُيٮ ِٰٰٗاج٨يا  ٩إٓاٟح٨يا   ٟس ا٠ٛعاِٮ ٠ِٰٗا ٗا٣ث. ُا

يا اٛحعمٯييكات  ٨ُيٮ جاؾٯييات ؾ١٩ اٛعيؿس  ٩أِي٨ٜا ٟي٢ اٛعيمق ٧٩يي٪  ٩أ٩ٓاج٨يا  ٟيفٗ٪ق  ٟس ُيٮ ٗحيض اِٛٔي٦ بإوي٨ا . أ

ٚس ٟا ٰٛه ٦ُٰ ظؿس  ٩ال ِٗاق   ٟي٢ ا٠ٛعاِيٮ  ٯرعآَيض ٟكج٘ي٨يا جعمٯيكاً ٩جاؾٯيياً  بٔيؿق ٟيا ٯيكا٥ اإلٟياٝ أ٩  ا٤٠ٛ   ُ٘

اٛ٪اٛٮ أ٩ اٛٔأٮ
29

٬ اٛ اٛة ٜٛمشيك  ٩ّٟيؿق . ٢ٟ٩ ٧ف٥ اٛعٔ٪بات اإلًكاٝ با٠ٛاٙ  أ٩ ٟا ٯرى٠س فعٰك   ٧٩ٮ أؾا  ُعس

ؾؼٚ ٜٛىٜتة  ٩ٗا١ ٟي٨ٌٜا ٯحِا٩ت ظىض ٣٪عٰة ا٠ٛؽاِٛات ا٠ٛكج٘ية  ٩جف٧ض ا٠ّٛاؾق األش٤يٰة إٛي٬ أ١س اٛيفعايك 

اً ٛيٰث ٟاٙ اٛؿ٩ٛة ٘سٚ ٟ٪قؾاً ٠٨ٟس ٩اٌٛكاٟات ٗا٣ث جٍ
30
. 

ل عٜٮ اٛى٠الٛٮ ٜٛىٜتا١ أ١ ٯ٤م   ي٩ُٮ ٧فا اٛيا   ش٪س يا لاؾ عٜي٬ أٟي٪ا٨ٛٞ ٯي٪ٝ أٟ٪اٙ اٛ٪ال  ٩اٛع٠س اٙ ٠ٟس

جيي٪ٰٛح٨ٞ ُييٮ ٤ٟاِييي٨ٞ  ٩ٛييٞ ٯصعييٚ ـٛييٖ ٟيي٢ اٛعٔ٪بييات با٠ٛيياٙ؛ بييٚ ٧يي٪ اوييحكشا  ٠ٛيياٙ اٛؽمٯ٤يية
31

ُاٰٛٔسيياؾ  ب٠ييا   

ٯح٪اُك١٩ ع٦ٰٜ ٢ٟ اٛىٜتة  ٗا٣٪ا ٯٕاعِ٪١ ٟياٛي إٛكايض ا٠ِٛك٩ٔة ع٬ٜ ٓياي٨ٜٞ  ٩ٯيحيم١٩ اٛىي٘ا١ ٛحعٰٔيْ 

ِيي٪١ ش٠ييَ  إٛييكايض ٩ا٠ٛىييحِاؾات  بييؿ٩ق٧ٞ  قا٠ٗيي٪ا أٟيي٪االً ٖايٜيية ٟيي٢ اٛرييكاء. ٩ا٠ٛ٪ظِيي٪١ ا٠ٛؽم٣ٰيي٪١ ا٠ٜٛ٘س 

ياق  ٧٩يفا  يٜ٪١ ٟي٢ اٛحصس ّس ٩ظاي٨ِٞ  ب٠ا ٯٔيٕ٪١ ٢ٟ اٛكٌا٩٭  ٩ب٠ا ٯؽحٜى٪٦٣ ٢ٟ األٟ٪اٙ اٛع٘٪ٰٟية  ٩ب٠يا ٯحع

                                                           
27
 390َ   ٝ. ن  هط لغ السؼ اة فٍ فلك سُ ست الرئ ست  عٜٮ ب٢ ٟع٠ؿ اٛى٪وٮ  اٛى٠الٛٮ 

28
 67َ   ٝ. ن  ػٌ َت االسخؼ ًت فٍ حكن الخىظُف والوؼىًت  عٜٮ ب٢ ٟع٠ؿ اٛى٪وٮ  اٛى٠الٛٮ 

29
. ٩ٓؿ شعٚ ا٨٠ٛؿ٭ ب٢ و٪ؾ  اٛحعمٯكات ُٮ ا٠ٛعاِٮ ٟ٪ٗ٪ٛة ٛ،ٟاٝ ُٮ ش٪ابي٦ اٛيف٭ 166َ   ٝ. ن  األهن فٍ الخُ د الظلنغُ د   أب٪ ا٠ٛعاٛٮ  اٛص٪ٯ٤ٮ 

٦ ب٦ وساٙ جعؿٯد اٛصًٰ. ٯركاَش  ّس  354َ   ٝ. ن  5ا٠ٛصٜسؿ   ح رَخ حطىاى  ٟع٠ؿ، ؾا٩ؾ: ؼ

30
 322َ   ٝ. ن، ًوىهس قبُلت بٌٍ هطُر: ب لاب ئل فٍ الارى الخ سغ ػ ر آر ر الخدنل األجٌبٍ فٍ الوغرب ػلً ػلق ث الوخرى  اٛعكبٮ  ا٤ٰ٤ٗط 

31
ٔي٢٠ ٟص٠ي٪  جعيث   ُيٮ اٛكبياٖ  ٩  ج٪شيؿ ٣ىيؽة ٤ٟي٦   غ  9566ض قٓيٞ   غ  ٝ  جىاب هحود الؼربمٍ ال  سمٍ: ظ٪ٙ اٛعٔ٪بة ُٮ ا٠ٛاٙ ٩با٠ٛاٙ. ا٣ظك 

بع٤ي٪ا١ )ٟي٢   1999ٝوي٤ة   9عيؿؾ   ُيٮ جتي٪ا١  فمٍ هئلمت يلُمت اِاابُيٮ ٟٔياٙ ٣ٍيك٥   . ٩ٓؿ ج٤ا٩ٙ ٧فا اٛص٪ا  باٛؿقاوة عييؿ اٛؽياْٛ اظ٠يؿ4246١٩قٓٞ 

٠ٗيا ج٤يا٩ٙ اظ٠يؿ١٩ ا٠ٛ٪ٔي٪  ٣ِىي٦   ش٪ا  أبٮ ٟع٠ؿ اٛعكبٮ اِٛاوٮ ُٮ ٟىاٛة اٛعٔ٪بة با٠ٛاٙ ٠٣٪ـشاً(  ٧ ٩11 ٣10٪الٙ اٛحعمٯكات با٠ٌٛك  ُٮ اٛٔك٢ٰ٣ 

٨ّا ٛحعْٰٔ ٗحا  ) ّس  م وهٌئ ة الخىاص والؼىام فمٍ رال بب حمت بغمرام هوٌ الئٌ َم ث وااجمرام  َم اة ػلمً هم  شمرع   همي هط لغ اًُِٮ اٛؿقاوة اٛحٮ ؼ

 ٤ٍٟ٪قات ٩لاق  األ٩ٓاٍ ٩اٍٛس١٩ اإلوالٰٟة.  ٧ (833ٜٛٔأٮ أبٮ اٛعيان أظ٠ؿ ا٠ٍٛا  ا٤٨ٛحا٣ٮ )ت   الحدوا واألحك م 
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اؾ ق ٟحك٩ٗيات ٧يسالء  وي٪اء ع٤يؿ األٟك ٛٞ ٯ٢٘ ًايياً ع٢ باٙ اٛىٜتا١  ٤٘ٛس٦ ٯصؿ ٦ُٰ ٤ِٟعح٦  ُحكا٥  ٧ال٨ٗيٞ  ٯّر

أٝ ع٤ؿٟا ٯك٫ أ٣س٨ٞ ٓؿ أٜٗ٪ا ٢ٟ األٟ٪اٙ  ٩أُكٖ٪ا ُٮ ـٖٛ  ظح٬ أرجؽ٠٪ا ع٬ٜ ظىا  اٛكعٰسية
32
٩ٟي٢ ا٠ٛعيك٩ٍ  .

أ١س عايالت اٛٔر ٰساؾ ٗا٣ث بؿ٩ق٧ا جىحِٰؿ ٢ٟ وٜتة ٓكٯي٨ا  ٩ٟي٢ ويت٪ج٦ ُيٮ ج٠٤ٰية ذك٩اج٨يا  ٩ٟكا٠ٗية عٔاقاج٨يا. 

٠حَٜٖ بعؿ اؾق ا٠ٛحا  ا٠ٛر اؾ ٩أٓاقب٨ٞ  ٜٗس٠ا عيمٙ ٓاييؿاً  ٩ٗا١ ا٠ٛؽم١ ا٠ٛكٗم٭ ٯّر ٍّٚ ٢ٟ اٛٔ٪س اٛؿؼ٪ٙ ُٮ اٛ٪الٯة ٛ٘

ٚس ا٠ٜ٘ٛية ا٠ٛؽم٣ٰية ي٪٥ ُيٮ ظي أ٩ ٧ٜٖ؛ أل١س ا٠ٛحا  ا٠ٍٛاق إ٦ٰٛ ج٠ٜ٘س
33

  ُٔيؿ ٗيا١ اٛىيٜتا١ ٯَعيؿس ٟيا ٯ٪شيؿ ُيٮ ظي٪ل  

األٟي٪اٙ  ؼؿسا٦ٟ  ٢ٟ أٟ٪اٙ ٩ذك٩ات لايؿ  ع٬ٜ ٟا ٗا١ ع٤ؿ٧ٞ ٯي٪ٝ جي٪ٰٛح٨ٞ  ٟي٢ أٟيالٕ ا٠ٛؽيم١  ٟيا ؾاٝ أ١ جٜيٖ

٣يث عٜي٬ ظىيا  ٤ّٟيي٨ا ٩اٛرك٩ات ٓؿ ش٠عيث ٟي٢ اٛٔيٰٜية  ٩ج٘٪س
34

. ٩ٯيكؾسؾ اٛعي٪اٝ  ٟيرالً  ٌيعيٰاً قايصياً ُيٮ ٧يفا 

«اش٠يي  ٩اؼييم١ ظحيي٬ اٯصييٮ ا٠ٛؽييم١»اٛىييٰاّ: 
35

َس  ٩ٟيياٙ  . ٩ٛييٞ ٯ٘يي٢ ا٠ٛؽييم١ ٯ٠ٰسييم بيي٢ٰ ٟيياٙ ا٤٠ٛ٘يي٪ب٢ٰ اٛؽييا

ٚس األٟحعية ٩ا٠٠ٛحٜ٘يات  اٛحيٮ ج ٪شيؿ بعي٪لج٨ٞ  ٩ٯييكق اٛىي٠الٛٮ ـٛيٖ بياؼحالٖ اٛؿ٩ٛة  ُا٠ّٛاؾق  جٍح٠ٚ ع٬ٜ ٗي

ْس  ة باألٟ٪اٙ ا٠ٛرىحِاؾ  ٢ٟ اٛ٪الٯة  ُٰ٘٪١ ـٖٛ ُيٮ ٣ظيك٥ ٗاالويحكشا  ٜٛعي ِس أٟ٪ا٨ٛٞ اٛؽا
36

٧٩يف٥ اٛعٔ٪بيات ٛيٞ   

ة بٰٔساؾ ٩٩ال  اٛي٪اؾ٭  ٩إ٣س٠ا اٌح٠ٜث ع٬ٜ اٛع٪أك أٯٕاً  ُٔؿ ـاّ ٟكاقج٨ا عؿؾ ٢ٟ اٛ٪لقاء. ِس  ج٢٘ ؼا

٨ا اٛٔيايٚ اٛعاِٰة  بعؿ ٬ٜ اٛص٠اعات  ٨٤ٟ٩ا: جٜٖ اٛحٮ جٔاٝ ع - ٍ اٛىٜتة ُٮ ا٤ٌٛايٞ اٛحٮ جؽِٜس ْس جّكُّ ظ

ا٨٣ما٨ٟا ٩ُكاق٧ا ٢ٟ أقْ ا٠ٛ٪اش٨ية  ٩جٍيح٠ٚ عٜي٬ ا٠ٛعاِيٰٚ اٛمقاعٰية  ٩قؤ٩ن ا٠ٛاٌيٰة  ٩األٟحعية  ٩ٓيؿ 

٨ا ٠٠ٛح ٜ٘ات ا٠ٛؽم١  ٠ٗا ظّٚ جحسى  اٛعٔ٪بة إ٬ٛ ا٣حما  األقأٮ ٢ٟ ٓياي٨ٜا  ٩إٓتاع٨ا ٛٔيايٚ أؼك٫  أ٩ ٠ٔس

اً عٜي٬ ا٣حِأيح٨ا1862ٜٛكظا٤ٟة  عٔض ظكٗة اٛىٜتا١ ٟع٠ؿ ب٢ عيؿ اٛكظ٢٠ إ٨ٰٛيا وي٤ة ) ٝ( قؾس
37

. ٩ُيٮ بعيٓ 

ؾ اٛىٜتا٣ٮ إ٬ٛ ظؿس اٛفق٩  بتكؾ اٛٔيٰٜة ع٢ ٟصا٨ٛا  ٩جٍحٰح٨ا  ٠ٗا ٧٪ ظاٙ ٓيٰٜة اب٢ أبٮ  األظٰا١  ٓؿ ٯّٚ اٛحٍؿُّ

ؾ٧ا إ٬ٛ اّٛيعكاء1782ؿ ب٢ عيؿ ّللا و٤ة )اٛىيا   اٛحٮ أ٩ٓ  ب٨ا اٛىٜتا١ ٟع٠ ٝ(  ٩ٌكس
38

. ٩ُيٮ ع٨يؿ اٛىيٜتا١ 

٘سك ُٮ ٟعآية أ٨ٜ٧ا  الو٠ٰا بعؿ ُكاق لعٰٞ  ٝ( 1829عيؿ اٛكظ٢٠  ٩بعؿ ا٣حّاق٥ ع٬ٜ اٛما٩ٯة اٍٛكاؾٯة و٤ة ) ُ

ٰة اٛىيٜتا١  اٛما٩ٯة ا٨٠ٛؿ٭ اٍٛكاؾ٭ إ٬ٛ اّٛعكاء  ٢٘ٛ ٟىاٛة ٟعآية األجيا  أذياقت ٣ٔاٌياً ٩شيؿاالً ٩ويٗ ظاٌي

اً ٜٛصيؿٙ اوحٍياق  ظ٪ٙ ٩ش٪  اّٛٔاَ ٢ٟ عؿ٦ٟ  ٩ٗا١ اٛىٜتا١ ٯ٠ٰٚ إٛي٬ ُ٘يك  االٓحّياَ. ٩ٛ٘يٮ ٯٕي  ظيؿس

                                                           
32
 63  38َ َ   ا٠ٌٛك   ّإُكٯٰٔا اٍٛك  ػلً ػخبت الوغرب الحدَذ  ُكؾقٯٖ  ٩اٯىصكبك 

33
  اٛكبياٖ  ٰٜٗية اٱؾا  ٩اٛعٜي٪ٝ اإل٣ىيا٣ٰة  ؾبٜي٪ٝ اٛؿقاويات اٛعٰٜيا  م19الرح هٌت وػلقخهن ب لوخرى فٍ الٌصف الز ًٍ هي الامرى   عيؿ اٛكلاّ  اّٛؿٯٔٮ 

 128َ   1989ٟٝ٪وٞ   إٌكاٍ إبكا٧ٰٞ ب٪ٖاٛض

34
 556 َ  ٝ. ن، 19الوئخوغ الوغربٍ فٍ الارى   أظ٠ؿ  اٛح٪ُْٰ 

35
 128َ   ٝ.ن  م19الرح هٌت وػلقخهن ب لوخرى فٍ الٌصف الز ًٍ هي الارى   عيؿ اٛكلاّ  اّٛؿٯٔٮ 

36
 47َ   ٝ. ن  االسخؼ ًت ػٌ َت  عٜٮ اٛى٪وٮ  اٛى٠الٛٮ 

37
 66َ   2013ٝ  اٛتيعة اٛكابعة  ٤ٍٟ٪قات ؾُاجك اٛعٜ٪ٝ اإل٣ىا٣ٰة  الرح هٌت بُي الوخرى والابُلت  عيؿ اٛكظٰٞ  اٛعتك٭ 

38
  ٓىيٞ اٛؿقاوية  جعٰٔيْ ٟع٠يؿ ا٤ّٟي٪ق  1ز، البسمخ ى الئم هغ لكملل ًمىع حسمي  ٟع٠يؿ  اٛىيياعٮ. 68َ  ؾاق اٛرٔاُية  7ز  االسخاصم   أظ٠يؿ  ا٤ٛاِك٭ 

 26َ   ٟكٓ٪٣ة  اٛكباٖ  ٰٜٗة اٱؾا  ٩اٛعٜ٪ٝ اإل٣ىا٣ٰة  أٖك٩ظة ؾٗح٪قا 
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اٛع٠ٜاء  اٛفٯ٢ أش٠ع٪ا ع٬ٜ عؿٝ ٟساؼفج٨ٞ ب٠ا بؿق ٢ٟ لع٨٠ٰٞ  ٟىح٤ؿٯ٢ ُٮ ـٖٛ إ٬ٛ أ١س أ٧يٚ اٛما٩ٯية اٍٛيكاؾٯة 

ٯيؿؼ٨ٜٞ ُيٮ بيا  اٛعِي٪ ع٤يؿ ا٠ٛٔيؿق   ٩ٯ٤ِيٮ عي٨٤ٞ شاؤ٩ا إٛي٬ اٛىيٜتا١ ٖياٛي٢ٰ اٛعِي٪ ٩اّٛيِط ٓييٚ ٧يم٨ٟٞ  ٟيا 

٩ش٪  اٛعٔا   ٩ٓؿ أؼف اٛىٜتا١ بكأٯ٨ٞ  ٩اٗح٬ِ ب٨ؿٝ اٛما٩ٯة  ٣٩ٔٚ أ٨ٜ٧ا إ٬ٛ بىٰٗ الًاق
39
. 

  ٩ا٣ّييٰاع٨ا  عٔييض أ٭س ظكٗيية وييٜتا٣ٰة  أؾاء اٛحع٪ٯٕييات شييك٫ اٛحٰٜٔييؿ  بعييؿ اوحىييالٝ اٛٔيايييٚ ٜٛىييٜتة

ٚس ٟيا ؼىيك٥ ُيٮ ظ٠ٜحي٦ اٛعىي٘ كٯة؛ بيٚ جٕياعَ اٛعٔ٪بية ٜٛمشيك  ٩عيؿٝ اٛح٘يكاق  ٧٩يٮ ج٘ياَٰٛ ٠ٜٛؽم١ ع٬ٜ ٗي

ٜة. ٩جِكْ اٛفعايك  أٯٕاً  ع٬ٜ اٛٔيايٚ ُٮ ظاٛة ٟا إـا جؽٜسيَ  رٔٚ أِالً بإٛكايض ا٠ٛسشس جٕاٍ إ٬ٛ ٗا٨ٜ٧ا ا٠ٛر

قشاالج٨ا ع٢ ا٠ٍٛاقٗة ُٮ اٛعكٗة  أ٩ ُٮ ظاٛة قُٕي٨ٞ اال٣ٕي٠اٝ إٛي٬ ا٠ٛعيالت ا٠ٛؽم٣ٰية  أ٩ شيكاء االٟح٤يا  

٢ إقواٙ ا٠ٛ٪٣ة ٨ٛا. ٢٘ٛ جي٬ٔ أ٧ٞ اٌٛكاٟات  جٜٖ اٛحٮ جِكْ ع٬ٜ اٛٔيايٚ ٩اٛؿ٩ا٩ٯك ٜٗس٠ا ٩ٓ  ويت٪ أ٩ ٨٣يض ع

ٜٛٔ٪اُٚ  أ٩ ا٠ٛعاٙ اٛحصاقٯة  أ٩ ا٠ٛعاِٰٚ اٛمقاعٰة  أ٩ ٩ٓ  إجالٍ ٠٠ٛحٜ٘ات اٌٰٛك أل٭س وييض ٗيا١  ُٔيؿ ٗا٣يث 

ٚس ا٠ٛؽاِٛات اٛحٮ ٯكج٘ي٨ا ٚ ا٠ٛىس٩ٰٛة ع٢ ٗ أُكاؾ٧ا ُٮ ا٠ٛصياٙ اٛحياب  ٨ٛيا  ُٜيٞ ٯ٘ي٢ ا٠ٛؽيم١ ٯٜ٘سيَ  اٛٔيٰٜة جحع٠س

٣ِىيي٦ اٛيعييد عيي٢ ا٠ٛعحييؿٯ٢  ٩إ٣س٠ييا ٯٜييمٝ ٓيٰٜحيي٦ بحعيي٪ٯٓ ٟييا ٔييا  أ٩ ٨٣ييض ٟيي٢ ٟاٌييٰة  أ٩ ٟعاِييٰٚ  أ٩ ٟيي٪اؾ 

ي عٜيٮ اٛى٪ويٮ اٛىي٠الٛٮ ٜٛىيٜتة ٧ييف٥  جصاقٯية  ٩ٓيؿ ٯتياٛي٪١ بياؾاء جع٪ٯٕيات ٟٕياعِة عٔ٪بية ٨ٛييٞ  ٩ٓيؿ وي٪س

ؾا٠٠ٛاقوات ُٮ اٛحعاٟ   «جىييسض ُيٮ إجيالٍ ٟياٙ ٩شيض عٰٜي٦ ًكٟي٦»أل٣س٦  ُٮ ٣ظك٥  ٟي٢  ؛ ٚ ٟ  اٛٔيايٚ ا٠ٛح٠كس

ٯاؼف ٢ٟ ٟا٨ٛٞ ٟا ش٨سم ب٦ اٛصٰ٪ي اٛحٮ ٓاج٨ٜٞ ب٨يا؛ أل٣س٨يٞ بيٌي٨ٰٞ ٟحىييسي٪١ ُيٮ إجيالٍ بٰيث »ُٔؿ شعٚ ٛ،ٟاٝ أ١ 

«ا٠ٛاٙ  ُع٨ٰٜٞ ٠ٔا١ ـٖٛ ٢ٟ ا٠ٛاٙ اٛف٭ ب٢ٰ أٯؿٯ٨ٞ
40
. 

٩ٓؿ ٗا٣ث اٛىٜتة ا٠ٛؽم٣ٰة جياٛي ُٮ إًكاٝ اٛٔيايٚ  ُحٜم٨ٟٞ بؿُ  ٟياٛي ٟاٰٛة ٗيٰيك   ٩ٟىيح٤ؿ٧ا ُيٮ عيؿٝ 

٩ا بي٦ شٰ٪ٌيي٨ٞ اٛحيٮ ٓياجٜ٪٧ٞ ب٨يا»قؾس أٟي٪ا٨ٛٞ إٛي٨ٰٞ  ظىيض اٛىي٠الٛٮ   «أ٣س٨ييا ال جِيٮ ب٠يا ش٨يمس
41

ياٍ إٛيي٬  . ٩ٯٕر

ا  ُٕالً ع٢ جٔؿٯٞ عيؿؾ ٟي٢ قشاالج٨يا ٜٛؽؿٟية ُيٮ اٛعٔ٪بة با٠ٛاٙ إٛماٝ اٛٔيايٚ بؿُ  عؿؾ ٗيٰك ٢ٟ اٛؽٰ٪ٙ بٜ٪ال٨ٟ

 اٛصًٰ اٛىٜتا٣ٮ.

6

ب٤٠تييْ اِٰٛٔيي٦ اٛىٰاوييٮ  عٜيي٬  ٰٛييات ا٠ٛؽييم١ ٕٛيييٗ اٛٔيايييٚ  ٩ِيي٪ي اٌٛكاٟييات  ؾاُيي  عٜييٮ اٛىيي٠الٛٮ

ٚس اٛٔياييٚ ا٤٠ٛحِٕية ٔيؿ ويٜتة ا٠ٛؽيم١  ٟي٢  ٩اٛعٔ٪بات با٠ٛاٙ  ٩ُٮ ا٠ٛاٙ  ٩ٖاٛض بحع٠ٰٞ ٧ف٥ األظ٘اٝ عٜي٬ ٗي

                                                           
39
أٖك٩ظية ٤ٰٛيٚ   م 1859-1822ػهد هىالٌ ػبمد المرحوي بمي ا م م  : الارى الخ سغ ػ رالوخرى والوئخوغ فٍ الٌصف األول  هي   ؼؿٯصة ب٢ ب٪و٨ٜاٝ 

 240 -239َ َ   2006ٝ -2005ٟ٪وٞ   ٟكٓ٪٣ة  إٌكاٍ عالٙ اٛؽؿٯ٠ٮ  اٛؿٗح٪قا٥ ُٮ اٛحاقٯػ

40
 32َ   ٝ. ن  االسخؼ ًت ػٌ َت  عٜٮ اٛى٪وٮ  اٛى٠الٛٮ 

41
 32َ   ا٠ّٛؿق ٣ِى٦ 
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ؾ ٟكس  أؼك٫  ُٔؿ شعٚ ـٖٛ ّٟ٪ًاً ٯىح٤ؿ إ٦ٰٛ ا٠ٜٛ٪ٕ  ٘سك ُٮ اٛح٠كُّ اٛعٜ٪ٯ٪١ ُٮ عؿٝ با  وؿس اٛفقاي   ظح٬ ال جِ

ؾست إ٨ٰٛٞ أٟ٪ا٨ٛٞ  ٛ٘ا١ ـٖٛ ويياً ٛيٌيٮ ًٰيك٧ٞ  ُعيؿٝ قؾس أٟي٪ا٨ٛٞ ُٰي٦ ويؿ  »قؾس األٟ٪اٙ إ٬ٛ اٛٔيايٚ  بٔ٪٦ٛ:  ُٜ٪ قر

ًَ بٌيي٨ٰٞ  ٩اٌٛاٛييض عٜيي٬ اٛٔيايييٚ عييؿٝ األٟييا١  أ٩ ٯييكؾُّ ٨ٛييٞ ا٠ٛيياٙ إـا  ٛحٜييٖ اٛفقٯعيية  ٩ال ٯييكؾُّ إٛيي٨ٰٞ إال إـا ٛييٞ ٯؽيي

ٚس اٛ٪ش٪٥ ا٠ٛا٣عية ٟي٢ قؾس أٟي٪ا٨ٛٞ  ُٔيؿ اجسىي  اٛؽيكّ اوح٬٤ٌ ع٦٤ اإلٟاٝ  ٩ا ٌٛاٛض عؿٝ االوح٤ٌاء. ٩ٓؿ اشح٠عث ٗ

ع٬ٜ اٛكآ  ُٮ ٓيايٚ اٛمٟا١  ظح٬ أُح٬ ٗرٰك ٢ٟ ا٨ِٔٛاء بِ٘ك بع٨ٕٞ  ٩ٟا ـٗك٥ ٌٰؽ٤ا )اٛحىي٪ٛٮ( ُيٮ عيؿٝ قؾس 

٩ً٪ًياء  ٖاعية اٛىيٜتا١ ع٤يؿ٧ٞ  أٟ٪ا٨ٛٞ ٠ٛا ـٗك  قأٯ٤ا٥ عٰا٣اً ُٮ ٓحاٙ ًٰاذة  ٩ ٯث ٯ٪ويٮ؛ إـ اٛص٠ٰي  أ٩بياي

َ  هلل  ٓاج٨ٜٞ ّللا با٣ٰا  اٛ٘ال  «ٟعّٰة  ٩ٟاؾض اٛىٜتا١ ٢ٟ ا٠ٛى٢ٰ٠ٜ ع٤ؿ٧ٞ عا
42
٠ُا ظكاٝ ع٬ٜ اإلٟياٝ ُيٮ  .

ش٠ٰي  أٟي٪اٙ ٧يسالء ٩أقٔي٨ٞ »َُعىَض جعيٰك٥  «. أ١ ال ٯاؼف٧ٞ با٠ٛاٙ»ا٤٠ٛحِٕة « إـا ٓؿق ع٬ٜ اٛٔيايٚ»٣ظك٥ 

٨ٜٗٞ ًاِي٪١ واقٓ٪١ ٩ٟعاقب٪١  ٯص٪ل ٨ُٰٞ ٛ،ٟاٝ ٟا ٓا٦ٛ ّللا ُٮ »ُٮ ٣ظك٥  ٩ٓيايٚ ا٠ٌٛك   «. ٛيٰث ا٠ٛاٙ

«اٛف٭ ٯىع٬ ُٮ األقْ ُىياؾاً 
43

. ٩ٓيؿ ٌياقٕ عٜيٮ اٛىي٠الٛٮ ب٤ِىي٦ ُيٮ اٛعؿٯيؿ ٟي٢ اَٛعكٗيات ب٨يؿٍ إؼ٠اؾ٧يا  

ٟياٝ عٔ٪بية ٩قوٞ  أظٰا٣اً  اٛؽتٗ اٛحيٮ ٯصيض اجسياع٨يا ٜٕٛٔياء ع٨ٰٜيا  ٩ال ٯصي٪ل  ُيٮ ٣ظيك٥  بحاجياً  أ١ ٯحيكٕ اإل

ٜٞ اٛٔيايٚ  ُفإ عصم  ال ظ 
44
ٕر    ٭ اٛٔياييٚ  ُحك ية  بيكأ٭ اٛىي٠الٛٮ  ٯٔي٪س ٟس أٖكاٍ ا٠٠ٜٛ٘ة ؾ١٩ شكٯا١ األظ٘اٝ اٛحا

اٙ ٠ٗا ٰٓٚ جعض ٗرٰك ٦ُٰ ٣ِ  ٰٜٓٚ؛ أل٣س٦ ٯرىك٭ اِٛىاؾ إ٬ٛ ًٰك٧ٞ  ُٰ٘٪١ االٌحٌاٙ ب٨يٞ ٟي٢ »ا٠ٛىحعّٰة   ُال ٯٔر

 ٖٜ «أ١ ٯ٘٪١ اٛص٠ٰ .. ٗكشٚ ٩اظؿبا  وؿس اٛفقاي ؛ إـ اٛىكس ُٮ ا٠ٛر
45
ٛ،ُكاٖ ُٮ اٛع٤يَ ٩ُٮ ٧فا اٛٔ٪ٙ جيكٯك . 

 اٛعى٘ك٭ ٩ا٠ٛاؾ٭  اٛف٭ جىحؽؿ٦ٟ اٛىٜتة ٔؿ ٧ف٥ اٛٔيايٚ.

٩اٛعٔ٪بة با٠ٛاٙ  ٩ُٮ ا٠ٛاٙ  ٢ٟ إٛٔاٯا اٛؽالُٰة ب٢ٰ ا٨ِٔٛاء ا٠ٌٛاقبة  ٤ٟف اٛٔك١ اٛحاوي  ا٨ٛصيك٭  ٩ٓيؿ 

ُإ١ ٜٓث اٛعٔ٪بية با٠ٛياٙ » ِاً ُٮ ـٖٛ ُح٪٫ ٟع٠ؿ اٛعكبٮ اِٛاوٮ بٔ٪٦ٛ:أشال٧ا عٜٮ اٛى٠الٛٮ  ٩ؾاُ  ع٨٤ا  ٟؽاٛ

ُٮ اٛع٠ٚ اِٛاوٮ أ٣س٨ا ال جص٪ل؛ إـ ٓاٙ ٩ٛٞ جصم عٔ٪بة با٠ٛاٙ.. ٜٓث ٗيالٝ اٛع٠يٚ اعحكٔي٦ ٌياقض اٛع٠يٚ  ب٠يا ال 

ط ٧يي٪  ٩ًٰييك٥ ٟيي٢ اٛع٠ٜيياء أ١س اٛعٔ٪بيية با٠ٛيياٙ جصيي٪ل «ٟمٯييؿ عٰٜيي٦  ٩ِييعس
46
٩ٯّٔييؿ بٍيياقض اٛع٠ييٚ ٟع٠ييؿ  .

اٛىص٠ٜاوٮ
47

  اٛف٭ ٩َٓ ع٬ٜ ش٪ا  ٤ٟى٪  إ٬ٛ اٍٰٛػ ٟع٠ؿ اِٛاوٮ  ُٮ ٩قٓات  ٟاٙ ٦ُٰ إ٬ٛ شي٪ال اٛعٔ٪بية 

ق إٓاٟة اٛعؿ٩ؾ. ٩ٓؿ ٣ٔٚ ٦٤ٟ ٓ٪٦ٛ:  ا٠ٍٛا٧ؿ  ُٮ اٛ٪ٓث  أ١س اٛٔيايٚ بعٰؿ  ع٢ ج٤ِٰف اٛم٩اشك ٨ُٰا  »با٠ٛاٙ ع٤ؿ جعفُّ

ٚس إٛيك٩ق ؛ أل١س ٨ٰ٨٣٩ٞ ؾ١٩ لاشك ال ٯيسذسك  ُاٛعٔ٪بية با٠ٛياٙ  ٩إ١ ٗا٣يث ٤٠ٟ٪عية  ٛ ٤٘س٨يا ُيٮ ٧يفا اٛمٟيا١ ٟعي

                                                           
42
 33 -32َ َ   ا٠ّٛؿق ٣ِى٦ 

43
 18َ   30قٓٞ   ٟؽت٪ٖ اٛؽما٣ة ا٠ٰٜٛ٘ة  رس لت فٍ الئه ا  عٜٮ اٛى٪وٮ  اٛى٠الٛٮ 

44
 390َ   ٝ. ن  هط لغ السؼ اة فٍ فلك سُ ست الرئ ست  عٜٮ ب٢ ٟع٠ؿ اٛى٪وٮ  اٛى٠الٛٮ 

45
 67-66َ َ   ٝ. ن  ػٌ َت االسخؼ ًت فٍ حكن الخىظُف والوؼىًت  عٜٮ ب٢ ٟع٠ؿ اٛى٪وٮ  اٛى٠الٛٮ 

46
 54 -53َ َ   ٝ. ن  هٌخهً الٌاى  وه خهً الٌاى   عٜٮ  اٛى٠الٛٮ 

47
 واّ ٦ُٰ اِٛح٪٫ اٛصؿٯؿ  ٠ٛع٠ؿ اٛعكبٮ اِٛاوٮ.  ٠ٛع٠ؿ ب٢ أبٮ اٛٔاوٞ اٛىص٠ٜاوٮ ٌكض ٣ظٞ ع٠ٚ ُان 
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اٛ٪آ  با٠ٍٛا٧ؿ  أ١س اٛٔيايٚ اٛحٮ ال ج٤ا٨ٛا األظ٘اٝ ال ج٢٘٠ ٨ُٰا اٛعٔ٪بة ُٮ األبؿا١؛ أل٣س٨ٞ ال ٯفع٤٪١ ٢٠ٛ قاٝ ـٖٛ 

ٝس ا٠ّٛيٜعة  ٠ٗيا أ ١س ٨٤ٟٞ  ٩٩ٓ  اٛٔت  با١س إقاؾ  ج٤ِٰف ـٖٛ ٟ٪ٓ  ٠ُٰا ٧٪ أؾ٬٧ ٩أٟكُّ ٢ٟ اِٛح٢  ُّاق ُع٨ٜيا عيا

ٝس ا٠ِٛىؿ  «جك٨ٗا عا
48
 . 

قؾس ب٨ا اٍٰٛػ اٛعكبٮ اِٛاوٮ ع٬ٜ وساٙ بؽّ٪َ ٟيا عكُحي٦ بعيٓ ا٤٠ٛياْٖ اٛيؿ٩ٯية ٟي٢ ٧٩ف٥ اِٛح٪٫ 

ٌٰٖييا١ اٛٔيايييٚ  ٩ٰٓا٨ٟييا بٔتيي  اٛتكٯييْ  ٨٣٩ييض األٟيي٪اٙ  ٨ُييٚ ٯصيي٪ل اوييحع٠اٙ عٔ٪بيية ا٠ٛيياٙ ٩وييٰٜة لشكٯيية 

ق اٍٛيٰػ ٧يفا اٛصي٪ا  ُيٮ ) ٧ي (  ٧٩ي٪ ٟىياُك إٛي٬ اّٛٔيك اٛ٘يٰيك 1309عياٝ  قبٰي  اٛريا٣ٮ 9ٜٕٛك٩ق . ٩ٓؿ ظيكس

ب٠٪ٔ  ٢ٟ بالؾ ب٤ٮ ٗكُٗ
49

  ٧٩ٮ اِٛح٪٫ اٛحٮ ٯّٔؿ ب٨يا عٜيٮ اٛىي٠الٛٮ جّيعٰط اٍٛيٰػ اِٛاويٮ ٠ٛيا وييْ أ١ 

٠ٗا اوح٤ؿ اٛى٠الٛٮ إ٬ٛ ُح٪٫ اٛيكلٛيٮ اٛحيٮ ؼياَٛ  أُح٬ ب٦ بعؿٝ ش٪ال اٛعٔ٪بة با٠ٛاٙ  ٩أ٣س٨ا ٤ٟى٪ؼة باإلش٠ا .

ٝ  ُييٮ ش٪ابيي٦ عيي٢ أوييمٜة اٛٔيياؾق  ش٪ابيياً ٯحعٜسييْ  ٩اُييْ ُحيي٪٫ ٌييٰؽ٦ عٜييٮ اٛحىيي٪ٛٮ ٨ُٰييا ع٠ٜيياء جيي٪٣ه  ٩ اٛييف٭ ٓييؿس

اً ٟعٜ٪ٟياً ال جصي٪ل ُٰيي٦  ٙ  ظٰييد شعيٚ ٟيا ٌيكس  ّللا ُٰيي٦ ظيؿس باٛعٔ٪بية با٠ٛياٙ  ُيٮ اِّٛييٚ اٛؽياٟه ٟي٢ اٛييا  األ٩س

٦ اٛحاؾٯييض ٩اٛحعمٯييك باالشح٨يياؾ ٯرعآَييض اٛعٔ٪بيية با٠ٛيياٙ اجِآيياً  إال إـا جعييفسق إٓاٟح٨ييا  ُٰرعآَييض با٠ٛيياٙ ظ٤ٰمييف  ٩ٟييا ُٰيي

با٠ٛاٙ ٟتٜٔاً 
50
ع٬ٜ ٢ٟ ٓاٙ ب٤ىػ اٛعٔ٪بة با٠ٛيا٩ٙٓؿ ا٣حّك اٛى٠الٛٮ ٛكأ٭ ٌٰؽ٦  ٩قؾس  بؿ٩ق٥  . 

51
  ُيٮ ُّيٚ 

ّ ُٰي٦ إٛيي٬ ظٰرٰيات اٛؽيالٍ بيي٢ٰ األي٠ية اٛٔيؿا٬ٟ ظيي٪ٙ شي٪ال اٛعٔ٪بيية ػٌ َمت االسمخؼ ًت ٗاٟيٚ ٟي٢ ٗحابيي٦ )   جتييكس

٠اء ٠ُٰا ٰٓيٚ بٍيا١ إًيكاٝ أ٧يٚ اٛص٤اٯيات ٟي٢ عيؿ٨ٟا  ٩ج٤يا٩ٙ  بحِّيٰٚ  اٛعياالت اٛحيٮ با٠ٛاٙ  ٩وكؾ أٓ٪اٙ اٛعٜ

ٯحكجسض ٨ُٰا إ٣يماٙ اٛعٔ٪بيات ا٠ٛاٰٛية عٜي٬ األُيكاؾ ٩اٛٔياييٚ
52

  ٩ٓيؿ ٗيا١ اٛىي٠الٛٮ ٟي٢ ؾعيا  اٛعٔ٪بية با٠ٛياٙ  ُٔيؿ 

اّ اٛف٭ أٌيكٍ عٰٜي٦ بي٢ٰ ّٓي٪ق ُٰ٘يٖ ٩اٛىيٜتة ا٠ٛعٰٜية  ُٔيؿ شعيٚ اٛيف عٰك  عٜي٬ ٟي٢ ؼياَٛ اعح٠ؿ٧ا ُٮ االجِس

ٝ( قٯاالً  ٩اٛعيه ب٠رٔاٙ  ٩ُٮ بعرحي٦ ٜٛحع٘يٰٞ بي٢ٰ ٓيٰٜحي٢ٰ 1883أ٩اٟك اٛٔايؿ أظ٠ؿ ب٢ عٜٮ ا٠ٛح٪ٛٮ ع٨ٰٜٞ و٤ة )

                                                           
48
ؾاق اٌٛيك    ٟع٠يؿ ِياٛط ؾقاوية ٩جعٰٔيْ عييؿ اٜٛتٰيَ أظ٠يؿ اٍٛيٰػ  أجىبت الخسىلٍ ػي هس ئل األهُر ػبد الا ار الئرائرٌ فٍ الئهم ا  عٜٮ  اٛحى٪ٛٮ 

 153َ   1996ٝ  اٛتيعة األ٬ٛ٩  بٰك٩ت  اإلوالٟٮ

49
اً   ٩13عؿؾ ِِعاج٦   ٩ٯيؿأ ٢ٟ اٛ٪قٓة اٛراٛرة  ؾ ٢٠ٔ ٟص٠٪ 4246غ.  : ٯ٪شؿ ٣ُ اٛص٪ا  ٟؽت٪ٖاً ُٮ  جالٌيث عيؿس  ويت٪ق   ٢ٟ اٛعصٞ اٌّٰٛك شيؿس

ر واألاوار حخممً ًه َممت الؼهممد الؼلممىٌ األول  الراوَممت ال  سممُت  ٣ِٰىيية  اٛييف٧يٮ: ٤ٟيي٦ بىيييض اٛؽييك٩ٝ. قاشيي    اٛتيعيية األ٩ٛيي٬  ٟتيعيية ا٤ٛصيياض اٛصؿٯييؿ   الخطممىل

2001ٝ   َ352 

50
 162 -161َ َ   ٝ. ن، أجىبت الخسىلٍ ػي هس ئل األهُر ػبد الا ار الئرائرٌ فٍ الئه ا 

51
 (48)َ: ٣ٔٚ اٛى٠الٛٮ ع٢ اٛعالٟة ٟع٠ؿ اٛعكبٮ اِٛاوٮ ُٮ اٛع٠ٚ ٓ٪٦ٛ 

 ٪اٙ ٢ األٓ  ٪ٙ ٟ ٢ ٓ ٦ ع أ٩ ُٰ اٙ  ٪بة با٠ٛ عٔ ٩ال جصم

 اللاٙ ظ٨٠٘ا ع٬ٜ اٜٛىا١ ٯؿ٩ق ٪ق  أل٣س٨ا ٤ٟى٪ؼة إال أٟ

 :  إ٬ٛ أ١ ٯٔ٪ٙ

 ٞ        ؿٯ ٮ اٛٔ ع ٪ٙ اٍٛاُ ٗٔ ٪ٝ   ٠ ف باٛع  ٮ أؼ ٩اٛيكلٛ

ا  ٥ ا٠ٛعاِك اب٢ ا٠ٍٛس  ٤ُىؽ٨ا ٬ٕٟ ع٦ٰٜ االش٠ا  ٩قؾس

52
 99 -95َ َ   ٝ. ن  ػٌ َت االسخؼ ًت فٍ حكن الخىظُف والوؼىًت  عٜٮ ب٢ ٟع٠ؿ اٛى٪وٮ  اٛى٠الٛٮ 
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ٝ(  شعٚ اٛىي٠الٛٮ اإلٌي٨اؾ عٜي٬ اٛكعٰسية ٩اٰٛٔياؾ اٛعأيكٯ٢ بيا١س ٟي٢ 1887ٟح٤العح٢ٰ ُٮ ا٤٠ٛتٔة ٣ِى٨ا و٤ة )

... ٢ٟ٩ وع٬ ُٮ ٩الٯة ًٰك٥ باِٛىاؾ ع٦ٰٜ أَٛ لايرأظؿخ باق٩ؾاً ع٦ٰٜ أَٛ لاير ٛيٰث ا٠ٛاٙ
53
. 

7

ث أظؿ إ١س ٧ف٥ اٛعٔ٪بات  اٛحٮ ٗا١ ٯكا٧ا عٜٮ اٛى٪وٮ اٛى٠الٛٮ ق  ٟرٜن   ٩بعٓ اٛع٠ٜاء  ٢ٟ اٛظٜٞ ا٠ٛيكس

ؿت ٛحيكٯك اٛع٠اٯة باألش٤يٮ  ٛؿ٫ بعيٓ ا٨ِٔٛياء؛ ُِيٮ جي٪٣ه  اٌيح٨ك اِٰٛٔي٦ إبيكا٧ٰٞ اٛكٯياظٮ األويا  اٛحٮ اعحر٠ 

بإباظة اٛٔ٪ٙ باوحصاق  ا٠ٛىيٜٞ بياألش٤يٮ ٛيؿُ  اٛظٜيٞ  ٩ـٛيٖ ًيؿا  اظح٠ياء اٛٔأيٮ ٟع٠يؿ اٛع٤يابٮ بياإل٣صٰٜم  ُيال 

٤ؿ٥  أ١ ٯرؿَُ  اٍٛكُّ باٍٛكم  ٩ٯحؿا٫٩ ٢ٟ اٛؽ٠ك باٛؽ٠كًك٩َ  ع
54

. ٧٩ف٥ اِٛح٪٫ جح٤آٓ ٟ  ُحي٪٫ اٛحىي٪ٛٮ  اٛحيٮ 

ج٨ٞ؛ بييٚ إ١س ا٨ِٔٛيياء اٛصمايييكٯ٢ٰ  بعييؿ اظييحالٙ اٛصمايييك  جيي كُٓ  بٍيي٘ٚ ٟتٜييْ  ا٠ٛؽاٛتيية ٟيي  ا٤ّٛيياق٫ أ٩ ٟيي٪ؾس

ُّٞ ًم٩ بالؾ إوالٰٟة ٟا ٟي٢ ٓييٚ ًٰيك عؿس٧٩ا ؾاق ِٗك  ٤ٛم٩ٙ اٛعؿ٩س ٨ُٰا. ٢٠ُ ٩ش٨ة ٣ظك ٨ُٰٔة جٰٜٔؿٯسة   ع٤ؿٟا ٯح

ٟى٢ٰ٠ٜ  ٨ُٮ ج٤حٔٚ ٣ظكٯياً ٟي٢ ؾاق اإلويالٝ إٛي٬ ؾاق اٛعيك   ٟيا ٯعيحٞس عٜي٬ ا٠ٛيس٢ٰ٤ٟ ا٨ٛصيك  إٛي٬ بٜيؿ إويالٟٮ 

٢َ اٛعيؿ٩  َٗ ي٢ ويا َٟ ٌحّيَة باٛص٨اؾ  ٩ٓؿ ِؿقت ُحا٫٩ ٟحعؿسؾ  ع٢ ظ٘يٞ  ٟصا٩ق  ٩اٛع٠ٚ ع٬ٜ اوحكؾاؾ األقْ ا٠ٛر

يؿ ٔيك٩ق  اٛ٘اُك  ٩قٔٮ  ٗس با٠ٛٔاٝ ٟع٦ ٠ُٰا ٨ٛٞ ٢ٟ اٛيالؾ. ُص٪ا  ع٠ٜاء ُان ع٬ٜ ُح٪٫ األٰٟك عيؿ اٛٔياؾق جس

ج٨ٞ. ٩ُيٮ  ٝ اإلٓاٟة بؿاق اٛعؿ٩  ُٮ قُٓ ٟتٜيْ ٠ٜٛؽاٛتية ٟي  ا٤ّٛياق٫ أ٩ ٟي٪ؾس ا٨ٛصك  ٢٠ٛ اوحتا ؛ أل٣س٦ ٯعكس

ٛع٘ٞ اٍٛكعٮ ٨ُٰا٧فا اإلٖاق جؿؼٚ ا٨ٛصكات ٢ٟ اٛصمايك ٣ع٪ ا٠ٌٛك  ٩ج٪٣ه  اعحياقاً ٛىكٯا١ ا
55
. 

ِيكاً   ٗر يؿنت االويحصاق  بياأل٩ق٩ب٢ٰٰ  أ٩ االظح٠ياء ب٨يٞ   ٩ٓيؿ اويحاذكت ٧يف٥ إٛٔيٰة ٢ٟ٩ ٧فا ا٤٠ٛتٜيْ  عر

ييُ ٜٛع٠اٯيية  ّس ييك٥ اإل٣حيياز ا٨ِٔٛييٮ اٛيي٪اُك ا٠ٛؽ با٧ح٠يياٝ اٛع٠ٜيياء ؼييالٙ اٛٔييك١ اٛحاويي  عٍييك ٠ٜٛييٰالؾ  ٧٩يي٪ ٟييا ٯِىس

ييات عٜييٮ اٛىيي٠الٛٮ ِييؿقت  ُييٮ ٧ييفا ا٠ٛ٪ٔيي٪   ُحييا٫٩ عا٤ّٔٛييٰٜة  ُٔييؿ  ؿٯييؿ   ٣٩صييؿ ِييؿا٧ا ٯحييكؾسؾ ُييٮ ٟسِٛس

ُا٧يٚ »ٯٔي٪ٙ:  ظ٘ٞ  بؿ٩ق٥  بِ٘ك ٢ٟ اظح٠ي٬ بياش٤يٮ ٢ٌس ظ٠ٜة ٓ٪ٯسة ع٬ٜ ا٠ٛع٢ٰٰ٠ ا٠ٌٛاقبة؛ إـ باوح٠كاق  ُٔؿ 

باواب٪ق ٩اٛع٠اٯات ِٗك٩ا؛ أل٣س٨ٞ ٯىح٤ّك١٩ باٛ٘اُك ع٤ٰٜا  ٩ٓؿ أُح٬ ٨ُٔاء ا٠ٌٛك  بفٖٛ ٜٗس٨ٞ  أ٩ شٜس٨يٞ  ٗحيي٪ا 

فٖٛ ظٰد ٗحض ٨ٛٞ األعكز ظ٢ٰ ٗا١ ُٮ بٜؿ ا٤ّٛاق٫  ُٔاٙ ٨ٛٞ بٰعحٮ ُٮ قٓيح٘ٞ  ٩ٯصض عٰٜ٘ٞ اٛٔحاٙ ٟعيٮ... ب

                                                           
53
 81َ   53َ   ٝ. ن  هٌخهً الٌاى  وه خهً الٌاى   عٜٮ ب٢ ٟع٠ؿ اٛى٪وٮ، اٛى٠الٛٮ 

54
 87َ   2010ٝ  اٛتيعة األ٬ٛ٩  ج٪٣ه  ؾاق ٟع٠ؿ عٜٮ ٤ٍٜٛك  أول  اسخىر فٍ الؼ لن االسلهٍ: الخحدَذ وحىًس  ا٨ٛاؾ٭  اٛح٠ٰ٪ٟٮ 

55
  ؾاق أبي٪ قٓيكاّ ٜٛتياعية ٩ا٤ٍٛيك  م هسم اوت فمٍ حم رَخ الوغمرب الكبُمر الوؼ  مر1962-1831الئرائرَىى فمٍ الوغمرب هم  بمُي سمٌخٍ   ٟع٠ؿ  اٟتاٖ 

 44 -43َ َ   2008ٝ  اٛتيعة األ٬ٛ٩
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ُاشياب٪٥ ب٠يا ٧ي٪ ظاِيي٦ٜ... أ٣يث ٟىح٤ّيك باِٛ٘سياق  ٩ا٠ٛىح٤ّييك ٗياُك... ٩ٗيفٖٛ  أٯٕياً  ٟيي٢ ٯعييس٨ٞ بٜٔيي٦  ٨ُيي٪ 

«ٗاُك
56
. 

ات  ٩اِٛحا٫٩  ٩اٛؽتض  ٩اٛكوايٚ  اٛحٮ أر  ث ُٮ ٌا١ اٛع٠اٯة ا٤ّٰٜٔٛةجعؿسؾت ا٠ٛسِٛس ِٛس
57

  ٩أش٠عث ٜٗس٨ا 

يؿن  ٛيؿ٫  ع٬ٜ ٟعاقٔة االظح٠اء باألشا٣ض  أ٩ ظ٠ٚ ش٤ىٰح٨ٞ  ٩ظفسقت ٢ٟ اٛحعاٟٚ ٟع٨ٞ  ُاالظح٠اء باألشا٣يض عر

٘سكاً ٜٛؿسٯ٢  ٩٩ِٚ األٟك إ٬ٛ ظؿس اٛحِٰ٘ك اّٛكٯط ٠ٜٛع٢ٰٰ٠  ْس اإلٟياٝ أ١ ٯع٘يٞ  ا٨ِٔٛاء  ج٤ ٩بعٕي٨ٞ شعيٚ ٟي٢ ظي

 ع٬ٜ ٢ٟ ؾؼٚ ُٮ ظ٠اٯة األشا٣ض  ب٢ٰ ٗ٪٦٣ ٟى٠ٜاً عاِٰاً  أ٩ ؼاقشاً ع٢ ا٠ٜٛسة.

٩جاجٮ ٧ف٥ اٛ٘حابات ُٮ با  اٛع٠ٜة  اٛحٮ أع٨٤ٜا اٛع٠ٜاء جاٯٰيؿاً ٛىٰاوية ا٠ٛي٪٬ٛ اٛعىي٢  اٛيف٭ ع٠يٚ  ٓيؿق 

ٛع٠ٜاء  ٩وٜتح٨ٞ ا٠ٛع٤٪ٯة  ٛؿ٫ اٛعاٟة  ٰٜٛٔاٝ بع٠ٜة ٔؿ ا٠ٛىحتا   ٜٛعؿم ٢ٟ ٧ف٥ اٛظا٧ك   ٩اقج٘م ع٬ٜ ٟ٘ا٣ة ا

ا٠ٛع٢ٰٰ٠  ٢٘ٛ اٛ٪آ  ٗا١ ٟؽحِٜاً  ُٔؿ جماٯؿ عؿؾ ا٠ٛع٢ٰٰ٠ بحماٯؿ عيؿؾ األ٩قبٰي٢ٰ  ٩اويحِعٚ ا٠ٍٛي٘ٚ ٟي  جي٪اٛٮ 

٩ٓؿ ٩شؿت اٛع٠اٯات اِٛكؾٯة  اٛحٮ ٯ٤٠ع٨يا األشا٣يض ٠ٌٜٛاقبية  أقٔياً ؼّيية وياعؿت عٜي٬ ٣صاظ٨يا   اٛى٤٪ات 

عث ُ٘رك   اٛصياٯات  ٩ظٜٞ اٛي٪ال   ٩اٛياٌي٪ات  ٩اٰٛٔسياؾ  ٩ُيكْ ا٠ٛؽيم١ ٠ٛؽحٜيَ أ٣ي٪ا  اٛعٔ٪بيات ا٠ٛاٰٛية  ٌيصس

ـ٩٭ األٟيي٪اٙ ٩األٟييالٕ عٜيي٬ االظح٠يياء بيياأل٩قب٢ٰٰ  ٠ٛييا ٯحكجسييض عٜيي٬ ـٛييٖ ٟيي٢ اٟحٰييالات عؿٯييؿ   ٨٤ٟييا عييؿٝ 

 .ؽم٣ٰةؼٕ٪ع٨ٞ ٜٕٛٔاء ا٠ٌٛكبٮ  ٩إعِاؤ٧ٞ ٢ٟ ٟؽحَٜ أ٣٪ا  إٛكايض ٩اٛح٘اَٰٛ ا٠ٛ

قاً اوح٤ؿ٩ا ع٦ٰٜ ٠ٛي٤ط اٛع٠اٯيات ٛخٌيؽاَ ع٤يؿ  اوحؽؿٝ األ٩قبٰ٪١ ُٮ ا٠ٌٛك  ظٜٞ اٛىٜتة ٜٛكعٰسة ٟيكس

ٙس بي٦ ع٤ٰٜيا أش٤يان »بٔ٪ٛي٦:  االظحصاز ع٨ٰٜٞ ٢ٟ ٓيٚ ا٠ٛؽم١  ٧٩ي٪ أٟيك أُّيط ع٤ي٦ عٜيٮ اٛىي٠الٛٮ  ٩ٟيا ٯىيحؿ

ٞ «جظ٠ٜ٪١ ا٤ٛان ا٤ّٛاق٫ ُٮ إعتاء باِاب٪ق  ُإـا ٤ٜٓا ٨ٛٞ ٛٞ ُعٜحٞ؟ ٓاٛ٪ا إ٣٘س
58
ا٠ٛ٪شض ٤ٟسا أ٣٘ٞ »٩ٯٔ٪ٛ٪١:  .

«جظ٠ٜ٪١ اٛكعٰسة  ٩اٛٔاؾق ع٬ٜ قُ  اٛظٜٞ إـا ٛٞ ٯكُع٦ ٨ُ٪ ظاٛٞ  ٣٩ع٢ ٓاؾق١٩ ع٬ٜ قُ  اٛظٜيٞ
59
٠ٜ٣٩يه ُيٮ  .

ياؾ ٯِعٜي٪١ »ُاٛص٪ا  ع٤يؿ٥  ٗحا  عٜٮ اٛى٠الٛٮ قُٕاً ٨ٛفا اٛحيكٯك  ٩جعاٟالً ع٬ٜ ٓيايٚ ا٠ٌٛك   أ١ اٛٔياييٚ ُىس

اجَيٚ اِٛىاؾ  أ٩ «ٯا٩٭ إ٨ٰٛٞ أ٧ٚ اِٛىاؾ  ٩ٟا ٗيا١ ٗيفٖٛ ٯٔر
60
ق٥ ا٣تالٓياً ٟي٢ اٛرٔاُية اٛحيٮ  . ٧٩ي٪ جعاٟيٚ ٛي٦ ٟيا ٯييكس

إ٣س٤ا ال ٣ظٜٞ أظؿاً؛ أل١س أقْ ا٠ٌٛيك  عٜي٬ اٛحعٰٔيْ ٩ا٠ٍٛي٨٪ق »اعح٠ؿ ع٨ٰٜا  ٩ٓؿ أشا  ع٢ األ٩قب٢ٰٰ باٛٔ٪ٙ: 

                                                           
56
 19َ   ٝ. ن  رس لت فٍ الئه ا  عٜٮ اٛى٪وٮ، اٛى٠الٛٮ 

57
٧٩ي٪ أٗييك جياَٰٛ ُيٮ ا٠ٛ٪ٔي٪  ٛصعِيك ، والمدوااٍ الوداُمت لل مر  الوحوُمت  ٜٛعكبيٮ ا٠ٍٛيكُٮ الحز لمت الرس لت فٍ أال البصمبىر: ٢ٟ أ٧ٞ ٧ف٥ اٛ٘حابات 

بَام ظ ٩ؼتيية   ٠ٛع٠يؿ ا٠ٛياٟ٪١ اٛ٘حيا٣ٮ اداَمت الضم   الو مخغل ب لاُمل والام  ٩  ٛعيؿ اٛىيالٝ اٛىيياعٮ  قي ف السخىر ػي حاُات ي ر أال ب سبى٩  اٛ٘حا٣ٮ

  2ز   ال خممرة الوؼ  ممرة، الوصمم ار الؼربُممت لخمم رَخ الوغممرب  ٟع٠ييؿ، ا٤٠ٛيي٪٣ٮ: ٛعييالٙ بيي٢ عيييؿ ّللا اِٛاوييٮ. قاشيي  بٍييا٨٣ا ال ممك ري الوحخوممُي ب لٌصمم ري

-138َ َ   1989ٝ-٧ي  1410  ا٠ٛع٠ؿٯية  ٟتيعية ُٕياٛة  1وٜىيٜة اٛؿقاويات اٛييٰٜ٪ًكاُٰية قٓيٞ   ٤ٍٟ٪قات ٰٜٗة اٱؾا  ٩اٛعٜ٪ٝ اإل٣ىيا٣ٰة ُيٮ اٛكبياٖ

 328-326َ َ   1985ٝ  2ٖ   ٛي٤ا١  بٰك٩ت  ٟتيعة ا٠ٛح٪وٗ  1ز   هظ ار َاظت الوغرب الحدَذ: وأَض   . 139

58
 72َ   ٝ. ن  ػٌ َت االسخؼ ًت  عٜٮ اٛى٪وٮ  اٛى٠الٛٮ 

59
 17َ   ٝ. ن  رس لت فٍ الئه ا  اٛى٪وٮ، اٛى٠الٛٮ 

60
 72َ   ٝ. ن  ػٌ َت االسخؼ ًت  عٜٮ  اٛى٠الٛٮ 



 

17 

 

٠اٙ... ٣اؼف ٨٤ٟٞ بعٓ ظٔس٤ا  ٩جك٤ٗا ٨ٛٞ اٛيآٮ  ٨ُيٞ أ٣س٨ا ُرح َعث ع٤٪ ... ُإـا ٗا١ ش٠ٰ  أٟ٪ا٨ٛٞ ٩أق٨ٔٞ ٛيٰث اٛ

ٝ ّللا  ٩اٛعٔ٪بية با٠ٛياٙ شيايم ...  ٩ٓياييٚ ا٠ٌٛيك    ظا٠ٛ٪١ ٤ٛا ال أل٣س٤ا ظ٤٠ٜا٧ٞ  ُٔي٤ٕا ٨٤ٟٞ األعٍاق اٛحيٮ ظيكس

اّ  ٩ٟعاقب٪١  ٩ٯص٪ل ٨ُٰٞ ٛ،ٟاٝ ٟيا ٓاٛي٦ ّللا ُيٮ اٛيف٭ ٯىيع٬ ُيٮ األقْ باِٛىياؾ. ٓاٛي٦  ٜٗس٨ٞ ًاِي٪١  ٩وكس

٬ ٯؿ اٛصؿ ا٠ٛٔؿسن  ُياٯ٢ ٧يفا اٛظٜيٞ  ٜٓييحٞ اٛيكلٛٮ  ٩ًٰك٥ ٗاٛعالٟة وٰؿ٭ اٛحى٪ٛٮ  ُٮ أش٪بح٦ ٠ٛعٰٮ اٛؿٯ٢ عٜ

اٛع٘ٞ ُّٰسكجٞ اٛظاٛٞ ٟظٜ٪ٟاً  ُاٛكعٰة بٔٮ ٤ٛا ع٨ٰٜا ظٔ٪ّ ٟا ٖٜي٤ا٧ٞ ب٨ا  ُاٍٛاٗٮ إٰٛ٘ٞ ٢٠ٗ ٓحٚ قشالً ٩شياء 

يح٨ٞ  أ٩ ٣٪ظسيَ  ٟس ٯٍ٘ٮ ٩ٯي٘ٮ  ٩ّللا ٛ٪ أقؾ٣ا أ١ ٣اؼيف٧ٞ بعٔ٪٤ٓيا ٟيا جك٤ٗيا ٨ٛيٞ ُالظية ظِيك ُيٮ ٟيا جكجسيض ُيٮ ـ

ك  أ٣حٞ ٌي٠ٰ٘ٞ اٛعيؿٙ  ٩بي٦ ؼٜسيؿ ّللا ٟٜ٘٘يٞ  ٣تٜيض ٟي٢ ُٕيٜ٘ٞ أ١ جكُعي٪ا ع٤سيا ٧يفا اٛظٜيٞ  ٧يفا ظ٘يٞ ع٨ٰٜٞ ٠ّٗ

يٚ ٟي٨٤ٞ... أل٣س٨يٞ ال ج٤يا٨ٛٞ األظ٘ياٝ   ِس ٜعاً  بص٪اب٤ا ع٨٤ٞ أ٣س٤يا ال ٣ح٪ ِر ا اٛصياٙ  ا٨ٍ٠ٛ٪ق إ٣س٠ا ُرح َعث  ٟس اٛى٨ٚ  ٩أ

ٓ  ٛيٰالً  أ٩ ٨٣ياقاً  ٯٔحٜي٪١ اٛكشياٙ  ٩ع٬ٜ جٔؿٯك أ٣س٨ا ج٤ا٨ٛٞ األظ٘اٝ  ٨ُٞ ٟعك٩ُي٪١ بيا١ ٯٌر ٰيَك بعٕي٨ٞ عٜي٬ بعي

٩ٯىي٪١ ا٤ٛىاء  ٧٩فا ظاٙ األشياٙ ع٢  ؼك٧ا  ظكاٝ ع٬ٜ اإلٟاٝ إـا ٓؿق ع٨ٰٜٞ أ١ ال ٯاؼف٧ٞ با٠ٛاٙ؛ بٚ بعٔ٪بية 

أ١  ـٖٛ  ُإـا أؼف٣ا بعٕاً ٢ٟ قؤ٩ن اِٛح٤ة  ٩أؼف٣ا ٦٤ٟ... شاء ٯٍ٘ٮ إٰٛ٘ٞ  ٩أٯٕاً  ٠ٗا ُيٮ اٛمقٓيا٣ٮ... ٛ،ٟياٝ

«ٯٔحٚ اٛرٜر٢ٰ قشاء إلِالض اٛرٜد
61
.  

ٯرَعيييؿُّ عٜيييٮ اٛىييي٠الٛٮ ٟييي٢ ا٨ِٔٛييياء ٩اٛ٘حسيييا  اٛيييفٯ٢ قوييي٠٪ا ِييي٪ق  ٩قؾٯييية ٜٛىيييٜتة ا٠ٛكٗمٯييية ؼيييالٙ 

يييٌة األي٠يية اٛىييا٧كٯ٢ عٜيي٬ ّٟيياٛط  ِر اٛٔييك١ اٛحاويي  عٍييك  ُٔييؿ أِيييي عٜيي٬ اٛىييال٢ٰٖ  اٛييفٯ٢ عاِييك٧ٞ  

٣ٔيييؿ ٜٛىيييٜتة  وييي٪اء ٨٤ٟيييا األش٨يييم  ا٠ٛكٗمٯييية  أٝ ا٠ٛعٰٜسييية. ٩ُيييٮ  اٛيييؿسٯ٢ ٩اٛيييؿ٣ٰا  ٩ال ٣صيييؿ ُيييٮ ٗحاباجييي٦ أ٭س 

ا٠ٛٔابيييٚ  ٗيييا١ ٌيييؿٯؿ اٛحعاٟيييٚ عٜييي٬ وييي٘ا١ اٛيييي٪اؾ٭ ٟييي٢ اٛٔياييييٚ  ُٔيييؿ ٩ِييي٨ِٞ باٌييي٤  األ٩ِييياٍ  ٣٩ييييم٧ٞ 

يييا  ٛيييث اٰٛييي٦ أ٩ٔيييا  ا٠ٌٛيييك   ٩اعحييييك٧ٞ ٟييي٢  بيييآيط اّٛيييِات  ٩ظ٨ٜ٠يييٞ اٛصيييمء األٗييييك ٟييي٢ ا٠ٛىيييس٩ٰٛة ع٠س

ٞس أويييييا  ٔييييعَ اٛىييييٜتة اٛ ٠كٗمٯيييية؛ بييييٚ شعييييٚ ٟيييي٢ أ٩ٛ٪ٯييييات اٛؿ٩ٛيييية ٟ٪اش٨يييية ٧ييييف٥ اٛٔيايييييٚ اٛرييييايك  أ٧يييي

 .بتيع٨ا  ٟعحيكاً أ١س اٛص٨اؾ ُٮ ٧سالء أ٬َٛ٩ْ ٢ٟ ش٨اؾ األ٩قب٢ٰٰ  ٠ٗا جٔؿسٝ

                                                           
61
 17َ   ٝ. ن  الئه ارس لت فٍ   عٜٮ  اٛى٠الٛٮ 
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 ٝ.2000  ؾ١٩ جاقٯػ  1ز الز بج والوخغُر فٍ بٌُت الدولت الوغربُت الؼهد السؼدٌ،  إؾقٯه  ،أب٪ إؾقٯه -

هط لغ اًِم م وهٌئم ة الخمىاص والؼمىام فمٍ رال بب حمت بغمرام هوٌ الئٌ َم ث وااجمرام  َم اة ػلمً هم  اظ٠ؿ١٩  عيؿ اٛؽاْٛ   -

ع   هي الحدوا واألحك م ا  ا٤٨ٛحا٣ٮ )ت  شرل ٧ي (  ٤ٍٟي٪قات ٩لاق  األ٩ٓياٍ ٩اٍٛيس١٩ 833ٜٛٔأٮ أبٮ اٛعيان أظ٠ؿ ا٠ٍٛس

 اإلوالٰٟة.

 ٝ.1998  جعْٰٔ عيؿ اٜٛتَٰ اٍٛاـٛٮ  اٛتيعة األ٬ٛ٩  ت الح اٌ بأنب ر هلىك الارى الح اًٌراٟع٠ؿ اٌّٰٛك   ،االُكا٣ٮ -

ل األجٌبٍ فٍ الوغرب ػلً ػلق ث الوخرى ب لاب ئمل فمٍ الامرى الخ سمغ ػ مر: ًومىهس قبُلمت بٌمٍ ا٤ٰ٤ٗط  اٛعكبٮ   - آر ر الخدنل

 بكٯ٤ث  ُان  ؾ١٩ جاقٯػ. -  ٟتيعة أ٣ِ٪هطُر  آَج ًظُر 

  ؾاق أبي٪ هسم اوت فمٍ حم رَخ الوغمرب الكبُمر الوؼ  مر 1962-1831الئرائرَىى فٍ الوغرب ه  بُي سمٌخٍ ؿ  اٟتاٖ  ٟع٠س  -

 ٝ.2008قٓكاّ ٜٛتياعة ٩ا٤ٍٛك  اٛتيعة األ٬ٛ٩  

ػهمد همىالٌ ػبمد المرحوي بمي ا م م  -الوخرى والوئخومغ فمٍ الٌصمف األو  همي الامرى الخ سمغ ػ مر ب٢ ب٪و٨ٜاٝ  ؼؿٯصة   -

 ٝ. 2006 -2005ظة ٤ٰٛٚ اٛؿٗح٪قا٥ ُٮ اٛحاقٯػ  إٌكاٍ عالٙ اٛؽؿٯ٠ٮ  ٟكٓ٪٣ة  ٟ٪وٞ   أٖك٩ 1822-1859 

  ؾاق اٛتٰٜعة  الدولت والسلطت والوئخوغ: اراست فٍ الز بج والوخحىل  فٍ ػلقت الدولت ب لاب ئل فٍ الوغربب٪قٰٓة  قظ٠ة   -

 ٝ.1991بٰك٩ت  اٛتيعة األ٬ٛ٩  

ؾقاوة ٩جعْٰٔ عيؿ اٜٛتَٰ أظ٠يؿ اٍٛيٰػ  األهُر ػبد الا ار الئرائرٌ فٍ الئه ا، أجىبت الخسىلٍ ػي هس ئلاٛحى٪ٛٮ  عٜٮ   -

ٝ.1996ٟع٠ؿ ِاٛط  ؾاق اٌٛك  اإلوالٟٮ  بٰك٩ت  اٛتيعة األ٬ٛ٩  
 
 

ٰٜٗية اٱؾا  ُيٮ اٛكبياٖ   ٤ٍٟي٪قات  1894ٝ -1873 األهٌم ء بم لوغرب فمٍ ػهمد السملط ى الومىلً الحسمياٛح٪لا٣ٮ  ٣ع٠ٰة   -

 ٝ.1979ٟتيعة ُٕاٛة  

ٝ(  ٤ٍٟيي٪قات ٰٜٗيية اٱؾا  ٩اٛعٜيي٪ٝ اإل٣ىييا٣ٰة  1912-1851اٌَىلخمم ى   19الوئخوممغ الوغربممٍ فممٍ الاممرى اٛح٪ُٰييْ  أظ٠ييؿ   -

 ٝ.٧1983 / 1403  اٛتيعة اٛرا٣ٰة  1اٛكباٖ  أٖك٩ظات ٩قوايٚ 

ه  اٛتيعيية األ٩ٛيي٬    ؾاق ٟع٠ييؿ عٜييٮ ٤ٍٜٛييك  جيي٪٣: أول  اسممخىر فممٍ الؼمم لن االسمملهٍالخحممدَذ وحممىًس اٛح٠ٰيي٪ٟٮ  ا٨ٛيياؾ٭  -

2010.ٝ 

  جعٰٔيْ ٩ؾقاوية ّٟيت٬ِ ظ٠ٜيٮ  ٩ُيساؾ عييؿ ا٠ٛي٤عٞ أظ٠يؿ  ؾاق اٛيؿع٪  غُ د األهن فمٍ الخُم د الظلمناٛص٪ٯ٤ٮ  أب٪ ا٠ٛعاٛٮ   -

  ٝ.1979ٜٛتي  ٩ا٤ٍٛك ٩اٛح٪لٯ   ّٟك  

  ٝ.1965ؿٯة  جت٪ا١  ٤ٍٟ٪قات ٰٜٗة اٱؾا   شاٟعة ٟع٠ؿ اٛؽاٟه  اٛكباٖ  ا٠ٛتيعة ا٨٠ٛ  ح رَخ حطىاى ؾا٩٩ؾ  ٟع٠ؿ  -

ر واألاوار حخمً ًه َمت الؼهمد الؼلمىٌ األول اٛف٧يٮ  ٣ِٰىة    -   ٟتيعية ا٤ٛصياض اٛصؿٯيؿ   اٛتيعية األ٩ٛي٬  الراوَت ال  سُت الخطىل

2001.ٝ 

  جعْٰٔ ٟع٠ؿ ا٤ّٟ٪ق  ٓىٞ اٛؿقاوة  أٖك٩ظة ؾٗح٪قا٥  ٰٜٗية اٱؾا  1ز البسخ ى الئ هغ لكلل ًىع حسي، اٛىياعٮ  ٟع٠ؿ   -

 عٜ٪ٝ اإل٣ىا٣ٰة  اٛكباٖ  ٟكٓ٪٣ة.٩اٛ

 ٝ.2009  ؾاق ج٪بٔاٙ  اٛؿاق اٛيٰٕاء  بُي الر    وق  غ الطرَط أهي الطر  قبل االسخؼو راٛىيحٮ  عيؿ األظؿ   -

 اٛى٠الٛٮ  عٜٮ ب٢ ٟع٠ؿ: -

 . 80  ٟؽت٪ٖ اٛؽما٣ة اٛعى٤ٰة  قٓٞ هط لغ الحسي واحلب ع السٌي بطلىع راَت هىالً  الحسي

 .15ٟؽت٪ٖ اٛؽما٣ة اٛ٪٤ٰٖة  قٓٞ  اون ال حى ، حٌبُه
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 30اٛؽما٣ة ا٠ٰٜٛ٘ة  قٓٞ   ٟؽت٪ٖ ُٮ رس لت فٍ االسخؼداا للئه ا

 480ٟؽت٪ٖ اٛؽما٣ة اٛ٪٤ٰٖة  قٓٞ  فٍ حكن الخىظُف والوؼوىًت، ػٌ َت االسخؼ ًت

 11445ؽت٪ٖ اٛؽما٣ة ا٠ٰٜٛ٘ة  قٓٞ ٟ هط لغ السؼ اة،

  ؾبٜ٪ٝ اٛؿقاويات اٛعٰٜيا  ٰٜٗية اٱؾا  م19وػلقخهن ب لوخرى فٍ الٌصف الز ًٍ هي الارى الرح هٌت اّٛؿٯٔٮ  عيؿ اٛكلاّ   -

 ٝ.٩1989اٛعٜ٪ٝ اإل٣ىا٣ٰة  اٛكباٖ  إٌكاٍ إبكا٧ٰٞ ب٪ٖاٛض  ٟ٪وٞ 

  ُيٮ ، ح رَخ الضؼُف الرب  ٍ ح رَخ الدولت الؼلىَمت همي ً مأحه  المً أوانمر ػهمد همىالٌ سملُو ىإٛعَٰ  ٟع٠ؿ اٛكباٖٮ -

 ٝ.1988قاوة ٩جعْٰٔ ٟع٠ؿ اٛيمٯؿ٭ اٍٰٛؽٮ  ؾاق اٛرٔاُة  اٛؿاق اٛيٰٕاء  ا٠ٌٛك   اٛتيعة األ٬ٛ٩  شمءٯ٢  ؾ

  ؾٗحي٪قا٥ ُيٮ اٛحياقٯػ  شاٟعية ٟع٠يؿ اٛؽياٟه  أٗيؿاٙ  ػلٍ بي هحود السىسمٍ السموللٍ: بُىغرافُم  را فُمتٖعتط  ؼاٛؿ   -

ث و٤ة )  عاؾ   ٟكٓ٪٣ة.ٝ(  جعث إٌكاٍ األوحاـ عيؿ اٛكظٰٞ ب2014٤اٛكباٖ  ٣ر٪ٍٓ 

 ٝ. 2013  ٤ٍٟ٪قات ؾُاجك اٛعٜ٪ٝ اإل٣ىا٣ٰة  اٛتيعة اٛكابعة  الرح هٌت بُي الوخرى والابُلتاٛعتك٭  عيؿ اٛكظٰٞ   -

ض قٓيٞ   ٝ  غ  فمٍ اسمخٌب   ث وهٌ قم  هىالًم  الحسمي ً م   األهام ى وحح مت اانمىاىاٛع٠اق٭  اٛتا٧ك بٜٔاوٞ ب٢ اٛعييان   -

1707 

 9566ٟؽت٪ٖ اٛؽما٣ة اٛعى٤ٰة  قٓٞ   جىاب هحود الؼربٍ اِٛاوٮ  -

  ٤ٍٟ٪قات ٰٜٗة اٱؾا  ٩اٛعٜي٪ٝ اإل٣ىيا٣ٰة ُيٮ اٛكبياٖ  الٌسط الوخرًٍ وهسألت االسخورار: الخالُد والخئدَدا٠ٛع٠ؿ٭  عٜٮ   -

 ٝ.2010  ؾاق أبٮ قٓكاّ ٜٛتياعة ٩ا٤ٍٛك  اٛكباٖ  اٛتيعة األ٬ٛ٩  42وٜىٜة: بع٪خ ٩ؾقاوات قٓٞ

  الحلل البهُت فٍ هيمر هلمكىك الدولمت الؼلىَمت وػمكدل بؼمكر ه  نرام  غُمر الوخٌ اُمتب٢ ّٟت٬ِ    ٟع٠ؿ ب٢ ٟع٠ؿ ا٠ٍٛكُٮ -

  .2005ٝؾقاوة ٩جعْٰٔ إؾقٯه ب٪٧ٰٜٜة  ٤ٍٟ٪قات ٩لاق  األ٩ٓاٍ ٩اٍٛس١٩ اإلوالٰٟة  ا٠٠ٜٛ٘ة اٛعكبٰة  اٛتيعة األ٬ٛ٩  

٤ٍٟيي٪قات ٰٜٗسيية اٱؾا  ٩اٛعٜيي٪ٝ اإل٣ىييا٣ٰة ُييٮ   2  زالوصمم ار الؼربُممت لخمم رَخ الوغممرب، ال خممرة الوؼ  ممرة ا٤٠ٛيي٪٣ٮ  ٟع٠ييؿ  -

 . 1989ٝ-٧  1410  ٟتيعة ُٕاٛة  ا٠ٛع٠ؿٯسة  1اٛكباٖ  وٜىٜة اٛؿقاوات اٛييٜ٪ًكاُٰة قٓٞ 

ؿ  -  ٝ.1985  2ٟتيعة ا٠ٛح٪وٗ  بٰك٩ت  ٛي٤ا١  اٛتيعة   1  ز هظ ار َاظت الوغرب الحدَذ ا٤٠ٛ٪٣ٮ  ٟع٠س

  قب ئمل اٌَم وى والوخمرى بمُي الامرى السم اع ػ مر والخ سمغ ػ مر ربُت قبل االسخؼو ر،البىااٌ الوغا٠ٛ٪ـ١  عيؿ اٛكظ٢٠   -

  ٟتيعيية ا٤ٛصيياض اٛصؿٯييؿ   اٛييؿاق اٛيٰٕيياء  اٛتيعيية 25وٜىييٜة: قوييايٚ ٩أٖك٩ظييات  قٓييٞ   ٤ٍٟي٪قات ٰٜٗيية اٱؾا  ُييٮ اٛكبيياٖ

 .1995ٝاأل٬ٛ٩  

  7  6  ٤ٍٟي٪قات ٩لاق  اٛرٔاُية ٩االجّياٙ  اٛصيمء ًألنبم ر او  الوغمرب األقصم يخ ب االسخاص ا٤ٛاِك٭  أظ٠ؿ ب٢ ؼاٛؿ   -

 ٝ.2001. و٤ة 9  8

 ٝ.2011  جكش٠ة عيؿ اٛكظٰٞ ظمٙ  ؾاق األٟا١  اٛكباٖ  اٛتيعة اٛرا٣ٰة  ػلً ػخبت الوغرب الحدَذ٩اٯىصكبك  ُكٯؿٯكٯٖ    -

 3270  ا٠ٛ٘حية اٛ٪٤ٰٖة  قٓٞ أجىبت ػلو ء ف ع فٍ شأى قبُلت الحُ ٌَت -

 ٕ  ٢٠ٔ ٟص٠٪ . 939 ٟؽت٪ٖ ُٮ اٛؽما٣ة اٛ٪٤ٰٖة  قٓٞ ، ع فٍ أهر الحُ ٌَتأجىبت فاه ء أال ف -
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