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 ا
	���رة ر�م 2

� ا���� ا����� ��� إ���	 ا���ا��ا�ورو�
	  ا�����ت �  

��ي ا	��ا��ي، و��� ا�وج �� ��� ا	��ن ا	���� ���      �ا&%$ت �"!  ا	���د ا	

 ���وا,%"�ت إ	5 ا	234 ا�ول �/ ا	��ن ا	��0/ ���، .!- ,�� ا	%�$)�ات؛ أن ر)�س ا	

7�8477  ���)  و �9365  1621و  1613ا,%9	9ا �� ا	;%�ة ا	9ا78  �� �!/   ��7�8  �4

 1656  و�� ,4 إ>�!�) ،  56أ	"�>!  و 56ا,��>! ، و 120 ، و��>�! 192?�>� ھ9=>$) ، و

B"�"��   .9ا	� �4%�� �5 ?�ن و.$ھ�، ا	����A	!  ا	"!�ه �� ��?�� ��� ,%  ا	��ا��)9ن أ,�

��رة )� F4	F 1727 ,4  �� أ>E .!/ �� رCD،وا��أة،� 249 و ��?�� 25 ,9ى ا	��ا��)9ن ا	

5  ��م �� أ,!�ا� $��, �� ،C��? �%	ا ، (���I ا	��8  ا	A ا��ي، ھ���	9ر ا�,�9ل ا�A

 ���Jا وأ�!��A�4ء وأ.�/ 8!�دة و� CL;/ أ��	ا ���J! ، ��$ أ�	ات ا�>$���	��9ت �7$ اA

  ;!M�  (ا����	ا �B9ا��� ا	�Jن، ��$ أ�N(4$ وأ���	�8 ط�ق اQ%	  (ا����	;/ ا�	ا C3A

    ا	��ن ا	���� ���	��Nن ,9ا.C أورو�� وا	�;/ ا	%��ر)  �� �$ا)

      �3�A  د���	ي ���$ات ا�������، ا	A  "�7ھ$ات	م، Q�	%� ا	ا ��ا�� ودول أ���%��	ا 

����� CN& �� I	ا أور��، ذ�!�?  /N	 ،��	 FS�	�� /� T�A ،ي��� أن إ= F��4S ا	��4ط ا	

9)  �5 أ��5 �� ��8"  وذ	I؛ ��!� ا�,�ى ا�%$اء ���$ات!. ،CB"$ا	ء ا=U�� ا�,�ى /(V	ا ، 

9اN& ءا�D = أ��%( /� F��4S  (��� .�� ا	��ن ا	���� ���  ا	

��)  �� ا	��ا�� ھ�NA 9ار ا	��"�ت ا�ورو�!  �5 ا	"$ن        �أ)�L �� زاد �/ 27W ا	

ا	��.! ، ��$ف ا	��Lء �5 ا	��4J  وإطQق ا�,�ى، و8$ ا��Wت ا	��ا�� إ	5 ��$ 

%�م ���)  ا	%��دل، وW"�ن ,�Q  ا	�;/  اA;��8ت L%A"/ �94دA أن ��!�; ، ?"� ?�ن ���
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 ��1682 ��>��، و��7ھ$ة  1683و 1666و 1628ا	%��ر) ، .��D �� Zء �� �94د ��7ھ$ات 

  . �� ھ9	4$ا ��1680 إ>�%�ا واA;�ق ��م 

و?;�Nة ���  �5 �$ى ا��Wار، ا	%� 	��� ��	"$ن ا	��ا��)  �/ �Dاء ا	��رات          

ا	";�D\  	],�ط!C ا�ورو�! ، VA?� ا	"�3در أن �$)4  ا	��ا��، �W�7A �� ا	;%�ة ا	""%$ة �/ 

�� �� ����B  1789إ	5  1634��A �"? ، (���إ	5 ��� ھ�"�ت، أ	��� أ�Wار ��د.  �� ا	

��)  �� ���) ، و�"���رة وا>M;�ض �$د ا	�;/ ا	��ا>� ?Cّ، ھVا أدى إ	T8�4A 5 �$د ا	

  .ا�,�9ل 

 :1620ـ ا����	 ا"!��
��	 ���  ���	 ا���ا�� أ

        ��4%� 5� C"�A  ، (9ن �/ ,� ,;/ ��دN%A رة�"� ���,!�   230ا>%�< 4  �7�$�12!;,

 ��4%� 5� C"�A ، (ر��A243 ��F ا	�3!�، و?�>� ا	�;/ ا=>�!�)  �/ �$��7 .$)$)� �/ ا	

رCD ��!�دة رو�!�  500أ98ى ا	�;/ �/ .!- 98ة ط��ت �$ا�7��، ?�ن �5 �%/ ا	7"�رة 

C!�<�� Robert Manssel �Bا�� �� أوا��	5 �$)4  ا	إ  "�� ا	Jا، و�%>��Z أ�!�ال إ>�

 ��"�9<1620 .  

        ��!F ا�,�ى ا=>�!�، 	4N�� ر��L، و �� &�� د)�"�A  �  �/ ا	�"�طZ ��8$ ا	

$8);  �5 ا	"$)4 ،  74وCJ أ,�9ل آ�B �/ إ,��>!� )%_	2 �/ ,� ,;/ .��!  ، وFّA إطQق 

وا>%�� ا	��"�ت �%�!F �� )��رب أر�7!/ أ,!� �"� أ>E ��� ا	"\�ت، و�7$ھ� FA إQDء ا	�9ات 

bرس ا�� �� cJ إ��ام ��7ھ$ة FA ،I	و,4%!/ �7$ ذ ، (�!�<1622 Fأھ Tّ4A ،�<�? �%	ا ،

!� إ	5 ا	��ا��: �94دھ� �<b%��ر ا	9ل اBد  !<�Nوإ� ، /($���دل ا	�CJ�4 �!/ ا	A.  

  1622ـ ا����	 ا��%����	 ب 

  W$ ا	��ا�� �� ,4       "�S ،F!� أن ، وا>%�� �%89!� ��7ھ$ة �81622م ا	�9	4$)9ن �,

 ،C0"	�� 4$)9ن	9�	رة ا����� >�$وا ا	�F �7$ ا=,%!Qء �5 ا	�;/ ا	�9	4$)  ، ��د ا	�ر)�س ا	

 dو�7$ ر� ،Fاح أ,�اھ�J قQطf� 9ا�.!- ا,%9	9ا �5 �$د �/ ا	"�ا?Z ا	��ا��) ، Fg ط
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��F، 9��8ا ��h4 ا�,�ى ا	��ا��)!/، ا	V)/ ?�>9ا �5 �%/ ا	�;/، Fg آ	� ا	�8Q7ت إ	5 ��

  1626إ��ام ��7ھ$ة ,D F$)$ة �� 

  1784ـ  1775ـ   1783ـ ا���(ت ا")'�!
	  ج 

 ا	��ب، �!/ �Aاو.���$ ا	$ا)�ت   QBل ا�ورو�!  وا	$ول ا	��ا�� �!/ ا	8Q7  &�$ت     

 �� دا�F، و.�وب �$اء �� أ�Bى، �� �$ا إ,��>!�، ا	%� ��!� �Aرة وا��/ وا	��A Fرة، وا	7$اء

 .%5 وھ�ان، �$)4  �5 ا�,��ن ,!��ة ���Z ا	��0/ ��� ا	��ن أوا�S �B)  إ	5 ا	��ا��،

و	j&�رة ��i أ>E �� ا	�94ات ا�B!�ة �/ ا	��ن ا	��0/ ���، ?�>� ا	�8Q7ت �� . 1792 ��م

 �� F�;."���! ، وز	ت اQB$%	 $ّ. �W9�  %%�� ا����	ة، .!- ?�>� ا�A9%� $ّD "��ب	ا

5 ا	��Nن �/ D�  ا	%�اب ا	��� Zا��L	 F�W9ات و��A 5� ،F�A��!, ا��ي، وا,%"�ار

 5	9"و�����  ا	��"�ت ا=,��>!  ا	"%�Nرة �5 �$)4  ا	��ا�� �/ D�  أ�Bى، ذ	I �� أ�Aح 	

I ا	�kوف ا	97)3 ، ا	%� ��7A�� إ)�	  ا	��ا��A لQ�%,�� ن�"!,  . 

5 �) �� ��Q".  (�Nت ���8 إ,��>!�  �Q0ث        ا.%Q	��، أو	�� ��!  ا	��ا�� �$)4  �".

�!!  31 اور)(9D 1775%� ا,%"�ت	إ.$ى ���)��9، ، ا ��وا>% �� �!Bا� C�;� ،�(ذر 

�W�7A9ات و�	ا  !<��.ا	��ا��)!/ )$ �5 و,�.�  >�Nاء 	��)"  ا=,
  

  

I ا	��)"  A ت��D5 أ� �!<��  .�Aا�D ا	��ا��)!/ ا,%��	  �7$ أن أدر?� ا	�9Wخ، J�B  ا,

 ،و)��C ��&� �0"�ن ا	$اي آ� ، أن A��4  ا	07"�>!  ا	$و	  	$ى ذ	I �� أدى إ	5 ,7!��        

  ا	3c ر�d و	E4N ا	3c، وإ��ام  ا	%;�وض"D ،Q!3;Aو FSح ر�� ورا��F و�/ ا�,��ن إ	

  .ا	07"�>!  ا	$و	 

       F	 $�A �!<��  ��/ ����� ا	�N�7)  ا	�9ة ا,%7"�ل إ	5 ا	97دة، �V;4ا S!� ا,".  (�N�� 

 !<�g 5�� ،1783 ,4  ا	��ا�� �$)4  �A دون ا>�9>!9 8!�دة Don Antonio يV	ا CJو 

EA5 ��9ا	ا�� �!�4ء إ��	31  ا !(9D 1783 و 238 �� ، و&�ع$D ون$� /N	  4($"	ا،   ". Fg

!  11 �/ أ�Bى ا,%"�ت(9D 5	إ  (�S 21  !(9D /�  4, 1784 /N	ن ، و����ة أ�Bى  ا�,

��!h و)97دون دون )4���9نA F��$ھ C0"%"	ل �� اQ%.ا�� ا��	ا.  
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��ول ��ة آ�B ھVه ?�>�    A ��!� �!<�� �/ >���� ��CN ا	%289 �8رت وا	%� ا	��ا�� ا.%Qل ا,

��7�� �� ا	$���9,� ا�,9ب اB%�رت ا	�N�7) ، ا	�9ة ا,%7"�لA �� ،ا����	ت .!- ا$�� 

c ��7ھ$ةJ /!� ا����	ا �!<��.9ض  �� ، و��د ا	�$وء وا=,%��ار1785 أوت &�� �� وا,

 d!ا�� ���  .ا	"i,9%  ا	

��)� إ	5 ا	��ا�� ��!� ا��9ر ھVNا، وظC? Cّ ط�ف )Z8�% ا�Bo، إ	5 أن ,�7        A 

 .ا=,��>� ا=.%Qل �/ >���!� وھ�ان �$)4 

  �%��!� ���8 ا	��ا��      ".  (�N�� �?ر�& ، "MW ��!� 2%M� "�%"�  �\�ت	ا

  ھ�)"  �/ ط�.4  ��7رك �7$ و94N"Aا ا	%�?�، ا	��ا��ي ا	"�?�ي ا	�!q �� ا	��ا��ي

5 إQDء 98اA�F �/ و ا�,��ن،� Fوھ��Dأ  J�B ،وھ�ان  q!�	ا c	�3	  7!��7$ أن ?�>� ا	�

$7� I	ا��ي، وذ��	ا F��A 	3!�4تا�% ، "ML	ا Z� &�� �� وھ�ان �Wب ا	Vي ا	�	�ال، ��

�$ث أ."$ h!�9A ا	"$>�، �/ ا	�	�ال، و�8ل1790أ?��9%A ،" : �"? ،ى�B$ر �ّ�ة أ�	ا CB$Aو

8�C ذ	I ��ارا، �9ق أد)F ا�رض ا	��ا��)  ، �!�� ��3 ا	"��ھ$)/ ، وزاد �� �$ا.   CB$A

 /!� ��  !�  ��$ا��F، �� ا	N4	1790أ?%��9  9و 8ا���	5 ا��.�، و�78 ، �J 9ا.$ة	ا  

�"$)4  وھ�ان ھ�ة أرC? �"�. ، ;!4�  !W ��4زل وھ�ان، وأ	��� ��	�Qع وا	�93ن 

 ..." وا	s��4N أ�Wار ��	� ، و��ت gQg  آ=ف �/ ,�N>�� و4D$ھ�

       ّFA TM%	ا �!���<  /��(��Aو ،�<��ر,"� وا�%�ا��� ���   ��CN وھ�ان ا=.%Qل ا=,

I ا	��ب 4,1792   �5 وھ�ان إ)�	  ا	��ا��؛ (��  "J��  4($"	ه اVھ ���Jو�/ �7$ھ� أ ،

$($D /�.  

  :ـ ا��(.	  - ا��ول ا�+�ى  د  

� ا�ورو�!  ا	$ول ���!  ا	��ا�� �8Q  أ��       �%�، ��"k7� �� �8ت، إ��ام�;A�7ھ$ات وا� 

5 و?V	I ، 1729 ,4  ا	��ا�� �� و,J F$ا8  ��7ھ$ة ا	ّ%�ن، و78%� وھ9	4$ا ا	��S $(9ار �

!�ت ، �93Mص 1746 ,4  ا	$ا>"�رك ��"�  4J��	%��رة، ا	4$8!  ,4  �� و�7$ھ� وا� ا	

 ا	��!7 ، إ	5 أ�Bى �Aرة، و�Aرة ا	�F إ	C!"A 5 ?�>� ��$ ��>��، �� ا	��ا�� �8Q  أ�� ،1763

-!� ا	94ا)� و.�/ وا=,%��ار، ��	�$وء�S   4,1790)  إ	5 1766 �!/ ا	""%$ة ا	;%�ة A"!�ت �
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5 ا	����ن �"C .!- ا	"%��د	 ،� V!;4A �"�A%�ا��	إزاء ا �"�L7� d7� ?V	I وCN� ، �g ���8 ا	

�� �Bأوا ���7ھ$ة �%"$)$ ��1790رس  &� F ا	��ا�� ا�%��� أ�Bى، ?"� ,4  ���  ا	�

�9ب،  ����9ال وأ�$A�� ،1789 ��م ا=8%�3د)  ��4%�� �� �7�� ،وو8;� ا	;�>�!  ��	90رة�وا	

/N	 هV�8ت ھQ7	ا  � �N7Aت �� �����ن �!E، ھ� �� � �"%�A 5	F و��>��، ا	��ا�� �!/ ا	�!

  �9>���ت >��!9ن ا	"I 8!�دة ا	�8Q7ت، �$7"�1798 ��3 ,4  �5 ا	�N�7)  ا	;�>�!  	 ،

 S!� ھ$>  �5 ا	FّA�!89%  ا	�F، �7$�� إ	5 ا	��ا��)  ا	;�>�!  ا	�8Q7ت ��دت 1800 ,4  و��

�$دة� ،CDا� �	9�A5 و	�7ھ$ة إ� F, cJ1801 ,4  و .  

  

:�� �����و�را

� ا��(.�ت ا���ا���	 ا��4!3
	،  �01ة �� ا��9ن ا��3�- ��7 وأ�6ه �ـ �>��  ��� ا� 
;، !�7ط ا�'���	 ا���ا���	 
� ا��Cر�B ا�����، �A@�اف ���ر �; +�وف،  ��� ا���%م ا=� �
C3D�  �
	، .E3 ا��Cر�B، ا����0 ا��� ����CD"وا 	
!�3!

 ،	
 2012ـ 2011��Gدا�	، ا�3�	 ا��� �

� ـ  ا��I)3	 ا�%ط�
	 ���CHب، ا���ا��، ـ !��Jـ ا���� ا�� Bر��Cا� ��!��M ا���; )�
�و!�، ا����ي �% َ�'���، ا���ا�� 
1984 . 

.2009ا�E(�9 )�� هللا، ���E ا�����	 ���7%ر وا�C%ز�-، ا���ا��  �%وN-، أ �وو�O، ا���ا�� وأورو��، N .ب .ـ D%ن  


S أ��Rـ �%N �  . �CH��1984ب،ا���ا��،  .ا�%ط�
	 ا��I)3	 ،2ط ا���ا��، وا)'�!
�، ا���ا�� �
; )�	 ا����6)J	 �Rب، ا���!

� �Nر�B ا���ا�� ا����� ـ�.��Dل .��ن، .���T ودرا)�ت   


	 إ)���
Uـ H�� ة ا���Cت ا����"%��� �ا�����، �(.�ت دول ا���Gب ا����  

 

 

 

 


