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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 نظرات سياسية
 لحزب التحرير

 

الػػػػػلوؿ كدوػػػػػا ،ػػػػػلوة ل سػػػػػ ـم ادػػػػػا  عتنػػػػػهل  يانػػػػػات ومبػػػػػا    نػػػػػا   ا سػػػػػ ـم وذلػػػػػا و وػػػػػة 
ر يف احليػػػػػػاة لػػػػػػالج ةػػػػػػ   نػػػػػػا   و وػػػػػػة النظػػػػػػر ا سػػػػػػ ميةم والػػػػػػلوؿ ال ػػػػػػ   ةنػػػػػػوع  ػػػػػػاص  زيػػػػػػل نظػػػػػػ

،دػػػػػػب ذلػػػػػػيف ةلدػػػػػػػا  ط ػػػػػػق يف الػػػػػػب   ا سػػػػػػػ ميةم ولػػػػػػ ليف   ػػػػػػ  ،دػػػػػػػب اللولػػػػػػة ا سػػػػػػ مية لد  ػػػػػػػا  
،دػػػػػب اامػػػػػة ا سػػػػػ ميةم ور ػػػػػ  اخلطػػػػػو البعيػػػػػلة ادلػػػػػل  لدحيدولػػػػػة  وف ،ػػػػػو ة اللولػػػػػة ا سػػػػػ مية  ىل 

ف ،ػػػػػو ة اامػػػػػة ا سػػػػػ مية ممػػػػػة ،ظي ػػػػػة ةػػػػػل اامػػػػػ م وةػػػػػالطبق  رسػػػػػ  اخلطػػػػػو و بػػػػػ ؿ احليػػػػاة لتحػػػػػوؿ  و 
اجلوػػػػػو  لػػػػػوم  اللولػػػػػة ا سػػػػػ مية يف موػػػػػلهام  بػػػػػ  مف  تحػػػػػرؾ اامػػػػػة ا سػػػػػ ميةم وسػػػػػتظ    وةػػػػػة ،دػػػػػب 
م اومػػػػػة اامػػػػػػة ا سػػػػػ ميةم وم اومػػػػػػة و و هػػػػػام و وقػػػػػػام مػػػػػػا  امػػػػػ  اللولػػػػػػة ا سػػػػػ مية  ا  ػػػػػػةم مو مػػػػػػا 

لعػػػػلوة  ويػػػػة كلولػػػػةم مو  ويػػػػة كشػػػػعام ةػػػػ  كػػػػلةرا   و ذا كانػػػػ  معرةػػػػة ال ياسػػػػة  امػػػػ  هػػػػ ا الػػػػلوؿ ا
اخلار يػػػػػػػػة ل ػػػػػػػػ   ولػػػػػػػػة يف العػػػػػػػػالم ممػػػػػػػػران ال ي ػػػػػػػػت   ،نػػػػػػػػ  كػػػػػػػػ  سياسػػػػػػػػ  م ػػػػػػػػد م ةػػػػػػػػ ف   راؾ كنػػػػػػػػ م 
و فايػػػػػػػام و طػػػػػػػوم ومسػػػػػػػاليام ووسػػػػػػػا  م الػػػػػػػلوؿ ال ػػػػػػػ   ممػػػػػػػر ةػػػػػػػال  ااعليػػػػػػػة ل ػػػػػػػ  م ػػػػػػػد  ةشػػػػػػػ   

   فصػػػػػيد  وا عػػػػػ م سػػػػػا ران مػػػػػق ااحػػػػػلاث اليوميػػػػػة  مجػػػػػاكم ول ػػػػػ  سياسػػػػػ  ةػػػػػ  مف ػػػػػر م ػػػػػد  ةشػػػػػ 
ادلت ػػػػػػملةم وادلتجػػػػػػل ةم مػػػػػػق ة ػػػػػػا  التصػػػػػػور ال امػػػػػػ  ل سػػػػػػ  وال وا،ػػػػػػل الػػػػػػ    ػػػػػػـو ،ديوػػػػػػا سياسػػػػػػة م  
 ولػػػػػػػة كػػػػػػػػ  م مػػػػػػػن م ػػػػػػػػ    راؾ اا طػػػػػػػارم و واـ الع ػػػػػػػػ  امػػػػػػػن الػػػػػػػػب  م م  امػػػػػػػن اللولػػػػػػػػة واامػػػػػػػػة 

 ا س مية 
سػػػػػػة اللوليػػػػػػة  ولتػػػػػػاف علػػػػػػا ممملكػػػػػػا وروسػػػػػػيام و ذا كػػػػػػاف العصػػػػػػر احلا ػػػػػػر  ػػػػػػتح   ةيػػػػػػ  يف ال يا

ةػػػػػػ ف اَنتػػػػػػل مو ػػػػػػريل مػػػػػػن الػػػػػػلوؿ ال ػػػػػػ   ال  نف ػػػػػػاف ولػػػػػػن  نف ػػػػػػا ،ػػػػػػن الع ػػػػػػ   ىل الر ػػػػػػوع لدتػػػػػػلَمل 
الػػػػػلوكم ةػػػػػوؽ مػػػػػا ل ػػػػػ  واحػػػػػلة منو ػػػػػا مػػػػػن م  ػػػػػاع و ػػػػػلَمل يف الػػػػػب   ا سػػػػػ ميةم ومػػػػػن ح ػػػػػل وكيػػػػػل 

اسػػػػة اخلار يػػػػة ل ػػػػ  مػػػػن ممملكػػػػام ل سػػػػ ـ وادل ػػػػد ل  ومػػػػن م ػػػػ  ذلػػػػيف ال ةػػػػل مػػػػن معرةػػػػة وا ػػػػق ال ي
وروسػػػػػػػيام و صلدػػػػػػػ ام وةرن ػػػػػػػام  ىل  انػػػػػػػا ا،تبػػػػػػػار مف اخلطػػػػػػػر  ت مػػػػػػػن كػػػػػػػ   ولػػػػػػػةم ومف ممػػػػػػػن الػػػػػػػب   

 يتطدا  واـ الي ظة واحل ر ،دب اجل يق 
 

 واقع السياسة اإلنجليزية
موؿ مػػػػػػا غلػػػػػػا مف يعدػػػػػػ  مف الشػػػػػػعا ا صلديػػػػػػز  دػػػػػػعا  ػػػػػػ ملم ومف الػػػػػػب   ا صلديزيػػػػػػة ةػػػػػػ   

يف غػػػػػمل مطهدػػػػػة  بيعيػػػػػان مػػػػػن هػػػػػ ا اجلوػػػػػة اف   ػػػػػوف  ولػػػػػة كػػػػػ  م وال  ولػػػػػة ػل ػػػػػا ذلػػػػػا  ػػػػػ ملة ولػػػػػ ل
ح ػػػػػػػابم ول ػػػػػػػن هػػػػػػػ ا الشػػػػػػػعا ا صلديػػػػػػػز  يت يػػػػػػػز  يػػػػػػػز ل هػػػػػػػامتلم علػػػػػػػا  الػػػػػػػ كا م وسػػػػػػػعة احليدػػػػػػػة  
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وهبػػػػػػػا ل ادليػػػػػػػز ل معػػػػػػػانم اسػػػػػػػتطا،   صلدػػػػػػػ ا مف   ػػػػػػػوف  ولػػػػػػػة كػػػػػػػ  م واسػػػػػػػتطا،  مف  شػػػػػػػ    طػػػػػػػران 
 و،دب اللولة ا س مية ةش    اص ،دب العال كد  ةش   ،اـم 

ممػػػػػا اخلطػػػػػة الػػػػػ  ر توػػػػػا اف   ػػػػػوف  ويػػػػػةم ة دػػػػػا  ػػػػػتد   يف دػػػػػ   واحػػػػػلم هػػػػػو  مف   ػػػػػ ر 
غملهػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػن ااةػػػػػػػػػرا م والشػػػػػػػػػعوبم والػػػػػػػػػلوؿم اف   ػػػػػػػػػوف م اة ةيػػػػػػػػػلهام مو لد ػػػػػػػػػمل معوػػػػػػػػػا يف   يػػػػػػػػػهل 

م مو لػػػػػػلةعوا وحػػػػػػلها مهػػػػػػلاةوا مو دلشػػػػػػاركتوا يف ،ػػػػػػلواقا ا،ػػػػػػلا وام مو يف  ػػػػػػر ادل ػػػػػػا  و ةػػػػػػق ادل ػػػػػػاـر
 لدتورط يف ادلشاك  ال    عفوا وجتعدوا   مل يف ال ياسة ال  يريلها ا صلديز 

هػػػػػػػػ ا هػػػػػػػػ  اخلطػػػػػػػػة اللا  ػػػػػػػػة ل يطانيػػػػػػػػام ولػػػػػػػػ ليف قػػػػػػػػت  اهت امػػػػػػػػان  ػػػػػػػػليان ةػػػػػػػػالتوازف الػػػػػػػػلوكم 
و عػػػػػػا   ةػػػػػػ    ػػػػػػاـو  ىل حػػػػػػل احلػػػػػػرب  ذا اسػػػػػػتطا،  م   ولػػػػػػة   ػػػػػػ   ىل حػػػػػػل ؼلػػػػػػ  ةػػػػػػالتوازف الػػػػػػ   

  ػػػػػػاـو م   ولػػػػػػة  ػػػػػػاوؿ مف  صػػػػػبل اللولػػػػػػة ااوىلم و  ػػػػػػاةل كػػػػػػ  دػػػػػعام وكػػػػػػ  مجا،ػػػػػػةم ةػػػػػػ   ر تػػػػػ م و 
كػػػػػػػ  ةػػػػػػػر  ي ػػػػػػػعب ل سػػػػػػػت  ؿ ،ػػػػػػػن م   ولػػػػػػػة  ط ػػػػػػػق ةال ػػػػػػػيطرة ،ديوػػػػػػػام مو ل ن ػػػػػػػ اـ ايػػػػػػػة  ولػػػػػػػة 

 ي ا،ل ه ا االن  اـ  ىل ا   ؿ ةالتوازفم مو ي و  مية  ولة  عا يوا 
 ولػػػػػػػة  ػػػػػػػعيفة  وليػػػػػػػانم ول نوػػػػػػػا  ويػػػػػػػة وا عيػػػػػػػانم  ف  صلدػػػػػػػ ا اعف يف سػػػػػػػبعينات ال ػػػػػػػرف العشػػػػػػػرين 

ة يز اهػػػػػػا ادلعروةتػػػػػػاف ال  ػػػػػػزاالف مو ػػػػػػو  ل لػػػػػػليوام والشػػػػػػعوب الػػػػػػ  كانػػػػػػ  م ػػػػػػتع رات ذلػػػػػػام ال يػػػػػػزاؿ 
مكثرهػػػػػا يف  ب ػػػػػة يػػػػػلها  ػػػػػ  اسػػػػػ  ال ومنولػػػػػام والػػػػػب   ا سػػػػػ مية ال يػػػػػزاؿ مكثرهػػػػػا  ػػػػػ  نفوذهػػػػػا 

هػػػػػا ورا هػػػػػا ال يػػػػػزاؿ ال  ػػػػػ  اا،ظػػػػػ  منوػػػػػا يف مو  ػػػػػ  سػػػػػيطرقام والػػػػػلوؿ ااوروةيػػػػػة الػػػػػ  ا،تػػػػػا ت  ر 
وال    ديػػػػػل  ذلػػػػػام مو يف  ػػػػػلا ة   ديليػػػػػة معوػػػػػام وممملكػػػػػام مػػػػػق كودػػػػػا  ػػػػػارت  نػػػػػاة   صلدػػػػػ ا و ػػػػػاوؿ 
  دػػػػػػػي  حج وػػػػػػػام ول نوػػػػػػػا مػػػػػػػق ذلػػػػػػػيف ال  ػػػػػػػزاؿ ادلعينػػػػػػػة ذلػػػػػػػا يف احليػػػػػػػاةم واحلاميػػػػػػػة ذلػػػػػػػا مػػػػػػػن االنػػػػػػػلَار 

ذلػػػػػا دا يػػػػػان مػػػػػن اوػػػػػاؿ الػػػػػلوكم ةػػػػػ  هػػػػػو ، ديػػػػػة والػػػػػزواؿ  ولػػػػػ ليف ةػػػػػ ف  ػػػػػعفوا  وليػػػػػان ال يعتػػػػػ   ػػػػػر ان 
 امػػػػػػػ  هبػػػػػػػا روسػػػػػػػيا وممملكػػػػػػػام ةااسػػػػػػػاليا اللوليػػػػػػػةم ال ة طػػػػػػػق الشػػػػػػػرايل الػػػػػػػ   ػػػػػػػلها ةاحليػػػػػػػاة وال ػػػػػػػوةم 

 و   ن ذلا الب ا  واستئناؼ ال مل 
لػػػػػػ ليف ال يصػػػػػػل مف ينظػػػػػػر  صلدػػػػػػ ا نظػػػػػػرة است ػػػػػػعاؼم وال يصػػػػػػل مف يعتػػػػػػ   ػػػػػػعفوا الػػػػػػلوك 

ي ػػػػػ م ةػػػػػ  غلػػػػػا مف يفػػػػػرؽ يف النظػػػػػرة  ليوػػػػػا ةػػػػػل حاذلػػػػػا  وليػػػػػانم وةػػػػػل حاذلػػػػػا  لػػػػػي ن ،دػػػػػب  ػػػػػعفوا احل 
 يف م ومات  وقا احل ي ية 

هػػػػػػػ ا هػػػػػػػو مسػػػػػػػاس ال ياسػػػػػػػة ا صلديزيػػػػػػػة  دػػػػػػػعا  ػػػػػػػ مل يف ةػػػػػػػ    ػػػػػػػ ملةم يريػػػػػػػل مف ي ػػػػػػػوف 
ااوؿ يف هػػػػػػػ ا احليػػػػػػػاةم ويريػػػػػػػل العظ ػػػػػػػة واوػػػػػػػلم ومػػػػػػػن م ػػػػػػػ  ذلػػػػػػػيف ي  تػػػػػػػ  ال ػػػػػػػو م مو ػػػػػػػا كانػػػػػػػ م 

هل ،ظ تػػػػػػػ  ورلػػػػػػػلا  و،دػػػػػػػب هػػػػػػػ ا ااسػػػػػػػاس ي ػػػػػػػمل يف مجيػػػػػػػق سياسػػػػػػػت م يف حالػػػػػػػة ليت ػػػػػػػ ها م اة لتح يػػػػػػػ
ال ػػػػػػػوة ك ػػػػػػػا كػػػػػػػاف يف ال ػػػػػػػرف التاسػػػػػػػق ،شػػػػػػػر وموا ػػػػػػػ  العشػػػػػػػرينم ويف حالػػػػػػػة ال ػػػػػػػعج ك ػػػػػػػا حالػػػػػػػة منػػػػػػػ  
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وهلةػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػن مف ي ػػػػػػػػػػوف اللولػػػػػػػػػػػة ااوىلم مو مف يشػػػػػػػػػػػارؾ يف ال ياسػػػػػػػػػػة اللوليػػػػػػػػػػػةم هػػػػػػػػػػػو  مف 
ليػػػػػػةم ويف الػػػػػػلوؿ نف ػػػػػػوام ليت ػػػػػػ ها م اة لد ػػػػػػيطرة واالسػػػػػػت  ؿم ولدػػػػػػلةاع يػػػػػػتح   يف الع  ػػػػػػات اللو 

،نػػػػ  حػػػػػل يدػػػػػـز الػػػػلةاع  ةػػػػػ صلد ا هػػػػػ  الػػػػ  مجعػػػػػ   وؿ موروةػػػػػا ل ػػػػرب اللولػػػػػة ا سػػػػػ مية   لد  ػػػػػا  
،ديوػػػػػػام و صلدػػػػػػ ا هػػػػػػ  الػػػػػػ   ػػػػػػرت العػػػػػػال لدحػػػػػػرب العادليػػػػػػة ااوىلم ال ل ػػػػػػرب مدلانيػػػػػػا ةح ػػػػػػا حػػػػػػل 

لوؿ ااوروةيػػػػػػةم ول ػػػػػػن مي ػػػػػػان  ىل  صػػػػػػفية اللولػػػػػػة ا سػػػػػػ مية  صػػػػػػفية حصػػػػػػ  اال ػػػػػػت ؿ يف  ػػػػػػوازف الػػػػػػ
دا يػػػػػػة  و صلدػػػػػػ ا هػػػػػػ  الػػػػػػ   ػػػػػػرت العػػػػػػال لدحػػػػػػرب العادليػػػػػػة الثانيػػػػػػةم ال ل ػػػػػػرب مدلانيػػػػػػا ةح ػػػػػػا حػػػػػػل 
حصػػػػػػػ  اال ػػػػػػػت ؿ يف  ػػػػػػػوازف  وؿ موروةػػػػػػػام ةػػػػػػػ  ذلػػػػػػػ ا و اولػػػػػػػة  صػػػػػػػفية النظػػػػػػػاـ الشػػػػػػػيو،  يف روسػػػػػػػيا  

ؾ م  منو ػػػػػا يف م، ػػػػػاب احلػػػػػرب العادليػػػػػة ااوىل مد ػػػػػا  ػػػػػل سػػػػػ ر ا و ذا كانػػػػػ  ةرن ػػػػػا وممملكػػػػػا ل  ػػػػػلر 
مػػػػػػػن م ػػػػػػػ  حفػػػػػػػم ،ظ ػػػػػػػة  صلدػػػػػػػ ا و  يػػػػػػػهل م  ا،وػػػػػػػا و ايتوػػػػػػػام ول  ػػػػػػػلركا ذلػػػػػػػيف يف احلػػػػػػػرب العادليػػػػػػػة 
الثانيػػػػػةم ول ػػػػػن روسػػػػػيا كانػػػػػ  ملركػػػػػة مهػػػػػلاؼ  صلدػػػػػ ا مػػػػػن احلػػػػػرب العادليػػػػػة الثانيػػػػػةم ولػػػػػ ليف ةػػػػػ ف هػػػػػ ا 

ا يف م، ػػػػػػاب احلػػػػػرب العادليػػػػػػة الثانيػػػػػة  د ػػػػػػ    ػػػػػ مل  صلدػػػػػػ ا ا  راؾ الروسػػػػػ  هػػػػػػو الػػػػػ    عػػػػػػ  ممملكػػػػػ
ذلػػػػام و عػػػػ  ةرن ػػػػا  تنبػػػػ   ىل نف ػػػػوا مػػػػن  صلدػػػػ ام وهػػػػو الػػػػ    ػػػػر   صلدػػػػ ا مػػػػن اوػػػػاؿ الػػػػلوك ةعػػػػل مف 
صلػػػػػػػل يف   ػػػػػػػراج ةرن ػػػػػػػا منػػػػػػػ   و ذا كانػػػػػػػ  ةرن ػػػػػػػا ل  بدػػػػػػػ  هبػػػػػػػا احلصػػػػػػػاةة  ىل حػػػػػػػل منػػػػػػػق  صلدػػػػػػػ ا مػػػػػػػن 

ك مػػػػػػػن   ػػػػػػػوؿ ال ػػػػػػػوؽ ادلشػػػػػػػ كةم ةػػػػػػػ ف ممملكػػػػػػػا  ػػػػػػػل م ركػػػػػػػ  مف االدػػػػػػػ اؾ يف   ػػػػػػػايا موروةػػػػػػػام وةالتػػػػػػػا
 ص صػػػػػة م نحػػػػػة  صلدػػػػػ ا و  دػػػػػي   وقػػػػػام و طػػػػػق دػػػػػرايل احليػػػػػاة ذلػػػػػام ممػػػػػر ال ةػػػػػل منػػػػػ  لدحيدولػػػػػة  وف 
  ػػػػدو ا صلديػػػػز ،دػػػػب اامملكػػػػاف  و،دػػػػب هػػػػ ا ةػػػػات اامػػػػ   ويػػػػان يف  ػػػػرب ا صلديػػػػز ال ػػػػرةة ال ا ػػػػيةم 

م مػػػػػػا  اـ الػػػػػػروس لػػػػػػي  مػػػػػػن ا ت ػػػػػػ  مف يث ػػػػػػوا ةػػػػػػا صلديز مو و ر ػػػػػػا،و  دػػػػػػعبان  ػػػػػػ ملان يف ةػػػػػػ    ػػػػػػ ملة
مف ي فػػػػػػػوا ،ػػػػػػػن الو ػػػػػػػوؼ يف و ووػػػػػػػ م ومػػػػػػػا  اـ اامملكػػػػػػػاف  ػػػػػػػل  نبوػػػػػػػوا دلػػػػػػػا كػػػػػػػاف حا  ػػػػػػػان هبػػػػػػػ م وهػػػػػػػو 
  ػػػػػ مل ا صلديػػػػػز ذلػػػػػ م ومػػػػػا  امػػػػػوا ي ػػػػػملوف يف سياسػػػػػة   دػػػػػي  ال ػػػػػوة ا صلديزيػػػػػة وزلاولػػػػػة  طػػػػػق دػػػػػرايل 

 احلياة ذل  
ال  ػػػػػػػزاؿ  ع ػػػػػػػ  ة ػػػػػػػوة  ػػػػػػػل روسػػػػػػػيا ةشػػػػػػػ  ااسػػػػػػػاليام  وليػػػػػػػانم ويف  ف ال ياسػػػػػػػية ال يطانيػػػػػػػة 

ال ياسػػػػػػػات اجلز يػػػػػػػةم وال  ػػػػػػػزاؿ  ت ػػػػػػػ  ح ػػػػػػػن التػػػػػػػلينم واخلػػػػػػػلاعم وااسػػػػػػػاليا اخلفيػػػػػػػةم  ة ػػػػػػػا  ممملكػػػػػػػا 
سػػػػػنلان ذلػػػػػام ودل اومػػػػػة ال ياسػػػػػة اامملكيػػػػػة ةي ػػػػػا   ػػػػػـو ةػػػػػ   ػػػػػل  صلدػػػػػ ا  و ذا كػػػػػاف ال يو ػػػػػل هنػػػػػاؾ ممػػػػػ  

ام وال يو ػػػػػل ممػػػػػ  يف مف   ػػػػػ  ممملكػػػػػا مو فوػػػػػا مػػػػػق  صلدػػػػػ ا كح ػػػػػ  يف مف  ت ػػػػػاه  روسػػػػػيا مػػػػػق  صلدػػػػػ  
روسػػػػػػػيام ةػػػػػػػ ف هنػػػػػػػاؾ  وةػػػػػػػان مػػػػػػػن مف   ػػػػػػػتطيق  صلدػػػػػػػ ا   تيػػػػػػػ  موروةػػػػػػػام وةالتػػػػػػػاك  ي ػػػػػػػاؼ ممملكػػػػػػػا ،ػػػػػػػن 
زلاوالقػػػػػػػا  ػػػػػػػرب  صلدػػػػػػػ ام مو لفيػػػػػػػج هػػػػػػػ ا ال ػػػػػػػرةاتم وهنػػػػػػػاؾ  ػػػػػػػوؼ مػػػػػػػن مف  تحػػػػػػػوؿ روسػػػػػػػيا  ىل 

ة ا وػػػػػػا  ولػػػػػة كػػػػػػ   ةح ػػػػػام ال  ولػػػػػػة دػػػػػػيو،ية الو ػػػػػق ال يصػػػػػػر م ةيصػػػػػبل هػػػػػػلةوا  ايػػػػػة نف ػػػػػػوا و 
  ػػػػػػػتولؼ العػػػػػػػال كدػػػػػػػ   ولػػػػػػػ ليف ةػػػػػػػ ف  ذكػػػػػػػا  الػػػػػػػروح العادليػػػػػػػة يف روسػػػػػػػيام مػػػػػػػق مدػػػػػػػا هػػػػػػػلؼ  يػػػػػػػاكم 
و ة ػػػػػا  ادلصػػػػػاخ اامملكيػػػػػة  ػػػػػارج العػػػػػال اجلليػػػػػلم علػػػػػا الدػػػػػ اف يبػػػػػل اف اخلػػػػػوؼ مػػػػػن مف ير ػػػػػق ا صلديػػػػػز 
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ع ،ػػػػػػػػن الػػػػػػػػنف  و،ػػػػػػػػلـ االنت ػػػػػػػػاؿ  ىل حػػػػػػػػاؿ  ىل اوػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػلوكم وةالتػػػػػػػػاك ةب يػػػػػػػػاد  يف حالػػػػػػػػة الػػػػػػػػلةا 
 ال يطرة واذلجـو 

ممػػػػػػػا ال ياسػػػػػػػة ا صلديزيػػػػػػػة غػػػػػػػمل اللوليػػػػػػػةم ة دػػػػػػػا لي ػػػػػػػ  يف ممملكػػػػػػػام وال يف موروةػػػػػػػام وةػػػػػػػالطبق 
لػػػػػػػي  يف روسػػػػػػػيا و ظلػػػػػػػا هػػػػػػػ  م كػػػػػػػزة يف  سػػػػػػػيا ومةري يػػػػػػػام م  يف البدػػػػػػػلاف الػػػػػػػ   ط ػػػػػػػق يف اسػػػػػػػت  ذلام 

ولتوػػػػػا  وذلػػػػػ ا ةػػػػػ ف م تػػػػػ   صلدػػػػػ ا  ظلػػػػػا ي  ػػػػػن يف  سػػػػػيا و عدوػػػػػا  ػػػػػوة ذلػػػػػام ودػػػػػرايل احليػػػػػاة لشػػػػػعبوا و 
ومةري يػػػػػػا ولػػػػػػي  يف موروةػػػػػػام ة وقػػػػػػا  نبػػػػػػق مػػػػػػن هػػػػػػ ين ادلػػػػػػو علم وحياقػػػػػػا معد ػػػػػػة ةو و هػػػػػػا يف هػػػػػػ ين 
ادلػػػػػػػػو علم ومػػػػػػػػا  اـ هػػػػػػػػ اف ادلو عػػػػػػػػاف ذلػػػػػػػػا ةيو ػػػػػػػػا مو يف م  منو ػػػػػػػػا  ػػػػػػػػوةم ة دػػػػػػػػا  ب ػػػػػػػػب  ويػػػػػػػػة مو ػػػػػػػػا 

رة مو ػػػػػا حل وػػػػػا مػػػػػن  ػػػػػرةات  ولػػػػػ ليف ةػػػػػ ف ال ياسػػػػػة ا صلديزيػػػػػة  ذا   ػػػػػعف م و ب ػػػػػب  ولػػػػػة حيػػػػػة مػػػػػَط
 رسػػػػػػ  لدػػػػػػتفو  والع ػػػػػػ  ة ظلػػػػػػا  ػػػػػػلرس يف  سػػػػػػيا ومةري يػػػػػػا موالنم    ػػػػػػلرس يف موروةػػػػػػام ومػػػػػػن هنػػػػػػا كػػػػػػاف 
الفوػػػػػ  احل ي ػػػػػ  لد ياسػػػػػة ا صلديزيػػػػػةم لدع ػػػػػ   ػػػػػلهام غلػػػػػا مف ي ػػػػػوف يف  راسػػػػػة سياسػػػػػتوا يف  سػػػػػيا 

ا يف موروةػػػػػػػام  ظلػػػػػػػا  نفػػػػػػػق لدع ػػػػػػػ   ػػػػػػػلها  وليػػػػػػػانم ومةري يػػػػػػػام    راسػػػػػػػتوا يف موروةػػػػػػػا  اف سياسػػػػػػػة  صلدػػػػػػػ  
 ولدحيدولة  وف   تيدوا و   ملها ذلام سوا  يف ال ياسة اللوليةم مو ال ياسة االستع ارية  

وسياسػػػػػتوا يف  سػػػػػيا ومةري يػػػػػػام و ف كػػػػػاف ال ةػػػػػل ةيوػػػػػػا مػػػػػن  راسػػػػػتوا يف كػػػػػػ  ةدػػػػػلم مو يف كػػػػػػ  
ن الصػػػػػػعا ا حا ػػػػػػة هبػػػػػػام واف منط ػػػػػػة ،دػػػػػػب اا ػػػػػػ م ول ػػػػػػن ذلػػػػػػيف يػػػػػػل   ادلػػػػػػر  يف  فصػػػػػػي تم مػػػػػػ

ةيوػػػػا  اةديػػػػة الت يػػػػػمل والتجػػػػل  والتحػػػػػوؿم وهػػػػ ا  ػػػػػاةق دلتاةعػػػػة ااحػػػػػلاث اليوميػػػػةم ولػػػػػ ليف مػػػػن الصػػػػػعا 
 راسػػػػػػػػتوام و ف كػػػػػػػػاف مػػػػػػػػن ادل  ػػػػػػػػن مَنػػػػػػػػا  الع ػػػػػػػػ  متاةعتوػػػػػػػػا  ولػػػػػػػػ ليف ال ةػػػػػػػػل مف ي تفػػػػػػػػب ةػػػػػػػػاخلطوط 

 اس  ه ا ال ياسة يف ه ين البدلين  -العري ة 
 تد   ةي ا يد  وه ا اخلطوط العري ة  

موالن   عت ػػػػػػل  صلدػػػػػػ ا يف هػػػػػػ ا الػػػػػػب   ،دػػػػػػب منظ ػػػػػػة احل ػػػػػػ م ةوػػػػػػ  لدػػػػػػهل ةيوػػػػػػا  والن  ليػػػػػػلة  
كػػػػػػػػاار ف مو    ػػػػػػػػ  الػػػػػػػػلوؿ  ىل م  ػػػػػػػػاـ متناز،ػػػػػػػػة كاذلنػػػػػػػػل وةد ػػػػػػػػطلم مو   تػػػػػػػػ  الػػػػػػػػلوؿ الػػػػػػػػ   ريػػػػػػػػل 
و منعوػػػػػػا مػػػػػػػن الوحػػػػػػػلة مو   ػػػػػػػو  اسػػػػػػػت  ذلا ذلػػػػػػػا كتنزانيػػػػػػا وماليزيػػػػػػػا ومشػػػػػػػروع وحػػػػػػػلة  ػػػػػػػاؿ مةري يػػػػػػػام م

مشػػػػػروع اذلػػػػػ ؿ اخلصػػػػػيام مو   ػػػػػمل احل ػػػػػاـ ي ػػػػػاـ   ػػػػػرين ك ػػػػػا ةعدػػػػػ  يف ليبيػػػػػا وموغنػػػػػلا  مو   دػػػػػا 
منظ ػػػػػة احل ػػػػػ  غػػػػػمل ادلواليػػػػػة ذلػػػػػا ك ػػػػػا ةعدػػػػػػ  يف ال ػػػػػعو ية واجلزا ػػػػػر  ةوػػػػػ  يف مرا بػػػػػة  ا  ػػػػػة انظ ػػػػػػة 

  احل  م ويف ،   متوا   ةيوا  ما لت ويتوا مو   عاةوا مو  ركيزها مو  د دتوام مو غمل ذليف
َانيػػػػػػان  يعت ػػػػػػل ا صلديػػػػػػز يف  سػػػػػػيا ومةري يػػػػػػا ،دػػػػػػب االسػػػػػػت  ؿ اال تصػػػػػػا   ،ػػػػػػن  ريػػػػػػهل ر وس 
اامػػػػػػػواؿم والشػػػػػػػركاتم ور ػػػػػػػاؿ اا، ػػػػػػػاؿم والتجػػػػػػػارم وغػػػػػػػمله   ةػػػػػػػل د  اذلنػػػػػػػل ،ػػػػػػػن  ريػػػػػػػهل الشػػػػػػػركة 
الشػػػػػر يةم وال  ػػػػػزاؿ ةيوػػػػػا ةواسػػػػػطة الشػػػػػركات ور ػػػػػاؿ اا، ػػػػػاؿ والتجػػػػػار  و  دػػػػػ   زيػػػػػرة العػػػػػرب ،ػػػػػن 

جػػػػػػػار وال  ػػػػػػػزاؿ ةيوػػػػػػػا ةواسػػػػػػػطة التجػػػػػػػار ور ػػػػػػػاؿ اا، ػػػػػػػاؿم و  دػػػػػػػ   يػػػػػػػراف ،ػػػػػػػن  ريػػػػػػػهل اامػػػػػػػواؿ والت
 ريػػػػػػػهل دػػػػػػػركات الػػػػػػػنفوم وال  ػػػػػػػزاؿ ةيوػػػػػػػا ةواسػػػػػػػطة الشػػػػػػػركات والتجػػػػػػػارة ور ػػػػػػػاؿ اا، ػػػػػػػاؿ  و  دػػػػػػػ  
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نيجمليػػػػػػػػا ،ػػػػػػػػن  ريػػػػػػػػهل الشػػػػػػػػركاتم وال  ػػػػػػػػزاؿ ةيوػػػػػػػػا ةواسػػػػػػػػطة الشػػػػػػػػركات والتجػػػػػػػػارة ور ػػػػػػػػاؿ اا، ػػػػػػػػاؿ  
،ػػػػػػن  ريػػػػػػهل اجلػػػػػػػيه كػػػػػػالعراؽ ومصػػػػػػر   دتوػػػػػػا ،ػػػػػػػن وه ػػػػػػ ا مكثػػػػػػر البدػػػػػػلاف الػػػػػػ  ل  ػػػػػػػل دوا يػػػػػػرب 

 ريػػػػػهل اال تصػػػػػا م والبدػػػػػلاف الػػػػػ   ر ػػػػػ  منوػػػػػا ، ػػػػػ ريان مثػػػػػ  كينيػػػػػا و نجاني ػػػػػا وزصلبػػػػػار ة يػػػػػ  ةيوػػػػػا 
 ،ن  ريهل الشركات والتجارة ور اؿ اا، اؿ 

 ةاال تصا  هو اا اة الفعالة لدو و  ا صلديز  يف مكثر ة    سيا ومةري يا 
يف   ػػػػػػوؿ الػػػػػػب   ويف الب ػػػػػػا  ةيوػػػػػػا ،دػػػػػػب الع ػػػػػػ  م وهػػػػػػطال  الع ػػػػػػ    َالثػػػػػػان   عت ػػػػػػل  صلدػػػػػػ ا

منػػػػػػػواعم مػػػػػػػنو  الع ػػػػػػػ   يف ال ياسػػػػػػػةم ومػػػػػػػنو  الع ػػػػػػػ   يف اال تصػػػػػػػا م ومػػػػػػػنو  الع ػػػػػػػ   يف التجػػػػػػػارةم 
ومػػػػػػنو  الع ػػػػػػ   يف الف ػػػػػػر ونشػػػػػػر الػػػػػػرم م ومػػػػػػنو  الع ػػػػػػ   يف العدػػػػػػ  والتعدػػػػػػي م ومػػػػػػنو  الع ػػػػػػ   يف 

و ذا كػػػػػػػاف الع ػػػػػػػ   يف ال ياسػػػػػػػة هػػػػػػػ  مةػػػػػػػرز الع ػػػػػػػ   الظػػػػػػػاهرينم ةػػػػػػػ ف الػػػػػػػلين الػػػػػػػ    عتن ػػػػػػػ  الػػػػػػػب    
ةػػػػػا   منػػػػػواع الع ػػػػػ   ال ي دعػػػػػوف  طػػػػػران ،ػػػػػن الع ػػػػػ   ال ياسػػػػػيلم ةػػػػػ  ر ػػػػػا ي ونػػػػػوف مدػػػػػل  طػػػػػران ،دػػػػػب 
الػػػػػػب   وم ػػػػػػو  م اة لدنفػػػػػػوذ ا صلديػػػػػػز   ولػػػػػػ ليف ةػػػػػػ ف مجيػػػػػػق منػػػػػػواع الع ػػػػػػ   هػػػػػػ   ػػػػػػز  مػػػػػػن ال ياسػػػػػػة 

 ػػػػػا   دػػػػػ  لدجزيػػػػػرة العرةيػػػػػةم وك ػػػػػا   دػػػػػ  دلصػػػػػرم وهبػػػػػ   ب ػػػػػب يف ا صلديزيػػػػػة ةػػػػػبو   ػػػػػل   الػػػػػب   ك
 الب   ك ا ه  احلاؿ يف اذلنل و نجاني ا 

رةم ومػػػػػػا دػػػػػػاة  ذلػػػػػػيفم وسػػػػػػيدة  راةعػػػػػػان   عتػػػػػػ  ااة ػػػػػػار ادل ػػػػػػددةم واعرا  ادلثػػػػػػملةم واا بػػػػػػار ادلػػػػػػَط
 وميػػػػػػػةم  ػػػػػػػل ةعالػػػػػػػة لدو ػػػػػػػو  ا صلديػػػػػػػز  يف الػػػػػػػب  م سػػػػػػػوا  لػػػػػػػل وؿ الػػػػػػػب   مو لدب ػػػػػػػا  ةيوػػػػػػػام ةف ػػػػػػػرة ال

سػػػػػد   البد ػػػػػاف ،ػػػػػن اللولػػػػػة العث انيػػػػػةم وكانػػػػػ   ػػػػػوة يف  لييػػػػػل ةصػػػػػ  الػػػػػب   العرةيػػػػػة والػػػػػب   ال كيػػػػػة 
،ػػػػػػػن ةع ػػػػػػػوام ومة ػػػػػػػار اللؽل را يػػػػػػػةم واحل ػػػػػػػارة ال رةيػػػػػػػةم هػػػػػػػ  الػػػػػػػ   ب ػػػػػػػ  الػػػػػػػب   ا سػػػػػػػ مية  اةعػػػػػػػة 

ال وميػػػػػػةم لد ػػػػػرب وغػػػػػمل  ػػػػػا رة ،دػػػػػب االنفصػػػػػاؿ ،نػػػػػ   وهػػػػػ ا ااة ػػػػػار واعرا م سػػػػػوا  مكانػػػػػ  ،امػػػػػة ك
مو  ا ػػػػة مثػػػػػ  ة ػػػػػرة نبػػػػػ  ةريطانيػػػػػام و ػػػػػلؽ ا صلديػػػػػزم و هػػػػػا   صلدػػػػػ ام  ػػػػػل مو ػػػػػلت  رةػػػػػة  صػػػػػبة يف  

 كثمل من البدلاف م ن   صلد ا من   وؿ الب  م وم نتوا من الب ا  
 ام ػػػػػػان    ػػػػػػتع    صلدػػػػػػ ا الت ػػػػػػدي  ال ياسػػػػػػ  وسػػػػػػيدة ةعالػػػػػػة لب ػػػػػػو نفوذهػػػػػػا ،دػػػػػػب الػػػػػػب  م 

ؿ ةيوػػػػا ،ػػػػن  ريػػػػهل الت ػػػػدي  ال ياسػػػػ م وهػػػػ   ركػػػػز نف ػػػػوا يف  نػػػػوب ةوػػػػ   ػػػػل   دػػػػ   ركيػػػػا وال  ػػػػزا
مةري يػػػػػػػػا ويف رو ي ػػػػػػػػيا ،ػػػػػػػػن  ريػػػػػػػػهل الت ػػػػػػػػدي  ال ياسػػػػػػػػ   وهػػػػػػػػ    ػػػػػػػػ ر  ركيػػػػػػػػا واليونػػػػػػػػاف يف  ػػػػػػػػ ص 

 لت  ينوا من الب ا  ةيوا ،ن  ريهل الت دي  ال ياس  
هػػػػػػػػػ ا مهػػػػػػػػػ  اخلطػػػػػػػػػوط العري ػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػ  ال ياسػػػػػػػػػة ا صلديزيػػػػػػػػػة يف  سػػػػػػػػػيا ومةري يػػػػػػػػػا  وهػػػػػػػػػ ا 

هػػػػػ  غػػػػػمل الوسػػػػػا   الظػػػػػاهرة كال وا،ػػػػػػل الع ػػػػػ ريةم وااسػػػػػطوؿ البحػػػػػر م والتوليػػػػػل الفعػػػػػػاؿم  ااسػػػػػ 
وال ػػػػػػ و ادلث ػػػػػػر ومػػػػػػا دػػػػػػاهبوا  ةػػػػػػ ف  دػػػػػػيف هػػػػػػ  وسػػػػػػا   ما يػػػػػػة و ف كانػػػػػػ   عت ػػػػػػل ،ديوػػػػػػا  صلدػػػػػػ ا يف 
سياسػػػػػتوا يف  سػػػػػيا ومةري يػػػػػام ول نوػػػػػا وسػػػػػا   وػػػػػاهرة م شػػػػػوةةم ممػػػػػا هػػػػػ ا اخلطػػػػػوط العري ػػػػػة اخل  ػػػػػة 

رة الػػػػ    فػػػػ  الو ػػػػو  والب ػػػػا   ولػػػػ ليف ل   ػػػػن ممملكػػػػا وروسػػػػيا ومػػػػا دػػػػاهبوا ة دػػػػ ا هػػػػ  ال ياسػػػػة ادلػػػػَط
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ةعػػػػػالتل يف  ػػػػػرب  صلدػػػػػ ا ال ػػػػػرةة ادلو عػػػػػة حػػػػػل ا ف تػػػػػا ،دػػػػػب  صػػػػػفية ال وا،ػػػػػل الع ػػػػػ رية يف العػػػػػالم 
وحػػػػػػػل  دصػػػػػػػػتا ال ػػػػػػػػوة الع ػػػػػػػػ رية ا صلديزيػػػػػػػة يف العػػػػػػػػال  ةػػػػػػػػ ف هػػػػػػػػ ا زلػػػػػػػاوالت ل طػػػػػػػػق دػػػػػػػػرياف احليػػػػػػػػاة 

اؼ  وقػػػػػػام ولي ػػػػػػ   طعػػػػػػان لشػػػػػػريادام وال  زالػػػػػػة ل وقػػػػػػام ة نػػػػػػ  مػػػػػػا  اـ  صلدػػػػػػ ا ، ػػػػػػ    صلدػػػػػػ ا و  ػػػػػػع
و ػػػػػػػوة ا تصػػػػػػػا ية يف م  ةدػػػػػػػل ةػػػػػػػ ف هػػػػػػػ ا وحػػػػػػػلا كػػػػػػػاؼ لب ا وػػػػػػػام ولدر ػػػػػػػوع  ليوػػػػػػػا  ذا  ػػػػػػػر ت منوػػػػػػػا  

 واذلنل و نزانيا ونيجمليا  مل مثاؿ ،دب ذليف 
وليػػػػػػػػة ولدتػػػػػػػػلَمل الػػػػػػػػلوكم  ةال ياسػػػػػػػػة ا صلديزيػػػػػػػػة ك ػػػػػػػػا مدػػػػػػػػا  رسػػػػػػػػ  ل دػػػػػػػػ اؾ يف ال ياسػػػػػػػػة الل

كػػػػػػػ ليف  رسػػػػػػػػ  لد ػػػػػػػيطرة وة ػػػػػػػػو النفػػػػػػػوذم ول سػػػػػػػػت  ؿ لدػػػػػػػب   والنػػػػػػػػاس  حػػػػػػػ  مف ر وػػػػػػػػا لدناحيػػػػػػػػة 
اللولػػػػة و ف كػػػػاف مػػػػن م ػػػػ  العظ ػػػػة واوػػػػلم ة نػػػػ  كػػػػ ليف مػػػػن م ػػػػ  االسػػػػت  ؿم وحػػػػ  ة ػػػػو النفػػػػوذ 

الػػػػػػب    نف ػػػػػػ   ظلػػػػػػا هػػػػػػو مػػػػػػن م ػػػػػػ  االسػػػػػػت  ؿ  ةاا ػػػػػػ  يف ال ياسػػػػػػة ا صلديزيػػػػػػة  ظلػػػػػػا هػػػػػػو اسػػػػػػت  ؿ
 والناس والبا   كد  وسا   ذل ا االست  ؿ 

هػػػػ ا هػػػػو وا ػػػػق ال ياسػػػػة ا صلديزيػػػػةم ةػػػػ ذا ةوػػػػ  هػػػػ ا الوا ػػػػق ةو ػػػػان وا عيػػػػانم ة نػػػػ  حينئػػػػ  ؽل ػػػػن 
 مف   ديف الطريهل ل رب ه ا ال ياسةم ة  ؽل ن مف   ديف الطريهل ل رب ا صلديز 

 
 واقع السياسة األميركية

و ػػػػػػق مػػػػػػا  بػػػػػػ  احلػػػػػػرب العادليػػػػػػة الثانيػػػػػػةم وو ػػػػػػق مػػػػػػا ةعػػػػػػل ال ياسػػػػػػة اامملكيػػػػػػة ذلػػػػػػا و ػػػػػػعاف  
احلػػػػػرب العادليػػػػػة الثانيػػػػػػةم ممػػػػػا و ػػػػػػعوا  بػػػػػ  احلػػػػػػرب العادليػػػػػة الثانيػػػػػػة ة نػػػػػ  ال يو نػػػػػػا كثػػػػػملانم و ف كػػػػػػاف ال 
مػػػػػانق مػػػػػن مف ندػػػػػ  ةػػػػػ   ممػػػػػػا و ػػػػػعوا ةعػػػػػل احلػػػػػرب العادليػػػػػة الثانيػػػػػػة ة نػػػػػ  هػػػػػو ادلوػػػػػ م اف  راسػػػػػت  مػػػػػػن 

اسػػػػػة و ػػػػػعوا  بػػػػػ  احلػػػػػرب العادليػػػػػة الثانيػػػػػة ة نػػػػػ  يفيػػػػػل يف   راؾ م ػػػػػ  الع ػػػػػ  هػػػػػ  الػػػػػ   ث ػػػػػرم ممػػػػػا  ر 
ااسػػػػػػ  الػػػػػػ    ػػػػػػـو ،ديوػػػػػػا ال ياسػػػػػػة اامملكيػػػػػػة ك ػػػػػػ   وهػػػػػػ ا ينفعنػػػػػػا يف الع ػػػػػػ  ك عدومػػػػػػات سػػػػػػاة ة 

 لدح   ،دب احلوا ث اجلارية 
وال ياسػػػػػػػة اامملكيػػػػػػػة  بػػػػػػػ  احلػػػػػػػرب العادليػػػػػػػة الثانيػػػػػػػة كانػػػػػػػ    ػػػػػػػـو ،دػػػػػػػب مسػػػػػػػاس االنفػػػػػػػرا  يف 

م ومػػػػن م ػػػػ  ذلػػػػيف  بنػػػػ  مبػػػػلم مػػػػونرو  ة انػػػػ  سياسػػػػتوا اخلار يػػػػة   ػػػػـو ،دػػػػب نصػػػػج ال ػػػػرة ال ػػػػري
مسػػػػػاس  ايػػػػػػة نصػػػػػج ال ػػػػػػرة ال ػػػػػػري مػػػػػن الػػػػػػلوؿ اا ػػػػػر  ادلو ػػػػػػو  يف العػػػػػػال ال ػػػػػل   والعػػػػػػال ال ػػػػػػل   
كػػػػػاف يت ثػػػػػ  امملكػػػػػا يف موروةػػػػػام انػػػػػ  ةعػػػػػل احلدػػػػػج ادل ػػػػػلس الػػػػػ   مػػػػػن م دػػػػػ  و ػػػػػل مبػػػػػلم مػػػػػونروم ل 

قػػػػػل  ممملكػػػػػام مو ؽل نوػػػػػا مف قػػػػػل  ممملكػػػػػا سػػػػػو  موروةػػػػػا  ة نػػػػػ  ةعػػػػػل  ػػػػػرب  يبػػػػػهل يف العػػػػػال ال ػػػػػل   ػػػػػوة
اللولػػػػػة ا سػػػػػ مية و  ػػػػػعاةوا ل يبػػػػػهل يف العػػػػػال ال ػػػػػل  سػػػػػو  موروةػػػػػام ولػػػػػ ليف ةنػػػػػ  ممملكػػػػػا سياسػػػػػتوا 
يف الػػػػلةاع ،ػػػػن نف ػػػػوا م  يف  ايػػػػة نف ػػػػوا ،دػػػػب رسػػػػ  سياسػػػػة  ا ػػػػة جتػػػػاا موروةػػػػام وموروةػػػػا كانػػػػ  

صلدػػػػػػ ا وةرن ػػػػػػا ومدلانيػػػػػػا وروسػػػػػػيا  وهػػػػػػ ا الػػػػػػلوؿ ةعػػػػػػل مف اسػػػػػػ اح  مػػػػػػن ةيوػػػػػػا مرةػػػػػػق  وؿ كػػػػػػ   هػػػػػػ   
اللولػػػػػػة العث انيػػػػػػػةم  ػػػػػػار الصػػػػػػػراع ةينوػػػػػػػا ،دػػػػػػب مدػػػػػػػلام وممملكػػػػػػا كانػػػػػػػ    ػػػػػػػ   هػػػػػػ ا الصػػػػػػػراع  ةػػػػػػػلوالن 
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ا،ت ػػػػػلت سياسػػػػػة  ػػػػػوازف ال ػػػػػو  ةػػػػػل الػػػػػلوؿ ااوروةيػػػػػة ييػػػػػا ال  ػػػػػت  ن م   ولػػػػػة مػػػػػن هػػػػػ ا الػػػػػلوؿ 
انيػػػػػػان  بنػػػػػػ    صلدػػػػػػ ا  بنيػػػػػػان  امػػػػػػان واحت ػػػػػػنتوام وميػػػػػػلقا يف سياسػػػػػػة  ػػػػػػوازف مػػػػػػن ال ػػػػػػيطرة ،دػػػػػػب موروةػػػػػػام َو

الثػػػػػان كانػػػػػ    ػػػػػج  ىل  انػػػػػا م   ولػػػػػة موروةيػػػػػة  ريػػػػػل  ولػػػػػة م ػػػػػر   ال ػػػػػو  ةػػػػػل الػػػػػلوؿ ااوروةيػػػػػةم َو
موروةيػػػػػػػة مف  بتدعوػػػػػػػا  وة ػػػػػػػبا ذلػػػػػػػيف ة يػػػػػػػ  الػػػػػػػلوؿ الصػػػػػػػ ملة ك ػػػػػػػا هػػػػػػػ  مثػػػػػػػ  سوي ػػػػػػػرا ولوك ػػػػػػػ  غ 

م ك ػػػػػػا ة ػػػػػػ  و ػػػػػػق ةرن ػػػػػػا  ويػػػػػػان  واللولػػػػػػة الػػػػػػ  كانػػػػػػ  وةدجي ػػػػػػا    ايم وة ػػػػػػ  و ػػػػػػق  صلدػػػػػػ ا  ويػػػػػػان 
ليػػػػػػج ممملكػػػػػػا مػػػػػػن مف   ػػػػػػـو ةال ػػػػػػيطرة ،دػػػػػػب موروةػػػػػػا هػػػػػػ  مدلانيػػػػػػا ةاللر ػػػػػػة ااوىل وروسػػػػػػيا يف اللر ػػػػػػة 
الثانيػػػػػةم ومػػػػػن م ػػػػػ  ذلػػػػػيف   دػػػػػ  احلػػػػػرب العادليػػػػػة ااوىل  ػػػػػل مدلانيػػػػػام وادػػػػػ ك   ػػػػػلها كػػػػػ ليف يف 

فػػػػػ  يف و ػػػػػ  روسػػػػػيا ةعػػػػػل احلػػػػػرب العادليػػػػػة الثانيػػػػػة احلػػػػػرب العادليػػػػػة الثانيػػػػػةم ومػػػػػن م ػػػػػ  ذلػػػػػيف مي ػػػػػان و 
 ومنعتوا من اكت اح موروةا 

ة ياسػػػػػػػػة ممملكػػػػػػػػا  بػػػػػػػػ  احلػػػػػػػػرب العادليػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػة و، بوػػػػػػػػا كانػػػػػػػػ  سياسػػػػػػػػة  ػػػػػػػػوازف ال ػػػػػػػػو  يف 
موروةػػػػام مػػػػن م ػػػػ   ايػػػػة نصػػػػج ال ػػػػرة ال ػػػػري مػػػػن مف  ل دػػػػ  م   ولػػػػة موروةيػػػػة  وذلػػػػ ا ال  و ػػػػل ذلػػػػا 

ال ػػػػػري  ال سياسػػػػػة احل ايػػػػػة وهػػػػػ   عت ػػػػػل ،دػػػػػب  ػػػػػوازف ال ػػػػػو  سياسػػػػػة  ار يػػػػػة  ػػػػػارج نصػػػػػج ال ػػػػػرة 
ةػػػػػل الػػػػػلوؿ ااوروةيػػػػػةم وكانػػػػػ  كػػػػػ  م، اذلػػػػػا ال ياسػػػػػية والع ػػػػػ رية زلصػػػػػورة يف نصػػػػػج ال ػػػػػرة ال ػػػػػريم 
ول لػػػػػرج منػػػػػ   ال يف اسػػػػػتع ار الفدبػػػػػل مػػػػػن ا ػػػػػ  الياةػػػػػافم ة دػػػػػا كانػػػػػ  لشػػػػػب مػػػػػن الياةػػػػػافم ول ػػػػػن  

رت  وامجتوػػػػػػػػا ةاسػػػػػػػتع رت الفدبػػػػػػػل مػػػػػػػػن م ػػػػػػػ  هػػػػػػػػ ا كانػػػػػػػ    تفػػػػػػػ  ةاالسػػػػػػػػتعلا  ل ػػػػػػػرهبا  ذا ة ػػػػػػػ
 ال ايةم واكتف  ة ليف لعلـ معلية  طر الياةاف 

ممػػػػػػا سياسػػػػػػتوا ةعػػػػػػل احلػػػػػػرب العادليػػػػػػة الثانيػػػػػػة ة ػػػػػػل   ػػػػػػملت   ػػػػػػملان كديػػػػػػان وان دبػػػػػػ  رمسػػػػػػان ،دػػػػػػب 
، ػػػػػام ولػػػػػ ليف ةػػػػػ ف ال ياسػػػػػة اامملكيػػػػػة الػػػػػ  غلػػػػػا مف  ػػػػػلرس هػػػػػ  سياسػػػػػتوا ةعػػػػػل احلػػػػػرب العادليػػػػػة 

ر يف احليػػػػػاة اللوليػػػػػةم والػػػػػ   تػػػػػاج م اةحتوػػػػػا و زالػػػػػة  طرهػػػػػام الثانيػػػػػةم ا دػػػػػا هػػػػػ  ال ياسػػػػػة الػػػػػ   ػػػػػَط
  ىل  فو  ، يهلم ومعرةة ةاللواةق وااساليا والوسا   

و بػػػػػػػ  كػػػػػػػ  دػػػػػػػ   ال ةػػػػػػػل مف  ط ػػػػػػػ  ة ػػػػػػػرة ،ػػػػػػػن الشػػػػػػػعا اامملكػػػػػػػ م اف الشػػػػػػػعوب واامػػػػػػػ  
ؽ ةػػػػػػل الشػػػػػػعا واللولػػػػػػةم الػػػػػػ  لتػػػػػػار ح اموػػػػػػا ةنف ػػػػػػوا  عتػػػػػػ  هػػػػػػ  اللولػػػػػػةم ةػػػػػػ  يو ػػػػػػل هنػػػػػػاؾ ةػػػػػػر 

ةاللولػػػػػػػة ا صلديزيػػػػػػػة هػػػػػػػ  الشػػػػػػػعا ا صلديػػػػػػػز م واللولػػػػػػػة الفرن ػػػػػػػية هػػػػػػػ  الشػػػػػػػعا الفرن ػػػػػػػ م واللولػػػػػػػة 
اامملكيػػػػػة هػػػػػ  الشػػػػػعا اامملكػػػػػ   والشػػػػػعا اامملكػػػػػ  مو ممملكػػػػػام كانػػػػػ  حػػػػػ  ال ػػػػػرف الثػػػػػامن ،شػػػػػر 

لوؿ ةػػػػػػػػ  حػػػػػػػػ  موا ػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػرف التاسػػػػػػػػق ،شػػػػػػػػر م ػػػػػػػػتع رة مػػػػػػػػن ادل ػػػػػػػػتع رات ااوروةيػػػػػػػػةم ة انػػػػػػػػ  الػػػػػػػػ
ااوروةيػػػػػػػة هػػػػػػػ  الػػػػػػػ    ػػػػػػػتع رها وال سػػػػػػػي ا  صلدػػػػػػػ ا  ةد ػػػػػػػا  امػػػػػػػ  ةثورقػػػػػػػا ال ػػػػػػػ   و ػػػػػػػر ت الػػػػػػػلوؿ 
االسػػػػػتع ارية و ػػػػػر ت  صلدػػػػػ ا ةالػػػػػ ات و ػػػػػلت  ولػػػػػة م ػػػػػت دةم    ػػػػػارت  ن ػػػػػو حػػػػػ   ػػػػػارت  ولػػػػػة  
كػػػػػػ     ال مف ادلبػػػػػػلم الرم ػػػػػػاك واحل ػػػػػػارة ااوروةيػػػػػػةم  ػػػػػػار هػػػػػػو مبػػػػػػلمهام و ػػػػػػارت هػػػػػػ  ح ػػػػػػارقام 

نػػػػػػهل الرم اليػػػػػػة ك ػػػػػػا يعت ػػػػػػلها ااوروةيػػػػػػوف سػػػػػػوا  ة ػػػػػػوا م و ػػػػػػارت ح ػػػػػػارة موروةػػػػػػا هػػػػػػ  و ػػػػػػارت  عت
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ح ػػػػػارقام ولػػػػػػ ليف ة دػػػػػػا مػػػػػػن حيػػػػػػا ادلبػػػػػػلم واحل ػػػػػارة  ولػػػػػػة موروةيػػػػػػة ال ةػػػػػػرؽ ةينوػػػػػػا وةػػػػػػل ةرن ػػػػػػا وال 
ةينوػػػػػػا وةػػػػػػل  صلدػػػػػػ ام    ػػػػػػارت  تػػػػػػز،  هػػػػػػ ا احل ػػػػػػارة و ػػػػػػلاةق ،نوػػػػػػا ك ػػػػػػا  ػػػػػػلاةق الػػػػػػلوؿ ااوروةيػػػػػػةم 

ر وهػػػػػو ر ػػػػػي  لدواليػػػػػات ادلتحػػػػػلة م  امملكػػػػػا  ننػػػػػا م ػػػػػتعلوف مف ن ا ػػػػػ   ةا،ػػػػػان ،ػػػػػن حػػػػػ   ػػػػػاؿ ايزدػػػػػاو 
  ري تنا يف العيهم م   ةا،ان ،ن احل ارة ال رةية و،ن ادلبلم الرم اك 

 ال مف الشػػػػػػػػػعا اامملكػػػػػػػػػ  و ػػػػػػػػػل  ا ػػػػػػػػػ  يف سػػػػػػػػػبي  حريتػػػػػػػػػ  و ةا،ػػػػػػػػػان ،نوػػػػػػػػػام وةػػػػػػػػػ ؿ ال ػػػػػػػػػاك 
مػػػػػن   ػػػػػوين ، ديتػػػػػ  و  وينػػػػػ     انػػػػػ  و ػػػػػل  والنفػػػػػي  يف سػػػػػبيدوام ة ػػػػػل  عشػػػػػهل احلريػػػػػة و ػػػػػارت  ػػػػػز ان 

صلػػػػػل يف احليػػػػػاة وصلػػػػػل يف جترةتػػػػػ  صلاحػػػػػان من طػػػػػق النظػػػػػمل ةف ػػػػػ   مةػػػػػ  وكفاحػػػػػ م ةصػػػػػارت لليػػػػػ  ميز ػػػػػاف 
( وهػػػػػػ  سػػػػػػل كػػػػػػ   علػػػػػػا اخليػػػػػػاؿ اخلػػػػػػ ؽم وا را ة البنػػػػػػا ةم  ىل  انػػػػػػا ة ػػػػػػرة سػػػػػػل الػػػػػػ را ق )ةرامجػػػػػػا ـز

ةػػػػ م وحصػػػػر ة ػػػػرة و وػػػػلا يف الع ػػػػ   نػػػػواح  التف ػػػػمل والع ػػػػ  ،ػػػػن نف ػػػػ   ػػػػ ؿ الع ػػػػ  الػػػػ   ي ػػػػـو
الػػػػػػػػ   ي ػػػػػػػػـو ةػػػػػػػػ   وة ػػػػػػػػبا هػػػػػػػػا ل ادليػػػػػػػػز ل  ىل  انػػػػػػػػا الف ػػػػػػػػرة الع ديػػػػػػػػة وػػػػػػػػ  ي ػػػػػػػػمل يف الطريػػػػػػػػهل 
التصػػػػػػػػا،ل   ىل مف ح ػػػػػػػػهل ،ظ تػػػػػػػػ  الػػػػػػػػ  يت تػػػػػػػػق هبػػػػػػػػا اليػػػػػػػػـو   ال منػػػػػػػػ  و ػػػػػػػػل ا،تنػػػػػػػػهل ادلبػػػػػػػػلم الرم ػػػػػػػػاك 

مػػػػػػن  ف ػػػػػػملا واذلػػػػػػلؼ  واحل ػػػػػػارة ااوروةيػػػػػػةم ة نػػػػػػ  ةػػػػػػالطبق  ػػػػػػار االسػػػػػػتع ار واسػػػػػػت  ؿ ال ػػػػػػمل  ػػػػػػز ان 
الر ي ػػػػ  لػػػػ م اف النفعيػػػػة هػػػػ  و وػػػػة النظػػػػر يف احليػػػػػاة لػػػػل  احل ػػػػارة ال رةيػػػػةم ةوػػػػ  و وػػػػة النظػػػػػر يف 
احليػػػػػاة لػػػػػل  ممملكػػػػػا  ولػػػػػ ليف ةوػػػػػ   ولػػػػػة اسػػػػػتع ارية مثدوػػػػػا مثػػػػػ   صلدػػػػػ ا ومثػػػػػ  ةرن ػػػػػا سػػػػػوا  ة ػػػػػوا م 

 ومث  م   ولة موروةية  عتنهل ادلبلم الرم اك واحل ارة ال رةية 
مف هػػػػػػ ا الناحيػػػػػػة االسػػػػػػتع ارية ل   ػػػػػػن ةػػػػػػارزة لدنػػػػػػاس  بػػػػػػ  احلػػػػػػرب العادليػػػػػػة الثانيػػػػػػةم اف  ال 

ممملكػػػػػػا كانػػػػػػ   صػػػػػػر م، اذلػػػػػػا االسػػػػػػتع ارية يف نصػػػػػػج ال ػػػػػػرة ال ػػػػػػريم ة ػػػػػػاـ احل ػػػػػػ  يف ممملكػػػػػػا ،دػػػػػػب 
ااسػػػػػاس الرم ػػػػػاكم و ػػػػػارت اللولػػػػػة هػػػػػ  ،بػػػػػارة ،ػػػػػن وكيدػػػػػة ل غنيػػػػػا  والرم ػػػػػاليلم وم ػػػػػ ت  ب ػػػػػو 

ممملكػػػػػا اجلنوةيػػػػػة و،دػػػػػب اجلػػػػػزر الوا عػػػػػة يف نصػػػػػج ال ػػػػػرة ال ػػػػػري  ة انػػػػػ  اسػػػػػتع اريتوا سػػػػػدطادا ،دػػػػػب 
زلصػػػػػػورة يف العػػػػػػال اجلليػػػػػػلم ممػػػػػػا نصػػػػػػج ال ػػػػػػرة الشػػػػػػر   مو العػػػػػػال ال ػػػػػػل  ة انػػػػػػ   بشػػػػػػر ةيػػػػػػ  ةلدػػػػػػا 
 تػػػػػوؽ اف   ػػػػػمل العػػػػػال ة ػػػػػوة ادلثػػػػػ  الػػػػػ     لمػػػػػ  لػػػػػ  ،ػػػػػن نف ػػػػػوا مػػػػػن احلريػػػػػة والتحريػػػػػرم واا ػػػػػ  ةيػػػػػل 

،لة النػػػػػاس  ولػػػػػ ليف كانػػػػػ  امملكػػػػػا  عػػػػػة  يبػػػػػة يف العػػػػػال ال ػػػػػل م وكانػػػػػ  ذلػػػػػا زلبػػػػػة ال ػػػػػعفا  وم ػػػػػا
و كبػػػػارم  ال مدػػػػا ةعػػػػل احلػػػػرب العادليػػػػة الثانيػػػػة   شػػػػف  ،ػػػػن مدػػػػا  ولػػػػة اسػػػػتع ارية ال   ػػػػ   طػػػػران ،ػػػػن 
الػػػػػػلوؿ االسػػػػػػتع ارية اا ػػػػػػر   ف ل ي ػػػػػػن  طرهػػػػػػا مةظػػػػػػقم وووػػػػػػرت ،دػػػػػػب ح ي توػػػػػػا ول غلعػػػػػػل لػػػػػػليوا 

 ا كان  لفي   ليلم ة  ةرز م
ةال ياسػػػػػػػة اامملكيػػػػػػػة حػػػػػػػل  ػػػػػػػلرس غلػػػػػػػا مف  ػػػػػػػلرس ،دػػػػػػػب مف ممملكػػػػػػػا  ولػػػػػػػة اسػػػػػػػتع اريةم ال 
ةػػػػػػرؽ يف ذلػػػػػػػيف ةػػػػػػػل سياسػػػػػػػتوا  بػػػػػػ  احلػػػػػػػرب العادليػػػػػػػة الثانيػػػػػػػة وةعػػػػػػلها   ال مدػػػػػػػا ةعػػػػػػػل احلػػػػػػػرب العادليػػػػػػػة 
الثانيػػػػػة  ػػػػػلت ممػػػػػور ومحػػػػػواؿ ا ت ػػػػػ    يػػػػػمل سياسػػػػػتوا ةػػػػػالظواهر واادػػػػػ اؿ والوسػػػػػا   وااسػػػػػاليام 

ل ػػػػن مساسػػػػوا وػػػػ  ك ػػػػا هػػػػو  ة ػػػػل كانػػػػ  سياسػػػػتوا  بػػػػ  احلػػػػرب العادليػػػػة الثانيػػػػة   ػػػػـو ،دػػػػب مسػػػػاس و 



 11 

الػػػػػلةاع ،ػػػػػػن نصػػػػػػج ال ػػػػػػرة ال ػػػػػريم و صػػػػػػر م، اذلػػػػػػا االسػػػػػػتع اريةم يف نظػػػػػاـ احل ػػػػػػ  الرم ػػػػػػاك الػػػػػػ   
ي ػػػػػػػػػـو ،دػػػػػػػػػب الرم ػػػػػػػػػاليل و،دػػػػػػػػػب  عػػػػػػػػػ  اللولػػػػػػػػػة وكيدػػػػػػػػػة ،ػػػػػػػػػن ااغنيػػػػػػػػػا  وم ػػػػػػػػػحاب ر وس اامػػػػػػػػػواؿ 

ل ػػػػػيطرة ،دػػػػػب ممملكػػػػػا اجلنوةيػػػػػة واجلػػػػػزر الوا عػػػػػة يف نصػػػػػج ال ػػػػػرة ال ػػػػػريم و  ػػػػػـو ال ػػػػػ  ةم ويف ة ػػػػػو ا
،دػػػػػب نشػػػػػر احلريػػػػػة وم ػػػػػا،لة الشػػػػػعوب ال ػػػػػعيفةم و ريػػػػػر الػػػػػب   ادل ػػػػػتع رةم ونشػػػػػر ال ػػػػػي  الرةيعػػػػػة يف 
سػػػػػػػا ر مضلػػػػػػػا  العػػػػػػػالم م  يف العػػػػػػػال ال ػػػػػػػل   و  دػػػػػػػ  احلػػػػػػػرةل العػػػػػػػادليتل ااوىل والثانيػػػػػػػة مػػػػػػػن م ػػػػػػػ  

ال اجلليػػػػػػلم ومػػػػػػن م ػػػػػػ   ريػػػػػػر الػػػػػػب   ادل ػػػػػػتع رة مػػػػػػن االسػػػػػػتع ار  و ذا كانػػػػػػ   ػػػػػػل الػػػػػػلةاع ،ػػػػػػن العػػػػػػ
،ػػػػػػػػا ت  ىل و ػػػػػػػػعوا اا ػػػػػػػػد  وسػػػػػػػػارت يف سياسػػػػػػػػتوا ادلرسػػػػػػػػومة ةعػػػػػػػػل احلػػػػػػػػرب العادليػػػػػػػػة ااوىل يجػػػػػػػػة 
،ػػػػػػلـ اسػػػػػػتطا،توا ال يػػػػػػاـ  و توػػػػػػا يف  ريػػػػػػر الشػػػػػػعوب ة دػػػػػػا ةعػػػػػػل احلػػػػػػرب العادليػػػػػػة الثانيػػػػػػة ل   ػػػػػػتطق 

ل م م   ىل مػػػػػػا ي ػػػػػػ ب ةالعزلػػػػػػة اامملكيػػػػػػة اف وػػػػػػروؼ الػػػػػػلةاع  ػػػػػػل   ػػػػػػملتم الر ػػػػػػوع  ىل و ػػػػػػعوا ال ػػػػػػ
واف  ةػػػػػػػػػػػاؽ االسػػػػػػػػػػػت  ؿ  ػػػػػػػػػػػل انفتحػػػػػػػػػػػ  وا  ػػػػػػػػػػػع  ممػػػػػػػػػػػاـ ااغنيػػػػػػػػػػػا  وم ػػػػػػػػػػػحاب ر وس اامػػػػػػػػػػػػواؿ 
ال ػػػػػػػػػػ  ةم ةا ػػػػػػػػػػطرت اف  تػػػػػػػػػػورط يف العػػػػػػػػػػال كدػػػػػػػػػػ م وا ػػػػػػػػػػطرت اف  ظػػػػػػػػػػ  مشػػػػػػػػػػ كة يف ال ياسػػػػػػػػػػة 

 اللوليةم واف  ل   ،دب ،ا  وا ممر العال كد  
ا وػػػػػروؼ الػػػػػلةاعم ةػػػػػ ف اخلطػػػػػر الػػػػػ   كػػػػػاف ،ديوػػػػػا  ظلػػػػػا هػػػػػو مػػػػػن   دػػػػػا  ولػػػػػة كػػػػػ   مػػػػػن ممػػػػػ

 وؿ موروةػػػػا ،دػػػػب موروةػػػػام وكػػػػػاف هػػػػ ا اخلطػػػػر زلػػػػػلو ان ومعينػػػػانم و  فػػػػ  يف  ةعػػػػػ  سياسػػػػة  ػػػػوازف ال ػػػػػو  
ةػػػػل الػػػػلوؿ ااوروةيػػػػةم والتػػػػل   ، ػػػػ ريان حػػػػل ؼلتػػػػ  هػػػػ ا التػػػػوازف  ممػػػػا ةعػػػػل احلػػػػرب العادليػػػػة الثانيػػػػةم 

ال ػػػػػػػػا  ال ػػػػػػػػوةي   ولػػػػػػػػة  شػػػػػػػػ   اخلطػػػػػػػػر ادلػػػػػػػػاحهل ،ديوػػػػػػػػام سػػػػػػػػوا  مكػػػػػػػػاف ذلػػػػػػػػيف يف  و ػػػػػػػػ  ة ػػػػػػػػل ةػػػػػػػػرز ا
الع ػػػػػػػ رية مو يف ة ر ػػػػػػػ  الشػػػػػػػيو،يةم وكػػػػػػػ ليف  بػػػػػػػل مف الياةػػػػػػػاف  ػػػػػػػل دػػػػػػػ د   طػػػػػػػران ،دػػػػػػػب ممملكػػػػػػػا يف 
احلػػػػػرب العادليػػػػػة الثانيػػػػػةم ونشػػػػػلت الصػػػػػل  ولػػػػػة دػػػػػيو،ية  ويػػػػػة  ػػػػػل  شػػػػػ    طػػػػػران ،ديوػػػػػا يف ادل ػػػػػت ب م 

العادليػػػػػػة الثانيػػػػػػة واهيػػػػػػة ال ػػػػػػو   ةلوروةػػػػػػا الشػػػػػػر ية  ػػػػػػل اسػػػػػػتول  ،ديوػػػػػػا  و ر ػػػػػػ  موروةػػػػػػا مػػػػػػن احلػػػػػػرب
روسػػػػػػيام وموروةػػػػػػا ال رةيػػػػػػة يف حالػػػػػػة  دػػػػػػاؾ و ػػػػػػعج وال   ػػػػػػتطيق وحػػػػػػلها موا وػػػػػػة اخلطػػػػػػر ال ػػػػػػوةيا  
الػػػػػػ   يتوػػػػػػل  التػػػػػػوازف ااوروي  و ىل  انػػػػػػا ذلػػػػػػيف ووػػػػػػر لدرم ػػػػػػاليل وم ػػػػػػحاب اامػػػػػػواؿ ال ػػػػػػ  ة 

يػػػػػػػة مػػػػػػػن منػػػػػػػاةق يف الػػػػػػػلوؿ الػػػػػػػ    ػػػػػػػتع رهام ورمت مف موروةػػػػػػػا مػػػػػػػا كانػػػػػػػ   ت تػػػػػػػق ةػػػػػػػ  الػػػػػػػلوؿ ااوروة
نف ػػػػػوا ؽل ػػػػػن مف   ػػػػػوف مو ػػػػػق اسػػػػػت  ؿ امملكػػػػػا  ةصػػػػػار مماموػػػػػا ،ػػػػػام ف  ليػػػػػلاف هامػػػػػاف  ،امػػػػػ  
الػػػػػػػػلةاع الػػػػػػػػ   مو ل ػػػػػػػػػ  ااحػػػػػػػػواؿ اجلليػػػػػػػػلة الػػػػػػػػػ  نشػػػػػػػػلت ةعػػػػػػػػل احلػػػػػػػػػرب العادليػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػةم و،امػػػػػػػػػ  

ويف موروةػػػػػػػا نف ػػػػػػػوا  وممػػػػػػػاـ هػػػػػػػ ين العػػػػػػػامدل االسػػػػػػػت  ؿ الػػػػػػػ   مسػػػػػػػاؿ لعاهبػػػػػػػا يف الػػػػػػػب   ادل ػػػػػػػتع رة 
و فػػػػػػػ  متحػػػػػػػملةم ال  ػػػػػػػلر  م   ريػػػػػػػهل   ػػػػػػػديفم هػػػػػػػ   ر ػػػػػػػق  ىل ،زلتوػػػػػػػا مـ  ظػػػػػػػ  مشػػػػػػػ كة يف هػػػػػػػ ا 

وهػػػػػ   ػػػػػلرس  1947العػػػػػالت واسػػػػػت رت حملقػػػػػا مػػػػػن ةعػػػػػل انتوػػػػػا  احلػػػػػرب العادليػػػػػة الثانيػػػػػة حػػػػػ  سػػػػػنة 
يف العػػػػػػالم واالدػػػػػػ اؾ   ػػػػػػررت الب ػػػػػػا  1947ااو ػػػػػػاع اجلليػػػػػػلة  وف مف  ت ػػػػػػ  م   ػػػػػػرار  ويف سػػػػػػنة 

 1947مػػػػػػػق الػػػػػػػلوؿ اا ػػػػػػػر  يف سياسػػػػػػػة العػػػػػػػال و  ار ػػػػػػػ م وا ػػػػػػػبل لد ياسػػػػػػػة اامملكيػػػػػػػة منػػػػػػػ  سػػػػػػػنة 
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ظلطوػػػػػػا اجلليػػػػػػل   ال مدػػػػػػام لعػػػػػػلـ ،را توػػػػػػا يف ال ياسػػػػػػة اللوليػػػػػػةم وادػػػػػػا  عتنػػػػػػهل ادلبػػػػػػلم الرم ػػػػػػاكم وهػػػػػػ ا 
ق وةػػػػلف الرغيػػػػج هػػػػو الع  ػػػػة ادلبػػػػلم نف ػػػػ   عتن ػػػػ  الػػػػلوؿ ااوروةيػػػػةم وهػػػػو ي  ػػػػ  ةالصػػػػراع ،دػػػػب ادلنػػػػاة

ةػػػػل الشػػػػػ   والشػػػػػ  م وةػػػػل اللولػػػػػة واللولػػػػػةم  كدػػػػ  منػػػػػا مو منػػػػػ م وادػػػػا كانػػػػػ   بشػػػػػر يف العػػػػػال 
ال ػػػػػػػل  ةادلثػػػػػػػ  الرةيعػػػػػػػة وال ػػػػػػػي  العديػػػػػػػا والتحريػػػػػػػر مػػػػػػػن االسػػػػػػػتع ارم وهػػػػػػػ   ولػػػػػػػة اسػػػػػػػتع ارية ال ةػػػػػػػل مف 

يف  نفيػػػػػػػػ  سياسػػػػػػػػتوام   ظوػػػػػػػػر االسػػػػػػػػتع ارية يف سػػػػػػػػدوكوا  ذلػػػػػػػػ ا ااسػػػػػػػػباب الث َػػػػػػػػة و عػػػػػػػػ  يف حػػػػػػػػملة
وو عػػػػػػػػ  يف ار باكػػػػػػػػات ،ليػػػػػػػػلة وار  بػػػػػػػػ  م طػػػػػػػػا  ةاحشػػػػػػػػةم واسػػػػػػػػت رت ،دػػػػػػػػب هػػػػػػػػ ا احلػػػػػػػػاؿ  ػػػػػػػػواؿ 

 اخل  ينات ح  موا   ال تيناتم حيا غملت سياستوا وسارت يف سياسة م ر  
سياسػػػػػػة ااحػػػػػػ ؼم وم امػػػػػػ  حزامػػػػػػان حػػػػػػوؿ  - بػػػػػػ  ال ػػػػػػتينات  -ةبالن ػػػػػػبة لدػػػػػػلةاع الػػػػػػ ت 
الع ػػػػػػ رية النوويػػػػػػة وغػػػػػػمل النوويػػػػػػة  ةل امػػػػػػ  مبػػػػػػلم  رومػػػػػػاف حل ايػػػػػػة  روسػػػػػػيا مػػػػػػن ااحػػػػػػ ؼ وال وا،ػػػػػػل

 ركيػػػػػػا واليونػػػػػػاف ك بػػػػػػلم مػػػػػػونرو الػػػػػػ   م امتػػػػػػ  لدػػػػػػلةاع ،ػػػػػػن نصػػػػػػج ال ػػػػػػرة ال ػػػػػػريم ومو ػػػػػػلت احلدػػػػػػج 
اا د ػػػػػػ م وحدػػػػػػج  نػػػػػػوب دػػػػػػر    سػػػػػػيام ومو ػػػػػػلت مشػػػػػػروع ماردػػػػػػاؿ دل ػػػػػػا،لة موروةػػػػػػا لت ػػػػػػتطيق 

 ػػػػػػلت سياسػػػػػػة ادل ػػػػػػا،لات اخلار يػػػػػػةم ة بػػػػػػلم الو ػػػػػػوؼ ،دػػػػػػب  ػػػػػػلميوا  ػػػػػػل اال ػػػػػػا  ال ػػػػػػوةيا م   مو 
 ريػػػػػػػر الشػػػػػػػعوب اخلا ػػػػػػػعة لدشػػػػػػػيو،يةم     ويػػػػػػػة مو ػػػػػػػج ،ػػػػػػػلـ االضليػػػػػػػاز الػػػػػػػ    ت ػػػػػػػ ا الػػػػػػػلوؿ غػػػػػػػمل 

 ادلنحازة و بنت  وم     من  صلد ا م  ان ي ا  ي وف  امان 
وممػػػػػػا ةالن ػػػػػػبة ل سػػػػػػت  ؿ ة ػػػػػػل وسػػػػػػع  سياسػػػػػػة ادل ػػػػػػا،لات اخلار يػػػػػػة حػػػػػػ   دػػػػػػ  مكثػػػػػػر 

نػػػػػ  م ػػػػػتع رةم والػػػػػ ت سياسػػػػػة العػػػػػلواف غػػػػػمل ادلبادػػػػػر مػػػػػن االن  ةػػػػػاتم والت ريػػػػػا الػػػػػلوؿ الػػػػػ  كا
والتػػػػػلمملم ودػػػػػرا  الػػػػػ م م سياسػػػػػة ةعالػػػػػةم وسػػػػػارت ةيوػػػػػا يف ةدػػػػػلاف متعػػػػػل ة  وةػػػػػ ليف   دػػػػػ  ممملكػػػػػا 
م ػػػػػػػػطوليات  ةا،يػػػػػػػػة  ػػػػػػػػ  ة  ػػػػػػػػارج نصػػػػػػػػج ال ػػػػػػػػرة ال ػػػػػػػػريم وم ػػػػػػػػطوليات ا تصػػػػػػػػا ية يف كػػػػػػػػ  مػػػػػػػػن 

  هػػػػػػػػ ا ادل ػػػػػػػػطوليات الع ػػػػػػػػ رية واال تصػػػػػػػػا يةم وسػػػػػػػػارت يف موروةػػػػػػػػا و سػػػػػػػػيا ومةري يػػػػػػػػام ور ػػػػػػػػي    ػػػػػػػػ
 سياستوا ةلمب ال يعرؼ ادلد م وة وة ال  عرؼ الوهن  وانلةع  ةيوا مؽلا انلةاع 

 ال مدػػػػػػػػػا ل  وةػػػػػػػػػهل يف هػػػػػػػػػ ا ال ياسػػػػػػػػػة وال يف  وػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػن اجلوػػػػػػػػػاتم  ذ م ف ػػػػػػػػػ  ةيوػػػػػػػػػا يف 
روةػػػػػػا ك ػػػػػػا م ف ػػػػػػ  الشػػػػػػرؽ ااوسػػػػػػو مو اا يف ك ػػػػػػا م ف ػػػػػػ  يف الشػػػػػػرؽ اا صػػػػػػبم وم ف ػػػػػػ  يف مو 

يف مةري يػػػػػػام وو عػػػػػػ  يف مػػػػػػتزؽ متعػػػػػػل ةم وار  بػػػػػػ  اا طػػػػػػا  الفاحشػػػػػػةم ولبطػػػػػػ  لػػػػػػبو العشػػػػػػوا   
 1961شلػػػػػػا ا ػػػػػػطرها  ىل  راسػػػػػػة هػػػػػػ ا ال ياسػػػػػػةم ورسػػػػػػ  سياسػػػػػػة  ليػػػػػػلة سػػػػػػارت ةيوػػػػػػا منػػػػػػ  سػػػػػػنة 

 ح  اعف 
ممػػػػػا ال ػػػػػػبا يف ذلػػػػػػيف ةرا ػػػػػػق  ىل مو ػػػػػػج ا صلديػػػػػز يف اللر ػػػػػػة ااوىل منوػػػػػػا ومػػػػػػن سياسػػػػػػتوام 

 مو ػػػػػػػػػج ةرن ػػػػػػػػػا يف اللر ػػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػػة   الشػػػػػػػػػعوب اا ػػػػػػػػػر  يف  سػػػػػػػػػيا ومةري يػػػػػػػػػا وحػػػػػػػػػ  يف موروةػػػػػػػػػا  
نف ػػػػػػػػوا  ذلػػػػػػػػيف مف  صلدػػػػػػػػ ا ي ػػػػػػػػ  الع  ػػػػػػػػة اخلا ػػػػػػػػة الػػػػػػػػ  كانػػػػػػػػ   ا  ػػػػػػػػة ةينوػػػػػػػػا وةػػػػػػػػل ممملكػػػػػػػػام  ػػػػػػػػل 
اسػػػػػػػتطا،  مف   نػػػػػػػق ممملكػػػػػػػا وةرن ػػػػػػػا وسػػػػػػػا ر  وؿ موروةػػػػػػػا مف العػػػػػػػال الشػػػػػػػيو،  يشػػػػػػػ    طػػػػػػػران ،دػػػػػػػب 
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احل ػػػػػارة ال رةيػػػػػة يوػػػػػل  و ػػػػػو ا وو و هػػػػػا  وةػػػػػ ليف  امػػػػػ  ال ياسػػػػػة اللوليػػػػػة ،دػػػػػب  العػػػػال احلػػػػػر و،دػػػػػب
مسػػػػػػػاس مف العػػػػػػػال مع ػػػػػػػ راف  مع ػػػػػػػ ر دػػػػػػػر   م  مع ػػػػػػػ ر دػػػػػػػيو،  و تز، ػػػػػػػ  روسػػػػػػػيام ومع ػػػػػػػ ر 
غػػػػػػػري م  مع ػػػػػػػ ر رم ػػػػػػػاك مو العػػػػػػػال احلػػػػػػػر و تز، ػػػػػػػ  ممملكػػػػػػػام وةػػػػػػػ ليف و ػػػػػػػع  ممملكػػػػػػػا يف مو ػػػػػػػق 

ل  لروسػػػػػػيا ولدشػػػػػػيو،يةم   مذكػػػػػػ  احلػػػػػػرب البػػػػػػار ة ةػػػػػػل ادل ػػػػػػطولية ،ػػػػػػن العػػػػػػال احلػػػػػػرم و عدتوػػػػػػا  تصػػػػػػ
روسػػػػػػػيا وممملكػػػػػػػا  دػػػػػػػب  َػػػػػػػوب احلػػػػػػػرب البػػػػػػػار ة ةػػػػػػػل ادلع ػػػػػػػ رينم ةتور ػػػػػػػ  ممملكػػػػػػػا يف حػػػػػػػرب كوريػػػػػػػام 
وم ػػػػػػ قا ،دػػػػػػب ،ا  وػػػػػػام و،دػػػػػػب الػػػػػػرغ  مػػػػػػن مدػػػػػػا حػػػػػػرب ةػػػػػػل ادلع ػػػػػػ رين ة ػػػػػػل كانػػػػػػ   صلدػػػػػػ ا   ػػػػػػـو 

 ػػػػػػػاوؿ ال يػػػػػػػاـ ةل، ػػػػػػػاؿ لتػػػػػػػوريو ةل، ػػػػػػػاؿ  فيػػػػػػػة لصػػػػػػػاخ الصػػػػػػػل وروسػػػػػػػيا  ػػػػػػػل ممملكػػػػػػػام    ػػػػػػػارت 
ممملكػػػػػام و  ػػػػػعاةوام شلػػػػػا ارةػػػػػيف ممملكػػػػػا ومو عوػػػػػا يف مػػػػػتزؽ ومزمػػػػػاتم ة انػػػػػ  مػػػػػط رات ال  ػػػػػة ك ػػػػػط ر 
ةػػػػػػرلل ومػػػػػػط ر  نيػػػػػػجم وكػػػػػػاف حدػػػػػػج ة ػػػػػػلا   سػػػػػػ اط زلػػػػػػاوالت ممملكػػػػػػا يف   امػػػػػػة حدػػػػػػج  ةػػػػػػا،  يف 

يػػػػػػػج حػػػػػػػوؿ مدلانيػػػػػػػا الشػػػػػػػرؽ ااوسػػػػػػػو يف احلػػػػػػػزاـ الشػػػػػػػ اك ادلرةػػػػػػػوط  ػػػػػػػل روسػػػػػػػيام وكػػػػػػػاف الصػػػػػػػراع العن
وحػػػػػػػوؿ الػػػػػػػلةاع ،ػػػػػػػن غػػػػػػػري موروةػػػػػػػام وكانػػػػػػػ  العػػػػػػػر  ت الػػػػػػػ    ػػػػػػػـو هبػػػػػػػا يف مةري يػػػػػػػا مثػػػػػػػ  ال ون ػػػػػػػو 
ورو ي ػػػػػػػػيا الشػػػػػػػػ الية واجلنوةيػػػػػػػػة وغملهػػػػػػػػام والعػػػػػػػػر  ت الػػػػػػػػ    ػػػػػػػػـو هبػػػػػػػػا يف الشػػػػػػػػرؽ ااوسػػػػػػػػو يف مثػػػػػػػػ  

 ةد طل ودرؽ اار فم ويف مث  سورية ومصرم وغمل ذليف من اا، اؿ 
هػػػػػػػػ   عدػػػػػػػػ  مف دػػػػػػػػعار ا صلديػػػػػػػػز هػػػػػػػػو مف  صلدػػػػػػػػ ا   ا ػػػػػػػػ  ع ػػػػػػػػر  نػػػػػػػػل  ممػػػػػػػػا ةرن ػػػػػػػػا ة دػػػػػػػػا و 

ةرن ػػػػػ  ومف ممملكػػػػػا  ػػػػػل  عدػػػػػ  موروةػػػػػا  اةعػػػػػة ذلػػػػػا يف مشػػػػػروع ماردػػػػػاؿم و عدػػػػػ  ةرن ػػػػػا كواحػػػػػلة مػػػػػن 
 وؿ موروةػػػػػػػا و اةعػػػػػػػة امملكػػػػػػػام والفرن ػػػػػػػيوف يشػػػػػػػعروف ةعظ ػػػػػػػتو  ورلػػػػػػػله  ويريػػػػػػػلوف  حيػػػػػػػا   ػػػػػػػارؼلو م 

كػػػػػا و،ػػػػػن  صلدػػػػػ ام وال ػػػػػمل يف زلاولػػػػػة  ػػػػػز،   وؿ موروةػػػػػا ةػػػػػ د   ػػػػػل مح ػػػػػوا ة ػػػػػرورة االنفصػػػػػاؿ ،ػػػػػن مممل 
ال سػػػػػي ا ومف مشػػػػػروع ماردػػػػػاؿ  ػػػػػل محيػػػػػا موروةػػػػػا و عدوػػػػػا   ػػػػػج ،دػػػػػب ر ديوػػػػػا ةػػػػػالرغ  مػػػػػن منػػػػػ  كػػػػػاف 
وسػػػػػػيدة لي ػػػػػػو سػػػػػػيطرة ممملكػػػػػػا ،ديوػػػػػػا م  ،دػػػػػػب موروةػػػػػػام لػػػػػػ ليف مػػػػػػرت ةرن ػػػػػػا يف حالػػػػػػة مػػػػػػن الت ػػػػػػبو 

ار يف سياسػػػػت  اجلليػػػػلة وةصػػػػ  ةرن ػػػػا ،ػػػػن وزلاولػػػػة االنعتػػػػاؽ مػػػػن نػػػػمل ممملكػػػػام حػػػػ   ػػػػا   ي ػػػػوؿ وسػػػػ
ممملكػػػػػا ةعػػػػػ نم وو ػػػػػج مػػػػػن  صلدػػػػػ ا مو ػػػػػج النػػػػػلم و ػػػػػار ػلػػػػػاوؿ مف   ػػػػػوف موروةػػػػػا ةػػػػػلوف  صلدػػػػػ ا ال ػػػػػوة 
الثالثػػػػػة ةػػػػػػل ممملكػػػػػػا وروسػػػػػػيام و ػػػػػػار ػلػػػػػػاوؿ الت ػػػػػػرب مػػػػػػن روسػػػػػػيام وةػػػػػػ ليف  ػػػػػػعج مو ػػػػػػج ممملكػػػػػػا يف 

 موروةام و عج مو فوا جتاا روسيا 
م ومػػػػػػػن  ػػػػػػػرا  مال،يػػػػػػػػا  صلدػػػػػػػ ا يف موروةػػػػػػػام ومػػػػػػػن  ػػػػػػػػرا  ة ػػػػػػػاف مػػػػػػػن  ػػػػػػػرا  مو ػػػػػػػػج ةرن ػػػػػػػا

مشػػػػػروع ماردػػػػػاؿم مف   ػػػػػمل ادلو ػػػػػج يف  صلدػػػػػ ا وموروةػػػػػا   ػػػػػملان كديػػػػػانم ةبعػػػػػل مف كانػػػػػ  موروةػػػػػا وال سػػػػػي ا 
 صلدػػػػػػػ ا وةرن ػػػػػػػا و يطاليػػػػػػػا ال   ػػػػػػػتطيق مف  ب ػػػػػػػب ةعػػػػػػػل احلػػػػػػػرب العادليػػػػػػػة الثانيػػػػػػػة مشلػػػػػػػان م ػػػػػػػت دةم وكانػػػػػػػ  

ع اال ػػػػػػػػػا  ال ػػػػػػػػػوةيا  ذلػػػػػػػػػا اةت ،ػػػػػػػػػان سػػػػػػػػػو نم ة دػػػػػػػػػا ةف ػػػػػػػػػ  ،ر ػػػػػػػػػة ال تيػػػػػػػػػاح روسػػػػػػػػػيا ذلػػػػػػػػػام واةػػػػػػػػػت 
ادل ػػػػػػػا،لات اامملكيػػػػػػػة وزلالفتوػػػػػػػا ودػػػػػػػ   والن ومشلػػػػػػػان مو ػػػػػػػو ةم و ويػػػػػػػ  هبػػػػػػػ ا ادل ػػػػػػػا،لة  ةاسػػػػػػػت ن  
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،ػػػػػػػػن ممملكػػػػػػػػا يف احل ػػػػػػػػ  ال ياسػػػػػػػػ  و ػػػػػػػػارت  ناو وػػػػػػػػام و ػػػػػػػػارت  ػػػػػػػػاوؿ  زالػػػػػػػػة ممملكػػػػػػػػا مػػػػػػػػن احل ػػػػػػػػ  
 لة ميو،ة وغ وض اال تصا   يف موروةام و ار احل   الع  ر  يف حا

هػػػػػػػ ا ةالن ػػػػػػػبة اوروةػػػػػػػا ، ومػػػػػػػانم و صلدػػػػػػػ ا وةرن ػػػػػػػا ةشػػػػػػػ    ػػػػػػػاصم ممػػػػػػػا ةالن ػػػػػػػبة احػػػػػػػواؿ 
اامػػػػػػػػػ  والشػػػػػػػػػعوب ادل ػػػػػػػػػتع رة يف  سػػػػػػػػػيا ويف مةري يػػػػػػػػػام ةػػػػػػػػػ ف سياسػػػػػػػػػة ممملكػػػػػػػػػا يف  ريػػػػػػػػػر ادل ػػػػػػػػػتع رات 
و ويدوػػػػػػػا  ىل  وؿ م ػػػػػػػت دةم  ػػػػػػػل م ت  ىل  ػػػػػػػراع حػػػػػػػا  ةينوػػػػػػػا م  ةػػػػػػػل ممملكػػػػػػػا والػػػػػػػلوؿ ادل ػػػػػػػتع رةم 

 ػػػػػػػوؿ االسػػػػػػػتع ار يف مكثػػػػػػػر هػػػػػػػ ا الشػػػػػػػعوب مػػػػػػػن ال ػػػػػػػيطرة الع ػػػػػػػ رية وال ياسػػػػػػػة واال تصػػػػػػػا يةم  ىل و 
ال ػػػػػػػيطرة ال ياسػػػػػػػية واال تصػػػػػػػا يةم ةعػػػػػػػل مف مزيدػػػػػػػ  ال ػػػػػػػيطرة الع ػػػػػػػ رية منوػػػػػػػا  ول ػػػػػػػن ودػػػػػػػ  هػػػػػػػ ا 
الشػػػػػػعوب يف مكثريتوػػػػػػا  ػػػػػػ  وػػػػػػ   صلدػػػػػػ ا وةرن ػػػػػػام ول  نػػػػػػ  ممملكػػػػػػا مػػػػػػن ال ػػػػػػيطرة ،ديوػػػػػػا  ال ال ديػػػػػػ م 

ون  وادل ػػػػػػػرب مػػػػػػػث ن و ف  ػػػػػػػررت مػػػػػػػن ةرن ػػػػػػػا ول نوػػػػػػػا   دػػػػػػػ   ػػػػػػػ  سػػػػػػػيطرة  صلدػػػػػػػ ام ةػػػػػػػاجلزا ر و ػػػػػػػ
و،ػػػػػلف وسػػػػػومطرة وادل يػػػػػو وغملهػػػػػا و ف زاؿ ،نوػػػػػا الو ػػػػػ  الع ػػػػػ ر  ة ػػػػػل وػػػػػ  االسػػػػػتع ار ا صلديػػػػػز  
ةيوػػػػػػا يف و ويػػػػػػ  اال تصػػػػػػا   وال ياسػػػػػػ م وه ػػػػػػ ا مكثػػػػػػر الشػػػػػػعوب واامػػػػػػ  ل  ػػػػػػنجل ةيوػػػػػػا ال ياسػػػػػػة 

ا،لاتم ال يف  ريرهػػػػػػا  ريػػػػػػران  امػػػػػػان مػػػػػػن االسػػػػػػتع ارم وال يف  ويدوػػػػػػا  ىل اامملكيػػػػػػة رغػػػػػػ  العػػػػػػوف وادل ػػػػػػ
سػػػػيطرة ممملكيػػػػة يتػػػػة سػػػػو  ال ديػػػػ  ال ديػػػػ  الػػػػ   هػػػػو ،دػػػػب ودػػػػيف الػػػػزواؿ ك صػػػػر وسػػػػورية وال ػػػػو اف 
مػػػػػػػث نم    ولػػػػػػػػ  سياسػػػػػػػة ،ػػػػػػػػلـ االضليػػػػػػػاز  ىل موزلػػػػػػػػة حػػػػػػػػ   ػػػػػػػارت الػػػػػػػػلوؿ الوا ػػػػػػػل ةيوػػػػػػػػا النفػػػػػػػػوذ 

 ف وا  والن غمل منحازة و ل     ن ،لـ االضلياز ا صلديز  مو الفرن    عت  ن
وهبػػػػػػػ ا كانػػػػػػػ  حصػػػػػػػيدة ال ياسػػػػػػػة اامملكيػػػػػػػة يف كػػػػػػػ  مػػػػػػػن موروةػػػػػػػا و سػػػػػػػيا ومةري يػػػػػػػا   فا ػػػػػػػان يف 
  فػػػػػاؽم ةػػػػػػ  هػػػػػػ  اسػػػػػػتطا،  مف  ل ػػػػػػ  الشػػػػػعوب ادل ػػػػػػتع رة مػػػػػػن الػػػػػػلوؿ االسػػػػػػتع ارية السػػػػػػتع ارها 

وةػػػػػػػلؿ مف جتعػػػػػػػ  موروةػػػػػػػا  ػػػػػػػوة هػػػػػػػ  م وال اسػػػػػػػتطا،  مف  ػػػػػػػرر هػػػػػػػ ا الػػػػػػػلوؿ مػػػػػػػن رة ػػػػػػػة االسػػػػػػػتع ارم 
  ػػػػػػج يف و ػػػػػػػ  اال ػػػػػػا  ال ػػػػػػػوةيا  وادلع ػػػػػػ ر الشػػػػػػػيو، م  ػػػػػػارت موروةػػػػػػػا وال سػػػػػػي ا  صلدػػػػػػػ ا وةرن ػػػػػػػا 
 والن  نػػػػػاو  ممملكػػػػػا و زا وػػػػػام ولدػػػػػ  ،ػػػػػن كودػػػػػا  ػػػػػوة ممملكيػػػػػةم ةػػػػػ  لدػػػػػ  ةعػػػػػ ن ،ػػػػػن كودػػػػػا مع ػػػػػ ران 

 غرةيان مق ممملكا 
كػػػػػ ليف ة ػػػػػبا ،ػػػػػامدل اَنػػػػػل  محػػػػػلعلا ممػػػػػا ال ياسػػػػػة اامملكيػػػػػة جتػػػػػاا روسػػػػػيا ة ػػػػػل م ف ػػػػػ   

  ػػػػػمل و ػػػػػق روسػػػػػيا و  ػػػػػمل سياسػػػػػتوام والثػػػػػاين ،ػػػػػلـ   ػػػػػ ص الػػػػػلوؿ ا الفػػػػػة امملكػػػػػا لدحدػػػػػج الػػػػػ   
 ػػػػػػػػػل   ةيػػػػػػػػػ  وامملكػػػػػػػػػا  ممػػػػػػػػػا العامػػػػػػػػػ  ااوؿ ةػػػػػػػػػػ ف روسػػػػػػػػػيا  ػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػنع  ال نبدػػػػػػػػػة ال ريػػػػػػػػػة وال نبدػػػػػػػػػػة 

اةرة ال ػػػػػػاراتم وةػػػػػػ ليف اذليلور ينيػػػػػةم و  ػػػػػػلم  يف ال ػػػػػ ح النػػػػػػوو م وةا ػػػػػػ  ممملكػػػػػا يف الصػػػػػػواري  ،ػػػػػ
  ػػػػػمل  ػػػػػػوازف ال ػػػػػػو  الع ػػػػػ رية ةػػػػػػل ادلع ػػػػػػ رين مو ،دػػػػػب اا ػػػػػػل ةػػػػػػل الػػػػػلولتل   ػػػػػػملان  ػػػػػػ ريانم ةبعػػػػػػل 
مف كانػػػػػػ  ممملكػػػػػػا  تفػػػػػػوؽ ،دػػػػػػب روسػػػػػػيا ةال ػػػػػػ ح الػػػػػػ ر   ػػػػػػارت روسػػػػػػيا  ػػػػػػواز  ممملكػػػػػػا و عا ذلػػػػػػا يف 

ل ػػػػػو   ىل  ػػػػػوازف هػػػػػ ا ال ػػػػػ ح  ف ل  تفػػػػػوؽ ،ديوػػػػػا يف ةعػػػػػ  النػػػػػواح م و ػػػػػوؿ التػػػػػوازف مػػػػػن  ػػػػػوازف ا
الر،ػػػػػام وحػػػػػ  زلػػػػػ  اامػػػػػاف الػػػػػ ر  ادلػػػػػلزؽ الػػػػػ ر   واسػػػػػتوت  ػػػػػلرة ممملكػػػػػا وروسػػػػػيا يف  ػػػػػلممل ةع ػػػػػوا 
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الػػػػػػبع  يف حػػػػػػرب ذريػػػػػػة دػػػػػػامدة  وةػػػػػػوؽ ذلػػػػػػيف ة ػػػػػػل م امػػػػػػ  روسػػػػػػيا حدػػػػػػج وارسػػػػػػوا م اةػػػػػػ  احلدػػػػػػج 
اا د ػػػػػػػ م وم ػػػػػػػ ت قػػػػػػػا   ااحػػػػػػػ ؼ اا ػػػػػػػر  حػػػػػػػ  ز،ز،ػػػػػػػ  َ ػػػػػػػة م، ػػػػػػػا وا هبػػػػػػػام و عدتوػػػػػػػا يف 

سػػػػػػبة و،ػػػػػػاران و لةيػػػػػػلان ل سػػػػػػتع ار ال ػػػػػػري  و ػػػػػػارت هػػػػػػ ا ااحػػػػػػ ؼ  شػػػػػػ    طػػػػػػران نظػػػػػػر الشػػػػػػعوب 
،دػػػػػب م ػػػػػحاهبام و ػػػػػار ؼلػػػػػالطو  دػػػػػعور اخلػػػػػوؼ مػػػػػن ،وا ػػػػػا اخلطػػػػػر الػػػػػ ر م وةالتػػػػػاك مػػػػػن ،وا ػػػػػا 
هػػػػ ا ااحػػػػ ؼم وةػػػػػ ليف ة ػػػػلت هػػػػ ا ااحػػػػػ ؼ  ي توػػػػا ول  عػػػػػل ذلػػػػا ميػػػػة منفعػػػػػة يف سياسػػػػة الػػػػػلةاع 

 اامملكية 
ال ػػػػػػوةا ية   ػػػػػػملت   ػػػػػػملان مساسػػػػػػيانم ة ػػػػػػل كانػػػػػػ  هػػػػػػ ا ال ياسػػػػػػة  وةػػػػػػوؽ ذلػػػػػػيف ةػػػػػػ ف ال ياسػػػػػػة

 عت ػػػػػػػػل ،دػػػػػػػػب التوليػػػػػػػػلات الع ػػػػػػػػ ريةم ةصػػػػػػػػارت  عت ػػػػػػػػل ،دػػػػػػػػب اا، ػػػػػػػػاؿ ال ياسػػػػػػػػيةم ولدػػػػػػػػ  ،ػػػػػػػػن 
مسػػػػػػػدوب التوليػػػػػػػل الع ػػػػػػػػ ر  ادلبادػػػػػػػر وغػػػػػػػمل ادلبادػػػػػػػػرم و ػػػػػػػارت  تبػػػػػػػق مسػػػػػػػػدوب التفػػػػػػػوؽ ال ػػػػػػػػوةيا  

زات ال ػػػػػػػوةا ية الت نيػػػػػػػة واال تصػػػػػػػا يةم والتوغػػػػػػػ  الشػػػػػػػيو،  يف العػػػػػػػال غػػػػػػػمل الشػػػػػػػيو،  ةواسػػػػػػػطة ا صلػػػػػػػا
و ػػػػػػػػػارت روسػػػػػػػػػيا   ػػػػػػػػػمل يف سياسػػػػػػػػػة ادل ػػػػػػػػػا،لات اال تصػػػػػػػػػا ية وادل ػػػػػػػػػا،لات الع ػػػػػػػػػ ريةم و ػػػػػػػػػارت 
 عت ػػػػل ،دػػػػب ذلػػػػيف يف سػػػػبي     ػػػػاع العػػػػال غػػػػمل الشػػػػيو،  لدنفػػػػوذ ال ػػػػوةيا   وةالن ػػػػبة اوروةػػػػا  ػػػػل 

مملكػػػػػػا يف  ريػػػػػػػر دػػػػػػلت  ب ػػػػػػتوا ،دػػػػػػب موروةػػػػػػا الشػػػػػػر ية و عدػػػػػػ  مهدوػػػػػػا يد  ػػػػػػوف   فػػػػػػاؽ سياسػػػػػػة م
الشػػػػػعوب اخلا ػػػػػعة لدشػػػػػيو،يةم وم ػػػػػ ت   ػػػػػازؿ  صلدػػػػػػ ا و ػػػػػاوؿ  غلػػػػػا  ،  ػػػػػات ةينوػػػػػا وةػػػػػل ةرن ػػػػػػام 
و ػػػػػػاوؿ   ػػػػػػعاؼ ةػػػػػػرلل ال رةيػػػػػػة ومدلانيػػػػػػا ال رةيػػػػػػةم ومػػػػػػا مف  ارةػػػػػػ  اخل  ػػػػػػينات ،دػػػػػػب االنتوػػػػػػا  حػػػػػػ   
لػػػػػػػػ  كانػػػػػػػػ  روسػػػػػػػػيا يف ذروة ال ػػػػػػػػوة وم ػػػػػػػػبل  طرهػػػػػػػػا ،دػػػػػػػػب العػػػػػػػػال ةػػػػػػػػ  ،دػػػػػػػػب ممملكػػػػػػػػا ممػػػػػػػػران ػل ػػػػػػػػا 

 ح اب 
وهبػػػػػ ا كدػػػػػ  ووػػػػػر امملكػػػػػا ووػػػػػوران ةينػػػػػان  طػػػػػل ال ياسػػػػػة الػػػػػ  ر توػػػػػام و طػػػػػر ة ا وػػػػػا سػػػػػا رة يف 
هػػػػػػ ا ال ياسػػػػػػةم ومػػػػػػن م ػػػػػػ  ذلػػػػػػيف ة ػػػػػػرت يف  ػػػػػػرؾ هػػػػػػ ا ال ياسػػػػػػة ورسػػػػػػ  سياسػػػػػػة  ليػػػػػػلةم وكػػػػػػاف 
ذلػػػػػيف يف موا ػػػػػر ميػػػػػاـ ايزدػػػػػاورم   كانػػػػػ  وةػػػػػاة  الػػػػػ   ػػػػػانق هػػػػػ ا ال ياسػػػػػة ةج ػػػػػلت اامػػػػػور كدوػػػػػا 

 راسػػػػػػػػة ادلو ػػػػػػػػج والتف ػػػػػػػػمل ة ياسػػػػػػػػة  ليػػػػػػػػلةم  ىل مف  ػػػػػػػػا   ػػػػػػػػوف كينػػػػػػػػل  ر ي ػػػػػػػػان  لػػػػػػػػل  ممملكػػػػػػػػا يف
لدواليػػػػػػػػات ادلتحػػػػػػػػلة ةل ػػػػػػػػ  هػػػػػػػػ ا اللراسػػػػػػػػات مو  بػػػػػػػػ  ال ياسػػػػػػػػة اجلليػػػػػػػػلة الػػػػػػػػ  كػػػػػػػػاف يف ػػػػػػػػر ةيوػػػػػػػػا 
اامملكيػػػػػػوف و ػػػػػػاغوا  ػػػػػػياغة مبدػػػػػػورةم    ػػػػػػاـ ة ك ػػػػػػاؿ اال صػػػػػػاالت ال ػػػػػػرية مػػػػػػق روسػػػػػػيا الػػػػػػ  ةػػػػػػلمت 

و، ػػػػػػػلت  1961ت ػػػػػػاع  رو شػػػػػػوؼ ة ينػػػػػػل  يف حزيػػػػػػراف سػػػػػػنة منػػػػػػ  ميػػػػػػاـ ايزدػػػػػػاور  ىل مف كػػػػػػاف ا 
اال فا يػػػػػات ال ػػػػػرية ةػػػػػل روسػػػػػيا وممملكػػػػػام ومنػػػػػ  ذلػػػػػيف التػػػػػاري  سػػػػػارت ممملكػػػػػا يف سياسػػػػػة  ليػػػػػلة يف 

 العال غمل سياستوا ااوىل  
ممػػػػا مػػػػػا هػػػػػ  هػػػػػ ا ال ياسػػػػة ة نػػػػػ  ل ي شػػػػػج الن ػػػػػاب ،نوػػػػا ةعػػػػػلم ول ي شػػػػػج الن ػػػػػاب ،ػػػػػن 

ةػػػػػل روسػػػػػيا وممملكػػػػػام ولػػػػػ ليف ة نػػػػػ  مػػػػػن الصػػػػػعا  ،طػػػػػا   فصػػػػػي ت اال فا يػػػػػات ال ػػػػػرية الػػػػػ  ، ػػػػػلت 
،ػػػػػن هػػػػػػ ا ال ياسػػػػػػةم وال  ،طػػػػػػا   طػػػػػػوط ،ري ػػػػػػة ،نوػػػػػام وذلػػػػػػيف ل ػػػػػػريتوام ولعػػػػػػلـ كشػػػػػػج  فاياهػػػػػػا 
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ومراميوػػػػػػػػا  ول ػػػػػػػػن و ػػػػػػػػل سػػػػػػػػارت الػػػػػػػػلولتاف روسػػػػػػػػيا وممملكػػػػػػػػا يف  نفيػػػػػػػػ  اال فا يػػػػػػػػات  طػػػػػػػػوات ن دػػػػػػػػ  
حالػػػػػػة العػػػػػػلا  واخلصػػػػػػاـ ةػػػػػػل ممملكػػػػػػا  ادلو ػػػػػػج الػػػػػػلوك مػػػػػػن حالػػػػػػة مع ػػػػػػ رين  ىل حالػػػػػػة  ولتػػػػػػلم ومػػػػػػن

وروسػػػػػيا  ىل حالػػػػػة الت ػػػػػارب حػػػػػ  و ػػػػػ  هػػػػػ ا الت ػػػػػارب ةعػػػػػل زيػػػػػارة ني  ػػػػػوف ر ػػػػػي  الواليػػػػػات ادلتحػػػػػلة 
 ىل حػػػػػل الصػػػػػػلا ة الظػػػػػاهرةم ة نػػػػػػ   ػػػػػار ةا م ػػػػػػاف  ،طػػػػػا   ػػػػػػورة مو  1971دلوسػػػػػ و يف ميػػػػػار سػػػػػػنة 

  ة ،ن ال ياسة اامملكية اجلليلة 
مملكيػػػػػة يف العػػػػػال مبػػػػػ  ،دػػػػػب ممػػػػػرين  محػػػػػلعلا  ايػػػػػة ممملكػػػػػا معدػػػػػـو مف ااسػػػػػاس لد ياسػػػػػة اا

انيو ػػػػػػػا  اسػػػػػػػت  ؿ الشػػػػػػػعوب  والػػػػػػػلةاع ،نوػػػػػػػا  ػػػػػػػل كػػػػػػػ   طػػػػػػػر يتوػػػػػػػل ها مو ؽل ػػػػػػػن مف يتوػػػػػػػل ها  َو
واامػػػػػػػ  لصػػػػػػػاخ ممملكػػػػػػػام هػػػػػػػ اف علػػػػػػػا ااساسػػػػػػػاف الدػػػػػػػ اف لػػػػػػػي  مػػػػػػػن ا ت ػػػػػػػ  مف غلػػػػػػػر  ،ديو ػػػػػػػا م  

امملكيػػػػػة مبنيػػػػػة  ال ،ديو ػػػػػا  وانط  ػػػػػان مػػػػػن  عػػػػػلي م والدػػػػػ اف لػػػػػي  مػػػػػن ا ت ػػػػػ  مف   ػػػػػوف ال ياسػػػػػة ا
هػػػػػػ ا ااسػػػػػػاسم و  حظػػػػػػة احلػػػػػػوا ث الػػػػػػ  حصػػػػػػد  وااسػػػػػػدوب الػػػػػػ   سػػػػػػارت ةيػػػػػػ  ممملكػػػػػػام   ػػػػػػوف 

 ال ياسة اامملكية اجلليلة ك ا يد  
لدػػػػػػػ  ممملكػػػػػػػا ،ػػػػػػػن ح ػػػػػػػاب ميػػػػػػػة  ػػػػػػػوة مػػػػػػػن ال ػػػػػػػو  يف سياسػػػػػػػتوا اللةا،يػػػػػػػةم و ػػػػػػػارت  -1

ب  واهػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػي  غػػػػػػػػػػمل  ةلل يػػػػػػػػػػ  ااحػػػػػػػػػػ ؼ سياسػػػػػػػػػػتوا اللةا،يػػػػػػػػػػة  عت ػػػػػػػػػػل ،ديوػػػػػػػػػػا وحػػػػػػػػػػلهام و،دػػػػػػػػػػ
وادلعاهػػػػػػػػلات واال فا يػػػػػػػػات الع ػػػػػػػػ ريةم وا،تػػػػػػػػ ت كػػػػػػػػلف ل   ػػػػػػػػنم ولدػػػػػػػػ  ،ػػػػػػػػن ال وا،ػػػػػػػػل الع ػػػػػػػػ رية 
مجيعوػػػػػام وذلػػػػػيف اف سياسػػػػػتوا جتػػػػػاا اللولػػػػػة الػػػػػ  لػػػػػ  ةػػػػػالتوازف يف موروةػػػػػام م  جتػػػػػاا روسػػػػػيام  ػػػػػارت 

دولػػػػػػػة  وف  طرهػػػػػػػام ةػػػػػػػ  سياسػػػػػػػة  ػػػػػػػلا ة ال سياسػػػػػػػة سلا ػػػػػػػ ةم ةدػػػػػػػ  يعػػػػػػػل هنػػػػػػػاؾ لػػػػػػػزـو ل ػػػػػػػرهبا واحلي
ػػػػػن ممملكػػػػػا مػػػػػن الػػػػػلةاع ،ػػػػػن نف ػػػػػوا  ذا ن  ػػػػػ  روسػػػػػيا ا فا ياقػػػػػام  ي تفػػػػػ  ة غلػػػػػا  و ػػػػػق  ةػػػػػا،  ؽل ع
م  انت دػػػػػ  ممملكػػػػػا مػػػػػن سياسػػػػػة اامػػػػػن ادلطدػػػػػهل  ىل سياسػػػػػة اامػػػػػن الن ػػػػػ م ولػػػػػ ليف  ػػػػػار التفػػػػػاوض 

ػػػػػػن  حػػػػػػل  الػػػػػػلولتل مػػػػػػن غػػػػػػزو اا ػػػػػػر م  غلػػػػػػا   ةينو ػػػػػػا وال يػػػػػػزاؿ  اريػػػػػػان حػػػػػػوؿ ااسػػػػػػدحة الػػػػػػ    ع
 ػػػػػػػػوازف ةينو ػػػػػػػػا يف ال ػػػػػػػػو   و ػػػػػػػػارت سياسػػػػػػػػتوا اللةا،يػػػػػػػػة  غلػػػػػػػػا   ػػػػػػػػوازف ةػػػػػػػػل  واهػػػػػػػػا و ػػػػػػػػو  الػػػػػػػػلوؿ 
الشػػػػػػػيو،ية و،دػػػػػػػب رمسػػػػػػػوا روسػػػػػػػيام و ركػػػػػػػ  سياسػػػػػػػة  ػػػػػػػوازف ال ػػػػػػػو  ةػػػػػػػل الػػػػػػػلوؿ ااوروةيػػػػػػػةم وسياسػػػػػػػة 

  وازف ال و  ةل اللوؿ اعسيوية 
سػػػػػػػػػق الصػػػػػػػػػي م لدػػػػػػػػػ  ،ػػػػػػػػػن سياسػػػػػػػػػتوا ةشػػػػػػػػػلف احليدولػػػػػػػػػة  وف التوسػػػػػػػػػق الروسػػػػػػػػػ  مو التو  -1

وحػػػػػػػل ت البدػػػػػػػلاف الػػػػػػػ  ؽل ػػػػػػػن امملكػػػػػػػا مف  توسػػػػػػػق ةيوػػػػػػػام والبدػػػػػػػلاف الػػػػػػػ  ؽل ػػػػػػػن لروسػػػػػػػيا مف  توسػػػػػػػق 
ةيوػػػػػام والبدػػػػػػلاف الػػػػػػ  ال ؽل ػػػػػن امملكػػػػػػا مف  توسػػػػػػق ةيوػػػػػام والبدػػػػػػلاف الػػػػػػ  ال ؽل ػػػػػن لروسػػػػػػيا مف  توسػػػػػػق 

حػػػػػهل ذلػػػػػا ةيوػػػػا  وةػػػػػ ليف   دػػػػ  مػػػػػق روسػػػػػيا يف لعبػػػػة دػػػػػطرن  شليتػػػػػةم ةػػػػ ذا  وسػػػػػع  روسػػػػػيا يف ةدػػػػل ال 
ةالتوسػػػػػق ةيػػػػػ  و ػػػػػل  طػػػػػر احلػػػػػرب ةينوػػػػػا وةػػػػػل ممملكػػػػػام وكػػػػػ ليف  ذا  وسػػػػػع  ممملكػػػػػا يف ةدػػػػػل ال حػػػػػهل 
ذلػػػػػا ةالتوسػػػػػق ةيػػػػػ  و ػػػػػل  طػػػػػر احلػػػػػرب ةينوػػػػػا وةػػػػػل روسػػػػػيا  ممػػػػػا البدػػػػػلاف الػػػػػ  ؽل ػػػػػن ل ػػػػػ  مػػػػػن ممملكػػػػػا 
وروسػػػػػػيا مف  توسػػػػػػق ةيوػػػػػػام ةػػػػػػ ف التوسػػػػػػق غلػػػػػػر  ةالر ػػػػػػا مو ةادلناة ػػػػػػة الريا ػػػػػػيةم وهػػػػػػ ا مي ػػػػػػان ،ر ػػػػػػة 
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ل حت ػػػػػػاؾ ةينو ػػػػػػا وؽل ػػػػػػن مف يػػػػػػط   هػػػػػػ ا االحت ػػػػػػاؾ  ىل  نػػػػػػاة م وؽل ػػػػػػن مف يػػػػػػط    ىل  صػػػػػػا ـم 
ةػػػػ  ؽل ػػػػن مف يػػػػط    ىل حػػػػرب ةػػػػل الع   ػػػػل  ومػػػػن م ػػػػ  ذلػػػػيف  عتػػػػ  ال ياسػػػػة اامملكيػػػػة اجلليػػػػلة 
يف هػػػػػػػ ا ادل ػػػػػػػ ار لعبػػػػػػػة دػػػػػػػطرن  شليتػػػػػػػة  و ػػػػػػػارت  اةديػػػػػػػة مف   ػػػػػػػق م  ممملكػػػػػػػا يف حػػػػػػػرب ذريػػػػػػػة مػػػػػػػق 

يف سياسػػػػػػػػػتوا ااوىل اف سياسػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػوازف الػػػػػػػػػلوؿ مو التػػػػػػػػػوازف الػػػػػػػػػلوكم مكثػػػػػػػػػر  روسػػػػػػػػػيام م ػػػػػػػػػرب منوػػػػػػػػػا
مطاو،ػػػػػة لتجنػػػػػا احلػػػػػرب مػػػػػن سياسػػػػػة  ػػػػػوازف ال ػػػػػو  ةػػػػػل  ولتػػػػػلم و ػػػػػرؾ وسػػػػػا   االحت ػػػػػاؾ ةينو ػػػػػا 

 ة ياسة التناة  الريا   
سػػػػػػػارت ممملكػػػػػػػا يف سياسػػػػػػػة احت ػػػػػػػار ال ػػػػػػػ ح النػػػػػػػوو  ذلػػػػػػػا ولروسػػػػػػػيام و ػػػػػػػارت  ػػػػػػػاوؿ  -9

ن  ػػػػنق هػػػػ ا ال ػػػػ حم م  مدػػػػا ال  ػػػػا   طػػػػر  ػػػػوة م ػػػػر  غػػػػمل  ػػػػوة روسػػػػيا  ػػػػل منػػػػق الػػػػلوؿ اا ػػػػر  مػػػػ
 بنػػػػػ  مبػػػػػلم  ػػػػػرب كػػػػػ   ولػػػػػة يشػػػػػ   ظلوهػػػػػا  طػػػػػران ،ديوػػػػػام ال ةػػػػػرؽ ةػػػػػل مف   ػػػػػوف مػػػػػن  وؿ موروةػػػػػا 
مو مػػػػػػن الػػػػػػلوؿ الشػػػػػػيو،يةم ةوػػػػػػ  ك ػػػػػػا  ػػػػػػاوؿ منػػػػػػق الصػػػػػػل مػػػػػػن از يػػػػػػا   واهػػػػػػا ومػػػػػػن التوسػػػػػػق كػػػػػػ ليف 

التوسػػػػػػق  ةصػػػػػػار  ػػػػػػز ان مػػػػػػن  ةا،وػػػػػػام مف  ب ػػػػػػ  الػػػػػػلوؿ   ػػػػػػاوؿ منػػػػػػق  صلدػػػػػػ ا مػػػػػػن زيػػػػػػا ة  واهػػػػػػا ومػػػػػػن
 اا ر  يف حالة ال  ش    طران ،ديوا 

و، ػػػػػ ن هبػػػػػ ا ال ياسػػػػػةم مو مػػػػػن  راقػػػػػام  ل ػػػػػا  ال وا،ػػػػػل الع ػػػػػ رية يف العػػػػػال ومنوػػػػػا ال وا،ػػػػػل 
الع ػػػػػػػ رية ا صلديزيػػػػػػػةم و ل ػػػػػػػا  االسػػػػػػػتع ار  ل ػػػػػػػا   امػػػػػػػان مػػػػػػػن مجيػػػػػػػق العػػػػػػػال ة ،طػػػػػػػا  كػػػػػػػ  دػػػػػػػعا مػػػػػػػن 

  ل  و عدػػػػػػػ   ولػػػػػػػة م ػػػػػػػت دة اسػػػػػػػت  الن  امػػػػػػػانم وزلارةػػػػػػػة ال ػػػػػػػيطرة ال ياسػػػػػػػية وال ػػػػػػػيطرة الشػػػػػػػعوب اسػػػػػػػت
اال تصػػػػػا ية يف م  ةدػػػػػل مػػػػػن ةدػػػػػلاف العػػػػػال مػػػػػا ،ػػػػػلا سػػػػػيطرقا وسػػػػػيطرة روسػػػػػيا  وحصػػػػػر اوػػػػػاؿ احليػػػػػو  
ايػػػػػػة  ولػػػػػػة يف نطػػػػػػاؽ زلػػػػػػلو م وزلاولػػػػػػة حصػػػػػػر اوػػػػػػاؿ اال تصػػػػػػا   يف اا، ػػػػػػاؿ ادلشػػػػػػرو،ة كالتجػػػػػػارة 

را،ػػػػػػة الػػػػػػ   ت شػػػػػػب مػػػػػػق ال ػػػػػػانوف الػػػػػػلوكم و ػػػػػػرب اوػػػػػػاؿ ال ياسػػػػػػ  ايػػػػػػة  ولػػػػػػة مين ػػػػػػا والصػػػػػػنا،ة والز 
و ػػػػػػػػل و دػػػػػػػػق النفػػػػػػػػوذ اا نػػػػػػػػ  مػػػػػػػػن م  م ػػػػػػػػاف يو ػػػػػػػػل ةيػػػػػػػػ م ومنعػػػػػػػػ  مػػػػػػػػن مف يو ػػػػػػػػل يف م  م ػػػػػػػػافم 

 ةاستثنا  اام نة ادلتفهل ،ديوا ةينوا وةل روسيا 
ةيوػػػػػػػػا مػػػػػػػػن   غلػػػػػػػػا  مم نػػػػػػػػة يف العػػػػػػػػال منزو،ػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػ ح و،ػػػػػػػػلـ   ػػػػػػػػل الػػػػػػػػلوؿ ال ا  ػػػػػػػػة -4

الت ػػػػػدل  ال ةال ػػػػػ ح الػػػػػ   يدػػػػػـز ل مػػػػػن الػػػػػلا د  ولدػػػػػلةاع ا ػػػػػلو م وكػػػػػ ليف  ليػػػػػل   ػػػػػدل ةعػػػػػ  
الػػػػػػػػلوؿ يف غػػػػػػػػمل اام نػػػػػػػػة ادلنزو،ػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػ حم وةػػػػػػػػرض دػػػػػػػػروط  اسػػػػػػػػية ،دػػػػػػػػب ةيػػػػػػػػق ال ػػػػػػػػ ح لدػػػػػػػػلوؿ 
اا ػػػػر   وهػػػػ ا و ف كػػػػاف يػػػػل   يف سياسػػػػة منػػػػق ميػػػػة  ػػػػوة قػػػػل  ممملكػػػػام ة نػػػػ  غل ػػػػق  ىل ذلػػػػيف  غلػػػػا  

لػػػػػػػػلا   امملكػػػػػػػػا وروسػػػػػػػػيام كلدلانيػػػػػػػػا ومواسػػػػػػػػػو موروةػػػػػػػػا ةالن ػػػػػػػػبة لروسػػػػػػػػيام وكالياةػػػػػػػػاف والشػػػػػػػػػرؽ اامػػػػػػػػن ا
 اا صب ةالن بة امملكا 

هػػػػػػػػػ ا ةالن ػػػػػػػػػبة ل ياسػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػلةاع ممػػػػػػػػػا ةالن ػػػػػػػػػبة ل ياسػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػت  ؿم مو ،دػػػػػػػػػب اا ػػػػػػػػػل 
ع ل ياسػػػػػػتوا االسػػػػػػتع اريةم ة نػػػػػػ  ل ي حػػػػػػم ةيوػػػػػػا م    يػػػػػػمل الدوػػػػػػ   ال ةالن ػػػػػػبة اوروةػػػػػػام ةػػػػػػ ف مشػػػػػػرو 

ماردػػػػػػاؿ  ػػػػػػل انتوػػػػػػبم والػػػػػػلوؿ ااوروةيػػػػػػة  ػػػػػػارت يف غػػػػػػػ  ،ػػػػػػن ممملكػػػػػػام ةػػػػػػ   ػػػػػػارت  نػػػػػػاو  ممملكػػػػػػػا 
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و ػػػػػاوؿ  ر هػػػػػا مػػػػػن موروةػػػػػام ول ػػػػػن ممملكػػػػػا  ػػػػػل ن دػػػػػ  م ػػػػػا،لاقا اوروةػػػػػا مػػػػػن م ػػػػػا،لات لت ويتوػػػػػا 
 ىل  ػػػػػػػػف ات مػػػػػػػػن م ػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػت  ذلام وجتدػػػػػػػػب ذلػػػػػػػػيف يف ال ياسػػػػػػػػة التجاريػػػػػػػػةم وال ياسػػػػػػػػة الصػػػػػػػػنا،يةم 

  وانػػػػػػ  و ف كػػػػػػاف الصػػػػػػراع ةػػػػػػل  وؿ موروةػػػػػػا وةػػػػػػل ممملكػػػػػػا ،دػػػػػػب مدػػػػػػلا مػػػػػػن ناحيػػػػػػة وال ياسػػػػػػة الن ليػػػػػػة
ا تصػػػػػا ية ول ػػػػػن ممملكػػػػػا ال  ػػػػػزاؿ  ػػػػػاوؿ ةػػػػػرض سػػػػػيطرقا اال تصػػػػػا ية ،دػػػػػب موروةػػػػػام ةػػػػػ  يػػػػػزاؿ الػػػػػلوالر 
اامملكػػػػػػ   ػػػػػػا ران ،دػػػػػػب ةػػػػػػرض ال ػػػػػػيطرة الن ليػػػػػػة ،دػػػػػػب موروةػػػػػػام وال  ػػػػػػزاؿ التجػػػػػػارة اامملكيػػػػػػة مز هػػػػػػرة يف 

 زاؿ ادلصانق ااوروةية     لَمل ممملكا موروةام وال  
ممػػػػػػػا ةالن ػػػػػػػبة لبػػػػػػػا   البدػػػػػػػلافم م  عسػػػػػػػيا ومةري يػػػػػػػام ةػػػػػػػ   ػػػػػػػزاؿ ال ياسػػػػػػػة االسػػػػػػػتع ارية هػػػػػػػ  

 سياسة ممملكا  وه   ت ث  يف اامور التالية 
موالن  سياسػػػػػػة التحريػػػػػػر مػػػػػػن االسػػػػػػتع ارم وهػػػػػػ ا ال ياسػػػػػػة    ػػػػػػ  ةتحريػػػػػػر الػػػػػػب   ادل ػػػػػػتع رةم 

م ػػػػػت دةم   النفػػػػػوذ  ىل هػػػػػ ا الػػػػػب   ،ػػػػػن  ريػػػػػهل هػػػػػطال  احل ػػػػػاـم سػػػػػوا  مكػػػػػانوا مػػػػػن و ويدوػػػػػا  ىل  وؿ 
،   وػػػػػػام مو كػػػػػػانوا مػػػػػػن ، ػػػػػػ   اللولػػػػػػة ادل ػػػػػػتع رة الػػػػػػ  م،طػػػػػػ  االسػػػػػػت  ؿ  ومػػػػػػا ةعدتػػػػػػ  يف ،ػػػػػػلف 
ومشػػػػػػػي ات اخلدػػػػػػػي  و ػػػػػػػاؿ مةري يػػػػػػػا  ػػػػػػػمل دػػػػػػػاهل ،دػػػػػػػب ذلػػػػػػػيف  ةػػػػػػػ ف ح ػػػػػػػاـ مصػػػػػػػر وال ػػػػػػػو اف مػػػػػػػن 

  مػػػػػػػن ، ػػػػػػػ   الػػػػػػػلوؿ الػػػػػػػ  كانػػػػػػػ    ػػػػػػػتع رها وهػػػػػػػ  ،   وػػػػػػػام وح ػػػػػػػاـ ،ػػػػػػػلف ومشػػػػػػػي ات اخلدػػػػػػػي
 صلدػػػػػ ام وح ػػػػػاـ ادل ػػػػػرب و ػػػػػون  وليبيػػػػػا مػػػػػن ، ػػػػػ    ولػػػػػة م ػػػػػر  غػػػػػمل الػػػػػ  كانػػػػػ    ػػػػػتع ره م ومػػػػػق 
ذلػػػػػػػػيف ة دػػػػػػػػا يف زلاوالقػػػػػػػػا الػػػػػػػػل وؿ  ىل هػػػػػػػػ ا الػػػػػػػػب   وةػػػػػػػػرض سػػػػػػػػيطرقا ،ديوػػػػػػػػا واحػػػػػػػػلة و ف كانػػػػػػػػ  

 م، اذلا يف مصر مكثر صلاحان منوا يف ليبيا مث ن 
ادل ػػػػػا،لات اال تصػػػػػا يةم وهػػػػػ ا ،دػػػػػب  عػػػػػل  منوا،وػػػػػام ةػػػػػ ف ال ايػػػػػة منوػػػػػا كدوػػػػػا واحػػػػػلة  َانيػػػػػان 

وهػػػػ   ة ػػػػار البدػػػػل ادل ػػػػا،لم ورةطػػػػ  ةعجدػػػػة ممملكػػػػام ييػػػػا   ػػػػوف ادل ػػػػا،لة وسػػػػيدة ل ة ػػػػارم ووسػػػػيدة 
لب ػػػػػػػػػػو ال ػػػػػػػػػػيطرة اال تصػػػػػػػػػػا ية وال ياسػػػػػػػػػػية ،دػػػػػػػػػػب البدػػػػػػػػػػل ادل ػػػػػػػػػػا،لم وال ػػػػػػػػػػروضم والن طػػػػػػػػػػة الراةعػػػػػػػػػػةم 

مػػػػػا دػػػػػاة  ذلػػػػػيف  ػػػػػط   نفػػػػػ  ال ايػػػػػةم مال وهػػػػػ   ة ػػػػػار البدػػػػػل ادل ػػػػػا،ل وة ػػػػػو وم ػػػػػا،لات التن يػػػػػة و 
 ال يطرة اال تصا ية وال ياسية ،دي  

َالثػػػػػػػػان  ادل ػػػػػػػػا،لات الع ػػػػػػػػ ريةم وهػػػػػػػػ ا ادل ػػػػػػػػا،لات ي صػػػػػػػػل منوػػػػػػػػا ممػػػػػػػػراف  محػػػػػػػػلعلا  غلػػػػػػػػا  
انيو ػػػػػا هػػػػػلر ممػػػػػواؿ البدػػػػػل ادل ػػػػػا،ل ،دػػػػػب سػػػػػ ح يتحػػػػػوؿ  ىل حليػػػػػل  مسػػػػػواؽ لد صػػػػػانق اامملكيػػػػػةم َو

م وي ػػػػػتوديف َػػػػػروة البدػػػػػل ادل ػػػػػا،ل   ال مف  طػػػػػر هػػػػػ ا ادل ػػػػػا،لات يتجدػػػػػب يف  ي ػػػػػاع الػػػػػب   يف  ػػػػػر ة
حػػػػػاالت  دػػػػػهل  ا ػػػػػ م  مػػػػػا ة غلػػػػػا  حػػػػػروب مصػػػػػطنعة ةشػػػػػ    ا  ػػػػػ  لػػػػػلواـ  وريػػػػػل ال ػػػػػ حم ك ػػػػػا هػػػػػ  
احلػػػػػػػاؿ يف الشػػػػػػػرؽ اا صػػػػػػػب والشػػػػػػػرؽ ااوسػػػػػػػوم و مػػػػػػػا ة غلػػػػػػػا  زلػػػػػػػاوالت ان  ةيػػػػػػػة مو  غلػػػػػػػا  حركػػػػػػػات 

ق الػػػػػػب   يف الفو ػػػػػػب واال ػػػػػػطرابم  ىل  انػػػػػػا  ة ارهػػػػػػا وهػػػػػػلر َروقػػػػػػام ولػػػػػػئن  لريػػػػػػا و ػػػػػػلمملم ةيو ػػػػػػ
كانػػػػػػ  ادل ػػػػػػا،لات اال تصػػػػػػا ية جتػػػػػػر  ىل ةػػػػػػرض ال ػػػػػػيطرة اال تصػػػػػػا ية وال ياسػػػػػػةم ةػػػػػػ ف ادل ػػػػػػا،لات 

 الع  رية جتر زيا ة ،دب ذليف  ىل  ة ار الب   وو عوا يف حالة ةو ب وا طراب 
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اريق اامملكيػػػػػػػة البحتػػػػػػػة ك شػػػػػػػاريق البػػػػػػػ وؿ وضلوهػػػػػػػام راةعػػػػػػػان  ادلشػػػػػػػاريق ا نتا يػػػػػػػةم سػػػػػػػوا  ادلشػػػػػػػ
مو ادلشػػػػػػاريق الػػػػػػ   ػػػػػػل   ةيوػػػػػػا مػػػػػػق  ولػػػػػػة م ػػػػػػر   اةعػػػػػػة ذلػػػػػػا كادلشػػػػػػاريق اادلانيػػػػػػة والياةانيػػػػػػة وا يطاليػػػػػػة 
وضلوهػػػػػػام مو الػػػػػػلوؿ ادلناو ػػػػػػة ذلػػػػػػا كػػػػػػ صلد ا وةرن ػػػػػػا  وهػػػػػػ ا ادلشػػػػػػاريق جتعػػػػػػ  امملكػػػػػػا سػػػػػػيطرة ا تصػػػػػػا ية 

ة السػػػػػػػػت  ؿ النػػػػػػػػاس والػػػػػػػػب   لدشػػػػػػػػركات اامملكيػػػػػػػػة وااغنيػػػػػػػػا  وسياسػػػػػػػػية يف الػػػػػػػػب  م و  ػػػػػػػػوف وسػػػػػػػػيد
 اامملكيل 

 ام ػػػػػػػػػان  الت ػػػػػػػػػدي  ال ياسػػػػػػػػػ  والف ػػػػػػػػػر   ممػػػػػػػػػا الت ػػػػػػػػػدي  ال ياسػػػػػػػػػ  ةيتجدػػػػػػػػػب يف ممػػػػػػػػػرين  
محػػػػػلعلا مف   ػػػػػهل ،دػػػػػب يػػػػػل ،   وػػػػػا مػػػػػا  ريػػػػػلا هػػػػػ   ػػػػػ  سػػػػػتار  ػػػػػوم  مو و ػػػػػ م م   ػػػػػ  سػػػػػتار  

  يف مصػػػػػػر وال ون ػػػػػػو ومنلوني ػػػػػػيا وغملهػػػػػػام كفػػػػػػاح االسػػػػػػتع ار وهػػػػػػ ا وا ػػػػػػل يف احلركػػػػػػات الػػػػػػ   امػػػػػػ
والثػػػػػػاين مف   ػػػػػػـو هػػػػػػ  ةل، ػػػػػػاؿ وػػػػػػاهرة دلصػػػػػػدحة الشػػػػػػعا كاجلامعػػػػػػات اامملكيػػػػػػة يف ال ػػػػػػاهرة وةػػػػػػملوت 
ومن ػػػػرةم وك شػػػػػاريق ادليػػػػػاا و ديػػػػػة ميػػػػػاا البحػػػػػرم وضلػػػػػو ذلػػػػيف  وممػػػػػا الت ػػػػػدي  الف ػػػػػر  ة ػػػػػل غدػػػػػا ،دػػػػػب 

ةػػػػػػػػػػالتحرير واالدػػػػػػػػػػ اكية والت لميػػػػػػػػػػةم ممملكػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػاذ ة ػػػػػػػػػػر  التحػػػػػػػػػػرر واالدػػػػػػػػػػ اكيةم ةتشػػػػػػػػػػ   النػػػػػػػػػػاس 
وجتعدوػػػػػػػػػ  ين  ػػػػػػػػػ وف  ىل م  ػػػػػػػػػاـ متعػػػػػػػػػل ة  تنػػػػػػػػػاحر ،دػػػػػػػػػب ااة ػػػػػػػػػارم و بعػػػػػػػػػله  هبػػػػػػػػػ ا ،ػػػػػػػػػن الطريػػػػػػػػػهل 
الصػػػػػحيل لدت ػػػػػلـ واالز هػػػػػار  ولػػػػػ ليف كانػػػػػ  مة ػػػػػار التحػػػػػرر والت ػػػػػلـ واالدػػػػػ اكية مػػػػػن مهػػػػػ  وسػػػػػا   

لػػػػػػػلوؿ الػػػػػػػ   نػػػػػػػا   ممملكػػػػػػػا يف االسػػػػػػػتع ارم ومػػػػػػػن م طػػػػػػػر اامػػػػػػػور ،دػػػػػػػب الػػػػػػػب  م ونظػػػػػػػرة واحػػػػػػػلة  ىل ا
 ةاالد اكية   ف  لد   مَر ه ا ااة ار يف  ل ر الب   وسملها يف متاهات ال داية ذلا 

هػػػػػػ ا هػػػػػػ  ال ياسػػػػػػة اامملكيػػػػػػة ةالن ػػػػػػبة عسػػػػػػيا ومةري يػػػػػػام م  هػػػػػػ ا هػػػػػػ  ال ياسػػػػػػة اامملكيػػػػػػة 
السػػػػػػػػت  ؿ الشػػػػػػػػعوبم م  ال ياسػػػػػػػػة االسػػػػػػػػتع ارية اامملكيػػػػػػػػةم وهػػػػػػػػ  سياسػػػػػػػػة  فيػػػػػػػػة و بيثػػػػػػػػةم جتػػػػػػػػر 

لشػػػػػعوب حلظػػػػػملة االسػػػػػتع ار ييػػػػػا ال  ب ػػػػػب ذلػػػػػا  را ةم ةػػػػػ   نجػػػػػ ب لدػػػػػل وؿ  ػػػػػ  سػػػػػيطرة ممملكػػػػػا  ا
ك ػػػػػػػػا ينجػػػػػػػػ ب الفػػػػػػػػراش لدنػػػػػػػػارم ولػػػػػػػػ ليف ةػػػػػػػػ ف م اومتوػػػػػػػػا مكثػػػػػػػػر  ػػػػػػػػعوةة مػػػػػػػػن م اومػػػػػػػػة ال ياسػػػػػػػػات 
االسػػػػػتع ارية اا ػػػػػػر   ول نوػػػػػا  ذا ةو ػػػػػػ  ،دػػػػػب ح ي توػػػػػػا وةو ػػػػػ   ىل  انبوػػػػػػا سياسػػػػػتوا اللةا،يػػػػػػة 

  ػػػػػديف الطريػػػػػهل ل ػػػػػرب سياسػػػػػة ممملكػػػػػا االسػػػػػتع اريةم ةػػػػػ  ل ػػػػػرب ال ياسػػػػػة  اجلليػػػػػلةم ة نػػػػػ  ؽل ػػػػػن مف
اامملكيػػػػػػة كدوػػػػػػػام وحينئػػػػػػػ  ؽل ػػػػػػػن مف  طػػػػػػر  ممملكػػػػػػػا دا يػػػػػػػانم ومف  ر ػػػػػػػق  ىل ة  هػػػػػػا ك ػػػػػػػا كانػػػػػػػ م ةػػػػػػػ  

 ؽل ن مف   رب ال رةة ال ا ية ال  ال  ب   ذلا كلولة استع ارية م   لَمل ة  م  و و  
 

 واقع السياسة الفرنسية
سػػػػػػػة ةرن ػػػػػػػا ااساسػػػػػػػية هػػػػػػػ  سياسػػػػػػػة العظ ػػػػػػػةم وهػػػػػػػ ا هػػػػػػػو ااسػػػػػػػاس ل ػػػػػػػ  سياسػػػػػػػة  ف سيا

ةرن ػػػػػام ة ػػػػػػ  مػػػػػػا   ػػػػػػـو ةػػػػػػ  مػػػػػػن م، ػػػػػػاؿ سياسػػػػػػية  ظلػػػػػػا ينبػػػػػػ  ،دػػػػػػب مسػػػػػػاس هػػػػػػ ا العظ ػػػػػػةم ةاجتاهوػػػػػػا 
االسػػػػػػتع ار   ظلػػػػػػا  ركػػػػػػ  سياسػػػػػػة العظ ػػػػػػةم ةوػػػػػػ  حػػػػػػل انػػػػػػلةع  يف االسػػػػػػتع ار والفػػػػػػتل  ظلػػػػػػا كانػػػػػػ  

ل يف الت دػػػػػػػ  ،ػػػػػػػن ادل ػػػػػػػتع راتم و عانػػػػػػػل يف  ػػػػػػػرؾ   ػػػػػػػمل يف سياسػػػػػػػة العظ ػػػػػػػةم وحػػػػػػػل م ػػػػػػػ ت  تد ػػػػػػػ
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ادل ػػػػػػتع رات  ظلػػػػػػا  نػػػػػػلةق  ىل ذلػػػػػػيف لد حاةظػػػػػػة ،دػػػػػػب سياسػػػػػػة العظ ػػػػػػةم وةػػػػػػالرغ  مػػػػػػن احػػػػػػت ؿ مدلانيػػػػػػا 
ذلػػػػػػام و رو وػػػػػػا مػػػػػػن االحػػػػػػت ؿ منووكػػػػػػة ال ػػػػػػو م ويف و ػػػػػػق متواةػػػػػػ م ة دػػػػػػا ودػػػػػػ   ػػػػػػاوؿ مف  بػػػػػػ   

يف ةنػػػػا  ،دػػػػب سياسػػػػة العظ ػػػػةم كيادػػػػا مػػػػن  ليػػػػل و تطدػػػػق اف  عػػػػو  مػػػػن  ليػػػػل  ولػػػػة ،ظ ػػػػبم وذلػػػػ
وهػػػػػػ  حػػػػػػل كانػػػػػػ   ػػػػػػاوؿ االسػػػػػػتعانة ةػػػػػػ صلد ا وممملكػػػػػػػا  ،ػػػػػػا ة ةنػػػػػػا  كيادػػػػػػام وحػػػػػػل ةػػػػػػلمت  ػػػػػػػزاح  
 صلدػػػػػػ ا و نػػػػػػاو  ممملكػػػػػػا ة دػػػػػػا يف احلػػػػػػالتل كانػػػػػػ    ػػػػػػمل وةػػػػػػهل مػػػػػػا  تطدبػػػػػػ  سياسػػػػػػة العظ ػػػػػػة  ة ياسػػػػػػة 

 العظ ة ه  سياستوا ااساسية  
ةعػػػػػػلها يشػػػػػػ دوا ممػػػػػػراف  محػػػػػػلعلا و ػػػػػػعوا يف موروةػػػػػػام وةرن ػػػػػػا  بػػػػػػ  احلػػػػػػرب العادليػػػػػػة الثانيػػػػػػة و 

والثػػػػػػػاين و ػػػػػػػعوا ا م ا ػػػػػػػور م م  و ػػػػػػػعوا ةا اةظػػػػػػػة ،دػػػػػػػب و ػػػػػػػو  م ػػػػػػػتع رات ذلػػػػػػػا  ممػػػػػػػا و ػػػػػػػعوا 
اجل ػػػػػػرايفم ة دػػػػػػا ي ػػػػػػ  مو عوػػػػػػا اجل ػػػػػػرايف يف موروةػػػػػػا لشػػػػػػب  ا  ػػػػػػان مدلانيػػػػػػام و  ػػػػػػا ح ػػػػػػاةان  صلدػػػػػػ ام 

شػػػػػب مدلانيػػػػػػا مػػػػػن مف   ت ػػػػػل حػػػػػلو  ةرن ػػػػػػام ولػػػػػ ليف كػػػػػاف ها  ػػػػػوا هػػػػػو هػػػػػػا ل الػػػػػلولتل  ةوػػػػػ  ل
ولشػػػػػػب  صلدػػػػػػ ا مػػػػػػن مف   ػػػػػػيطر ،دػػػػػػب موروةػػػػػػا  ولػػػػػػ ليف  ركػػػػػػز كػػػػػػ  ممورهػػػػػػام و رسػػػػػػ  مجيػػػػػػق سياسػػػػػػاقا 
،دػػػػػػػػب مسػػػػػػػػاس ا اةظػػػػػػػػة ،دػػػػػػػػب حػػػػػػػػلو هام و،دػػػػػػػػب مسػػػػػػػػاس  ػػػػػػػػوازف ال ػػػػػػػػو  يف موروةػػػػػػػػا  و،دػػػػػػػػب هػػػػػػػػ ين 

امػػػػػ  سياسػػػػػػتوا ااساسػػػػػل  ا اةظػػػػػة ،دػػػػػب حػػػػػلو هام وكودػػػػػا غلػػػػػػا مف   ػػػػػوف هػػػػػ   ا ػػػػػلة موروةػػػػػام  
يف موروةػػػػػػا  ممػػػػػػا و ػػػػػػعوا ا م ا ػػػػػػور م ةػػػػػػ ف ةرن ػػػػػػا  ػػػػػػل انػػػػػػلةع  يف العػػػػػػال منػػػػػػ  ال ػػػػػػل    ػػػػػػتولؼ 
الفػػػػػػػػتل واالسػػػػػػػػتع ارم ةو ػػػػػػػػلت ذلػػػػػػػػا م ػػػػػػػػتع رات يف  سػػػػػػػػيا ك ػػػػػػػػورية ولبنػػػػػػػػافم ويف مةري يػػػػػػػػام كشػػػػػػػػ اؿ 
مةري يػػػػػػػا و،ػػػػػػػلة ةدػػػػػػػلاف م ػػػػػػػر  كال ػػػػػػػن اؿ والصػػػػػػػوماؿ وغينيػػػػػػػا وغملهػػػػػػػام ويف الشػػػػػػػرؽ اا صػػػػػػػب كاذلنػػػػػػػل 

صػػػػػػينية  ودلػػػػػػا و عػػػػػػ  احلػػػػػػرب العادليػػػػػػة الثانيػػػػػػة و ر ػػػػػػ  ةرن ػػػػػػا زلط ػػػػػػة اا ػػػػػػ عم  ػػػػػػارت  ػػػػػػاوؿ ال
االسػػػػػػػتعانة ة ػػػػػػػػ  مػػػػػػػػن  صلدػػػػػػػ ا وممملكػػػػػػػػا لد حاةظػػػػػػػػة ،دػػػػػػػب االسػػػػػػػػتع ار  وةػػػػػػػػالرغ  مػػػػػػػن انتشػػػػػػػػار ة ػػػػػػػػرة 
التحػػػػػػرر مػػػػػػن االسػػػػػػتع ار ومػػػػػػن  عػػػػػػ  سياسػػػػػػة هيئػػػػػػة اامػػػػػػ   ريػػػػػػر الػػػػػػب   ادل ػػػػػػتع رةم ودػػػػػػ  ةرن ػػػػػػا 

 ػػػػػػتع رات حػػػػػػ  م ر ػػػػػػ  منوػػػػػػا ةػػػػػػال وة  ػػػػػػارة وةال ػػػػػػ و الػػػػػػلوك  ػػػػػػارة م ػػػػػػر    تشػػػػػػبا ةالب ػػػػػػا  يف ادل
ورغػػػػػػ  ذلػػػػػػيف ة دػػػػػػػا سػػػػػػملان ورا  سياسػػػػػػة العظ ػػػػػػػة ال  ػػػػػػزاؿ سياسػػػػػػتوا مبنيػػػػػػػة ،دػػػػػػب العػػػػػػامدل ااساسػػػػػػػل 
وعلػػػػػػػا  و ػػػػػػػق ةرن ػػػػػػػا الػػػػػػػلوك م  و ػػػػػػػعوا يف موروةػػػػػػػام وو ػػػػػػػعوا ا م ا ػػػػػػػور  م  و ػػػػػػػق م ػػػػػػػتع راقا 

 سياسة العظ ة ةالن بة ذلام م  ود  مت شية ،دب 
اف ةرن ػػػػػا و ف كانػػػػػ   ولػػػػػة اسػػػػػتع ارية ة دػػػػػا لتدػػػػػج ،ػػػػػن  صلدػػػػػ ا وممملكػػػػػام ةػػػػػ صلد ا    وػػػػػا 
الفئػػػػػػة اارسػػػػػػت را يةم ح  ػػػػػػان ح ي يػػػػػػانم و ف كػػػػػػاف ي دػػػػػػج ةالشػػػػػػعبية والػػػػػػرم  العػػػػػػاـ   ديفػػػػػػان ػلفػػػػػػم ة ػػػػػػا  

مػػػػػػػػا  م ال  احل ػػػػػػػػ  احل ي ػػػػػػػػ  يف يػػػػػػػػل اارسػػػػػػػػت را يةم والناحيػػػػػػػػة االسػػػػػػػػتع ارية ةيوػػػػػػػػا ناحيػػػػػػػػة اسػػػػػػػػت  ؿ
لدعظ ػػػػػة ةح ػػػػػا ةػػػػػ  المتصػػػػػاص  مػػػػػا  الشػػػػػعوب واسػػػػػت  ؿ َػػػػػروات الػػػػػب   ادل ػػػػػتع رةم وةػػػػػالرغ  مػػػػػن 
ادػػػػػػت اذلا ةالناحيػػػػػػة الف ريػػػػػػة والناحيػػػػػػة العد يػػػػػػة ول نوػػػػػػا  شػػػػػػت   ةيوػػػػػػا كػػػػػػل اة ل سػػػػػػتع ارم م  لفػػػػػػرض 

دػػػػػػػا ال ػػػػػػػيطرةم و ا ػػػػػػػة ال ػػػػػػػيطرة اال تصػػػػػػػا ية الػػػػػػػ   نػػػػػػػت  حت ػػػػػػػان ال ػػػػػػػيطرة ال ياسػػػػػػػية  ممػػػػػػػا ممملكػػػػػػػا ة 
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   وػػػػػػا  ب ػػػػػػة الرم ػػػػػػاليل وم ػػػػػػحاب اامػػػػػػواؿ ال ػػػػػػ  ة مػػػػػػن دػػػػػػركات ومةػػػػػػرا م واحل ػػػػػػاـ ميػػػػػػان كػػػػػػانوا 
ومػػػػػػن م  حػػػػػػزب م ػػػػػػوا  ظلػػػػػػا ي ومػػػػػػوف هبػػػػػػ ا ادلو ػػػػػػة  و  ديػػػػػػج هػػػػػػ ا احل ػػػػػػ  ةالشػػػػػػعبيةم والتوسػػػػػػ   ليػػػػػػ  
ةػػػػالرم  العػػػػاـ  ظلػػػػا هػػػػو نػػػػا   ،ػػػػن   ػػػػوين ممملكػػػػا نف ػػػػوا مػػػػن مدػػػػا م ونػػػػة مػػػػن دػػػػعوب  ػػػػررت مصػػػػملها 

ؿ حريصػػػػػػة ،دػػػػػػب   ريػػػػػػر مصػػػػػػملهام ول ػػػػػػن موػػػػػػارة الرم ػػػػػػاليلم مػػػػػػق كػػػػػػوف ادلبػػػػػػلم الرم ػػػػػػاك هػػػػػػو وال  ػػػػػػزا
مبػػػػػػػػلم الشػػػػػػػػعا اامملكػػػػػػػػ م  عػػػػػػػػ  هػػػػػػػػ ا الػػػػػػػػرم  العػػػػػػػػاـ ال يو ػػػػػػػػل  ال ح امػػػػػػػػان ي ونػػػػػػػػوف وكػػػػػػػػ   ،ػػػػػػػػن 
الرم ػػػػػػػاليل  ولػػػػػػػ ليف ةػػػػػػػ ف اسػػػػػػػتع ارها  تجدػػػػػػػب ةيػػػػػػػ  الناحيػػػػػػػة االسػػػػػػػت  لية م  الناحيػػػػػػػة االسػػػػػػػتع ارية 

ال سػػػػػػي ا ال ػػػػػػيطرة اال تصػػػػػػا ية الػػػػػػ   نػػػػػػت  حت ػػػػػػان ال ػػػػػػيطرة ال ياسػػػػػػية وهػػػػػػ   وهػػػػػػ  ةػػػػػػرض ال ػػػػػػيطرةم
و ف كانػػػػػػ   شػػػػػػت   ةالناحيػػػػػػة الف ريػػػػػػة والعد يػػػػػػةم ول نوػػػػػػا  شػػػػػػت   ةيوػػػػػػا م اة ل سػػػػػػت  ؿم وهػػػػػػ  و ف  
كانػػػػػػػػ   ع ػػػػػػػػ   غلػػػػػػػػا   اوػػػػػػػػل اامملكػػػػػػػػ  والعظ ػػػػػػػػة اامملكيػػػػػػػػةم ول نوػػػػػػػػا   ػػػػػػػػ ر ذلػػػػػػػػيف مػػػػػػػػن م ػػػػػػػػ  

مػػػػػػػػا  الشػػػػػػػػعوب واسػػػػػػػػت  ؿ َرواقػػػػػػػػا  ممػػػػػػػػا ةرن ػػػػػػػػا ةػػػػػػػػ ف االسػػػػػػػػت  ؿ ادلػػػػػػػػا  م م  مػػػػػػػػن م ػػػػػػػػ  مػػػػػػػػ   
سياسػػػػػػػػػػتوا هػػػػػػػػػػ  سياسػػػػػػػػػػة العظ ػػػػػػػػػػةم والعظ ػػػػػػػػػػة و ف كانػػػػػػػػػػ  ال  و ػػػػػػػػػػل  ال ةػػػػػػػػػػال و  ادلا يػػػػػػػػػػة والثػػػػػػػػػػروة 
اال تصػػػػػػػػا يةم ول ػػػػػػػػن الناحيػػػػػػػػة االسػػػػػػػػتع ارية ةيوػػػػػػػػا غػػػػػػػػمل م تصػػػػػػػػرة ،دػػػػػػػػب ةػػػػػػػػرض ال ػػػػػػػػيطرة الع ػػػػػػػػ رية 

تشػػػػػػػػبا ةال ػػػػػػػػيطرة الث اةيػػػػػػػػة واال تصػػػػػػػػا ية وال ياسػػػػػػػػيةم ةػػػػػػػػ    ػػػػػػػػ   ليوػػػػػػػػا ال ػػػػػػػػيطرة الث اةيػػػػػػػػة وهػػػػػػػػ   
والف ريػػػػػػػػة مكثػػػػػػػػر مػػػػػػػػن  شػػػػػػػػبثوا ةال ػػػػػػػػيطرة الع ػػػػػػػػ رية وال ياسػػػػػػػػة اال تصػػػػػػػػا يةم ولػػػػػػػػ ليف ة دػػػػػػػػا حػػػػػػػػل 
ا ػػػػػطرت  ػػػػػػ  ال ػػػػػػوة و ػػػػػػ  ال ػػػػػػ و لدت دػػػػػػ  ،ػػػػػػن ال ػػػػػػيطرة الع ػػػػػػ رية ة دػػػػػػا حاولػػػػػػ  مف  تشػػػػػػبا 
ةال ػػػػػػػػيطرة اال تصػػػػػػػػا ية وال ياسػػػػػػػػيةم وحػػػػػػػػل م ر ػػػػػػػػ  مػػػػػػػػن م ػػػػػػػػتع راقا ةػػػػػػػػال وة وال ػػػػػػػػ و الػػػػػػػػلوكم 

دػػػػػػػ   تشػػػػػػػبا ةال ػػػػػػػيطرة الث اةيػػػػػػػة والف ريػػػػػػػة  ىل مةعػػػػػػػل حػػػػػػػلو  التشػػػػػػػبام ولػػػػػػػ ليف ال  ػػػػػػػزاؿ  ػػػػػػػاوؿ و
ا ة ػػػػػا  ،دػػػػػب الع  ػػػػػات الث اةيػػػػػة مػػػػػق البدػػػػػلاف الػػػػػ  كانػػػػػ  م ػػػػػتع رات ذلػػػػػا  ةال ػػػػػيطرة الث اةيػػػػػة هػػػػػ  
مسػػػػػػاس االسػػػػػػتع ار الفرن ػػػػػػ   وذلػػػػػػيف مف ةرن ػػػػػػا  عتػػػػػػ  نف ػػػػػػوا هػػػػػػ  مسػػػػػػاس الث اةػػػػػػة يف العػػػػػػال  ةوػػػػػػ  

ا كانػػػػػ  يف ال ػػػػػرف التاسػػػػػق ،شػػػػػر حػػػػػل كػػػػػاف العػػػػػال ي بػػػػػ  ،دػػػػػب الث اةػػػػػةم كانػػػػػ  ةرن ػػػػػا  ػػػػػر  مف ةرن ػػػػػ
 ار العػػػػػػػال الث اةيػػػػػػػةم ومف الف ػػػػػػػر الفرن ػػػػػػػ   ػػػػػػػل ا  ػػػػػػػق يف كػػػػػػػ  م ػػػػػػػاف مػػػػػػػن  ػػػػػػػ ؿ ال ياسػػػػػػػة والفػػػػػػػن 
واا ب وال ةيػػػػػػةم ومف الثػػػػػػروة الفرن ػػػػػػية هػػػػػػ  الػػػػػػ   ػػػػػػاغ  ة ػػػػػػرة احلريػػػػػػة يف العػػػػػػالم و دتوػػػػػػا  يػػػػػػوش 

موروةػػػػػػا و ىل مصػػػػػػر وغملهػػػػػػا  ومف ممػػػػػػ  موروةػػػػػػا وممملكػػػػػػا ال  ينيػػػػػػة اسػػػػػػتفا ت مػػػػػػن  نػػػػػػاةديوف ل اةػػػػػػة مضلػػػػػػا 
 ػػػػػػانوف نػػػػػػاةديوف ومف الد ػػػػػػة الفرن ػػػػػػية  ػػػػػػل سػػػػػػا ت ادلػػػػػػط رات اللوليػػػػػػة وم ػػػػػػبح  الد ػػػػػػة الفرن ػػػػػػية الد ػػػػػػة 
الثانيػػػػػػػػة ل ػػػػػػػػ  مػػػػػػػػتعد م ومف ة سػػػػػػػػفة ةرن ػػػػػػػػا ومف ريوػػػػػػػػػا و،د ا هػػػػػػػػا وم ةا هػػػػػػػػا  ػػػػػػػػل ةػػػػػػػػرزوا يف العػػػػػػػػػال 

ة ا ن ػػػػػػػانية والعد يػػػػػػػة  ولػػػػػػػ ليف ةػػػػػػػ ف الناحيػػػػػػػة الث اةيػػػػػػػة هػػػػػػػ  مػػػػػػػن مغدػػػػػػػب  ػػػػػػػراث ةو ػػػػػػػفو  روا  ادلعرةػػػػػػػ
ةرن ػػػػام ومػػػػن م ػػػػ  ذلػػػػيف ةػػػػػ ف ،  ػػػػات ةرن ػػػػا الث اةيػػػػة ةالعػػػػالم هػػػػػ  مهػػػػ  الع  ػػػػاتم وهػػػػ  ال   ػػػػػ  
معليػػػػػػػػػة يف  وقػػػػػػػػػا وغزوهػػػػػػػػػا ،ػػػػػػػػػن ااسػػػػػػػػػا ي  واجليػػػػػػػػػوش واامػػػػػػػػػواؿ  ةوػػػػػػػػػ  رمس مػػػػػػػػػاؿ هػػػػػػػػػاـ يف الثػػػػػػػػػروة 

 االسػػػػػػػتع ار الفرن ػػػػػػػ   ومػػػػػػػق مف هػػػػػػػ ا الع  ػػػػػػػة الث اةيػػػػػػػة لفرن ػػػػػػػا الفرن ػػػػػػػيةم ويف ال ػػػػػػػزو الفرن ػػػػػػػ م ويف
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 ػػػػػػل  ػػػػػػرم يف العػػػػػػال مػػػػػػا ي فػػػػػػ   وهػػػػػػام ومػػػػػػق ذلػػػػػػيف ةػػػػػػ ف ةرن ػػػػػػا ال  ػػػػػػزاؿ  تشػػػػػػبا  ػػػػػػا مؽلػػػػػػا  شػػػػػػبا  
ةبػػػػػػػالرغ  مػػػػػػػن مف ةرن ػػػػػػػا  ػػػػػػػل  ػػػػػػػعف  ا تصػػػػػػػا يان وسياسػػػػػػػيان ، ػػػػػػػا كانػػػػػػػ  ،ديػػػػػػػ   بػػػػػػػ  احلػػػػػػػرب العادليػػػػػػػة 

د ػػػػػػة ا صلديزيػػػػػػة مػػػػػػث ن  ػػػػػػل ناز،ػػػػػػ  الد ػػػػػػة الفرن ػػػػػػية يف الثانيػػػػػػةم وةػػػػػػالرغ  مػػػػػػن مف الد ػػػػػػات اا ػػػػػػر  كال
ادلػػػػػػػػػط رات وادل ػػػػػػػػػػاةرات اللوليػػػػػػػػػػةموةالرغ  مػػػػػػػػػػن ةػػػػػػػػػػروز التنػػػػػػػػػا   ةػػػػػػػػػػل ااة ػػػػػػػػػػار الفرن ػػػػػػػػػػية وال ػػػػػػػػػػدوؾ 
الفرن ػػػػػػػ  يف ادل ػػػػػػػتع راتم ةػػػػػػػالرغ  مػػػػػػػن كػػػػػػػ  ذلػػػػػػػيف وغػػػػػػػملا ةػػػػػػػ ف ة ػػػػػػػرة سػػػػػػػيا ة الث اةػػػػػػػة الفرن ػػػػػػػية يف 

ؿ  ل ػػػػػػػػ   ور ادل ػػػػػػػػد ات البليويػػػػػػػػة يف الع ػػػػػػػػ  العػػػػػػػػالم ال  ػػػػػػػػزاؿ مت ركػػػػػػػػزة يف نفػػػػػػػػ  ةرن ػػػػػػػػام وال  ػػػػػػػػزا
الفرن ػػػػػػػ م و ػػػػػػػار مركبػػػػػػػان نف ػػػػػػػيان لػػػػػػػل  ةرن ػػػػػػػا يػػػػػػػتح   يف  صػػػػػػػرةاقا ال ياسػػػػػػػية  ومػػػػػػػن هنػػػػػػػا صلػػػػػػػل مف 
االسػػػػػػػػتع ار الفرن ػػػػػػػػ  يزيػػػػػػػػل ،دػػػػػػػػب كػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػتع ار ةال ػػػػػػػػيطرة الث اةيػػػػػػػػة  ومنػػػػػػػػ  و ف كانػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػيطرة 

ة الع ػػػػػػػ رية واال تصػػػػػػػا ية الث اةيػػػػػػػة مو ػػػػػػػو ة يف كػػػػػػػ  اسػػػػػػػتع ارم اف االسػػػػػػػتع ار هػػػػػػػو ةػػػػػػػرض ال ػػػػػػػيطر 
وال ياسػػػػػػية والث اةيػػػػػػة ،دػػػػػػب الػػػػػػب   ادل ت ػػػػػػعفة  ومنػػػػػػ   ذا مكػػػػػػرا ،دػػػػػػب رةػػػػػػق ال ػػػػػػيطرة يف واحػػػػػػلة مػػػػػػن 
هػػػػػػػػػ ا ال ػػػػػػػػػيطرات ة نػػػػػػػػػ  يتشػػػػػػػػػبا ةال ػػػػػػػػػيطرات اا ػػػػػػػػػر  حػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػيطرةم ول ػػػػػػػػػن االسػػػػػػػػػتع ار 

ليف الفرن ػػػػػػ م غلعػػػػػػ  الت دػػػػػػ  ،ػػػػػػن ال ػػػػػػيطرة الث اةيػػػػػػة غػػػػػػمل  اةػػػػػػ  لدبحػػػػػػا وغػػػػػػمل  اةػػػػػػ  لدت ػػػػػػدي   ولػػػػػػ 
 ة ف االستع ار الفرن   مةظق  لَملان من ك  استع ار 

 ف االسػػػػػػتع ار الفرن ػػػػػػ  كػػػػػػل  اسػػػػػػتع ار يعت ػػػػػػل يف  ركيػػػػػػز اسػػػػػػتع ارا ويف  ركيػػػػػػز نفػػػػػػوذا ،دػػػػػػب 
ال ػػػػػػوة الع ػػػػػػ رية واا، ػػػػػػاؿ ال ياسػػػػػػية والعوامػػػػػػ  اال تصػػػػػػا ية والت ػػػػػػدي  ال ياسػػػػػػ  والف ػػػػػػر م ول ػػػػػػن 

غلعػػػػػ  الناحيػػػػػة الث اةيػػػػػة والف ريػػػػػة ركيػػػػػزة مساسػػػػػية االسػػػػػتع ار الفرن ػػػػػ  يزيػػػػػل ،ػػػػػن كػػػػػ  اسػػػػػتع ار ةلنػػػػػ  
السػػػػػتع ارا م  ركيػػػػػزة لفػػػػػرض سػػػػػيطر   ،دػػػػػب كػػػػػ  ةدػػػػػل ال سػػػػػي ا الػػػػػب   الػػػػػ  كانػػػػػ  م ػػػػػتع رات لػػػػػ   
ةال نػػػػػػػام  الفرن ػػػػػػػ  يف زلطػػػػػػػة ا ذا،ػػػػػػػة يف ةػػػػػػػملوتم وادلػػػػػػػلارس الفرن ػػػػػػػية يف سػػػػػػػورية  ػػػػػػػا ةيوػػػػػػػا لبنػػػػػػػافم 

وحػػػػػ  يف اذلنػػػػػل الصػػػػػينيةم مػػػػػن اامػػػػػور الػػػػػ   ػػػػػرص ويف الػػػػػب   ااةري يػػػػػة الػػػػػ  كانػػػػػ  م ػػػػػتع رات ذلػػػػػام 
،ديوػػػػػا ةرن ػػػػػا كػػػػػ  احلػػػػػرص  ومػػػػػق مف ةرن ػػػػػا   دػػػػػل ممملكػػػػػا يف ادل ػػػػػا،لات اال تصػػػػػا ية ويف الصػػػػػف ات 
التجاريػػػػػػػػةم و  دػػػػػػػػل  صلدػػػػػػػػ ا  حاولػػػػػػػػة ا ػػػػػػػػطناع الع ػػػػػػػػ  م ول نوػػػػػػػػا ال  عػػػػػػػػوؿ ،دػػػػػػػػب ذلػػػػػػػػيف و ف كانػػػػػػػػ  

 ػػػػػػػػات الث اةيػػػػػػػػة و،دػػػػػػػػب الصػػػػػػػػلا ات ل ػػػػػػػػعفوا غػػػػػػػػمل نا حػػػػػػػػة ةيػػػػػػػػ   و عويدوػػػػػػػػا كدػػػػػػػػ  ي كػػػػػػػػز ،دػػػػػػػػب الع 
 الت ديلية ادلبنية ،دب ا ا  ااة ار و  ارهبا 

ونظػػػػػػػػػران ل ػػػػػػػػػعج ةرن ػػػػػػػػػا وسػػػػػػػػػ و وا ،ػػػػػػػػػن م ػػػػػػػػػتو  الػػػػػػػػػلوؿ االسػػػػػػػػػتع ارية اا ػػػػػػػػػر م ة نػػػػػػػػػ  
يصػػػػػعا و ػػػػػق  طػػػػػوط ،ري ػػػػػة ل ياسػػػػػتوا جتػػػػػاا  سػػػػػيا ومةري يػػػػػا  ومنػػػػػ  و ف كػػػػػاف مػػػػػن ادل  ػػػػػن و ػػػػػق 

 ػػػػػن نظػػػػػران لعػػػػػلـ و ػػػػػو   ػػػػػلرة لفرن ػػػػػا ،دػػػػػب التػػػػػلَمل  طػػػػػوط ،ري ػػػػػة لد ياسػػػػػة الفرن ػػػػػية يف العػػػػػالم ول
يف ال ياسػػػػػة العادليػػػػػة ة نػػػػػ  لػػػػػي  مػػػػػن ادلوػػػػػ  و ػػػػػق  طػػػػػوط ،ري ػػػػػة ذلػػػػػ ا ال ياسػػػػػة  وي فػػػػػ  مف يعدػػػػػ  

 مف سياسة ةرن ا ااساسية ه  سياسة العظ ة ليفو  ك   صرؼ من  صرةاقا ال ياسية 
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 واقع السياسة الروسية
م هػػػػػػػػ   ال ياسػػػػػػػػػة الروسػػػػػػػػػية يف ،وػػػػػػػػػل ال يا ػػػػػػػػػرةم مػػػػػػػػرت ال ياسػػػػػػػػػة الروسػػػػػػػػػية يف مرةعػػػػػػػػػة م وار

وهػػػػػ ا كانػػػػػ  سياسػػػػػة و نيػػػػػة   ػػػػػـو ،دػػػػػب ممػػػػػرين  محػػػػػلعلا ا اةظػػػػػة ،دػػػػػب روسػػػػػيام والثػػػػػاين التوسػػػػػق يف 
حػػػػػلو  اللولػػػػػة ويف نفوذهػػػػػا     ػػػػػا ت ال ياسػػػػػة الشػػػػػيو،ية ةعػػػػػل مف   ػػػػػد  احلػػػػػزب الشػػػػػيو،  احل ػػػػػ  

ا  الثػػػػػػػػػورة العادليػػػػػػػػػة ونشػػػػػػػػػر يف روسػػػػػػػػػيام ةصػػػػػػػػػارت سياسػػػػػػػػػة اللولػػػػػػػػػة سياسػػػػػػػػػة دػػػػػػػػػيو،ية قػػػػػػػػػلؼ  ىل  غلػػػػػػػػػ
الشػػػػػيو،ية يف العػػػػػال  ي  ػػػػػا ت ال ياسػػػػػة الروسػػػػػية الشػػػػػيو،ية ةعػػػػػل وةػػػػػاة لينػػػػػل و ػػػػػوك سػػػػػتالل احل ػػػػػ  
يف روسػػػػػػػػيام ةل ػػػػػػػػبح  سياسػػػػػػػػة اللولػػػػػػػػة سياسػػػػػػػػة روسػػػػػػػػية دػػػػػػػػيو،يةم  ت ػػػػػػػػ  ا اةظػػػػػػػػة ،دػػػػػػػػب اللولػػػػػػػػة 

ونشػػػػػػػر الشػػػػػػػيو،يةم الروسػػػػػػػية ااسػػػػػػػاس الوحيػػػػػػػل لد ياسػػػػػػػةم مػػػػػػػق ا اةظػػػػػػػة ،دػػػػػػػب الع ػػػػػػػ  لدثػػػػػػػورة العادليػػػػػػػة 
ةػػػػػالثورة العادليػػػػػػة ونشػػػػػػر الشػػػػػػيو،ية ال يتػػػػػػل ب  ال ،ػػػػػػن  ريػػػػػهل روسػػػػػػيا وةا اةظػػػػػػة ،ديوػػػػػػا  ةا اةظػػػػػػة ،دػػػػػػب 
 ولػػػػػة روسػػػػػيا و وسػػػػػيعوا ونشػػػػػر نفوذهػػػػػا هػػػػػو الػػػػػ   غلػػػػػا مف ي ػػػػػوف وا ػػػػػا كػػػػػ  دػػػػػيو،  مين ػػػػػا كػػػػػاف 
ووا ػػػػػػػػا ال ياسػػػػػػػػة الشػػػػػػػػيو،ية يف كػػػػػػػػ  م، اذلػػػػػػػػا  ولػػػػػػػػ ليف ي ػػػػػػػػوؿ سػػػػػػػػتالل   الثػػػػػػػػور  هػػػػػػػػو الشػػػػػػػػ   

دل ػػػػػػػتعل  وف موارةػػػػػػػػةم و وف  يػػػػػػػػل مو دػػػػػػػرطم وة ػػػػػػػػ  دػػػػػػػػرؼم مف يطيػػػػػػػل اال ػػػػػػػػا  ال ػػػػػػػػوةيا  ويػػػػػػػػلاةق ا
،نػػػػػػػػػ م    والػػػػػػػػػلوك هػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػ   الػػػػػػػػػ   ال ي ػػػػػػػػػق دػػػػػػػػػر انم وال يػػػػػػػػػ   م يف الػػػػػػػػػلةاع ،ػػػػػػػػػن اال ػػػػػػػػػا  
ال ػػػػػوةيا م انػػػػػ   ا،ػػػػػلة لدحركػػػػػة الثوريػػػػػة العادليػػػػػة  وي ػػػػػتحي  الػػػػػلةاع ،ػػػػػن هػػػػػ ا احلركػػػػػةم مو   ػػػػػلموام 

اال ػػػػػػػا  ال ػػػػػػػوةيا       ولػػػػػػػ  هػػػػػػػ ا ال ياسػػػػػػػة  ىل سياسػػػػػػػة روسػػػػػػػية يتػػػػػػػة  ت ػػػػػػػ    وف الػػػػػػػلةاع ،ػػػػػػػن
الشػػػػػػيو،ية وااحػػػػػػزاب الشػػػػػػيو،ية وسػػػػػػا   لد حاةظػػػػػػة ،دػػػػػػب روسػػػػػػيا و وسػػػػػػيق حػػػػػػلو ها ونشػػػػػػر نفوذهػػػػػػا  
م  ر عػػػػػ   ىل سياسػػػػػة روسػػػػػيا ال يصػػػػػريةم مػػػػػق ةػػػػػارؽ واحػػػػػل ة ػػػػػوم هػػػػػو مف روسػػػػػيا ال يصػػػػػرية كانػػػػػػ  

الع ػػػػػ رية مػػػػػن م ػػػػػ   نفيػػػػػ  سياسػػػػػتوام ممػػػػػا اال ػػػػػا  ال ػػػػػوةيا   ت ػػػػػ  اا، ػػػػػاؿ ال ياسػػػػػية واا، ػػػػػاؿ 
حاليػػػػػان ة نػػػػػػ  ي دػػػػػػج اا، ػػػػػاؿ ال ياسػػػػػػة ة ػػػػػػ ؼ الشػػػػػػيو،ية واالدػػػػػ اكيةم ويت ػػػػػػ  اا، ػػػػػػاؿ الع ػػػػػػ رية 
وة ػػػػػان دلتطدبػػػػػات ال ياسػػػػػة اللوليػػػػػة ة ػػػػػ  النظػػػػػر ، ػػػػػا  تطدبػػػػػ  الشػػػػػيو،ية  و ذا كانػػػػػ  سياسػػػػػة لينػػػػػػلم 

  تدػػػػػج مسػػػػػاليبوا  ػػػػػارت  ارؼلػػػػػان ول  عػػػػػل وا عػػػػػانم ة نػػػػػ  ال  وسياسػػػػػة سػػػػػتاللم م  ال ياسػػػػػة الشػػػػػيو،ية
ةا ػػػػػػػلة مػػػػػػػن يثوػػػػػػػا مو احلػػػػػػػليا ،نوػػػػػػػام ولػػػػػػػ ليف ةػػػػػػػ ف البحػػػػػػػا ال ةػػػػػػػل مف ػلصػػػػػػػر يف سياسػػػػػػػة اال ػػػػػػػا  
ال ػػػػػػوةيا  احلاليػػػػػػةم ادػػػػػػا هػػػػػػ  الػػػػػػ   وا ػػػػػػ  اعفم وهػػػػػػ  الػػػػػػ  مػػػػػػن ادلنتظػػػػػػر مف  ظػػػػػػ   وا ػػػػػػ   ىل ممػػػػػػل 

ت ةئػػػػة م ػػػػر م ة نػػػػ  لػػػػي  مػػػػن ادلنتظػػػػر مف  عػػػػو  روسػػػػيا ةعيػػػػلم حػػػػ  لػػػػو   ػػػػمل احل ػػػػاـ احلػػػػاليوف و ػػػػا 
لد ياسػػػػػػة الشػػػػػػػيو،يةم اف الف ػػػػػػػرة الشػػػػػػػيو،ية ة ػػػػػػػلت زذوػػػػػػا يف روسػػػػػػػيام وووػػػػػػػر ،وارهػػػػػػػا لدعػػػػػػػال  و ذا 
حصػػػػػػ  م    يػػػػػػػمل يف سياسػػػػػػة اال ػػػػػػػا  ال ػػػػػػػوةيا  احلاليػػػػػػةم  ذا   ػػػػػػػملت الفئػػػػػػػة احلاك ػػػػػػة احلاليػػػػػػػةم ة ظلػػػػػػػا 

ج مو  دطيػػػػػػػػج   ديػػػػػػػػج اا، ػػػػػػػػاؿ ال ياسػػػػػػػػية هبػػػػػػػػا  ػلصػػػػػػػػ  يف لفيػػػػػػػػج  طبيػػػػػػػػهل الشػػػػػػػػيو،يةم ويف لفيػػػػػػػػ
ولػػػػػ ليف ةػػػػػ ف موا وػػػػػة ال ياسػػػػػة اخلار يػػػػػة ل  ػػػػػا  ال ػػػػػوةيا   ظلػػػػػا  وا ػػػػػ  ةو ػػػػػفوا سياسػػػػػة روسػػػػػيام ال 
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سياسػػػػػػػػة  ولػػػػػػػػة دػػػػػػػػيو،يةم و وا ػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػيو،ية ةيوػػػػػػػػا ك ػػػػػػػػ ؼ ل ، ػػػػػػػػاؿ ال ياسػػػػػػػػية مو ،دػػػػػػػػب ااكثػػػػػػػػر  
 كل، اؿ سياسية ال كل،وة ديو،ية   دوا  ولة ك   

لبحػػػػػا يف سياسػػػػػة اال ػػػػػا  ال ػػػػػوةيا  ال ةػػػػػل مػػػػػن  ،طػػػػػا   ػػػػػة  ا فػػػػػة ،ػػػػػن الشػػػػػعا و بػػػػػ  ا
الروسػػػػػ م انػػػػػ م ك ػػػػػا هػػػػػو معػػػػػروؼم ال يو ػػػػػل هنػػػػػاؾ دػػػػػعا غػػػػػمل اللولػػػػػةم وغػػػػػمل احلػػػػػزب احلػػػػػاك م يف 
م  ةدػػػػػل ػل ػػػػػ  نف ػػػػػ  ةعػػػػػ نم و ظلػػػػػا اللولػػػػػة هػػػػػ  الشػػػػػعام والشػػػػػعا هػػػػػو اللولػػػػػة  ولػػػػػ ليف ة نػػػػػ  حػػػػػل 

  م  ،ػػػػػن روسػػػػػيام  ظلػػػػػا غلػػػػػر  ،ػػػػػن اللولػػػػػة ةا،تبارهػػػػػا الشػػػػػعام غلػػػػػر  احلػػػػػليا ،ػػػػػن اال ػػػػػا  ال ػػػػػوةيا
و،ػػػػػػن الشػػػػػػعا ةا،تبػػػػػػارا اللولػػػػػػةم ولػػػػػػ ليف ال ةػػػػػػل مػػػػػػن  ،طػػػػػػا   ػػػػػػة ،ػػػػػػن اال ػػػػػػا  ال ػػػػػػوةيا  م  ،ػػػػػػن 

 روسيا 
واال ػػػػػػا  ال ػػػػػػوةيا  لي ػػػػػػ  لليػػػػػػ  ميػػػػػػة  ػػػػػػفات  ا ػػػػػػة ةػػػػػػ  ك ػػػػػػا هػػػػػػ  احلػػػػػػاؿ يف  صلدػػػػػػ ا مو 

وممملكػػػػػػا  ت يػػػػػػز ةاخليػػػػػػاؿ اخلػػػػػػ ؽ وا را ة البنػػػػػػا ة  ىل  ممملكػػػػػػام ةػػػػػػ صلد ا  ت يػػػػػػز ةالػػػػػػ كا  وسػػػػػػعة احليدػػػػػػةم
( و ظلػػػػػا روسػػػػػيا ك ػػػػػا ر ةدػػػػػلاف العػػػػػالم منػػػػػاس ،ػػػػػا يوفم ول ػػػػػن   انػػػػػا ة ػػػػػرة سػػػػػل الػػػػػ را ق )ال امجػػػػػا ـز
ر ولػػػػليو  مػػػػا   و ػػػػل لػػػػليو  مػػػػا يو ػػػػل لػػػػل  اامػػػػ  ال ػػػػ   مػػػػن الو نيػػػػة والشػػػػعور الػػػػ ا  الو ػػػػو  ادلػػػػَط

حػػػػػػا ال ػػػػػػيطرة وال ػػػػػػزو  ولػػػػػػ ليف ودػػػػػػوا زلػػػػػػاةظل ،دػػػػػػب لػػػػػػل  اامػػػػػػ  ال ػػػػػػ   والػػػػػػلوؿ ال ػػػػػػ   مػػػػػػن 
و ػػػػػعو  العػػػػػادل   ولػػػػػة كػػػػػ   ك ػػػػػا ر الػػػػػلوؿ ال ػػػػػ  م ال ةػػػػػرؽ يف ذلػػػػػيف ةػػػػػل ،وػػػػػل ال يا ػػػػػرة و،وػػػػػل 
احلػػػػػزب الشػػػػػيو،   و ذا كػػػػػاف مبػػػػػل ه  الػػػػػ   كػػػػػانوا يعتن ونػػػػػ  هػػػػػو ادلبػػػػػلم الرم ػػػػػاكم ةصػػػػػ  الػػػػػلين ،ػػػػػن 

ادلو ػػػػػو ة لػػػػػليو  اعفم والػػػػػ    ػػػػػمل سياسػػػػػتو  اللولػػػػػةم ةػػػػػ ف الف ػػػػػرة الشػػػػػيو،ية مو الف ػػػػػرة االدػػػػػ اكية 
اخلار يػػػػػػػػة ي ػػػػػػػػبوا هػػػػػػػػ  الف ػػػػػػػػرة الرم اليػػػػػػػػة نف ػػػػػػػػوا يف م ػػػػػػػػ ودا ويف ال ػػػػػػػػمل ي ػػػػػػػػبوام و ف  يػػػػػػػػ  
ة ػػػػػػرة ادػػػػػػ اكية مو ة ػػػػػػرة دػػػػػػيو،ية  ة دػػػػػػا رلػػػػػػر    ػػػػػػ يةم وهػػػػػػ  ، ديػػػػػػان   ػػػػػػ ة ةػػػػػػالتحوؿ التػػػػػػلرغل   ىل 

ا  ال ػػػػػوةيا  ير ػػػػػق الف ػػػػػرة االدػػػػػ اكية مو مػػػػػا ،ديػػػػػ  ال ػػػػػرب مػػػػػن  ر يػػػػػق ة ػػػػػرة الرم اليػػػػػةم وسػػػػػيظ  اال ػػػػػ
الف ػػػػػػػرة الشػػػػػػػيو،ية ، ديػػػػػػػان  ىل مف  صػػػػػػػ   ىل ة ػػػػػػػرة رم اليػػػػػػػة مر عػػػػػػػةم ال هػػػػػػػ  ةاالدػػػػػػػ اكية الشػػػػػػػيو،يةم 
وال هػػػػػػػ  ةالرم اليػػػػػػػة  ولػػػػػػػ ليف ؽل ػػػػػػػن ال ػػػػػػػوؿ مف اال ػػػػػػػا  ال ػػػػػػػوةيا  هػػػػػػػو مثػػػػػػػ  ممملكػػػػػػػا ومثػػػػػػػ   صلدػػػػػػػ ام 

 نفوذ  ولة ك     عب حل اية نف وا ولدتوسق وي و ال
 ال مف احل ػػػػػػػ  يف روسػػػػػػػيا ال  تػػػػػػػوالا الطب ػػػػػػػة اارسػػػػػػػت را ية و و ػػػػػػػل ةيػػػػػػػ  مػػػػػػػن  شػػػػػػػا  حل ايػػػػػػػة 
و و هػػػػػا ومصػػػػػاحلوا ك ػػػػػا هػػػػػ  احلػػػػػاؿ يف  صلدػػػػػ ام وال ينت بػػػػػ  الشػػػػػعا ح ي ػػػػػةم ول نػػػػػ  ي ػػػػػوف وكػػػػػي ن 
،ػػػػن الرم ػػػػاليل وم ػػػػحاب الثػػػػروة ال ػػػػػ  ة ك ػػػػا هػػػػ  احلػػػػاؿ يف ممملكػػػػػام ةػػػػ  احل ػػػػ  يف روسػػػػيا يتػػػػػوالا 

الشػػػػػػيو،  ةالػػػػػػ ات ولػػػػػػي  مطدػػػػػػهل حػػػػػػزب  ولػػػػػػ ليف ةػػػػػػ ف اللولػػػػػػة   ػػػػػػوف  ولػػػػػػة دػػػػػػيو،ية مو ػػػػػػا   احلػػػػػزب
كػػػػػاف اادػػػػػ اص الػػػػػ ين يتولػػػػػوف ال يػػػػػا ة ةيػػػػػ م مػػػػػا  اـ احلػػػػػزب الشػػػػػيو،  هػػػػػو الػػػػػ   ي ػػػػػتلَر ةػػػػػاحل    
ولػػػػػػػ ليف ةػػػػػػػػ ف الف ػػػػػػػػرة الشػػػػػػػيو،ية مو ،دػػػػػػػػب اا ػػػػػػػػل الف ػػػػػػػػرة االدػػػػػػػ اكية سػػػػػػػػتظ  هػػػػػػػػ  ادلتح  ػػػػػػػػة يف 

تح  ػػػػػػة يف ال ياسػػػػػػة الشػػػػػػيو،ية  ذلػػػػػػيف مف ااسػػػػػػاس الػػػػػػ     ػػػػػػـو اللولػػػػػػة و ف كانػػػػػػ  لي ػػػػػػ  هػػػػػػ  ادل
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،ديػػػػػ  اللولػػػػػة الروسػػػػػية اليػػػػػـو مو اال ػػػػػا  ال ػػػػػوةيا  هػػػػػو ة ػػػػػرة االدػػػػػ اكية مو الف ػػػػػرة الشػػػػػيو،يةم واوػػػػػل 
الػػػػػػػ   يت تػػػػػػػق ةػػػػػػػ  اال ػػػػػػػا  ال ػػػػػػػوةيا  اعف  ظلػػػػػػػا هػػػػػػػو اوػػػػػػػل الشػػػػػػػيو، م واوػػػػػػػل االدػػػػػػػ اك   ولػػػػػػػ ليف 

دػػػػػيو،ية مو  ولػػػػػة ادػػػػػ اكيةم وسػػػػػتظ   ػػػػػفتوا ال  ػػػػػ ة هبػػػػػا هػػػػػ   سػػػػػتظ  روسػػػػػيا معروةػػػػػة ةلدػػػػػا  ولػػػػػة
الشػػػػػػػيو،ية مو االدػػػػػػػ اكية   ػػػػػػػحيل مف الف ػػػػػػػرة االدػػػػػػػ اكية يف روسػػػػػػػيا  ػػػػػػػل حصػػػػػػػد  ةيوػػػػػػػا  بػػػػػػػلي ت 
و  يػػػػػملات  وهػػػػػا  طػػػػػويرانم ول ػػػػػن هػػػػػ ا الت يػػػػػملات نتجػػػػػ  ،ػػػػػن  ريػػػػػهل ا توػػػػػا ات يف الف ػػػػػرة نف ػػػػػوام 

ة ػػػػػػرة م ػػػػػػايرة كػػػػػػ  ادل ػػػػػػايرة ا ػػػػػػدوام ول نوػػػػػػا ودػػػػػػ  ويف مة ارهػػػػػػا ومح اموػػػػػػام وهػػػػػػ  و ف ن دتوػػػػػػا  ىل 
ةالن ػػػػػػػػػبة ل سػػػػػػػػػاس دػػػػػػػػػيو،ية مو ادػػػػػػػػػ اكية ةاالسػػػػػػػػػ  وةلسػػػػػػػػػاس اال توػػػػػػػػػا   وهػػػػػػػػػ  لي ػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػالف رة 
ا سػػػػػػ مية حػػػػػػل  ػػػػػػوىل احل ػػػػػػ  معاويػػػػػػة ومو ػػػػػػل نظػػػػػػاـ واليػػػػػػة العوػػػػػػلم وال كػػػػػػالف رة ا سػػػػػػ مية حػػػػػػل 

يػػػػةم ةػػػػ  هػػػػ  ،دػػػػب  ػػػػ ؼ ذلػػػػيف  امػػػػان   ػػػػوىل العث ػػػػانيوف  يػػػػا ة اللولػػػػة و عدوهػػػػا  ولػػػػة ،ث انيػػػػة مو  رك
ةػػػػػػػالف رة ا سػػػػػػػ مية كانػػػػػػػ   عت ػػػػػػػلها اامػػػػػػػة كدوػػػػػػػا ، يػػػػػػػلة  ازمػػػػػػػة راسػػػػػػػ ةم ال ةػػػػػػػرؽ يف ذلػػػػػػػيف ةػػػػػػػل 
ر  ،ػػػػػػػرب وةػػػػػػػرسم وال ةػػػػػػػل  ػػػػػػػرؾ وهنػػػػػػػو  وال ةػػػػػػػل موروةيػػػػػػػل مو  سػػػػػػػيويل مو مةػػػػػػػري يل  ولػػػػػػػ ليف ل يػػػػػػػَط

ر ،ديوػػػػػػػػا ال ياسػػػػػػػػة اخلار يػػػػػػػػةم ةػػػػػػػػ  ل يػػػػػػػػَط ر ،ديوػػػػػػػػا زواؿ اللولػػػػػػػػة ،ديوػػػػػػػػا  صػػػػػػػػرةات احل ػػػػػػػػاـم ول  ػػػػػػػػَط
ا سػػػػػػ مية كدوػػػػػػا زواالن  امػػػػػػان وو ػػػػػػوع ادل ػػػػػػد ل  ػػػػػػ  سػػػػػػيطرة م،ػػػػػػلا و  ال فػػػػػػار ، ػػػػػػو ان مو  رونػػػػػػان زاؿ 
ةيوػػػػػا سػػػػػدطاف ا سػػػػػ ـ وسػػػػػدطاف ادل ػػػػػد ل زواالن  امػػػػػان  ممػػػػػا الف ػػػػػرة الشػػػػػيو،ية مو الف ػػػػػرة االدػػػػػ اكية 

دل يػػػػلم ونفػػػػ ت ،دػػػػب النػػػػاس ةاحلليػػػػػل ة نػػػػ  ل  عتن وػػػػا اامػػػػة و ظلػػػػا ا،تن وػػػػا مةػػػػرا  و ف ةدػػػػػ  ،ػػػػل ه  ا
والنػػػػػػار ال ةػػػػػػالطوع والر ػػػػػػا  واال تيػػػػػػارم ولػػػػػػ ليف ال  عتػػػػػػ  اامػػػػػػة الروسػػػػػػية ممػػػػػػة دػػػػػػيو،ية مو ادػػػػػػ اكيةم 
وهػػػػػػػػ ا  ػػػػػػػػ ؼ اامػػػػػػػػة ا سػػػػػػػػ مية ة دػػػػػػػػا  عتػػػػػػػػ  ممػػػػػػػػة  سػػػػػػػػ مية ولػػػػػػػػو    ػػػػػػػػ    ىل ،ػػػػػػػػلة  وؿم ولػػػػػػػػو 

 ولػػػػػػة دػػػػػيو،ية مو ادػػػػػػ اكية  ووػػػػػرت كعػػػػػلة دػػػػػػعوب ومػػػػػن هنػػػػػػا ال يصػػػػػل مف يعتػػػػػ  اال ػػػػػػا  ال ػػػػػوةيا 
 ىل ااةػػػػػل ك ػػػػػػا هػػػػػػ  احلػػػػػػاؿ يف  صلدػػػػػػ ا وممملكػػػػػػام و ظلػػػػػػا  عتػػػػػػ   ولػػػػػػة دػػػػػػيو،ية مػػػػػػا  اـ احلػػػػػػزب الشػػػػػػيو،  

 هو ال   يتوىل احل   ةيوا 
انػػػػػػ  و ف كانػػػػػػ  ال ياسػػػػػػة ال ػػػػػػوةيا ية  ػػػػػػل ر عػػػػػػ   ىل سياسػػػػػػة روسػػػػػػيا ال يصػػػػػػريةم مػػػػػػق ةػػػػػػارؽ 

ل ياسػػػػػػػػية ةػػػػػػػػال  ؼ الشػػػػػػػػيو، م ول ػػػػػػػػن هػػػػػػػػ ا واحػػػػػػػػل هػػػػػػػػو مف اال ػػػػػػػػا  ال ػػػػػػػػوةيا  ي دػػػػػػػػج اا، ػػػػػػػػاؿ ا
الفػػػػػػارؽ نف ػػػػػػ  هػػػػػػو الػػػػػػ   غلعػػػػػػ  ال ياسػػػػػػة ال ػػػػػػوةيا ية سياسػػػػػػة مت يػػػػػػزة ،ػػػػػػن سػػػػػػا ر ال ياسػػػػػػاتم و ف  
كػػػػػػػاف مساسػػػػػػػوا هػػػػػػػو نفػػػػػػػ  ااسػػػػػػػاس ال يصػػػػػػػر م وهػػػػػػػو ا اةظػػػػػػػة ،دػػػػػػػب اال ػػػػػػػا  ال ػػػػػػػوةيا م و وسػػػػػػػيق 

ال سياسػػػػػة روسػػػػػيا ر عتػػػػػ  وة ػػػػػو نفػػػػػوذا  ولػػػػػ ليف ال ةػػػػػل مف  وا ػػػػػ  ،دػػػػػب مدػػػػػا سياسػػػػػة  ولػػػػػة دػػػػػيو،ية 
ال يصػػػػريةم و وا ػػػػ  ،دػػػػب مدػػػػا سياسػػػػة  ولػػػػة كػػػػ   مثػػػػ  سياسػػػػة ممملكػػػػا سػػػػوا  ة ػػػػوا م ومػػػػن هنػػػػا كػػػػاف 
ال ةػػػػػػػل مف  رسػػػػػػػ   طػػػػػػػوط ،ري ػػػػػػػة ل ياسػػػػػػػتوا اللوليػػػػػػػةم م  سياسػػػػػػػة ا اةظػػػػػػػة ،دػػػػػػػب كيادػػػػػػػا و وسػػػػػػػيق 

 ر عتوام واف  رس   طوط ،ري ة ل ياستوا ةالن بة عسيا ومةري يا 
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ياسػػػػػػػػػة اال ػػػػػػػػػا  ال ػػػػػػػػػوةيا  اللوليػػػػػػػػػةم مو ل ياسػػػػػػػػػت  حل ايػػػػػػػػػة ةػػػػػػػػػ  ا واخلطػػػػػػػػػوط العري ػػػػػػػػػة ل 
 ولدتوسق ال وةيا   ت د  يف اخلطوط العري ة التالية 

موالن   ة ػػػػػػا  سػػػػػػػيطر   كامدػػػػػػة ،دػػػػػػػب  وؿ موروةػػػػػػػا الشػػػػػػر ية الػػػػػػػ  ي ػػػػػػيطر ،ديوػػػػػػػا اعفم و  ػػػػػػػل 
ةػػػػػػػا الشػػػػػػػر ية هػػػػػػػ ا ال ػػػػػػػيطرة   ينػػػػػػػان  امػػػػػػػان ييػػػػػػػا يتع ػػػػػػػر مو يتعػػػػػػػ ر ،دػػػػػػػب ميػػػػػػػة  ولػػػػػػػة مػػػػػػػن  وؿ مورو 

االنفػػػػػػػ ت مػػػػػػػن  ب ػػػػػػػت م ولػػػػػػػ ليف ة نػػػػػػػ  مػػػػػػػن اخلطػػػػػػػل مف يظػػػػػػػن محػػػػػػػل مف رومانيػػػػػػػا  ػػػػػػػاوؿ اخلػػػػػػػروج مػػػػػػػن 
 ب ػػػػػت م ةػػػػػػ  هػػػػػػ    ػػػػػػمل ةاال فػػػػػػاؽ معػػػػػػ  يف سياسػػػػػة التحػػػػػػرر واالنفتػػػػػػاحم ومػػػػػػن غػػػػػػمل ا ت ػػػػػػ  مف   ػػػػػػمل 
مدلانيػػػػػا الشػػػػػر ية يف سياسػػػػػة الت ػػػػػارب مػػػػػق مدلانيػػػػػا ال رةيػػػػػة مػػػػػن م ػػػػػ  وحػػػػػلة الشػػػػػعا اادلػػػػػاين  ةػػػػػ  هػػػػػ  
  ػػػػػػػمل ح ػػػػػػػا سلططػػػػػػػات مرسػػػػػػػومة  ةعػػػػػػػا  الوحػػػػػػػلة ،ػػػػػػػن مدلانيػػػػػػػام ول كيػػػػػػػز االن  ػػػػػػػاـ  ركيػػػػػػػزان مةػػػػػػػليانم 
ولتنفيػػػػػػ  سياسػػػػػػة  غلػػػػػػا  منط ػػػػػػة منزو،ػػػػػػة ال ػػػػػػ ح يف وسػػػػػػو موروةػػػػػػام و ذا كػػػػػػاف  ػػػػػػل انزلػػػػػػهل وم طػػػػػػل يف 
 عػػػػػ  الن  ػػػػػا  ولػػػػػة زلايػػػػػلةم ة نػػػػػ  ال ي ػػػػػ ل ذلػػػػػ ا احليػػػػػا  مف ين دوػػػػػا مػػػػػن  ا ػػػػػرة ال ػػػػػيطرة ال ػػػػػوةيا يةم 

 رهبػػػػػػػػا مػػػػػػػػن  وؿ موروةػػػػػػػػا ال رةيػػػػػػػػة  وسياسػػػػػػػػت  هػػػػػػػػ ا لي ػػػػػػػػ   ليػػػػػػػػلةم ةػػػػػػػػ  هػػػػػػػػ  سياسػػػػػػػػة  لؽلػػػػػػػػةم مو ي
ةػػػػػالروس يػػػػػروف منػػػػػ  ال ػػػػػل  منػػػػػ  ال ؽل ػػػػػن اال  ئنػػػػػاف  ىل  ايػػػػػة حػػػػػلو ه  ال رةيػػػػػة  ال  ذا كانػػػػػ   وؿ 
موروةػػػػػا الشػػػػػر ية  ػػػػػ  نفػػػػػوذه م و ذا كانػػػػػ  غػػػػػزوة نػػػػػاةديوف لروسػػػػػيا  ػػػػػل  عدػػػػػ  هػػػػػ ا اخلطػػػػػر مد وسػػػػػان 

غػػػػػػزوة هتدػػػػػػر لروسػػػػػػيا يف احلػػػػػػرب العادليػػػػػػة الثانيػػػػػػة  ػػػػػػل مكػػػػػػلت و ػػػػػػو  هػػػػػػ ا اخلطػػػػػػر  لػػػػػػل  الػػػػػػروسم ةػػػػػػ ف
و،  تػػػػػ  يف نفوسػػػػػو م ولػػػػػ ليف ةػػػػػ د   ذا  ػػػػػاز مف يت ػػػػػاهدوا يف دػػػػػ   ةػػػػػ د  لػػػػػن يت ػػػػػاهدوا يف  ة ػػػػػا  
 وؿ موروةػػػػػا الشػػػػػر ية  ػػػػػ  سػػػػػيطرق  ويف  ب ػػػػػة ميػػػػػليو م ولػػػػػو م   ذلػػػػػيف  ىل  ػػػػػوض حػػػػػرب ،ادليػػػػػة 

 من م د  
ل  وف م ػػػػػػػػتواه م ويف و ػػػػػػػػق ال ير فػػػػػػػػق  ىل م ػػػػػػػػتو   شػػػػػػػػ ي   طػػػػػػػػر َانيػػػػػػػػان   ة ػػػػػػػػا  الصػػػػػػػػ

،دػػػػػػػػػيو   و ذا كانػػػػػػػػػ  روسػػػػػػػػػيا يف سػػػػػػػػػبي  اس  ػػػػػػػػػا  الصػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػل مزالػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػيطرة ال ػػػػػػػػػوةيا ية ،ػػػػػػػػػن 
ػػػػػػرم  منشػػػػػوريام و ػػػػػػف  الشػػػػػػركات ادلشػػػػػ كةم وم،ػػػػػػا ت سػػػػػػيا ة الصػػػػػل كامدػػػػػػة ،دػػػػػػب  اريػػػػػن وةػػػػػػورت  َر

 ا تطعتوػػػػػػػػا روسػػػػػػػػيا مػػػػػػػػن الصػػػػػػػػل ميػػػػػػػػاـ ة دػػػػػػػػا لػػػػػػػػن   ػػػػػػػػ ل ة ،ػػػػػػػػا ة اارا ػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػينية الواسػػػػػػػػعة الػػػػػػػػ 
ال يا ػػػػػرة  وحػػػػػل  دبػػػػػ  مػػػػػن الصػػػػػل ، ػػػػػل معاهػػػػػلة ح ػػػػػن  ػػػػػوار حلػػػػػ  ادلشػػػػػاك  ةينو ػػػػػا ةالوسػػػػػا   
ال ػػػػػد يةم ة ظلػػػػػا  صػػػػػلت   ييػػػػػل الصػػػػػل ة يػػػػػو  هػػػػػ ا ادلعاهػػػػػلة حػػػػػ  ال  ػػػػػل   معوػػػػػا حرةػػػػػان يف سػػػػػبي  

ة و ػػػػػع  روسػػػػػيا اسػػػػػ  اع  دػػػػػيف اارا ػػػػػ  والػػػػػب    وةعػػػػػل مف م ػػػػػبح  الصػػػػػل   ػػػػػمل يف  ريػػػػػهل ال ػػػػػو 
اخلطػػػػر الصػػػػي  يف م لمػػػػة سياسػػػػتوا اخلار يػػػػة  ومػػػػن م ػػػػ  و ايػػػػة اخلطػػػػر الصػػػػي  م ػػػػرت اال فػػػػاؽ مػػػػق 

 ممملكا ،دب و ق الصلم وو ق الشرؽ اا صب ةرمت  
َالثػػػػػان   ة ػػػػػا  البدػػػػػلاف ا يطػػػػػة ةالصػػػػػل  ػػػػػ  متنػػػػػاوؿ يػػػػػلهام  مػػػػػا ةو و هػػػػػا  ػػػػػ  ا دػػػػػراؼ 

ليةم و مػػػػػا يف و ػػػػػق غػػػػػمل معػػػػػا  ذلػػػػػام وو ػػػػػق ال غلعػػػػػ  لدصػػػػػل ،ديوػػػػػا ك وريػػػػػا الشػػػػػ الية وةيتنػػػػػاـ الشػػػػػ ا
سػػػػيطرة ،ديوػػػػا  ومػػػػا كانػػػػ  حػػػػوا ث ةيتنػػػػاـ الػػػػ   يػػػػ  حرةػػػػان مػػػػن م ػػػػ  الت ػػػػدي م وحػػػػ  و ػػػػق ة يػػػػة 
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ةدػػػػػػػػػلاف اذلنػػػػػػػػػل الصػػػػػػػػػينية مثػػػػػػػػػ  الووس وك يو يػػػػػػػػػام  ال مػػػػػػػػػن م ػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػبل اخلطػػػػػػػػػر الصػػػػػػػػػي  مو  ةعػػػػػػػػػا ا 
 و  عاة  

 ا ػػػػػ م واحليدولػػػػػة  ودػػػػػا و وف مف  صػػػػػبل  ويػػػػػة راةعػػػػػان   عػػػػػ  موروةػػػػػا ال رةيػػػػػة يف حػػػػػاؿ  ػػػػػعج 
ييػػػػػا  شػػػػػ    طػػػػػران ،ديوػػػػػام ولػػػػػ ليف ال   تفػػػػػ  ةالعنايػػػػػة يف التػػػػػوازف الػػػػػلوك ةػػػػػل  وؿ موروةػػػػػا ال رةيػػػػػة 
ييػػػػػػا ال   ػػػػػػيطر  ولػػػػػػة واحػػػػػػلة ،ديوػػػػػػا ك ػػػػػػا كانػػػػػػ  حػػػػػػاؿ ممملكػػػػػػا  بػػػػػػ  احلػػػػػػرب العادليػػػػػػة الثانيػػػػػػة  ةػػػػػػ  

وروةيػػػػػػػة ادلشػػػػػػػ كةم واحليدولػػػػػػػة  وف   تيػػػػػػػ   وؿ  تجػػػػػػػاوز ذلػػػػػػػيف  ىل مرا بػػػػػػػة  وذلػػػػػػػام ومرا بػػػػػػػة ال ػػػػػػػوؽ اا
 موروةا 

 ام ػػػػػػػػػػان    ػػػػػػػػػػعاؼ  صلدػػػػػػػػػػ ام واحليدولػػػػػػػػػػة  وف مف  عػػػػػػػػػػو   ولػػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػػ  م و صػػػػػػػػػػفية ال وا،ػػػػػػػػػػل 
ا صلديزيػػػػػػة يف العػػػػػػال كدػػػػػػ م و صػػػػػػفية اسػػػػػػتع ارها يف العػػػػػػالم و  ػػػػػػعاؼ مركزهػػػػػػا يف اذلنػػػػػػل  ة  ػػػػػػا مدػػػػػػا 

وةعػػػػػل ذلػػػػػيفم مف اخلطػػػػػر احل ي ػػػػػ  مػػػػػن   ػػػػػر  مف الصػػػػػل  شػػػػػ    طػػػػػران ،ديوػػػػػام ة دػػػػػا  ػػػػػر   بػػػػػ  ذلػػػػػيف
ال ػػػػػرب  ظلػػػػػا يػػػػػل  مػػػػػن  صلدػػػػػ ا  ةػػػػػ صلد ا هػػػػػ  الػػػػػ  كانػػػػػ   طلػػػػػا العػػػػػال ،دػػػػػب روسػػػػػيام وال  ػػػػػزاؿ  طلػػػػػا 
العػػػػػػػال ،ديوػػػػػػػا  و صلدػػػػػػػ ا هػػػػػػػ  الػػػػػػػ  م  دػػػػػػػ  ممملكػػػػػػػا يف احلػػػػػػػرب العادليػػػػػػػة ااوىل والثانيػػػػػػػةم وهػػػػػػػ  الػػػػػػػ   

ر الشػػػػػػر   وادلع ػػػػػػ ر ال ػػػػػػري  ولػػػػػػ ليف كانػػػػػػ  ورا  احلػػػػػػرب البػػػػػػار ة الػػػػػػ  كانػػػػػػ  نادػػػػػػبة ةػػػػػػل ادلع ػػػػػػ 
 ة ف اال ا  ال وةيا  يعت  ا صلديز  طران  ا  يان ،دي  

سا سػػػػػػػػان  مرا بػػػػػػػػة سياسػػػػػػػػة ممملكػػػػػػػػا و تبعوػػػػػػػػام وحصػػػػػػػػر ادلو ػػػػػػػػج الػػػػػػػػلوك ةينوػػػػػػػػا وةػػػػػػػػل ممملكػػػػػػػػام 
ا وةرن ػػػػػا ل دػػػػػ اؾ يف ادلشػػػػػاك  اللوليػػػػػةم و ة ػػػػػا  العػػػػػال  ػػػػػ  سػػػػػيطرقا وسػػػػػيطرة و،ػػػػػلـ ،ػػػػػو ة  صلدػػػػػ  

 ممملكام وح  ادلشاك  العادلية ةادلشاركة ةينوا وةل ممملكا 
هػػػػػػػ ا ةالن ػػػػػػػػبة ل ياسػػػػػػػػتوا اللوليػػػػػػػػةم م  ةالن ػػػػػػػػبة ل ياسػػػػػػػػة احل ايػػػػػػػػة لب  هػػػػػػػػام ممػػػػػػػػا ةالن ػػػػػػػػبة 

عتوػػػػػػػا وة ػػػػػػػو نفوذهػػػػػػػام ة دػػػػػػػا ةعػػػػػػػل ل ياسػػػػػػػتوا جتػػػػػػػاا التوسػػػػػػػق الشػػػػػػػيو،  مو ،دػػػػػػػب اا ػػػػػػػل  وسػػػػػػػق ر 
ا فا وػػػػػػػػا مػػػػػػػػػق ممملكػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػار التوسػػػػػػػػػق وة ػػػػػػػػػو النفػػػػػػػػػوذ يل ػػػػػػػػػ  دػػػػػػػػػ دل مت ػػػػػػػػػايزين محػػػػػػػػػلعلا التوسػػػػػػػػػق 
الشػػػػػيو، م والثػػػػػاين ة ػػػػػػو النفػػػػػوذ  ممػػػػػػا ةالن ػػػػػبة لدتوسػػػػػػق الشػػػػػيو،  ةػػػػػػ ف سياسػػػػػتوا ةيػػػػػػ  غػػػػػمل زلػػػػػػلو ة 

ق ممملكػػػػػام م  وغػػػػػمل م يػػػػػلةم ة ػػػػػا  امػػػػػ  هػػػػػ ا ال ياسػػػػػة ال  نت ػػػػػ   ىل ا  ػػػػػ ؿ  ػػػػػا ا ف ػػػػػ  ،ديػػػػػ  مػػػػػ
ال  نت ػػػػػػػػ   ىل  وسػػػػػػػػيق نفوذهػػػػػػػػا يف ادلنػػػػػػػػا هل ادل نو،ػػػػػػػػة مػػػػػػػػن مف ي ػػػػػػػػوف ذلػػػػػػػػا نفػػػػػػػػوذ ةيوػػػػػػػػام ة دػػػػػػػػا   ػػػػػػػػـو 
ةالتوسػػػػػػق الشػػػػػػيو،  ح ػػػػػػا مػػػػػػا  ريػػػػػػل  ولػػػػػػ ليف ةػػػػػػ ف سياسػػػػػػتوا الشػػػػػػيو،ية موسػػػػػػق رلػػػػػػاالن مػػػػػػن سياسػػػػػػة 

 ة و النفوذ  واخلطوط العري ة ل ياستوا الشيو،ية  ت د   ا يد  
لشػػػػػػيو،ية يف العػػػػػػال وسػػػػػػيدة لنشػػػػػػر الشػػػػػػيو،ية يف م  م ػػػػػػافم ال ةػػػػػػرؽ موالن  الػػػػػػاذ ااحػػػػػػزاب ا

ةػػػػػل موروةػػػػػا و سػػػػػيام وال ةػػػػػل مةري يػػػػػا وممملكػػػػػا  ةػػػػػااحزاب الشػػػػػيو،ية  ػػػػػر بو ةروسػػػػػيا اللولػػػػػةم وةػػػػػاحلزب 
ي ػػػػػػػػانم و ػػػػػػػػلها روسػػػػػػػػيا ة ػػػػػػػػ  دػػػػػػػػ  م ةال ػػػػػػػػنل ال ياسػػػػػػػػ م وةا مػػػػػػػػلا   الشػػػػػػػػيو،  الروسػػػػػػػػ  ار با ػػػػػػػػان َو

ة ادلصػػػػػػاخ احلزةيػػػػػػة والف ريػػػػػػة  ال ةػػػػػػرؽ يف ذلػػػػػػيف ةػػػػػػل مف   ػػػػػػوف هػػػػػػ ا الث ػػػػػػايفم والعػػػػػػوف ادلػػػػػػاكم ور،ايػػػػػػ
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ااحػػػػػػػػزاب يف احل ػػػػػػػػ  مثػػػػػػػػ  التشػػػػػػػػيد  وكوةػػػػػػػػام مو ل   ػػػػػػػػن يف احل ػػػػػػػػ  مثػػػػػػػػ  ااحػػػػػػػػزاب الشػػػػػػػػيو،ية يف 
 موروةا ومةري يا واذلنل وسا ر ة    سيا 

َانيػػػػػػػان  ادل ػػػػػػػا،لات الع ػػػػػػػ رية واال تصػػػػػػػا ية الػػػػػػػ   نحوػػػػػػػا لدػػػػػػػب   غػػػػػػػمل الشػػػػػػػيو،ية ال سػػػػػػػي ا 
الػػػػػب   ادلت دفػػػػػةم ال ةػػػػػرؽ يف ذلػػػػػيف ةػػػػػل الػػػػػب   الػػػػػ  هػػػػػ  مػػػػػن رلػػػػػاؿ ممملكػػػػػا مثػػػػػ  كوةػػػػػا ومصػػػػػر وةػػػػػل 
الػػػػػب   الػػػػػػ  ذلػػػػػػا حػػػػػػهل التوسػػػػػػق ةيوػػػػػػا مثػػػػػػ  ةعػػػػػػ  البدػػػػػػلاف ااةري يػػػػػػة  ويتبػػػػػػق هػػػػػػ ا ادل ػػػػػػا،لات و ػػػػػػو  
اخلػػػػػػػ ا  مو ادل تشػػػػػػػارين الػػػػػػػروس  ةوػػػػػػػ ا ادل ػػػػػػػا،لات وهػػػػػػػطال  ادل تشػػػػػػػاروف  ت ػػػػػػػ ه  روسػػػػػػػيا وسػػػػػػػيدة 

ة ػػػػػػػار الشػػػػػػػيو،ية  ومػػػػػػػن هنػػػػػػػا صلػػػػػػػل مف مدػػػػػػػا  ػػػػػػػاوؿ نشػػػػػػػر الشػػػػػػػيو،ية و شػػػػػػػجيق ادلنظ ػػػػػػػات لنشػػػػػػػر اا
االدػػػػػػػػػ اكيةم حػػػػػػػػػ  يف الػػػػػػػػػب   الػػػػػػػػػ  ال جتػػػػػػػػػازؼ ةيوػػػػػػػػػا  غلػػػػػػػػػا   وؿ دػػػػػػػػػيو،ية ةيوػػػػػػػػػا مثػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػو اف 

 والعراؽم وح  يف الب   ال  ال  لم  مف ي وف ذلا ةيوا نفوذ مث   شيد  وكوةا 
ةم وادلطػػػػػػػػػاةق و ور العدػػػػػػػػػ   وال تػػػػػػػػػا والنشػػػػػػػػػرات الػػػػػػػػػ  َالثػػػػػػػػػان  ال تػػػػػػػػػا والنشػػػػػػػػػرات الشػػػػػػػػػيو،ي

 ػػػػػ    و طبػػػػػق يف روسػػػػػيا نف ػػػػػوا  وهػػػػػ  و ف كانػػػػػ  ال  عت ػػػػػل ا،ت ػػػػػا ان كديػػػػػان ،دػػػػػب مراكػػػػػز َ اةيػػػػػة ذلػػػػػا  
ك ػػػػػػا هػػػػػػ  احلػػػػػػاؿ يف م ا ػػػػػػا ادلعدومػػػػػػات اامملكيػػػػػػةم و ف كانػػػػػػ  ال  ت ػػػػػػ  الث اةػػػػػػة وسػػػػػػيدة لد ػػػػػػيطرة 

 ةالث اةػػػػػة الشػػػػػيو،ية واالدػػػػػ اكية ةشػػػػػ  الوسػػػػػا   الث اةيػػػػػةم ول نوػػػػػا  ػػػػػاوؿ ،ػػػػػن  صػػػػػل  ث يػػػػػج ادل يػػػػػل
 وسلتدج ااساليا 

راةعػػػػػػػان  الػػػػػػػاذ ا صلػػػػػػػازات ال ػػػػػػػوةيا ية مثػػػػػػػ  ممػػػػػػػور الف ػػػػػػػا م والتفػػػػػػػوؽ ال ػػػػػػػوةيا م والو ػػػػػػػوؼ 
جبانػػػػػا الػػػػػب   اا ػػػػػر  يف هيئػػػػػة اامػػػػػ م وسػػػػػا   لنشػػػػػر الشػػػػػيو،يةم وةيػػػػػاف معليتوػػػػػا  وجتعػػػػػ  مػػػػػن   ػػػػػلـ 

 وليػػػػػة ،ا يػػػػػة  ىل ، ػػػػػ ؽ ،ػػػػػادل م وسػػػػػيدة  ةوػػػػػاـ النػػػػػاس مف هػػػػػ ا روسػػػػػيا وانت اذلػػػػػا مػػػػػن  ولػػػػػة كػػػػػ  م 
 را ق لدف رة الشيو،ية ولدتطبيهل االد اك  

 ام ػػػػػػان   تبػػػػػػ  ة ػػػػػػرة التحػػػػػػرر مػػػػػػن االسػػػػػػتع ارم وموامجػػػػػػة االسػػػػػػتع ار وا م ياليػػػػػػةم و نشػػػػػػر 
هػػػػػػػ ا ااة ػػػػػػػار ةو ػػػػػػػفوا مة ػػػػػػػاران دػػػػػػػيو،ية مو مة ػػػػػػػاران ادػػػػػػػ اكيةم وجتعػػػػػػػ  مػػػػػػػن احت ػػػػػػػاف النػػػػػػػاس ذلػػػػػػػا 

   باذل  ،ديوا م اة الحت اف ااة ار الشيو،ية وا  باؿ ،ديوا و 
سا سػػػػػػػان    ػػػػػػػت  ةر ػػػػػػػة و ػػػػػػػو  الف ػػػػػػػر والعػػػػػػػوزم والظدػػػػػػػ  اال ت ػػػػػػػا،  والظدػػػػػػػ  ال ياسػػػػػػػ م يف 
ةعػػػػػ  البدػػػػػلافم و طػػػػػرح الف ػػػػػرة الشػػػػػيو،ية كعػػػػػ ج ذلػػػػػ ا ادلشػػػػػاك م وكػػػػػل اة لتحريػػػػػر الشػػػػػعوب واامػػػػػ  

 طرحوػػػػػػا كلة ػػػػػػار سياسػػػػػػية ال كلة ػػػػػػار ،ػػػػػػن و وػػػػػػة و ن اذهػػػػػػا مػػػػػػن ةػػػػػػراَن اجلػػػػػػوع وادلػػػػػػرض واجلوػػػػػػ م و 
 النظر يف احلياةم شلا يو ل ذلا سو ان ح  لل  البع  من ادلتلينل  

هػػػػػػػػ ا مهػػػػػػػػ  سياسػػػػػػػػاقا يف نشػػػػػػػػر الشػػػػػػػػيو،يةم وهػػػػػػػػ  و ف كانػػػػػػػػ  وسػػػػػػػػا     ػػػػػػػػتع دوا كػػػػػػػػ ليف 
لب ػػػػػػػو النفػػػػػػػوذ والت د ػػػػػػػ  يف الػػػػػػػب   غػػػػػػػمل الشػػػػػػػيو،يةم ول ػػػػػػػن روسػػػػػػػيا   ػػػػػػػت   هػػػػػػػ ا اامػػػػػػػور يف مجيػػػػػػػق 

ف العػػػػػػالم ال ةػػػػػػرؽ يف ذلػػػػػػيف ةػػػػػػل البدػػػػػػلاف الػػػػػػػ  ال ػلػػػػػػهل ذلػػػػػػام ح ػػػػػػا ا فا وػػػػػػا مػػػػػػق ممملكػػػػػػػام مف ةدػػػػػػلا
 توسػػػػق ةيوػػػػا وال ةػػػػل البدػػػػلاف الػػػػ  ػلػػػػهل ذلػػػػا ةيوػػػػا التوسػػػػق وة ػػػػو النفػػػػوذ  ممػػػػا اخلطػػػػوط العري ػػػػة الػػػػ  
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  ػػػػػمل ،ديوػػػػػا يف ة ػػػػػو نفوذهػػػػػا والت د ػػػػػ  الشػػػػػيو،  يف البدػػػػػلاف الػػػػػ  ػلػػػػػهل ذلػػػػػا ةيوػػػػػا التوسػػػػػق والنفػػػػػوذ 
 دا  تد   ةي ا يد  ة 

 و يػػػػػػػػػػ  مجيػػػػػػػػػػق م ومػػػػػػػػػػات الصػػػػػػػػػػراع ال ياسػػػػػػػػػػية واال تصػػػػػػػػػػا ية والع ػػػػػػػػػػ ريةم ضلػػػػػػػػػػو هػػػػػػػػػػلـ  -1
الع  ػػػػػػػات اللوليػػػػػػػة و،  ػػػػػػػات اوت ػػػػػػػقم و ويدوػػػػػػػا مػػػػػػػن ،  ػػػػػػػات رم اليػػػػػػػة مو ،  ػػػػػػػات  سػػػػػػػ مية  ىل 
 ،  ػػػػػػات ادػػػػػػ اكيةم وزلاولػػػػػػة  غلػػػػػػا    ػػػػػػت ت ي ػػػػػػارية   ػػػػػػوف ذلػػػػػػا ال ػػػػػػيطرة ال ياسػػػػػػية مو اال تصػػػػػػا ية

 يف الب    وما   ـو ةي  يف ةع  البدلاف ااةري ية واعسيوية  لي  ح  ،دب ذليف 
 غلػػػػػػػػا  اجلبوػػػػػػػػات الو نيػػػػػػػػة يف ةعػػػػػػػػ  البدػػػػػػػػلافم ةت ػػػػػػػػل ااحػػػػػػػػزاب الشػػػػػػػػيو،يةم يف البدػػػػػػػػل  -1

ةنفوذهػػػػػػػػام وماذلػػػػػػػػام مػػػػػػػػن م ػػػػػػػػ  مف يت د دػػػػػػػػوا يف ااحػػػػػػػػزاب والت ػػػػػػػػت ت اا ػػػػػػػػر م لي ػػػػػػػػيطروا ،ديوػػػػػػػػا 
 م مو ح ػػػػػػػ  رم ػػػػػػػاك مو ػػػػػػػ  مػػػػػػػن روسػػػػػػػيا ،ػػػػػػػن  ريػػػػػػػهل ااحػػػػػػػزاب ويو ووهػػػػػػػا  غلػػػػػػػا  ح ػػػػػػػ  ادػػػػػػػ اك

الشػػػػػػػػيو،ية والت ػػػػػػػػت ت الي ػػػػػػػػاريةم و   ػػػػػػػػاؿ ااحػػػػػػػػزاب االدػػػػػػػػ اكية غػػػػػػػػمل الشػػػػػػػػيو،يةم ونظػػػػػػػػ  احل ػػػػػػػػ  
االدػػػػػػػ اكيةم يف رلػػػػػػػػاؿ ا سػػػػػػػػنا  والػػػػػػػلةاع  وزلاولػػػػػػػػة رةػػػػػػػػو ةعػػػػػػػ  البدػػػػػػػػلاف هبػػػػػػػػا ،ػػػػػػػن  ريػػػػػػػػهل ا سػػػػػػػػنا  

 واللةاعم وادل ا،لات 
ا  الشػػػػػػعام و ويػػػػػػ  اامػػػػػػة  ىل  ب ػػػػػػات ا تصػػػػػػا يةم و عػػػػػػ   غلػػػػػػا  التنا  ػػػػػػات ةػػػػػػل مةنػػػػػػ -9

الت ريػػػػػػػا جب يػػػػػػػق منوا،ػػػػػػػػ م مػػػػػػػن مظػػػػػػػاهراتم و  ػػػػػػػػراةاتم وحػػػػػػػوا ث ،نػػػػػػػجم وغػػػػػػػػمل ذلػػػػػػػيفم وسػػػػػػػػا   
 لز،ز،ة كياف الب   و رها  ىل نفوذها مو  ىل سيطرقام و غلا  ال راهية والب  ا  ةل الناس 

ف ػػػػػػػػرة الو نيػػػػػػػػةم وةػػػػػػػػا الي ػػػػػػػػارية زلارةػػػػػػػػة ااة ػػػػػػػػار ال وميػػػػػػػػةم واللينيػػػػػػػػةم مػػػػػػػػق  شػػػػػػػػجيق ال -4
جب يػػػػػػػق مدػػػػػػػ اذلام و عػػػػػػػ  الت لميػػػػػػػةم والتحػػػػػػػررم واالدػػػػػػػ اكيةم مة ػػػػػػػار مثاليػػػػػػػةم ومػػػػػػػث ن م،دػػػػػػػب ي ػػػػػػػعب 
لدو ػػػػػػػػوؿ  ليػػػػػػػػ  يف الػػػػػػػػب  م و عػػػػػػػػ  ا صلػػػػػػػػازات ال ػػػػػػػػوةيا ية الت نولو يػػػػػػػػة واال تصػػػػػػػػا ية الػػػػػػػػ  ح  توػػػػػػػػا 

 روسيام ممثدة ،دب صلاح الت لمية واالد اكية 
عري ػػػػػػػػة لنشػػػػػػػػر النفػػػػػػػػوذ الشػػػػػػػػيو،  يف الػػػػػػػػب  م  ىل  انػػػػػػػػا اخلطػػػػػػػػوط هػػػػػػػػ ا مهػػػػػػػػ  اخلطػػػػػػػػوط ال

العري ػػػػػػة لنشػػػػػػر الشػػػػػػيو،ية  و ذا كانػػػػػػ  روسػػػػػػيا  ػػػػػػل الػػػػػػ ت نف ػػػػػػوا ز،ي ػػػػػػة الشػػػػػػيو،يةم وهػػػػػػ   ػػػػػػاوؿ 
مف   ػػػػػػوف هػػػػػػ   ا ػػػػػػلة الػػػػػػب   الشػػػػػػيو،ية كدوػػػػػػام ة دػػػػػػا كػػػػػػ ليف  ػػػػػػل الػػػػػػ ت نف ػػػػػػوا ز،ي ػػػػػػة الت لميػػػػػػة 

ا  ولػػػػػػ ليف  ت د ػػػػػػ  يف الػػػػػػب   الشػػػػػػيو،ية ةشػػػػػػ  والتحػػػػػػررم و سػػػػػػعا  اوت عػػػػػػاتم واا ػػػػػػ  ةيػػػػػػل ال ػػػػػػعف
الوسػػػػػػا   وااسػػػػػػاليا ل ػػػػػػ اف  بعيػػػػػػة الشػػػػػػيو،ية ذلػػػػػػا ميف و ػػػػػػلتم و ت د ػػػػػػ  يف الػػػػػػب   غػػػػػػمل الشػػػػػػيو،ية 
ةشػػػػػ  الوسػػػػػا   وسلتدػػػػػج ااسػػػػػاليا لفػػػػػرض سػػػػػيطرقا ،ديوػػػػػا و غلػػػػػا  النفػػػػػوذ ال ياسػػػػػ  مو اال تصػػػػػا   

عػػػػػػ  هػػػػػػ ا ال ػػػػػػيطرة متح  ػػػػػػة مو الع ػػػػػػ ر  ،ديوػػػػػػا  كػػػػػػ  ذلػػػػػػيف مػػػػػػن م ػػػػػػ  ال ػػػػػػيطرة ومػػػػػػن م ػػػػػػ   
 ومتل دة يف الب   

و ذا كانػػػػػػػ  روسػػػػػػػيا  ػػػػػػػاوؿ  نزيػػػػػػػ  نف ػػػػػػػوا ،ػػػػػػػن االسػػػػػػػتع ارم و ػػػػػػػل،  م اومػػػػػػػة االسػػػػػػػتع ارم 
ونشػػػػػػػػر ة ػػػػػػػػرة التحػػػػػػػػرر والتحريػػػػػػػػرم ول نوػػػػػػػػا يف الوا ػػػػػػػػقم ةعػػػػػػػػل مف  ركػػػػػػػػ  الػػػػػػػػل،وة الشػػػػػػػػيو،ية والػػػػػػػػ ت 
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  الػػػػلوؿ االسػػػػتع اريةم ةػػػػ ف سياسػػػػة  ليػػػػلة ذلػػػػام ة دػػػػا ة ػػػػعيوا لب ػػػػو النفػػػػوذم  ظلػػػػا   ػػػػـو  ػػػػا   ػػػػـو ةػػػػ
الػػػػػػػلوؿ االسػػػػػػػتع ارية   ػػػػػػػعب اعف لفػػػػػػػػرض ال ػػػػػػػيطرة اال تصػػػػػػػا ية وال ياسػػػػػػػػية والث اةيػػػػػػػة ،دػػػػػػػب الػػػػػػػػب   
ادل ت ػػػػػػعفة السػػػػػػت  ذلام ممػػػػػػا روسػػػػػػيا ة دػػػػػػا   ػػػػػػعب لب ػػػػػػو ال ػػػػػػيطرة ،دػػػػػػب الػػػػػػب   ادل ت ػػػػػػعفة  غلػػػػػػا  

ز ك ػػػػػا هػػػػػ  احلػػػػػاؿ يف نفػػػػػوذ ذلػػػػػا ةيوػػػػػا  وانػػػػػ  و ف كػػػػػاف و ػػػػػ  االسػػػػػت  ؿ اال تصػػػػػا   لػػػػػي  هػػػػػو البػػػػػار 
 اللوؿ االستع اريةم ول ن ة و النفوذ يتجدب ة   و وح 

هػػػػ ا هػػػػػ  ال ياسػػػػػة ال ػػػػػوةيا يةم ةػػػػػ  ةػػػػػل مف  فوػػػػػ  ،دػػػػػب هػػػػػ ا الو ػػػػػ م ةوػػػػػ  لي ػػػػػ  سياسػػػػػة 
 ػػػػػ  الػػػػػل،وة الشػػػػػيو،يةم ةػػػػػ  سياسػػػػػة  ولػػػػػة كػػػػػ     ػػػػػعب لدتوسػػػػػق وة ػػػػػو النفػػػػػوذم و ذا ةو ػػػػػ  ،دػػػػػب 

ام والو ػػػػوؼ يف و ووػػػػام ةػػػػ  ؽل ػػػػن  ػػػػرهبا  ػػػػرةة  ا ػػػػيةم هػػػػ ا الو ػػػػ م ة نػػػػ  ؽل ػػػػن حينئػػػػ  ا  ػػػػا  دػػػػره
 ال سي ا  ذا مح    و ي  ال رةة ذلا 

 
 المشاكل الدولية   

 ف الصػػػػػػراع ةػػػػػػل الػػػػػػلوؿ ممػػػػػػر  بيعػػػػػػ  وحت ػػػػػػ م ةػػػػػػا ت ؼ ادلصػػػػػػاخ ةػػػػػػل الشػػػػػػعوب واامػػػػػػ  
وا ػػػػػػػق ال ؽل ػػػػػػػػن   يػػػػػػػػملام و ػػػػػػػػراع النػػػػػػػػاس ،دػػػػػػػػب ادلصػػػػػػػاخم سػػػػػػػػوا  مكانػػػػػػػػ  مصػػػػػػػػاخ ،امػػػػػػػػة مو مصػػػػػػػػاخ 

ال ؽل ػػػػػػػػػػن مف يػػػػػػػػػػزوؿم اف اال ػػػػػػػػػػت ؼ يف ااة ػػػػػػػػػػار و،دػػػػػػػػػػب ااة ػػػػػػػػػػار  بيعػػػػػػػػػػ  وحت ػػػػػػػػػػ م  ا ػػػػػػػػػػةم 
وكػػػػػػػ ليف ةػػػػػػػ ف  ػػػػػػػػرؽ العػػػػػػػيه ةػػػػػػػػل النػػػػػػػاس سلتدفػػػػػػػػةم وال  ػػػػػػػزاؿ سلتدفػػػػػػػػةم وسػػػػػػػتظ  سلتدفػػػػػػػػة حػػػػػػػ   يػػػػػػػػاـ 
ال ػػػػػػا،ة  ولػػػػػػ ليف ال ةػػػػػػل مف يو ػػػػػػل الصػػػػػػراع ،دػػػػػػب ااة ػػػػػػارم و،دػػػػػػب  ري ػػػػػػة العػػػػػػيهم و،دػػػػػػب ادلصػػػػػػاخم 

ةع ػػػػػػػوا مػػػػػػػق ةعػػػػػػػ    ال مف هػػػػػػػ ا الصػػػػػػػراع يل ػػػػػػػ  مدػػػػػػػ االن ةػػػػػػػل الشػػػػػػػعوب واامػػػػػػػ م م  ةػػػػػػػل الػػػػػػػلوؿ 
،ليػػػػػػلةم ةيل ػػػػػػػ  الناحيػػػػػػػة ال ياسػػػػػػية ويل ػػػػػػػ  الناحيػػػػػػػة اال تصػػػػػػا يةم ويل ػػػػػػػ  الناحيػػػػػػػة الع ػػػػػػػ ريةم و ذا  
كػػػػاف التنػػػػاة  يف التجػػػػارةم والتنػػػػاة  ادلػػػػاك يف الن ػػػػو م يشػػػػاهل كػػػػ  و ػػػػ  ةػػػػل ااةػػػػرا  وةػػػػل الػػػػلوؿم 

يتحػػػػػوؿ هػػػػػ ا الصػػػػػراع  ىل حػػػػػروب  و ذا كػػػػػاف النػػػػػاس  ةػػػػػ ف هػػػػػ ا التنػػػػػاة   ػػػػػل يتحػػػػػوؿ  ىل  ػػػػػراعم و ػػػػػل
ةطبيعػػػػػػػػتو  ي رهػػػػػػػػوف احلػػػػػػػػرب وػلػػػػػػػػاولوف حػػػػػػػػ  ادلشػػػػػػػػاك  الػػػػػػػػ  ةيػػػػػػػػنو  ةالوسػػػػػػػػا   ال ػػػػػػػػد يةم ةػػػػػػػػ ف مػػػػػػػػا 
ي رهونػػػػػػ  ال ةػػػػػػل مف ي رهػػػػػػوا ،ديػػػػػػ م ولػػػػػػ ليف ةػػػػػػ ف احلػػػػػػروب ةػػػػػػل النػػػػػػاس ممػػػػػػر ال ةػػػػػػل مف ي ػػػػػػقم ومو ػػػػػػا 

لػػػػػػيفم اف   ػػػػػػر الػػػػػػلوا  ال ػػػػػػ م حػػػػػػاوؿ النػػػػػػاس االةتعػػػػػػا  ،ػػػػػػن هػػػػػػ ا احلػػػػػػروبم ةػػػػػػ د  ال ي ػػػػػػتطيعوف ذ
واف الع ػػػػػػػػػلة  ذا استعصػػػػػػػػػب حدوػػػػػػػػػا ال ةػػػػػػػػػل مف   طػػػػػػػػػق ةال ػػػػػػػػػ ح  ومػػػػػػػػػن هنػػػػػػػػػا ال ةػػػػػػػػػل مف يدجػػػػػػػػػل  ىل 

 ال  ح يف   ر اامرم ة  ةل مف   ق احلروب ةل الناس 
 ال مف الػػػػػػ   لػػػػػػي  ةطبيعػػػػػػ م ولػػػػػػي  يت ػػػػػػ م هػػػػػػو  مجػػػػػػاع مجيػػػػػػق ةػػػػػػ  البشػػػػػػر مف يشػػػػػػ كوا يف 

مػػػػػػا لػػػػػػي  ةطبيعػػػػػػ  ومػػػػػػا لػػػػػػي  يت ػػػػػػ  هػػػػػػو احلػػػػػػروب العادليػػػػػػةم  حػػػػػػرب واحػػػػػػل يف و ػػػػػػ  واحػػػػػػلم م  مف
و ذا كػػػػػاف هنػػػػػاؾ مػػػػػن  ف ػػػػػمل ؽل ػػػػػن مف ينػػػػػت   ػػػػػرةم وؽل ػػػػػن مف يصػػػػػدل البشػػػػػرم ة نػػػػػ  التف ػػػػػمل يف منػػػػػق 
احلػػػػػػػروب العادليػػػػػػػة والو ػػػػػػػوؼ يف و ػػػػػػػ   م انيتوػػػػػػػا  ةال ػػػػػػػ ـ الػػػػػػػ   غلػػػػػػػا مف ي ػػػػػػػعب  ليػػػػػػػ   ظلػػػػػػػا هػػػػػػػو 
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 ـ ةػػػػػل اامػػػػػ  والشػػػػػعوبم م  ةػػػػػل الػػػػػلوؿم ال ػػػػػ ـ العػػػػػادل م ممػػػػػا ال ػػػػػ ـ مػػػػػن حيػػػػػا هػػػػػوم م  ال ػػػػػ
ةػػػػػ ف ال ػػػػػع   ليػػػػػ  و ف كػػػػػاف مػػػػػن اامػػػػػور ادل تح ػػػػػنةم ول نػػػػػ  ال ؽل ػػػػػن   ي ػػػػػ  ةشػػػػػ    ا ػػػػػ م ةػػػػػ  ال 

 ةل من و وع احلربم ول ليف كاف من اخلطل مف يف ر محل يف منق احلروب 
 ممػػػػػػػا ة ػػػػػػػرة احلػػػػػػػرب العادليػػػػػػػة ةػػػػػػػ ف الػػػػػػػ   مو ػػػػػػػلها هػػػػػػػو  صلدػػػػػػػ ا ةالػػػػػػػ اتم مو ةعبػػػػػػػارة م ػػػػػػػر 
الشػػػػػعوب الصػػػػػ ملة الػػػػػب  م ال ديدػػػػػة العػػػػػل   ة دػػػػػا يف سػػػػػبي   ايتوػػػػػا مػػػػػن اامػػػػػ  الػػػػػ  هػػػػػ  م ػػػػػو  منوػػػػػا 
جلػػػػػػلت  ىل ممػػػػػػ  م ػػػػػػر  ودػػػػػػعوب م ػػػػػػر م ةلغرقػػػػػػا ةاالدػػػػػػ اؾ معوػػػػػػام وا ػػػػػػطرت اامػػػػػػ  اا ػػػػػػر  مف 
  تػػػػػػ  معوػػػػػػا دػػػػػػعوةان ومشلػػػػػػان م ػػػػػػر م ةنػػػػػػت  ،ػػػػػػن ذلػػػػػػيف ادػػػػػػ اؾ ،ػػػػػػلة  وؿ يف الػػػػػػل وؿ يف حػػػػػػرب مػػػػػػق 

،ػػػػػػػػن ذلػػػػػػػػيف ادػػػػػػػػ اؾ مكثػػػػػػػػر  وؿ العػػػػػػػػال يف حػػػػػػػػرب واحػػػػػػػػلةم ة ػػػػػػػػاف مػػػػػػػػا ي ػػػػػػػػ ب ،ػػػػػػػػلة  وؿم ونػػػػػػػػت  
ةػػػػػػػاحلرب العادليػػػػػػػة  وم ػػػػػػػ  ذلػػػػػػػيف مف  صلدػػػػػػػ ا يف سػػػػػػػبي  مف   ػػػػػػػج يف و ػػػػػػػ  نػػػػػػػاةديوف  ػػػػػػػل مجعػػػػػػػ  ،ػػػػػػػلة 
 وؿ  ارةتػػػػػػػ  حػػػػػػػ  م  ػػػػػػػعت م وكػػػػػػػ ليف دلػػػػػػػا سػػػػػػػيطرت اللولػػػػػػػة العث انيػػػػػػػة ،دػػػػػػػب مكثػػػػػػػر م ػػػػػػػزا  العػػػػػػػالم 

اامػػػػػػػ  ااوروةيػػػػػػػة نف ػػػػػػػوا يف كتدػػػػػػػة واحػػػػػػػل  ػػػػػػػل واةتتحػػػػػػػ  مكثػػػػػػػر ةػػػػػػػ   موروةػػػػػػػام مجعػػػػػػػ  الشػػػػػػػعوب و 
اللولػػػػػػػة العث انيػػػػػػػة حػػػػػػػ   حرقػػػػػػػا وم ر توػػػػػػػا مػػػػػػػن موروةػػػػػػػام    ػػػػػػػوؿ ذلػػػػػػػيف  ىل و ػػػػػػػوع احلػػػػػػػرب العادليػػػػػػػة 
ااوىلم   احلػػػػػػػػرب العادليػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػة  ةف ػػػػػػػػرة احلػػػػػػػػرب العادليػػػػػػػػة لي ػػػػػػػػ  ة ػػػػػػػػرة  لؽلػػػػػػػػةم وال هػػػػػػػػ  ة ػػػػػػػػرة 

لػػػػ ليف ة نػػػػ  ؽل ػػػػن معاجلتوػػػػام وؽل ػػػػنم ةػػػػ   بيعيػػػػة يف البشػػػػرم ةػػػػ  هػػػػ  ة ػػػػرة  ار ػػػػةم وة ػػػػرة  بيثػػػػةم و 
جتػػػػػا معاجلتوػػػػػا العػػػػػ ج النػػػػػا قم حػػػػػ  ال ي ػػػػػق العػػػػػال مػػػػػرة م ػػػػػر  يف حػػػػػرب ،ادليػػػػػةم وال سػػػػػي ا ةعػػػػػل 

 و و  ال  ح النوو  
ممػػػػػػػػػا  ري ػػػػػػػػػة معاجلتوػػػػػػػػػا ةوػػػػػػػػػ  احليدولػػػػػػػػػة  وف و ػػػػػػػػػو  الت ػػػػػػػػػت ت الع ػػػػػػػػػ رية ةػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػلوؿم 

  ممػػػػػػا كيفيػػػػػػة هػػػػػػ ا ادلعاجلػػػػػػة ة دػػػػػػا  ػػػػػػل  ،ػػػػػػن واحليدولػػػػػػة  وف ا الفػػػػػػات الع ػػػػػػ رية اكثػػػػػػر مػػػػػػن  ولتػػػػػػل
 عػػػػػػ  الت ػػػػػػت ت الع ػػػػػػ رية ،يبػػػػػػان و،ػػػػػػاران يف نظػػػػػػر الشػػػػػػعوب واامػػػػػػ م وةالتػػػػػػاك يف ا ػػػػػػط ح الػػػػػػلوؿم 
وذلػػػػػيف ،ػػػػػن  ريػػػػػهل  غلػػػػػا  رم  ،ػػػػػاـ  ػػػػػل هػػػػػ ا الت ػػػػػت ت  وا الفػػػػػات الع ػػػػػ رية اكثػػػػػر مػػػػػن  ولتػػػػػل 

،ػػػػػػاـ  ػػػػػػو  لػػػػػػل  مكثريػػػػػػة  هػػػػػػ    ػػػػػػت ت ، ػػػػػػ رية ةتػػػػػػل    ػػػػػػ  ة ػػػػػػرة الت ػػػػػػت ت  و ذا و ػػػػػػل رم 
الشػػػػػعوب واامػػػػػ م ة نػػػػػ  وال دػػػػػيف  تنػػػػػق الػػػػػلوؿ ،ػػػػػن الػػػػػل وؿ يف الت ػػػػػت ت الع ػػػػػ ريةم مو ي ػػػػػعج 
مَػػػػػػر هػػػػػػػ ا الت ػػػػػػػت ت  ف و ػػػػػػػلت وم ػػػػػػػرب  ليػػػػػػػ  مػػػػػػا حصػػػػػػػ  حلدػػػػػػػج ة ػػػػػػػلا  يف الشػػػػػػػرؽ ااوسػػػػػػػو يف 
اخل  ػػػػػػيناتم وااحػػػػػػ ؼ الػػػػػػ  م امتوػػػػػػا ممملكػػػػػػا يف العػػػػػػال يف اخل  ػػػػػػينات  ةػػػػػػ ف هػػػػػػ ا ااحػػػػػػ ؼم مو 
هػػػػػ ا الت ػػػػػت ت  ػػػػػل و ػػػػػلت لد ػػػػػيطرة االسػػػػػتع ارية ولدو ػػػػػوؼ يف و ػػػػػ  روسػػػػػيا  ول ػػػػػن مػػػػػا  ػػػػػاحا 
و و هػػػػػا مػػػػػن  ،ايػػػػػات  ػػػػػلهام مو ػػػػػل رميػػػػػان ،امػػػػػان ةػػػػػلف الػػػػػل وؿ ةيوػػػػػا هػػػػػو  ػػػػػر لدشػػػػػعوب اف   ػػػػػلـ 
نف ػػػػػوا  رةانػػػػػان حل ايػػػػػة االسػػػػػتع ارم و ػػػػػل انتشػػػػػر هػػػػػ ا الػػػػػرم  العػػػػػاـ ةشػػػػػ   كاسػػػػػلم رغػػػػػ   ػػػػػوة الػػػػػلوؿ 

 ؼم وةػػػػػػ ليف محجػػػػػػ  كثػػػػػػمل مػػػػػػن الػػػػػػلوؿ ،ػػػػػػن الػػػػػػل وؿ ةيوػػػػػػام و ػػػػػػارت الػػػػػػ  مو ػػػػػػلت هػػػػػػ ا ااحػػػػػػ
دػػػػػعوب الػػػػػلوؿ الػػػػػ    دتوػػػػػا  ػػػػػل هػػػػػ ا ااحػػػػػ ؼم ونا  ػػػػػة ،دػػػػػب  وذلػػػػػا الػػػػػ    دتوػػػػػام ةػػػػػل   هػػػػػ ا 
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 ىل   ػػػػػػػعاؼ هػػػػػػػ ا الت ػػػػػػػػت تم و،ػػػػػػػلـ و ػػػػػػػو  ةا،ديػػػػػػػػة ذلػػػػػػػا حػػػػػػػ    دػػػػػػػػ  وم ػػػػػػػبح  كلدػػػػػػػا غػػػػػػػػمل 
حلػػػػػػػػرب العادليػػػػػػػػة ااوىلم ولػػػػػػػػو مو ػػػػػػػػو ةم ولػػػػػػػػو محج ػػػػػػػػ   وؿ مورةػػػػػػػػا ،ػػػػػػػػن التحػػػػػػػػالج مػػػػػػػػق  صلدػػػػػػػػ ا يف ا

محج ػػػػػ  ممملكػػػػػا ،ػػػػػن الػػػػػل وؿ يف التحػػػػػالج يف احلػػػػػرب العادليػػػػػة الثانيػػػػػة دلػػػػػا و ػػػػػلت ها ػػػػػاف احلرةػػػػػاف  
وذلػػػػػػ ا ةػػػػػػ ف الطري ػػػػػػة الوحيػػػػػػلة لدحيدولػػػػػػة  وف و ػػػػػػو  الت ػػػػػػت ت الع ػػػػػػ رية وةالتػػػػػػاك الوسػػػػػػيدة الوحيػػػػػػلة 

م و،ػػػػػػلـ و ػػػػػػو  زلالفػػػػػػات لدحيدولػػػػػػة  وف نشػػػػػػوب حػػػػػػرب ،ادليػػػػػػة يف العػػػػػػال هػػػػػػ  ،ػػػػػػلـ الت تػػػػػػ  الػػػػػػلوك
 ةل مكثر من  ولتل  

ممػػػػػػػا حػػػػػػػ  ادلشػػػػػػػاك  ةػػػػػػػل الػػػػػػػلوؿم و ايػػػػػػػة الػػػػػػػلوؿ ةع ػػػػػػػوا مػػػػػػػق ةعػػػػػػػ م ة نػػػػػػػ  ال يصػػػػػػػل مف 
ي ػػػػوف جبعػػػػ   ولػػػػة كػػػػ   مو مكثػػػػر   ػػػػـو ةع ػػػػ  البػػػػولي  الػػػػلوكم ك ػػػػا كانػػػػ  احلػػػػاؿ ةالن ػػػػبة  صلدػػػػ ا 

مػػػػػػن ال ػػػػػػرف العشػػػػػػرينم ةػػػػػػػ ف وةرن ػػػػػػا يف ال ػػػػػػرف التاسػػػػػػق ،شػػػػػػرم وةالن ػػػػػػبة امملكػػػػػػػا يف النصػػػػػػج الثػػػػػػاين 
هػػػػػ ا يعػػػػػ  ةػػػػػرض سػػػػػيطرة  ولػػػػػةم ،دػػػػػب  ولػػػػػةم ويعػػػػػ  اسػػػػػتع اؿ سػػػػػ ح ا رهػػػػػاب يف و ػػػػػ  الشػػػػػعوب 
واامػػػػػػ م وهػػػػػػ ا شلػػػػػػا ال غلػػػػػػوز مف ي ػػػػػػوف  وكػػػػػػ ليف ال يصػػػػػػل مف ي ػػػػػػوف ة غلػػػػػػا  هيئػػػػػػة مػػػػػػن الػػػػػػلوؿ ذلػػػػػػا 
 سػػػػػدطة  ي ػػػػػاع الع وةػػػػػات ،دػػػػػب مػػػػػن ال ينصػػػػػاع لرميوػػػػػا يف حػػػػػ  ادلشػػػػػاك م ةػػػػػ ف هػػػػػ ا ةػػػػػوؽ كونػػػػػ  يعػػػػػ 
 غلػػػػػػا   ولػػػػػػة ،ادليػػػػػػة ةػػػػػػوؽ الػػػػػػلوؿم وهػػػػػػو مػػػػػػا ال ؽل ػػػػػػن مف ي ػػػػػػوفم وشلػػػػػػا ي ػػػػػػبا  دػػػػػػهل ادلشػػػػػػاك  ،ػػػػػػن 
 ريػػػػػهل زلاولػػػػػة حدوػػػػػام ة نػػػػػ  ال يصػػػػػدل م اة حلػػػػػ  ادلشػػػػػاك م وال يتػػػػػل ب معػػػػػ  حػػػػػ  ادلشػػػػػاك  ةػػػػػل النػػػػػاس 

 ةالر ب واال تيار 
ب  ف الع  ػػػػػػات ةػػػػػػل الػػػػػػلوؿ هػػػػػػ  كالع  ػػػػػػات ةػػػػػػل ااةػػػػػػرا م ال ةػػػػػػل مف   ػػػػػػوف معاجلاقػػػػػػا ،دػػػػػػ

و ػػػػػ  يرةػػػػػق النػػػػػزاع ةينوػػػػػا  م  ال ةػػػػػل مف ي ػػػػػوف ةعػػػػػرؼ ،ػػػػػاـ م ػػػػػيطر يػػػػػنظ  هػػػػػ ا الع  ػػػػػاتم وحينئػػػػػ  
  ػػػػػػػوف ادلشػػػػػػػ دة مػػػػػػػن سلالفػػػػػػػة هػػػػػػػ ا العػػػػػػػرؼ العػػػػػػػاـم مو مػػػػػػػن ز،ػػػػػػػ  وا ،ػػػػػػػا  سلالفتػػػػػػػ   ةع  ػػػػػػػ  هػػػػػػػو ر  
الػػػػػػلولتل مو الػػػػػػلوؿ ادلتف ػػػػػػة ،دػػػػػػب هػػػػػػ ا العػػػػػػرؼ دلػػػػػػا ا ف تػػػػػػا ،ديػػػػػػ  مػػػػػػن  بػػػػػػ  مػػػػػػن مة ػػػػػػار و را  ةشػػػػػػلف 

 مو ػػػػلت النػػػػزاع  ة ػػػػث ن مشػػػػاك  احل ايػػػػة مػػػػن العػػػػلوافم ك شػػػػ دة مدلانيػػػػا ةالن ػػػػبة ل ػػػػ  ادلشػػػػ دة الػػػػ 
مػػػػػػػن روسػػػػػػػيا وةرن ػػػػػػػام ومشػػػػػػػ دة روسػػػػػػػيا مو الياةػػػػػػػاف ةالن ػػػػػػػبة لدصػػػػػػػلم ومشػػػػػػػ دة الواليػػػػػػػات ادلتحػػػػػػػلة 
ةالن ػػػػبة ل نػػػػػلا وممملكػػػػػا اجلنوةيػػػػػة كدوػػػػام وغػػػػػمل ذلػػػػػيف مػػػػػن ادلشػػػػػاك  ةػػػػ ف  ري ػػػػػة حدوػػػػػا هػػػػػو البحػػػػػا يف 

كػػػػاف التوسػػػػق وال ػػػػيطرة ك ػػػػا هػػػػ  احلػػػػاؿ مػػػػق كػػػػ  مػػػػن الياةػػػػاف وروسػػػػيا ةالن ػػػػبة   سػػػػبا العػػػػلوافم ةػػػػ ف
لدصػػػػػلم و ف كػػػػػاف االسػػػػػتع ار واالسػػػػػت  ؿ ك ػػػػػا هػػػػػ  احلػػػػػاؿ مػػػػػق الواليػػػػػات ادلتحػػػػػلة ةالن ػػػػػبة ل نػػػػػػلا 
وممملكػػػػػا اجلنوةيػػػػػةم و ف كػػػػػاف الثػػػػػلر والعػػػػػلا  الت ديػػػػػل  ك ػػػػػا هػػػػػ  احلػػػػػاؿ مػػػػػق مدلانيػػػػػا ةالن ػػػػػبة ل ػػػػػ  مػػػػػن 

ري ػػػػة ذلػػػػيف هػػػػ   غلػػػػا  رم  ،ػػػػاـ ،ػػػػن ممثػػػػاؿ هػػػػ ا العػػػػلواف وةلنػػػػ  غػػػػمل مشػػػػروعم ةرن ػػػػا وروسػػػػيام ةػػػػ ف  
ومنػػػػػ  ،ػػػػػار و،يػػػػػا وال يديػػػػػهل ة رامػػػػػة الػػػػػلوؿم  ىل  انػػػػػا   ويػػػػػة الػػػػػلوؿ الػػػػػ  ؼلشػػػػػب اال،تػػػػػلا  ،ديوػػػػػام 
ول ػػػػػػػن ال ةالتحػػػػػػػالج الػػػػػػػلوكم ةػػػػػػػ  ة غلػػػػػػػا  ة ػػػػػػػرة مساسػػػػػػػية ،ػػػػػػػن احليػػػػػػػاة لػػػػػػػل  الشػػػػػػػعوب ال ػػػػػػػعيفةم 

ال لشػػػػػب م  ،ػػػػػلواف  و ف كػػػػػاف العػػػػػلواف مػػػػػن م ػػػػػ  نشػػػػػر ة ػػػػػرة   بعػػػػػا ةيوػػػػػا ال ػػػػػوة واحليػػػػػاة وجتعدوػػػػػا
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ا تنػػػػػق الػػػػػرم  العػػػػػاـ يف ذلػػػػػيف البدػػػػػل ادلعتػػػػػل  ،ديػػػػػ  ةصػػػػػحتوا ومدػػػػػا مػػػػػن ناحيػػػػػة احل ػػػػػ  ور،ايػػػػػة الشػػػػػطوف 
م ػػػػػػدل ومح ػػػػػػن مػػػػػػن الف ػػػػػػرة الػػػػػػ   ر،ػػػػػػب دػػػػػػطون  هبػػػػػػام ةػػػػػػ ف مثػػػػػػ  هػػػػػػ ا االكت ػػػػػػاح وال ػػػػػػ  ال يعتػػػػػػ  

 نػػػػق مثػػػػ  هػػػػ ا احلػػػػروبم ،دػػػػب مف   ػػػػوف حرةػػػػان زلديػػػػة ،ػػػػلوانانم ةػػػػ  يعتػػػػ  حرةػػػػان مشػػػػرو،ةم ولػػػػ ليف ال 
ال حرةػػػػػػان ،ادليػػػػػػةم ومف ي ػػػػػػوف الصػػػػػػلؽ وػػػػػػاهران ةعػػػػػػ ن ةيوػػػػػػا ال مف  ت ػػػػػػ  الف ػػػػػػرة وسػػػػػػيدة ل ايػػػػػػات غػػػػػػمل 
مشػػػػػرو،ةم و،دػػػػػب مف ي ػػػػػوف ذلػػػػػ ا الشػػػػػعوب ادل ت ػػػػػحة حػػػػػهل اال تيػػػػػار ةي ػػػػػا  عت ػػػػػل ومػػػػػا  ػػػػػلينم واف 

 والعناية وةص  اخلصومات   ت او  مق الشعا ال   اكت حوا يف ك  دطوف الر،اية
ةادلو ػػػػػػػػوع لػػػػػػػػي  منػػػػػػػػق احلػػػػػػػػرب مطد ػػػػػػػػانم ةػػػػػػػػ  منػػػػػػػػق احلػػػػػػػػرب العادليػػػػػػػػةم ومنػػػػػػػػق احلػػػػػػػػروب غػػػػػػػػمل 
ادلشػػػػػػػرو،ة  ممػػػػػػػا احلػػػػػػػروب ا ديػػػػػػػةم واحلػػػػػػػروب ادلشػػػػػػػرو،ةم ةػػػػػػػ ف منعوػػػػػػػا غػػػػػػػمل شل ػػػػػػػنم ،ػػػػػػػ وة ،دػػػػػػػب مف 
الو ػػػػػػػوؼ يف و ووػػػػػػػا هػػػػػػػو و ػػػػػػػوؼ يف و ػػػػػػػ  اخلػػػػػػػمل والعػػػػػػػلؿم وهػػػػػػػو مػػػػػػػا ال يصػػػػػػػل مف ي ػػػػػػػوف  ةف ػػػػػػػرة 

العػػػػػػادل  ة ػػػػػػرة  ػػػػػػحيحة وشل نػػػػػػة التح يػػػػػػهلم ممػػػػػػا ة ػػػػػػرة ال ػػػػػػ ـم ة دػػػػػػا غػػػػػػمل  ػػػػػػحيحة وغػػػػػػمل  ال ػػػػػػ ـ
شل نػػػػػة التح يػػػػػهل  ةػػػػػالنزاع ،دػػػػػب ادلصػػػػػاخ  بيعػػػػػ م والنػػػػػزاع ،دػػػػػب ااة ػػػػػار حت ػػػػػ م وهػػػػػ ا النػػػػػزاع ؽل ػػػػػن 
مف يرةػػػػػػق ةػػػػػػالرم  العػػػػػػاـ وؽل ػػػػػػن مف يرةػػػػػػق ةػػػػػػاحلرب ا ديػػػػػػة  وهػػػػػػو  بيعػػػػػػ  ةػػػػػػل اَنػػػػػػلم وةػػػػػػل دػػػػػػعبلم 

 عيان ةل العال كد  ةع   مق ةع  ول ن  لي   بي
هػػػػػ ا ةالن ػػػػػبة لد شػػػػػاك  ال ػػػػػ  م ممػػػػػا ادلشػػػػػاك  الصػػػػػ ملةم مثػػػػػ  النػػػػػزاع ،دػػػػػب احلػػػػػلو م ومثػػػػػ  
النػػػػػػػزاع ،دػػػػػػػب التجػػػػػػػارةم ومثػػػػػػػ  النػػػػػػػزاع ،دػػػػػػػب ادلصػػػػػػػاخ ا ديػػػػػػػةم ومػػػػػػػا دػػػػػػػاك  ذلػػػػػػػيفم ة نػػػػػػػ  ال ير فػػػػػػػق  ىل 

ػلػػػػػ  نف ػػػػػ  ةنف ػػػػػ م وػلدػػػػػ   م ػػػػػتو  مف يف ػػػػػر ال ػػػػػمل يف معاجلتػػػػػ م مو يعػػػػػ  العػػػػػال نف ػػػػػ  ةػػػػػ م ةػػػػػ  هػػػػػو
ادلتناز،ػػػػػػػاف ةينو ػػػػػػػا ولػػػػػػػو يػػػػػػػرب ةينو ػػػػػػػا  ةادلشػػػػػػػاك  ا ديػػػػػػػة ال معليػػػػػػػة ذلػػػػػػػام ةػػػػػػػ  ااعليػػػػػػػة كػػػػػػػ  ااعليػػػػػػػة 
لد شػػػػػػاك  اللوليػػػػػػةم ةػػػػػػالتف مل ةػػػػػػالع ج  ظلػػػػػػا ينصػػػػػػا ،دػػػػػػب ادلشػػػػػػاك  اللوليػػػػػػةم و ري ػػػػػػة حدوػػػػػػا  ةػػػػػػ ف 

  احلرب العادلية ه ا ادلشاك  ه  ال   ط    ىل الت ت ت اللوليةم وه  ال   ط    ىل
ممػػػػػػا مػػػػػػا ،ديػػػػػػ  العػػػػػػال اليػػػػػػـو يف الع  ػػػػػػات اللوليػػػػػػة واوت ػػػػػػق الػػػػػػلوكم ة نػػػػػػ  و ف كػػػػػػاف العػػػػػػال 
يتظػػػػػاهر ةال ػػػػػع  حلػػػػػ  ادلشػػػػػاك  اللوليػػػػػةم ول نػػػػػ  ،ػػػػػال يتع ػػػػػل  غلػػػػػا  ادلشػػػػػاك م و دػػػػػعاؿ احلرا ػػػػػهلم   

  ةوػػػػػو يو ػػػػػل غلعػػػػػ  مػػػػػن حدوػػػػػا وسػػػػػيدة ل  ػػػػػا ادلنػػػػػاةق واسػػػػػت  ؿ الشػػػػػعوب و غلػػػػػا  ال ػػػػػيطرة والنفػػػػػوذ
ادلشػػػػػػاك  ويع ػػػػػػلهام حػػػػػػ  م ػػػػػػبل و ػػػػػػو  العػػػػػػال ،دػػػػػػب هػػػػػػ ا احلػػػػػػاؿ هػػػػػػو نف ػػػػػػ  مشػػػػػػ دة ال ةػػػػػػل مػػػػػػن 
حدوػػػػػػػا  ذلػػػػػػػيف مف العػػػػػػػال  تػػػػػػػوىل دػػػػػػػطون   ولتػػػػػػػاف ،   تػػػػػػػاف علػػػػػػػا ممملكػػػػػػػا وروسػػػػػػػيام  ػػػػػػػاوالف   ػػػػػػػعاؼ 
غملعلػػػػام وزيػػػػػا ة  وق ػػػػػام و  ػػػػػـو كػػػػػ  منو ػػػػػا ،دػػػػب مسػػػػػاس  ايػػػػػة نف ػػػػػوام واسػػػػػت  ؿ غملهػػػػػام مو ة ػػػػػو 

،ديػػػػػػػ   و ػػػػػػػاوؿ مشػػػػػػػاركتو ا يف  ػػػػػػػوك دػػػػػػػطوف العػػػػػػػال  ولتػػػػػػػاف ك يػػػػػػػافم علػػػػػػػا  صلدػػػػػػػ ا وةرن ػػػػػػػام  النفػػػػػػػوذ
وذلػػػػيف ال مػػػػن م ػػػػػ   ػػػػمل العػػػػػال و ػػػػ ح  ةػػػػػ  مػػػػن م ػػػػػ  مشػػػػاركتو ا يف االسػػػػػت  ؿ وة ػػػػو النفػػػػػوذ  
ذلػػػػػيف مف كػػػػػ ن مػػػػػن الػػػػػلولتل ال  يػػػػػل   صلدػػػػػ ا وةرن ػػػػػام   ػػػػػـو ،دػػػػػب نفػػػػػ  ااسػػػػػ  الػػػػػ    ػػػػػـو ،ديوػػػػػا 

  تػػػػػػػاف  ممملكػػػػػػػا وروسػػػػػػػيام وهػػػػػػػ    ايػػػػػػػة نف ػػػػػػػوام واسػػػػػػػت  ؿ غملعلػػػػػػػا مو ة ػػػػػػػو النفػػػػػػػوذ الػػػػػػػلولتاف الع 
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،ديػػػػػ   ومػػػػػػا  اـ العػػػػػػال ،دػػػػػػب هػػػػػػ ا احلػػػػػػاؿ ة نػػػػػػ  ال ير ػػػػػب لػػػػػػ  م   ػػػػػػ حم وال يطمػػػػػػ  لػػػػػػ  ةػػػػػػل   ػػػػػػملم 
ةػػػػػػ ف مػػػػػػن يتػػػػػػوىل دػػػػػػطون   ظلػػػػػػا يع ػػػػػػ  السػػػػػػت  ل  ةا ،ا ػػػػػػ  منػػػػػػ  يع ػػػػػػ  لرةاهيتػػػػػػ  ويع ػػػػػػ  لد ػػػػػػيطرة ،ديػػػػػػ  

منػػػػػػ  يع ػػػػػػ  لتحريػػػػػػرا و سػػػػػػعا ا  ولػػػػػػ ليف ةػػػػػػ ف ادلشػػػػػػ دة الػػػػػػ  يت ػػػػػػبو ةيوػػػػػػا وة ػػػػػػو نفػػػػػػوذام ةا ،ا ػػػػػػ  
العػػػػػالم لي ػػػػػ  مشػػػػػ دة ال ػػػػػ ـ العػػػػػادل م حػػػػػ  وال ال ػػػػػ ـم ةػػػػػ  مشػػػػػ دة رةػػػػػق ال ػػػػػيطرة ،نػػػػػ م ومنػػػػػق 
اسػػػػت  ل  وة ػػػػو النفػػػػوذ ،ديػػػػ   ولػػػػ ليف كػػػػاف و ػػػػق العػػػػال ،دػػػػب احلػػػػاؿ الػػػػ   هػػػػو ،ديػػػػ  هػػػػو ادلشػػػػ دة 

شػػػػ دة ةػػػػ ف الشػػػػ ا  والتعاسػػػػة سػػػػتظ  هػػػػ  ادل ػػػػيطرة ،دػػػػب ةػػػػ  الػػػػ  غلػػػػا حدوػػػػام ومػػػػا ل  ػػػػ  هػػػػ ا ادل
 البشر 

ممػػػػػػا سػػػػػػبا ذلػػػػػػيف ةػػػػػػ ف العػػػػػػال ال يعػػػػػػيه ،دػػػػػػب ة ػػػػػػرة مساسػػػػػػية ،ػػػػػػن احليػػػػػػاة  ولي ػػػػػػ  لليػػػػػػ  
و وػػػػة نظػػػػر يف احليػػػػاة  تل ػػػػ  ةيػػػػ  ويعػػػػيه ،ديوػػػػا  والػػػػلوؿ الػػػػ   تػػػػوىل دػػػػطون م ة دػػػػا  توالهػػػػا ةػػػػلواةق 

اف واحليػػػػػػاةم ةالػػػػػػلوؿ اارةػػػػػػق  الػػػػػػلولتاف الع   تػػػػػػاف غريزيػػػػػػة يتػػػػػػة ال ةف ػػػػػػرة كديػػػػػػة ،ػػػػػػن ال ػػػػػػوف وا ن ػػػػػػ
والػػػػػػلولتاف ال  يػػػػػػافم وػػػػػػاهر يف  ػػػػػػ ي  سياسػػػػػػتوام انعػػػػػػلاـ ة ػػػػػػرة مساسػػػػػػية   ػػػػػػـو ،ديوػػػػػػام ووػػػػػػاهر يف 
سياسػػػػػتوا سػػػػػيطرة الناحيػػػػػة ال ريزيػػػػػة ،دػػػػػب هػػػػػ ا ال ياسػػػػػة  ولػػػػػ ليف ة نػػػػػ  ال ةػػػػػل مف ي ػػػػػوف كػػػػػ  ، دوػػػػػا 

فػػػػػوذ ،ديػػػػػ   ومػػػػػا ل  و ػػػػػل ة ػػػػػرة مساسػػػػػية لػػػػػل  زلصػػػػػوران ي ايػػػػػة منف ػػػػػوا واسػػػػػت  ؿ غملهػػػػػا وة ػػػػػو الن
ميػػػػػػة ممػػػػػػة ةػػػػػػ  م  دػػػػػػعا يعػػػػػػيه ،ديوػػػػػػا وػل دوػػػػػػا  ،ػػػػػػوة لدعػػػػػػالم ة نػػػػػػ  ال ير ػػػػػػب لػػػػػػ  م   ػػػػػػ ح وال 

 يطم  ل  ةل    ص 
والعػػػػػال يف ال ػػػػػروف ااوىل كػػػػػاف ي ػػػػػمل ،دػػػػػب الناحيػػػػػة ال ريزيػػػػػةم ول نػػػػػ  ل   ػػػػػن   ػػػػػيطر ،ديػػػػػ  

تت ػػػػػػ ا مزر،ػػػػػػة ل سػػػػػػت  ؿ وة ػػػػػػو النفػػػػػػوذ    ةعػػػػػػل  ػػػػػػوة مو  ػػػػػػوات   ػػػػػػيطر ،ديوػػػػػػا الناحيػػػػػػة ال ريزيػػػػػػة ة
ذلػػػػػيف  ا  ػػػػػ  ة ػػػػػرة كديػػػػػ  ،ػػػػػن ال ػػػػػوف وا ن ػػػػػاف واحليػػػػػاةم ، يػػػػػلة سياسػػػػػيةم و ا،ػػػػػلة ة ريػػػػػةم وو وػػػػػة 
نظػػػػػر يف احليػػػػػاةم ةتج ػػػػػلت يف ممػػػػػة ويف  ولػػػػػة م ػػػػػ ت  نشػػػػػرها و نشػػػػػر اذلػػػػػل  ةػػػػػل النػػػػػاسم ةت تعػػػػػ  

السػػػػػػػػػت رارم والعػػػػػػػػػزة واالز هػػػػػػػػػارم مئػػػػػػػػػات ادل يػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػن البشػػػػػػػػػر يف وػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػ ا الف ػػػػػػػػػرة ةالط لنينػػػػػػػػػة وا
،شػػػػػػرات اا يػػػػػػاؿ ومكثػػػػػػر مػػػػػػن ،شػػػػػػرة  ػػػػػػروف  وكػػػػػػاف مػػػػػػن ادل  ػػػػػػن مف   ػػػػػػق حػػػػػػروب زلديػػػػػػة مشػػػػػػرو،ة 
وغػػػػػمل مشػػػػػرو،ة ول ػػػػػن ل ي ػػػػػن مػػػػػن ادل  ػػػػػن مف   ػػػػػق حػػػػػرب ،ادليػػػػػةم ومف غلػػػػػر العػػػػػال كدػػػػػ  اف ػلػػػػػارب 

يػػػػػػة يف موروةػػػػػػام ةع ػػػػػػ  ةع ػػػػػػانم ال حرةػػػػػػا مشػػػػػػرو،ة وال حرةػػػػػػان غػػػػػػمل مشػػػػػػرو،ة  ةد ػػػػػػا نبتػػػػػػ  ة ػػػػػػرة الرم ال
وهػػػػػػ  ة ػػػػػػرة  طدػػػػػػهل ال را ػػػػػػز دػػػػػػر   ػػػػػػ ؽم وجتعػػػػػػ  الع  ػػػػػػة ةػػػػػػل ا ن ػػػػػػاف وا ن ػػػػػػاف ،  ػػػػػػة  صػػػػػػاـ 
و ػػػػػػػراع ال ،  ػػػػػػػة و  و يثػػػػػػػارم ،  ػػػػػػػة الرغيػػػػػػػج ةيػػػػػػػ  وةينػػػػػػػيف   كدػػػػػػػ  منػػػػػػػا مو  لكدػػػػػػػ  منػػػػػػػ م حينئػػػػػػػ  
  دبػػػػػػ  ال ريػػػػػػزة ،دػػػػػػب الف ػػػػػػرةم وو ػػػػػػل الصػػػػػػراع واخلصػػػػػػاـم وم   ذلػػػػػػيف لدػػػػػػرك  ورا  ال ػػػػػػوة مػػػػػػن م ػػػػػػ  

ت  ؿم ةػػػػػػل    ىل   تيػػػػػ  الػػػػػػلوؿ  ػػػػػػل الػػػػػلوؿم وم    ىل   ػػػػػػعاؼ الف ػػػػػػرة ال ديػػػػػة الػػػػػػ  يت تػػػػػػق االسػػػػػ
هبػػػػػا البشػػػػػر ةال ػػػػػعا ة واذلنػػػػػا   وةالتػػػػػاك  ىل   ػػػػػعاؼ اللولػػػػػة الػػػػػ   تج ػػػػػل ةيوػػػػػا هػػػػػ ا الف ػػػػػرةم ةو ػػػػػق 
البشػػػػػػػر ةي ػػػػػػػا و عػػػػػػػوا ةيػػػػػػػ م مػػػػػػػن سػػػػػػػيطرة ال ريػػػػػػػزة ،دػػػػػػػيو  ةػػػػػػػلؿ الف ػػػػػػػرم ومػػػػػػػن سػػػػػػػيطرة ال ػػػػػػػو  ،دػػػػػػػب 
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  ؿ البشػػػػػر   ػػػػػواد  ةػػػػػ  ا ن ػػػػػاف اسػػػػػت  ؿ ،بو يػػػػػة و ذالؿم ة ػػػػػاف مػػػػػا كػػػػػاف ال ػػػػػعيجم ومػػػػػن اسػػػػػت
مػػػػػػن انتشػػػػػػار االسػػػػػػتع ار واالةت ػػػػػػار ةػػػػػػ م ومػػػػػػن الػػػػػػرك  ورا   غلػػػػػػا  م ػػػػػػتع رات    م    ىل احلػػػػػػروب 

 العادلية 
 ال منػػػػػػػ  دلػػػػػػػا استشػػػػػػػر   ا  االسػػػػػػػتع ارم وةدػػػػػػػ  الظدػػػػػػػ  يف موروةػػػػػػػا ذرو ػػػػػػػ م الظدػػػػػػػ  اال تصػػػػػػػا   

ع  ادلف ػػػػػرين هػػػػػ ا النػػػػػارم ة ػػػػػجوا مػػػػػن ةلاحػػػػػة هػػػػػ ا الظدػػػػػ م ورةعػػػػػوا  ػػػػػوق  والظدػػػػػ  ال ياسػػػػػ م ل ػػػػػ
يصػػػػػػػيحوف ةالنػػػػػػػاس مف ارةعػػػػػػػوا هػػػػػػػ ا الظدػػػػػػػ م ةو ػػػػػػػلت ة ػػػػػػػرة االدػػػػػػػ اكية والشػػػػػػػيو،ية كعػػػػػػػ ج لف ػػػػػػػا  
النظػػػػاـ الرم ػػػػاكم وك ن ػػػػ  لدنػػػػاس مػػػػن ودػػػػ  هػػػػ ا النظػػػػاـ  وكػػػػاف ي ػػػػوف ،  ػػػػان ناةعػػػػان لػػػػو كانػػػػ  هػػػػ ا 

مسػػػػػاس ، دػػػػػ  ةطػػػػػر  يتجػػػػػاوب مػػػػػق ال را ػػػػػزم  ذف لتج ػػػػػلت الف ػػػػػرة ة ػػػػػرة  ػػػػػحيحةم وةنيػػػػػ  ،دػػػػػب 
يف دػػػػػػعا يصػػػػػػبل ممػػػػػػة ويف  ولػػػػػػة  ويػػػػػػة  دػػػػػػيف  ػػػػػػلرة الت يػػػػػػمل  ول نوػػػػػػا كانػػػػػػ  ة ػػػػػػرة  ا ئػػػػػػةم ة ػػػػػػرة 
 ياليػػػػػػةم و ػػػػػػلت كػػػػػػر  ةعػػػػػػ  لدوا ػػػػػػق ال مػػػػػػن الع ػػػػػػ م ،ػػػػػػن  عػػػػػػ  الوا ػػػػػػق مصػػػػػػلر التف ػػػػػػمل ال مو ػػػػػػق 

واحليػػػػػاةم ول نوػػػػػا مبنيػػػػػة ،دػػػػػب  التف ػػػػػمل  ولػػػػػ ليف ة دػػػػػا و ف كانػػػػػ  ة ػػػػػرة كديػػػػػة ،ػػػػػن ال ػػػػػوف وا ن ػػػػػاف
ادلػػػػػػا ة ال ،دػػػػػػب الع ػػػػػػ م و و ػػػػػػ   ليوػػػػػػا الع ػػػػػػ  ،ػػػػػػن  ريػػػػػػهل ا ح ػػػػػػاس ةادلػػػػػػا ة ال ،ػػػػػػن  ريػػػػػػهل التف ػػػػػػمل 
ةادلػػػػػػا ة  ولػػػػػػ ليف م ف ػػػػػػ  كػػػػػػ  ا  فػػػػػػاؽم ةدػػػػػػ    ػػػػػػتطق مف  تج ػػػػػػل يف دػػػػػػعا مو ممػػػػػػةم وال  ويػػػػػػ  

الرم اليػػػػػػة  ،دػػػػػػب مف  تحػػػػػػوؿ  ىل  ولػػػػػػة دػػػػػػيو،يةم ول  صػػػػػػ ل ممػػػػػػاـ التطبيػػػػػػهل  ال ك ػػػػػػا  ػػػػػػ لت الف ػػػػػػرة
 ةالتحوي  والت يمل وال  يق 

ل ػػػػػػػػل حاولػػػػػػػػ  جت ػػػػػػػػيل الف ػػػػػػػػرة يف  ب ػػػػػػػػات ادلظدػػػػػػػػومل ال يف الشػػػػػػػػعوب واامػػػػػػػػ م وحاولػػػػػػػػ  
  امػػػػػة  ولػػػػػة  ويػػػػػة   ػػػػػتطيق الت يػػػػػملم ول ػػػػػن  ،ػػػػػ   ىل   امػػػػػة  ولػػػػػة ،ادليػػػػػة مػػػػػن الطب ػػػػػات ادلظدومػػػػػةم ال 

مػػػػػ م ةل ف ػػػػػ  يف   امػػػػػة   امػػػػػة  ولػػػػػة يف دػػػػػعا يتحػػػػػوؿ  ىل ممػػػػػة   ػػػػػ  الػػػػػل،وة رسػػػػػالة لدشػػػػػعوب اا
اللولػػػػػػة العادليػػػػػػةم ويف  غلػػػػػػا  اللولػػػػػػة ال ويػػػػػػة الػػػػػػ   دػػػػػػيف  ػػػػػػوة الت يػػػػػػمل    دلػػػػػػا ا توػػػػػػل ادلف ػػػػػػر لينػػػػػػل يف 
 ف ػػػػػمل هػػػػػ ا الف ػػػػػرةم ودلػػػػػ  اسػػػػػتحالة  غلػػػػػا  اللولػػػػػة العادليػػػػػة مػػػػػن الطب ػػػػػات ادلظدومػػػػػة يف العػػػػػالم  ػػػػػاؿ 

العادليػػػػػة واللولػػػػػة العادليػػػػػةم ك رحدػػػػػة مػػػػػن  ة غلػػػػػا  اللولػػػػػة الشػػػػػيو،ية يف م ػػػػػاف  نطدػػػػػهل منػػػػػ   غلػػػػػا  الثػػػػػورة
مراحػػػػ  ال ػػػػمل  ول نػػػػ  ةػػػػلؿ مف يعيػػػػل النظػػػػر يف الف ػػػػرة كدوػػػػا دلػػػػا ووػػػػر مػػػػن ي ػػػػل  طئوػػػػام سػػػػار ،دػػػػب 
نفػػػػػػ  الف ػػػػػػرةم وحصػػػػػػر ا توػػػػػػا ا يف كيفيػػػػػػة ال ػػػػػػمل هبػػػػػػام   منػػػػػػ  ةػػػػػػلؿ مف غلعػػػػػػ  دػػػػػػعبة ػل ػػػػػػ  الف ػػػػػػرة 

 ب ػػػػػػة ادلظدػػػػػػوملم و عدوػػػػػػا  ػػػػػػتح    ليتحػػػػػػوؿ  ىل  ولػػػػػػة   ػػػػػػ  الػػػػػػل،وة  ىل العػػػػػػالم  ػػػػػػ  الف ػػػػػػرة  ىل
يف الظػػػػػػػادللم ةػػػػػػػل فهل يف  طبيػػػػػػػهل الف ػػػػػػػػرةل م فػػػػػػػهل يف رةػػػػػػػق الظدػػػػػػػ  كديػػػػػػػػان ،ػػػػػػػن الظػػػػػػػادللم وم فػػػػػػػػهل يف 
 غلػػػػػػا  الثػػػػػػورة العادليػػػػػػة  ودلػػػػػػا  ػػػػػػا   ديفتػػػػػػ  سػػػػػػتالل اسػػػػػػت ر هػػػػػػ ا ا  فػػػػػػاؽ واسػػػػػػتفح م حػػػػػػ   ولػػػػػػ  

ة دػػػػػيو،ية    دلػػػػػا  ػػػػػا   دفػػػػػا  اللولػػػػػة الشػػػػػيو،ية  ىل  ولػػػػػة روسػػػػػية ك ا،ػػػػػلة لدف ػػػػػرة الشػػػػػيو،يةم ال  ولػػػػػ
سػػػػػػتالل اسػػػػػػت ر   فػػػػػػاؽ الف ػػػػػػرة وزا  اسػػػػػػتفحاؿ  وذلػػػػػػام ةصػػػػػػارت اللولػػػػػػة الروسػػػػػػية الػػػػػػ  هػػػػػػ   ا،ػػػػػػلة 
لدشػػػػػيو،يةم  ولػػػػػة روسػػػػػية  يصػػػػػريةم  ت ػػػػػ  الشػػػػػيو،ية م اة لفػػػػػرض ال ػػػػػيطرة وة ػػػػػو النفػػػػػوذ  وةػػػػػ ليف ل 
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العػػػػػال مػػػػػن الظدػػػػػ  ال ياسػػػػػ  ي ػػػػػن لدف ػػػػػرة الػػػػػ   ػػػػػا ت  عػػػػػار الرم اليػػػػػة و ارهبػػػػػام م  مَػػػػػر يف  ن ػػػػػاذ 
والظدػػػػػ  اال ت ػػػػػا، م ةػػػػػ  ،دػػػػػب الع ػػػػػ  شلػػػػػا  ػػػػػا ت مػػػػػن م دػػػػػ  الف ػػػػػرةم ةػػػػػ ف الف ػػػػػرة الرم اليػػػػػة  ػػػػػل 
 ويػػػػػ م وزا  انتشػػػػػارهام وزا ت  ػػػػػلرة ،دػػػػػب الػػػػػتح   واالسػػػػػت  ؿم ةػػػػػ ف الػػػػػلوؿ الػػػػػ   عتن وػػػػػا ل  عػػػػػل 

العػػػػػػيه  دػػػػػػعوهبا   ػػػػػػ  مػػػػػػن الظدػػػػػػ م ةػػػػػػ  است ػػػػػػاغت  ةف ػػػػػػ  مػػػػػػا ا ػػػػػػطنق شلػػػػػػا ي ػػػػػػ ب ةرةػػػػػػق م ػػػػػػتو 
ادلػػػػػػػػا  م والشػػػػػػػػعوب واامػػػػػػػػ  ادل ػػػػػػػػتع رة لدػػػػػػػػلوؿ الرم اليػػػػػػػػة  ػػػػػػػػل هػػػػػػػػلمت  ػػػػػػػػجتوا مػػػػػػػػن االسػػػػػػػػتع ار 
و ػػػػػػػػػػارت   ػػػػػػػػػػمل يف ركاةػػػػػػػػػػ  ميف سػػػػػػػػػػارم و ػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػيطر   ونفػػػػػػػػػػوذا ةاالسػػػػػػػػػػت  الت ادلزيفػػػػػػػػػػة والػػػػػػػػػػلوؿ 

 ال ر ونيةم وو و  مظاهر احل   وال دطاف 
 ػػػػػػرف الثػػػػػػامن ،شػػػػػػر ولػػػػػػ ليف لػػػػػػي  غريبػػػػػػان مف يظػػػػػػ  العػػػػػػال يػػػػػػرزح  ػػػػػػ  هػػػػػػ ا الشػػػػػػ ا  منػػػػػػ  ال

حػػػػػػػ  اعف  ةػػػػػػػ ف الف ػػػػػػػرة الػػػػػػػ   ػػػػػػػتح   ةيػػػػػػػ  هػػػػػػػ  الف ػػػػػػػرة الرم اليػػػػػػػةم وحػػػػػػػ  ادل ػػػػػػػ اة ةاالدػػػػػػػ اكيةم 
والػػػػلوؿ الػػػػ   ػػػػتح   ةيػػػػ  هػػػػ  نف ػػػػوا الػػػػلوؿ الػػػػ   ط ػػػػق ةاسػػػػت  ل  وة ػػػػو النفػػػػوذ ،ديػػػػ م حػػػػ  ولػػػػو 

ومػػػػػن سػػػػػيطرة  يػػػػػ  ةالػػػػػلوؿ االدػػػػػ اكية  ومػػػػػا ل ينعتػػػػػهل هػػػػػ ا العػػػػػال مػػػػػن اسػػػػػتعبا  هػػػػػ ا الف ػػػػػرة لػػػػػ م 
الػػػػػػػلوؿ الطامعػػػػػػػة ةيػػػػػػػ  وادلت د دػػػػػػػة النفػػػػػػػوذ يف دػػػػػػػعوة  وةػػػػػػػ  ام ة نػػػػػػػ  ال ممػػػػػػػ  لػػػػػػػ  ةػػػػػػػالتحرر واالنعتػػػػػػػاؽ  
ولػػػػػػ ليف ةػػػػػػ ف وا ػػػػػػا ادلف ػػػػػػرين يف العػػػػػػالم ووا ػػػػػػا ادل دصػػػػػػل ةيػػػػػػ م مف يع دػػػػػػوا لتحريػػػػػػر هػػػػػػ ا العػػػػػػال 

 من ادلبلم الرم اكم ومف ين  وا من ةراَن اللوؿ الطامعة ةي  
لتحريػػػػر العػػػػال و ن ػػػػاذا ةوػػػػو سػػػػبي  واحػػػػل لػػػػي  غػػػػملم وهػػػػو  غلػػػػا  ة ػػػػرة   ممػػػػا مػػػػا هػػػػو ال ػػػػبي 

كديػػػػػػػة ،ػػػػػػػن ال ػػػػػػػوف وا ن ػػػػػػػاف واحليػػػػػػػاةم   ػػػػػػػوف ، يػػػػػػػلة سياسػػػػػػػية و ا،ػػػػػػػلة ة ريػػػػػػػةم وو وػػػػػػػة نظػػػػػػػر يف 
احليػػػػاةم مبنيػػػػػة ،دػػػػب الع ػػػػػ م  ا،دػػػػػة ادلػػػػا ة مو ػػػػػق التف ػػػػمل ال مصػػػػػلر التف ػػػػػمل  هػػػػ ا الف ػػػػػرة ال ديػػػػػةم 

ية هػػػػػػ  وحػػػػػػلها الػػػػػػ   ن ػػػػػػ  العػػػػػػال مػػػػػػن الظدػػػػػػ  الػػػػػػ   يػػػػػػرزح مو ،دػػػػػػب اا ػػػػػػل هػػػػػػ ا الع يػػػػػػلة ال ياسػػػػػػ
  ت م ومن ال يطرة واالست  ؿ والنفوذ ال   يتح   ةي  

 
 واجب األمة اإلسالمية

 ف اامػػػػػة ا سػػػػػ ميةم وهػػػػػػ   عتنػػػػػهل الع يػػػػػلة ا سػػػػػػ ميةم ة ػػػػػرة كديػػػػػة ،ػػػػػػن ال ػػػػػوف وا ن ػػػػػػاف 
ر معينػػػػػة يف احليػػػػػاةم غلػػػػػا ،ديوػػػػػا واحليػػػػػاةم ، يػػػػػلة سياسػػػػػيةم  ا،ػػػػػلة ة ريػػػػػةم  يػػػػػا ة ة ريػػػػػةم و وػػػػػة نظػػػػػ

وهػػػػ   ػػػػر  العػػػػال كدػػػػ م وهػػػػ  معػػػػ  كػػػػ ليفم يت ػػػػبو هػػػػ ا الت ػػػػبوم يػػػػرزح  ػػػػ  نػػػػمل الظدػػػػ  ال ياسػػػػ  
واال تصػػػػػػػا  م وؼل ػػػػػػػػق لعبو يػػػػػػػػة  ػػػػػػػػوة غا ػػػػػػػػةم ويػػػػػػػػئن  ػػػػػػػػ  كػػػػػػػػاةوس الشػػػػػػػػ ا  واالسػػػػػػػػتعبا  وا ذالؿم 

ت ال ػػػػػػ ؿ ة نػػػػػػ  ةػػػػػػرض ،ديوػػػػػػا مف  ل ػػػػػػ  ،دػػػػػػب ،ا  وػػػػػػا مو ػػػػػػة  ن ػػػػػػاذ العػػػػػػالم و  را ػػػػػػ  مػػػػػػن ود ػػػػػػا
والت ػػػػػدي م  ىل نػػػػػور اذلػػػػػل م وسػػػػػعا ة احليػػػػػاة  ة دػػػػػا و ف كػػػػػاف رازحػػػػػة  ػػػػػ  نػػػػػمل ال ػػػػػوة ال ا ػػػػػةم ة نػػػػػ  
ل يعػػػػػػل  ػػػػػػا زان ذلػػػػػػا مف  ف ػػػػػػر يف نف ػػػػػػوا ةح ػػػػػػام ةػػػػػػ ف اانانيػػػػػػة ةعيػػػػػػلة ، ػػػػػػا  عتن ػػػػػػ  مػػػػػػن ، ا ػػػػػػلم 
وغريبػػػػػػة ،دػػػػػػب مػػػػػػػا   دػػػػػػ  يف َنايػػػػػػػا نف ػػػػػػوا ويف  ػػػػػػػ ي  ةطا هػػػػػػا مػػػػػػػن  ػػػػػػي  ومة ػػػػػػػار  لػػػػػػ ليف غلػػػػػػػا مف 
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 ف ػػػػػػر يف  ن ػػػػػػاذ العػػػػػػػال مػػػػػػق  ن ػػػػػػاذ نف ػػػػػػػوام ومف   ػػػػػػطدق  و ػػػػػػة  ريػػػػػػػر العػػػػػػال ال ةنف ػػػػػػوا وحػػػػػػػلها  
ة دػػػػػػا  ػػػػػػز  مػػػػػػن هػػػػػػ ا العػػػػػػالم وهػػػػػػ  و ػػػػػػلت مػػػػػػن م ػػػػػػ  هػػػػػػل  البشػػػػػػرم وةعػػػػػػل مف ا،تن ػػػػػػ  ، يػػػػػػلة 
ا سػػػػػػػ ـم  ػػػػػػػػار ةر ػػػػػػػػان ،ديوػػػػػػػػا مف  ن ػػػػػػػػ  ا ن ػػػػػػػػانية مػػػػػػػػن الشػػػػػػػػ ا م ومف لدػػػػػػػػ  البشػػػػػػػػر مػػػػػػػػن الظدػػػػػػػػ  

 واالستعبا  والتعاسةم ومن ا ذالؿ 
 ف اامػػػػػػػة ا سػػػػػػػ مية  عتنػػػػػػػهل ة ػػػػػػػرة مساسػػػػػػػية ،ػػػػػػػن احليػػػػػػػاةم ة ػػػػػػػرة سياسػػػػػػػيةم و عتنػػػػػػػهل  ري ػػػػػػػة 
لتنفيػػػػػػ  هػػػػػػ ا الف ػػػػػػرة يف احليػػػػػػاة  و ذا مد ػػػػػػ  ممػػػػػػة الف ػػػػػػرة الصػػػػػػحيحة مػػػػػػق  ري توػػػػػػام ة دػػػػػػا وال دػػػػػػيف 
  ػػػػوف مهػػػػ ن  ،طػػػػا  اخلػػػػمل و  ػػػػوف مهػػػػ ن حل ػػػػ   يػػػػا ة هػػػػ ا الف ػػػػرة  ولػػػػ ليف ةػػػػ ف اامػػػػة ا سػػػػ ميةم 

ي ػػػػػػ   ػػػػػػا رة ،دػػػػػػب النو ػػػػػػة الصػػػػػػحيحة ةح ػػػػػػام ةػػػػػػ  هػػػػػػ   ػػػػػػا رة ،دػػػػػػب ذلػػػػػػيفم و،دػػػػػػب مف   ػػػػػػوف ل
مصػػػػػػلران لد ػػػػػػمل ل ملهػػػػػػام و،دػػػػػػب  ػػػػػػ  هػػػػػػ ا الف ػػػػػػرة لدنػػػػػػاس   يػػػػػػا ة ة ريػػػػػػة وو وػػػػػػة نظػػػػػػر يف احليػػػػػػاة  
وةالتػػػػػػػػاك هػػػػػػػػ   ػػػػػػػػا رة ،دػػػػػػػػب حػػػػػػػػ  مشػػػػػػػػ دة العػػػػػػػػال  و،دػػػػػػػػب  ن ػػػػػػػػاذا شلػػػػػػػػا يػػػػػػػػ    ةيوػػػػػػػػا مػػػػػػػػن الشػػػػػػػػ ا  

 ا س مية  ىل الشعوب واام  واالستعبا  وال ؿ  ي   الل،وة 
 ف اامػػػػػػة ا سػػػػػػ مية ل   دػػػػػػا يف  ارؼلوػػػػػػا مػػػػػػن ميػػػػػػة ممػػػػػػةم ولػػػػػػن   دػػػػػػا مطد ػػػػػػان يف  ػػػػػػرا،وا 
مػػػػػػق الشػػػػػػعوب واامػػػػػػ  مو ػػػػػػا كانػػػػػػ   ػػػػػػوة  دػػػػػػيف الشػػػػػػعوب واامػػػػػػ  ولػػػػػػ ليف ةوػػػػػػ   ػػػػػػا رة ،دػػػػػػب  ن ػػػػػػاذ 

رب العػػػػػػال مو ػػػػػػا كانػػػػػػ   ػػػػػػوة الػػػػػػلوؿ ادل ػػػػػػيطرة ،ديػػػػػػ   ممػػػػػػا مػػػػػػا حصػػػػػػ  يف احلػػػػػػروب الصػػػػػػديبية مػػػػػػن حػػػػػػ
اسػػػػػت رت مكثػػػػػر مػػػػػن  ػػػػػرفم ة نػػػػػ  ةػػػػػوؽ مف النصػػػػػر النوػػػػػا   كػػػػػاف لد  ػػػػػد لم ةػػػػػ ف اامػػػػػة ا سػػػػػ مية ل 
 صػػػػػارع ال ػػػػػرب ةو ػػػػػػفوا ممػػػػػة  سػػػػػ ميةم و ف كانػػػػػػ  الشػػػػػعوب ااوروةيػػػػػة  ػػػػػػل اسػػػػػتنفرت كدوػػػػػا  ارةػػػػػػة 
اامػػػػػػػة ا سػػػػػػػ مية  ةػػػػػػػ ف الوا ػػػػػػػق هػػػػػػػو مف احلػػػػػػػرب كانػػػػػػػ  زلصػػػػػػػورة يف ةػػػػػػػ   الشػػػػػػػاـ ومصػػػػػػػرم والػػػػػػػ ين 

مهػػػػ  الشػػػػاـ ومصػػػػرم والػػػػ ين انتصػػػػروا هػػػػ  مهػػػػ  الشػػػػاـ ومصػػػػر  ممػػػػا اامػػػػة ا سػػػػ مية ة ػػػػل  حػػػػارةوا هػػػػ 
كانػػػػػ  موز،ػػػػػػة  ىل واليػػػػػات  شػػػػػػب  الػػػػػلوؿم ول   ػػػػػػن خلديفػػػػػة ادل ػػػػػػد ل ال ػػػػػيطرة ال امدػػػػػػة ،دػػػػػب هػػػػػػ ا 
الواليػػػػاتم ةدػػػػػ   ػػػػل   اامػػػػػة ا سػػػػػ مية يف حػػػػرب مػػػػػق الصػػػػديبيلم و ظلػػػػػا   دػػػػػ  ةػػػػ   الشػػػػػاـ وةػػػػػ   

انػػػػػػ  ةػػػػػػا   الواليػػػػػػاتم غػػػػػػمل مشػػػػػػ كة يف هػػػػػػ ا احلػػػػػػربم اف الػػػػػػوالة اع ػػػػػػرينم مصػػػػػػر لػػػػػػي  غػػػػػػمل  وك
ةػػػػػوؽ كػػػػػود  مشػػػػػ ولل ة كيػػػػػز سػػػػػدطاد م ةػػػػػ د  كػػػػػانوا يػػػػػروف مف  وػػػػػا  ال فػػػػػار ةػػػػػرض ،دػػػػػب ال فايػػػػػة  
ومف ةػػػػػػ   الشػػػػػػاـ وةػػػػػػ   مصػػػػػػر كاةيػػػػػػػة لصػػػػػػل ال فػػػػػػار ،ػػػػػػن ةػػػػػػػ   ا سػػػػػػ ـ  وكانػػػػػػ  كاةيػػػػػػة ةالفعػػػػػػػ م 

لم و ػػػػػػػر  الصػػػػػػػديبيوف مػػػػػػػن مصػػػػػػػر وةػػػػػػػ   الشػػػػػػػاـ ور عػػػػػػػ  ولػػػػػػػ ليف كػػػػػػػاف النصػػػػػػػر النوػػػػػػػا   لد  ػػػػػػػد 
 سيطرة ا س ـ  ىل ه ا الب   

وممػػػػػػػػا مػػػػػػػػا حصػػػػػػػػ  يف احلػػػػػػػػرب العادليػػػػػػػػة ااوىلم ة دػػػػػػػػا ل   ػػػػػػػػن حرةػػػػػػػػان  ػػػػػػػػديبية  ػػػػػػػػل اامػػػػػػػػة 
ا سػػػػػػ ميةم و ف كانػػػػػػ  يف  واةعوػػػػػػا اخلفيػػػػػػة جتػػػػػػاا ةػػػػػػ   ا سػػػػػػ ـ مدػػػػػػل مػػػػػػن احلػػػػػػرب الصػػػػػػديبية ااوىل 

  ذلػػػػػيف مف  صلدػػػػػػ ا وحدفا هػػػػػػا   دػػػػػ  احلػػػػػػرب العادليػػػػػة ااوىل  ػػػػػػل مدلانيػػػػػػام ومكثػػػػػر ،  ػػػػػػان ومدػػػػػل  ػػػػػػلَملان 
واللولػػػػػة العث انيػػػػػػة   دػػػػػ  احلػػػػػػرب  ىل  انػػػػػا مدلانيػػػػػػام ةوػػػػػػ  حػػػػػرب ةػػػػػػل  وؿ موروةػػػػػا ادػػػػػػ ك  ةيوػػػػػػا 
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اللولػػػػػػة العث انيػػػػػػةم ولػػػػػػ ليف ل  عت هػػػػػػا اامػػػػػػة ا سػػػػػػ مية مدػػػػػػا حػػػػػػرب  ػػػػػػلهام ول  شػػػػػػ ؾ ةيوػػػػػػا اامػػػػػػة 
ةيوػػػػػػا ادل ػػػػػػد وف اذلنػػػػػػو  مػػػػػػق اجلػػػػػػيه ال يطػػػػػػاينم وادػػػػػػ  وا مف ال ػلػػػػػػارةوا  ا سػػػػػػ مية  ولػػػػػػ ليف ادػػػػػػ ؾ

ادل ػػػػد ل  وادػػػػ ؾ ةيوػػػػا  ىل  انػػػػا ا صلديػػػػػز ال ثػػػػمل مػػػػن ةػػػػ   العػػػػرب ومػػػػػن ر ػػػػاؿ العػػػػرب مػػػػق مدػػػػػ  
يف مجوػػػػػػػرق  م ػػػػػػػػد وفم و ف كػػػػػػػػانوا  ػػػػػػػػل ادػػػػػػػػ كوا  ػػػػػػػ  ،امػػػػػػػػ  الت ػػػػػػػػدي  ول ن الػػػػػػػػ   سػػػػػػػػو  هػػػػػػػػ ا 

 اامة ا س مية الت دي  هو ،لـ ووور مدا حرب  ل 
ةاامػػػػػػة ا سػػػػػػ مية ل   دػػػػػػا يف  ارؼلوػػػػػػا مطد ػػػػػػان ةو ػػػػػػفوا ممػػػػػػة  سػػػػػػ ميةم وكانػػػػػػ   ع ػػػػػػل ذلػػػػػػا 
رايػػػػػػة النصػػػػػػر ادلػػػػػػطزر يف مجيػػػػػػق ااح ػػػػػػاب الػػػػػػ  حارةػػػػػػ  ةيوػػػػػػا ةو ػػػػػػفوا ممػػػػػػة  سػػػػػػ ميةم وةتحػػػػػػ  مكثػػػػػػر 

ا ػػػػػراؼ  ةػػػػ   العػػػػال ال ػػػػػل  الػػػػ   كػػػػاف معروةػػػػػان حينئػػػػ م ومو ػػػػػلت هػػػػ ا العػػػػال ا سػػػػػ م  ادل امػػػػ  ا
ولػػػػػ ليف ةػػػػػ ف اامػػػػػة ا سػػػػػ مية  ذا و فػػػػػ  ممػػػػػة  سػػػػػ ميةم ة دػػػػػا  ػػػػػا رة ،دػػػػػب  ن ػػػػػاذ العػػػػػال مػػػػػن هػػػػػػ ا 

 ال و  الشريرة ال   تح   ةي  و ت دو ،دي  و  ي   ملواف الش ا  وال ؿ واالستعبا  
 ػػػػػػل يت ػػػػػػا ؿ ال ثػػػػػػملوف  ػػػػػػا دل   ف اامػػػػػػة ا سػػػػػػ مية  ا ػػػػػػعة ك ػػػػػػا ر العػػػػػػال ذلػػػػػػ ا ال ػػػػػػو  

و ػػػػػ وؽ مػػػػػا ي و ػػػػػ  سػػػػػا ر النػػػػػاس مػػػػػن ال ػػػػػيطرة والشػػػػػ ا  والػػػػػ ؿ واالسػػػػػتعبا م و فػػػػػرض ،ديوػػػػػا الشػػػػػريرةم 
مػػػػػػػا يفػػػػػػػرض ،دػػػػػػػب سػػػػػػػا ر النػػػػػػػاس مػػػػػػػن ال ػػػػػػػيطرة جب يػػػػػػػق منوا،وػػػػػػػام ال ياسػػػػػػػية واال تصػػػػػػػا ية والث اةيػػػػػػػةم 
وحػػػػػ  الع ػػػػػ رية يف ةعػػػػػ  ااحيػػػػػاف  ةػػػػػلحر  مف يطدػػػػػا منوػػػػػا  ريػػػػػر نف ػػػػػوا مػػػػػن ال ػػػػػيطرة والنفػػػػػوذ 

ر غملهػػػػػػام وهػػػػػػ  محػػػػػػوج النػػػػػػاس لدتحريػػػػػػرت ،دػػػػػػب مدػػػػػػا و ػػػػػػل  ػػػػػػررت ةعػػػػػػ ن مو ال مف يطدػػػػػػا منوػػػػػػا  ريػػػػػػ
سػػػػػارت يف  ريػػػػػهل التحريػػػػػر ةػػػػػ ف م ار،ػػػػػة ال ػػػػػو  الشػػػػػريرة مكػػػػػ  مػػػػػن  ػػػػػلرقام ة يػػػػػج ي ػػػػػوف يف  ػػػػػلرقا 

 مف  صارع ه ا ال و ت
 ػػػػػػل يت ػػػػػػا ؿ ال ثػػػػػػملوف هػػػػػػ ا الت ػػػػػػا ؿم و ػػػػػػل ي ػػػػػػلؿ ال ثػػػػػػملوف هػػػػػػ ا ال ػػػػػػطاؿم ول ػػػػػػن ذلػػػػػػيف 

 وػػػػػ  لطبيعػػػػػة ادل ػػػػػد لم و،ػػػػػلـ   راؾ دلػػػػػل   ػػػػػوة ا سػػػػػ ـ يف الصػػػػػراعم  ذا حصػػػػػ   ظلػػػػػا هػػػػػو نتيجػػػػػة 
ةػػػػػػػوؽ كونػػػػػػػ  م الطػػػػػػػة مو   ػػػػػػػدي ن  ممػػػػػػػا كونػػػػػػػ  م الطػػػػػػػة مو   ػػػػػػػدي نم ةػػػػػػػ ف ال ػػػػػػػاةر ادل ػػػػػػػتع رم العػػػػػػػلو 
الدػػػػػلو م مػػػػػن مجدػػػػػة مسػػػػػاليب  الت ػػػػػديدية مف يشػػػػػ   اامػػػػػة ةتحريػػػػػر نف ػػػػػوا حػػػػػ  منػػػػػ  لصػػػػػرةوا ،ػػػػػن  ػػػػػ  

ؿ  وامػػػػػة مػػػػػن ااة ػػػػػار واا، ػػػػػاؿ لدتحريػػػػػر  ػػػػػط    ىل زيػػػػػا ة  يو هػػػػػا رسػػػػػالتوا لدعػػػػػالم ويو عوػػػػػا يف حبػػػػػا
ال  ىل حدوػػػػػػػػػام و ىل  ثبيػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػيطر   ،ديوػػػػػػػػػا ال  ىل  ريرهػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػيطر   ونفػػػػػػػػػوذام ولػػػػػػػػػ ليف ةػػػػػػػػػ ف 
انشػػػػػ اؿ اامػػػػػة ةنف ػػػػػوا ،ػػػػػن  ػػػػػ  الػػػػػل،وة  ىل العػػػػػال  ن ػػػػػاذام هػػػػػو وسػػػػػيدة مػػػػػن وسػػػػػا    ػػػػػرةوا ،ػػػػػن 

يطرةم و طويػػػػ  ممػػػػل ة ا وػػػػا ةػػػػوؽ ةػػػػ   ا سػػػػ ـ  ومػػػػن  ،وقػػػػام ووسػػػػيدة مػػػػن وسػػػػا    ثبيػػػػ  هػػػػ ا ال ػػػػ
هنػػػػػا كػػػػػاف مػػػػػن اخلطػػػػػل واخلطػػػػػر ،دػػػػػب اامػػػػػة مف  نشػػػػػ   ةنف ػػػػػوا ،ػػػػػن  ،وقػػػػػام ومف يدويوػػػػػا دػػػػػلدا ،ػػػػػن 

 الع    ن اذ ة  ا ن اف  
وممػػػػػػا كونػػػػػػ   وػػػػػػ ن ةطبيعػػػػػػة ادل ػػػػػػد ل و،ػػػػػػلـ   راؾ دلػػػػػػل   ػػػػػػوة ا سػػػػػػ ـم ةػػػػػػ ف ا سػػػػػػ ـ  ذا 

 يػػػػػػػلةم وو ػػػػػػػلت ة ر ػػػػػػػ  يف الػػػػػػػنف  البشػػػػػػػريةم حولػػػػػػػ  ا ن ػػػػػػػاف  ىل حػػػػػػػ  مػػػػػػػن ا ن ػػػػػػػاف يف مركػػػػػػػز الع
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دػػػػ   م ػػػػو  مػػػػن ال ػػػػوةم وم ػػػػب مػػػػن ال ػػػػ وم وم،دػػػػب كعبػػػػان مػػػػن الفرسػػػػاف واحل  ػػػػا  وادلف ػػػػرين  وال 
م ؿ ،دػػػػػػػػب ذلػػػػػػػػيف مػػػػػػػػن ن ػػػػػػػػ  الع يػػػػػػػػلة ا سػػػػػػػػ مية لدعػػػػػػػػرب والعجػػػػػػػػ م مػػػػػػػػن دػػػػػػػػعوب و با ػػػػػػػػ   ىل ممػػػػػػػػة 

جترةػػػػػػػة احلػػػػػػػروب الصػػػػػػػديبية كشػػػػػػػف  ، ػػػػػػػا يف  ،ظي ػػػػػػػة   تعػػػػػػػل الػػػػػػػ ر  و تبػػػػػػػوم ال  ػػػػػػػة يف الو ػػػػػػػو     اف
 بيعػػػػة ادل ػػػػػد ل مػػػػػن  ػػػػػوة  ار ػػػػػة  نػػػػػزؿ ،دػػػػػب ادل ػػػػد  ةجػػػػػلةم  ن دػػػػػ  مػػػػػن ،بػػػػػل  ىل سػػػػػيلم ومػػػػػن موػػػػػزـو 
 ىل منتصػػػػػرم ومػػػػػن مسػػػػػف   رؾ االضلطػػػػػاط  ىل م،دػػػػػب  ر ػػػػػات العدػػػػػب واوػػػػػل  ومػػػػػا نػػػػػور الػػػػػلين زن ػػػػػ م 

و ػػػػػاصم ،دػػػػػب مػػػػػا يفصػػػػػ  ةػػػػػل و ػػػػػ ح الػػػػػلين اايػػػػػويم  ال مثػػػػػ   الػػػػػل ةػػػػػن الوليػػػػػلم وسػػػػػعل ةػػػػػن مي 
 ػػػػػػػلر ا سػػػػػػػ ـ واحلػػػػػػػروب الصػػػػػػػديبية مػػػػػػػن ةوا ػػػػػػػ  الػػػػػػػزمنم وسلتدػػػػػػػج ااحػػػػػػػلاث  ةل ػػػػػػػالة ادل ػػػػػػػد ل 
م ػػػػػالة م، ػػػػػهل مػػػػػن الػػػػػزمنم ومَبػػػػػ  مػػػػػن الثبػػػػػات ممػػػػػاـ احلػػػػػلَاف  ةطبيعػػػػػتو   بيعػػػػػة اا ػػػػػي م واا ػػػػػي  
يظػػػػػػ  م ػػػػػػي ن مو ػػػػػػا حل ػػػػػػ  مػػػػػػن  ػػػػػػوعم ومو ػػػػػػا نالػػػػػػ  مػػػػػػن ، ػػػػػػج وا ػػػػػػطوا   ةوػػػػػػ ا ا سػػػػػػ ـ الػػػػػػ   

فعػػػػػػ  يف النف ػػػػػػية هػػػػػػ ا الفعػػػػػػ م والػػػػػػ   يو ػػػػػػل اا ػػػػػػالة يف اجليػػػػػػ  الػػػػػػ   يعتن ػػػػػػ  وػل دػػػػػػ م ويع  وػػػػػػا ي
يف اا يػػػػػاؿ مو ػػػػػا  ػػػػػاؿ الػػػػػزمنم ومو ػػػػػا حصػػػػػ  مػػػػػن ركػػػػػو   ةػػػػػ ف مػػػػػل   ػػػػػلَملا يتجػػػػػاوز ر يػػػػػة البصػػػػػرم 
ويتجػػػػػاوز ر يػػػػػا البصػػػػػملة وا  راؾم ةدػػػػػب يتجػػػػػاوز ر يػػػػػا الػػػػػر   وااحػػػػػ ـ  ولػػػػػ ليف ال يطدػػػػػا مػػػػػن اامػػػػػة 

ة مف  ػػػػػػػػرر نف ػػػػػػػػوام و ظلػػػػػػػػا يطدػػػػػػػػا منوػػػػػػػػا مف   ػػػػػػػػ  الػػػػػػػػل،وة ا سػػػػػػػػ مية  ىل العػػػػػػػػال لنشػػػػػػػػر ا سػػػػػػػػ مي
اذلػػػػل  ةيػػػػ م و ن ػػػػاذا شلػػػػا ػليػػػػهل ةػػػػ  مػػػػن سػػػػيطرة وذؿ واسػػػػتعبا م وودػػػػ  وكفػػػػر و ػػػػ ؿ  ومػػػػن هنػػػػا كػػػػاف 
لزامػػػػػػػان مف يطدػػػػػػػا مػػػػػػػن اامػػػػػػػة  ن ػػػػػػػاذ النػػػػػػػاسم ال مف  ػػػػػػػرر نف ػػػػػػػوا ة ػػػػػػػو  ة دػػػػػػػا م ػػػػػػػطولة ،ػػػػػػػن النػػػػػػػاس 

 ل  ةل ة  ا ن اف وم طولة ،ن نشر اذل
ممػػػػػػا كيػػػػػػج  ػػػػػػرر نف ػػػػػػوا و ن ػػػػػػ  النػػػػػػاسم ةػػػػػػ ف ذلػػػػػػيف غلػػػػػػا مف   يػػػػػػ  ااةعػػػػػػاؿ الفعالػػػػػػةم ال 
اا ػػػػػػػواؿ ادل توةػػػػػػػةم واا، ػػػػػػػاؿ العظي ػػػػػػػةم ال ااة ػػػػػػػار ادل ػػػػػػػطرة  غلػػػػػػػا مف يػػػػػػػراا النػػػػػػػاس كا نػػػػػػػانم ال مف 

 ـ ي ػػػػػاؿ ذلػػػػػ  كيػػػػػج ي ػػػػػوف  ومف يفو ػػػػػوا مػػػػػن ل ػػػػػة ا سػػػػػ ـ الػػػػػ    ػػػػػطر ةعػػػػػاالنم ومػػػػػن هػػػػػل  ا سػػػػػ
الػػػػ   يشػػػػق ،دػػػػب النػػػػاس نػػػػوران و ػػػػيا ان  ةال ػػػػطاؿ لػػػػي  ،ػػػػن ال يػػػػجم و ظلػػػػا ال ػػػػطاؿ ،ػػػػن الر يػػػػةم ،ػػػػن 

 ااةصار والر يةم و،ن مشاهلة الوا ق ال   سي وف مك  من اخلياؿ 
 ف شلػػػػػػا غلػػػػػػا ،دػػػػػػب النػػػػػػاس وال سػػػػػػي ا ادل ػػػػػػد ل مف يػػػػػػلركوا مف اامػػػػػػة ا سػػػػػػ مية م ػػػػػػو  مػػػػػػن 

ل اَنػػػػػػل  محػػػػػػلعلا مدػػػػػػا  دػػػػػػيف ة ػػػػػػرة كديػػػػػػة ،ػػػػػػن ال ػػػػػػوف  ػػػػػػو  الشػػػػػػر مو ػػػػػػا ا ت عػػػػػػ م وذلػػػػػػيف ل ػػػػػػبب
وا ن ػػػػػػػاف واحليػػػػػػػاة ال ؽلد وػػػػػػػا محػػػػػػػل غملهػػػػػػػام وهػػػػػػػ  ة ػػػػػػػرة  يناميػػػػػػػة  بػػػػػػػارةم وهػػػػػػػ  يف نفػػػػػػػ  الو ػػػػػػػ  
 عطػػػػػػػ  الصػػػػػػػورة احل ي يػػػػػػػة ،ػػػػػػػن العػػػػػػػالم و،ػػػػػػػن النػػػػػػػاسم و،ػػػػػػػن الػػػػػػػلوؿم و،ػػػػػػػن اوت عػػػػػػػاتم و عطػػػػػػػ  يف 

انػػػػػػ م ولػػػػػػ ليف لػػػػػػي  غريبػػػػػػػان نفػػػػػػ  الو ػػػػػػ  الطري ػػػػػػة الصػػػػػػحيحة لدت دػػػػػػا ،دػػػػػػب  وؿ ال فػػػػػػر مو ػػػػػػا ك
،دػػػػػب مػػػػػن ؽلدػػػػػيف هػػػػػ ا الف ػػػػػرة ال ديػػػػػة مف   ػػػػػوف  ػػػػػواا  ػػػػػو  ال   دػػػػػا  َانيوػػػػػا  مف اامػػػػػة ا سػػػػػ مية 
 دػػػػػػػيف مػػػػػػػن ال ػػػػػػػو  ادلا يػػػػػػػة مػػػػػػػا ال ؽلد ػػػػػػػ  سػػػػػػػواهام وهػػػػػػػ   ػػػػػػػو   بػػػػػػػارة ها دػػػػػػػة ال  صػػػػػػػ  ميػػػػػػػة  ػػػػػػػوة  ىل 
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لصػػػػػراع م ػػػػػتواهام وهػػػػػ  مد وػػػػػا و ػػػػػ   صػػػػػرةوا ولػػػػػ ليف ةػػػػػ ف النصػػػػػر م فػػػػػوؿ ذلػػػػػا مو ػػػػػا كػػػػػاف و ػػػػػق ا
 ال    ل   ةي م ومو ا كان  ال و  ال   صار،وا 

 ف ادلو ػػػػػوع هػػػػػو مو ػػػػػوع واحػػػػػل لػػػػػي  غػػػػػملم مال وهػػػػػو اامػػػػػة ا سػػػػػ مية  ةاامػػػػػة ا سػػػػػ مية 
مػػػػػػ   ركػػػػػػ  كػػػػػػاف التحريػػػػػػر ومػػػػػػ  انػػػػػػلةع  ي ػػػػػػن ا ن ػػػػػػاذم ومػػػػػػ  زرلػػػػػػرت  ػػػػػػر اجلبػػػػػػاةرة سػػػػػػا لين  

ال ػػػػػػػػػعا ة واذلنػػػػػػػػػا م و  ػػػػػػػػػوف الط لنينػػػػػػػػػة ةادل ػػػػػػػػػللة كدوػػػػػػػػػا مف  تحػػػػػػػػػرؾم    نػػػػػػػػػلةقم    زرلػػػػػػػػػرم ةت ػػػػػػػػػوف 
واالسػػػػػػػػت رارم ويعػػػػػػػػ  النػػػػػػػػاس الت ػػػػػػػػلـ االز هػػػػػػػػار  ةػػػػػػػػاامر كدػػػػػػػػ  مف  تحػػػػػػػػرؾ اامػػػػػػػػة ا سػػػػػػػػ مية يف هػػػػػػػػ ا 

 الو و  
 ف اامػػػػػػػة ا سػػػػػػػ مية وهػػػػػػػ   ػػػػػػػطمن ،ػػػػػػػن  صػػػػػػػليهل  ػػػػػػػاـز مطػػػػػػػاةهل لدوا ػػػػػػػق ،ػػػػػػػن  ليػػػػػػػ م  ؽلانػػػػػػػان 

ةم و ػػػػػلرؾ وا ػػػػػا احليػػػػػاة  وهػػػػػ   ازمػػػػػان ةو ػػػػػو  ايم ومنػػػػػ  ح ي ػػػػػة ال ة ػػػػػرةم ة دػػػػػا  فوػػػػػ  معػػػػػ  احليػػػػػا
 عت ػػػػػل ةػػػػػلف زل ػػػػػلان نػػػػػ  اي ورسػػػػػول م ومنػػػػػ  رسػػػػػوؿ اي  ىل النػػػػػاس كاةػػػػػةم  فوػػػػػ  وا بوػػػػػا ضلػػػػػو نف ػػػػػوام 
ومو توػػػػػػػا جتػػػػػػػػاا ةػػػػػػػ  ا ن ػػػػػػػػاف  وهػػػػػػػ  و ػػػػػػػػل  منػػػػػػػػ  ة تػػػػػػػاب اي و،رةتػػػػػػػػ م وا،ت ػػػػػػػلت ة ػػػػػػػػنة زل ػػػػػػػػل 

  ال فػػػػػرم وكيػػػػػج وسػػػػػمل   و،رةتوػػػػػام ة دػػػػػا  فوػػػػػ  معػػػػػ  ال ياسػػػػػة واحلػػػػػربم و عػػػػػرؼ كيػػػػػج  صػػػػػارع  ػػػػػو 
 زلػػػػػزؿ ،ػػػػػروش الط يػػػػػاف  ةوػػػػػ   عػػػػػرؼ مو عػػػػػة ةػػػػػلرم و ػػػػػلرؾ معركتوػػػػػا و ييوػػػػػا يف  دبوػػػػػا  ةػػػػػ  غػػػػػرو مف 
 ػػػػ ؾ التجػػػػارة وادلػػػػاؿم و صػػػػارع  ػػػػػو  البطػػػػر وال فػػػػر ولػػػػو كانػػػػ  م ػػػػػعاؼ م ػػػػعاةوام وهػػػػ    ػػػػرم  ولػػػػػ  

ََْم َ ففففَ ف ا فَففففِ َن  عػػػػاىل   ََْم َوَوِلففففَم َْنَّ ِفففففي ففففاِبَرةي يَفَ ِل ْفففف ا اآلَن َخفَّففففَل اللَّففففْم َوففففم ََ ََْم ِمابَففففةي  ففففَن ِمففففَم َْ َي
َم َْلَففففففلي يَفَ ِل ْفففففف ا ََْلَفففففففَينِ  َْ ففففففَن ِمففففففَم َْ ةتعػػػػػػرؼ منػػػػػػ  ةػػػػػػرض ،ديوػػػػػػا مف   ا ػػػػػػ  ،ػػػػػػلوها  ذا   ِمففففففابَفتَفَيِن َوََِن َي

كانػػػػػػ   و ػػػػػػ   ػػػػػػعف   وقػػػػػػام ومف هػػػػػػ ا م ػػػػػػج مػػػػػػا ةػػػػػػرضم ةػػػػػػ   ػػػػػػ    يف موامجػػػػػػة  ػػػػػػو  الشػػػػػػر مػػػػػػ   
 كان  ال  زيل ،نوا  عفل 

ؼ غػػػػػػزوة ااحػػػػػػزابم وكيػػػػػػج جت عػػػػػػػ   ػػػػػػو  ال فػػػػػػر ،دػػػػػػب ادل ػػػػػػد ل مػػػػػػن  با ػػػػػػػ  وهػػػػػػ   عػػػػػػر 
دػػػػػػػ  لت حػػػػػػػو ا سػػػػػػػ ـ مػػػػػػػن الو ػػػػػػػو   ةدػػػػػػػي  ،جيبػػػػػػػان مف   ػػػػػػػج وحػػػػػػػلها يف و ػػػػػػػ  العػػػػػػػال كدػػػػػػػ م ومف 
  ػػػػػديف ال ياسػػػػػة  ىل  انػػػػػا احلػػػػػربم والػػػػػلها  واحليدػػػػػة  ىل  انػػػػػا ا ،ػػػػػلا  وال ػػػػػوة  وهػػػػػ    ػػػػػرم  ولػػػػػ  

لَّففففْل َِ َّ نَفَفَسفففف َ  عػػػػاىل سلا بػػػػان الرسػػػػوؿ ،ديػػػػ  ال ػػػػ ـ    ََ  ػػػػلرؾ مدػػػػا  فَقاتِففففَل ِفففففِ َسففففِ يِل اللَّففففِم  َ ْت
يف حالػػػػػػة الػػػػػػلةاع غلػػػػػػا مف   ا ػػػػػػ  ،ػػػػػػلوها مو ػػػػػػا ةد ػػػػػػ   ػػػػػػواا مػػػػػػن ال ػػػػػػوةم ومو ػػػػػػا ةد ػػػػػػ  هػػػػػػ  مػػػػػػن 

 ال عجم ح   لةع  ،ن نف وا مو  ف  ،ن ة رة مةيوا 
يػػػػػ  مػػػػػق  ػػػػػريه  ػػػػػل ةد ػػػػػ  مفاو ػػػػػات   وهػػػػػ    ػػػػػرم ، ػػػػػرة احلليبيػػػػػةم وكيػػػػػج مف رسػػػػػوؿ اي 

 غلػػػػا  حدػػػػج ةينو ػػػػا يوامجػػػػاف ةػػػػ  زل ػػػػلان يف ادللينػػػػة ةي حودػػػػا مػػػػن الو ػػػػو   ومنػػػػ  حػػػػل ةد ػػػػ  ذلػػػػيفم 
 ػػػػػ   ،دػػػػػب الع ػػػػػرة دلصػػػػػاحلة  ػػػػػريه ومعاهػػػػػلقام وكيػػػػػج منػػػػػ  ةعػػػػػل مف ،اهػػػػػلها وممػػػػػن دػػػػػرها ر ػػػػػق  ىل 
 يوػػػػػو   يػػػػػ  ةحػػػػػارهب  وزلػػػػػاه  ك يػػػػػاف مػػػػػن الو ػػػػػو    دػػػػػا وهػػػػػ    ػػػػػرم ذلػػػػػيفم  عػػػػػرؼ كيػػػػػج  صػػػػػنق  ذا
  تدػػػػػػ  الػػػػػػلوؿ  ػػػػػػلها لت حوهػػػػػػام وكيػػػػػػج   ػػػػػػرب م،ػػػػػػلا ها لتحػػػػػػوؿ ةػػػػػػل   ػػػػػػتدو  و ت ػػػػػػ  دػػػػػػره  
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ففففاَفنَّ ِمففففَن قَفففففَ ْن ِخَيانَففففة  فَانَ ِففففَ  َِلَففففَيِ َم َولَفففف  و   ػػػػ  ،دػػػػيو   وهػػػػ  حػػػػل   ػػػػرم  ولػػػػ   عػػػػاىل   ََ َوَِمَّففففا َت
ة ةالوةػػػػػػػػا   ػػػػػػػػلرؾ مدػػػػػػػػا ال   ػػػػػػػػوف مسػػػػػػػػملة ادلعاهػػػػػػػػلات واال فا ػػػػػػػػاتم ومدػػػػػػػػا مػػػػػػػػق كودػػػػػػػػا مػػػػػػػػلمور  َسففففففففَ ا ْ 

 ةادلعاهلاتم ة دا  ذا مح   ةالشر   ارع ةنب  ه ا ادلعاهلات 
 دػػػػػػا وهػػػػػػ   ػػػػػػلرؾ مف م ػػػػػػة  ػػػػػػل ةتحػػػػػػ  ةػػػػػػاحلرب والصػػػػػػدل معػػػػػػان  و عػػػػػػرؼ مػػػػػػا ةعدػػػػػػ  الرسػػػػػػوؿ 
،ديػػػػ  ال ػػػػ ـ ةعػػػػل   ولػػػػ  م ػػػػة حػػػػل  ػػػػاؿ اهتفػػػػوا ك ةاانصػػػػارم   دلػػػػا ح ػػػػروا  ػػػػاؿ ذلػػػػ    ف  ريشػػػػان 

هل  حػػػػػػػػػل  كفيػػػػػػػػػ  ةػػػػػػػػػاا ر م  ػػػػػػػػػلرؾ مف اجليػػػػػػػػػوش وةشػػػػػػػػػ  موةادػػػػػػػػػوا ةاحصػػػػػػػػػلوه  حصػػػػػػػػػلان وسػػػػػػػػػح
ا سػػػػػػ مية  ذا   دػػػػػػ  ةدػػػػػػلان سػػػػػػد  مهدوػػػػػػام   مح ػػػػػػ  مف ذلػػػػػػيف البدػػػػػػل يف ػػػػػػر ةػػػػػػاحلربم ة دػػػػػػا غلػػػػػػا 
مف   ػػػػػػػحهل ذلػػػػػػػيف البدػػػػػػػل سػػػػػػػح انم ومف   ػػػػػػػ  حػػػػػػػ     ػػػػػػػ  ،دػػػػػػػب ال ػػػػػػػوة ال  ػػػػػػػا  اا ػػػػػػػمل  واامػػػػػػػة 

فففففَم فَاَسفففففَتِقيْم ا لَ ا سػػػػػ مية حػػػػػل   ػػػػػرم    َْ  عػػػػػرؼ مف اسػػػػػت امة العػػػػػلو دػػػػػرط  ْ فففففمَ َفَمفففففا اَسفففففتَفَقاْم ا َل
السػػػػػػت امة ادل ػػػػػػد لم ومف ادلػػػػػػطمن كػػػػػػيع  ةطػػػػػػنم ومنػػػػػػ  ال ي فػػػػػػ  ،ػػػػػػن  ػػػػػػرؾ ،ػػػػػػلوا ولػػػػػػو است ػػػػػػد  لػػػػػػ م 

 ولو ،اهلا 
واامػػػػػػػة ا سػػػػػػػػ مية وهػػػػػػػػ   عػػػػػػػرؼ مف م ػػػػػػػػة ةتحػػػػػػػػ  يف ال ػػػػػػػنة الثامنػػػػػػػػةم ومف الرسػػػػػػػػوؿ  ػػػػػػػػل 

، ػػػػػػل معاهػػػػػػلات معوػػػػػػ م  لد شػػػػػػركل مف ػلجػػػػػػوام و ػػػػػػل ذلػػػػػػ  مف يطوةػػػػػػوا ةالبيػػػػػػ  ،رايػػػػػػام وا ػػػػػػطر  ىل
و عػػػػػػرؼ مف ذلػػػػػػيف  ػػػػػػػار مذ  يف نفػػػػػػوس ادل ػػػػػػد لم و ػػػػػػػلر ،ػػػػػػن مرا،ػػػػػػاة ل ػػػػػػػعج  و ػػػػػػ  ،ػػػػػػن  ػػػػػػػو  
ادلشػػػػػركلم و،ػػػػػن وهػػػػػن كػػػػػاف لػػػػػل  ا ػػػػػارةل  وكيػػػػػج منػػػػػ  يف ال ػػػػػنة التاسػػػػػعة نزلػػػػػ  ،ديػػػػػ  سػػػػػورة ةػػػػػرا ة 
مو سػػػػػػورة احلػػػػػػربم ةػػػػػػلمر ةو ػػػػػػعوا ةػػػػػػ  ة ػػػػػػ دةم وممػػػػػػر ،ديػػػػػػان مف يدحػػػػػػهل ةػػػػػػلي ة ػػػػػػر ممػػػػػػمل احلػػػػػػ  ليبدػػػػػػ  
سػػػػػػورة التوةػػػػػػة لدنػػػػػػاسم ولػػػػػػيعدن ااوامػػػػػػر الػػػػػػث ث ادلشػػػػػػوورة  ال ػلػػػػػػ  ةعػػػػػػل العػػػػػػاـ مشػػػػػػرؾم وال يطػػػػػػوؼ 
ةالبيػػػػ  ،ريػػػػافم ومػػػػن كػػػػاف معاهػػػػلان  ىل م ػػػػ  ةوػػػػو  ىل م دػػػػ   ومنػػػػ  ةعػػػػل مرةعػػػػة مدػػػػور غلػػػػا مف ي ػػػػد  
ادلشػػػػػػركوف مو ي ػػػػػػا دوف حػػػػػػ  يفنػػػػػػوا  ةا سػػػػػػ ـ مو احلػػػػػػرب   ف اامػػػػػػة ا سػػػػػػ مية وهػػػػػػ   عػػػػػػرؼ ذلػػػػػػيف  

رؾ مدػػػػػػػا  ف م،طػػػػػػػ   نػػػػػػػازالت مشػػػػػػػينة مػػػػػػػن  ػػػػػػػرا  ،وامػػػػػػػ  ا ػػػػػػػطراريةم ة نػػػػػػػ  ال يصػػػػػػػل مف كدػػػػػػػ م  ػػػػػػػل
  ػػػػ   ،ديوػػػػام ةػػػػ  غلػػػػا مف  ن  ػػػػوا يف م صػػػػر و ػػػػػ  شل ػػػػن ةعػػػػل   ػػػػمل ال ػػػػوة ادلاح ػػػػة دلػػػػن ي ػػػػػج 
يف و ووػػػػػا  ك ػػػػػا  ػػػػػلرؾ منػػػػػ  ال يصػػػػػل مف ي ػػػػػوف ةينوػػػػػا كيػػػػػافم وال مف يب ػػػػػب يف  ا دوػػػػػا مو يف  ا ػػػػػ  

مفوػػػػػـو مػػػػػن مفػػػػػاهي  احليػػػػػاةم ومنػػػػػ  ال ير فػػػػػق  ػػػػػوت يف اامػػػػػة سػػػػػو  م  ةدػػػػػل منوػػػػػا  ػػػػػوة حػػػػػرة يف م  
 عػػػػػرؼ مف ال  َولِلَّفففففِم اَلِ فففففزَّْة َوِلَرْسففففف ِلِم َولَِلْمفففففَ ِمِمينَ  ػػػػػوت ا سػػػػػ ـ  وهػػػػػ  حػػػػػل   ػػػػػرم  ولػػػػػ   عػػػػػاىل  

 ،زة ل مل ا س ـ يف ة   ا س ـ 
النبويػػػػػػػةم ال  ف اامػػػػػػػة ا سػػػػػػػ مية حػػػػػػػل   ػػػػػػػرم ذلػػػػػػػيف وغػػػػػػػملا مػػػػػػػن ال تػػػػػػػاب وال ػػػػػػػنة وال ػػػػػػػملة 

دػػػػػػيف مف ال ياسػػػػػػة واحلػػػػػػرب ال   ػػػػػػوف مػػػػػػن معارةوػػػػػػا ةح ػػػػػػام وال   ػػػػػػوف مػػػػػػن  راسػػػػػػتوا وا تباراقػػػػػػا 
وال  نبػػػػػق مػػػػػن حا اقػػػػػا ة ػػػػػوم و ظلػػػػػا   ػػػػػوف مة ػػػػػاران مػػػػػن ، ا ػػػػػلهام ومح امػػػػػان مػػػػػن دػػػػػريعتوام ومت د دػػػػػة 
يف حنايػػػػػػػا نف ػػػػػػػوام ومتل ػػػػػػػدة يف  موػػػػػػػا و  وينوػػػػػػػا  ةوػػػػػػػ   ذا  رسػػػػػػػ  سياسػػػػػػػة الػػػػػػػلوؿ ال ػػػػػػػ   ة ظلػػػػػػػا 
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 لرسػػػػػوا كوا ػػػػػق لتعاجلػػػػػ  ةلة ػػػػػار الشػػػػػرع ومح امػػػػػ م و  اومػػػػػ   ػػػػػا يتطدبػػػػػ  مػػػػػن سياسػػػػػة وحػػػػػربم و ػػػػػلرؾ  
كيػػػػػج   ػػػػػملم و عػػػػػرؼ ميػػػػػن الػػػػػلرب  وهػػػػػ   ػػػػػر  مف  صلدػػػػػ ا  ظلػػػػػا   ػػػػػتع رها كشػػػػػعام ومف ةرن ػػػػػا  ظلػػػػػا 
  زوهػػػػػا ك يػػػػػافم ومف روسػػػػػيا  ظلػػػػػا   ػػػػػيطر ،ديوػػػػػا كلمػػػػػةم ومف روسػػػػػيا  ظلػػػػػا  ب ػػػػػو نفوذهػػػػػا كلمػػػػػة واحػػػػػلة 

  دػػػػػػػعوةان  حػػػػػػػل  ػػػػػػػر  ذلػػػػػػػيف  ػػػػػػػلرؾ مدػػػػػػػػا هػػػػػػػ  ةو ػػػػػػػفوا ممػػػػػػػة هػػػػػػػ  اذلػػػػػػػلؼ مػػػػػػػن ذلػػػػػػػػيف و ف كانػػػػػػػ
االسػػػػػتع ار وال ػػػػػزو وال ػػػػػيطرة والنفػػػػػوذم ومف اسػػػػػت  ذلا وغزوهػػػػػا وال ػػػػػيطرة ،ديوػػػػػا وة ػػػػػو النفػػػػػوذ ةػػػػػوؽ 
رةو،وػػػػػػػا ال يػػػػػػػت   ال ةتجز ػػػػػػػة ة  هػػػػػػػا  ىل  وؿم وةتفر ػػػػػػػة  ػػػػػػػفوةوا  ىل دػػػػػػػعوبم وسػػػػػػػحا سػػػػػػػر  وقػػػػػػػا 

 ة  صا   ينوا ،ن احلياة 
تع ار اامػػػػػػػة ا سػػػػػػػ ميةم وغزوهػػػػػػػام وال ػػػػػػػيطرة ،ديوػػػػػػػام وة ػػػػػػػو النفػػػػػػػوذ ةػػػػػػػوؽ رةو،وػػػػػػػام ةاسػػػػػػػ

لػػػػػي  ادل صػػػػػو  منػػػػػ  الو ػػػػػ  ادلػػػػػا  م و ف كػػػػػاف هػػػػػو احلا ػػػػػ م وال دػػػػػا  ػػػػػملات الػػػػػب   ا سػػػػػ مية و ف  
كػػػػاف هػػػػو اجلػػػػار   ةػػػػ  ادل صػػػػو  ااساسػػػػ م والػػػػلاةق اا ػػػػد م هػػػػو ةعػػػػل مف  ػػػػ  هزؽلتوػػػػا يف ميػػػػا ين 

حليدولػػػػػػة  وف مف  عػػػػػو  مػػػػػػرة م ػػػػػػر  حل ػػػػػ  رسػػػػػػالتوا  ىل العػػػػػالم واخلػػػػػػوؼ منوػػػػػػا احلػػػػػرب والف ػػػػػػرم هػػػػػو ا
مػػػػػن مف  طػػػػػ   ػػػػػو  الشػػػػػرم و ػػػػػلؾ  ػػػػػروح الط يػػػػػاف  هػػػػػ ا هػػػػػو ااسػػػػػاسم وهػػػػػ ا هػػػػػو اا ػػػػػ م وهػػػػػ ا 
هػػػػػو و ػػػػػ  ال  ػػػػػية كدوػػػػػا  ةادلو ػػػػػوع  ذف لػػػػػي  االسػػػػػتع ار ةح ػػػػػام ةػػػػػ  ادلو ػػػػػوع هػػػػػو  طػػػػػي  هػػػػػ ا 

و ػػػػػػفوا ممػػػػػة  سػػػػػ ميةم حػػػػػػ  ال  عػػػػػو  مػػػػػػرة م ػػػػػر  حل ػػػػػػ  اامػػػػػة  طي ػػػػػان  امػػػػػػان وزلوهػػػػػا مػػػػػػن الو ػػػػػو  ة
رسػػػػػػالتوا  ىل العػػػػػػال  و ذا كػػػػػػاف التػػػػػػاري م ووا ػػػػػػق مػػػػػػا غلػػػػػػر  مػػػػػػن الت ػػػػػػدي  لد  ػػػػػػد لم ي فػػػػػػ  ةرهانػػػػػػان 
،دػػػػػػػب مف هػػػػػػػ ا هػػػػػػػو و ػػػػػػػ  ال  ػػػػػػػية ولػػػػػػػي  االسػػػػػػػت  ؿ ودػػػػػػػا اخلػػػػػػػملاتم ول نػػػػػػػ  ؽل ػػػػػػػن مف ي ػػػػػػػتلن  

 ػػػػػػا حصػػػػػػ  ادلانيػػػػػػام وةوا ػػػػػػق   ػػػػػػية مدلانيػػػػػػام لر يػػػػػػة الوا ػػػػػػق احل ي ػػػػػػ  لو ػػػػػػ  ال  ػػػػػػية ةالبصػػػػػػملة والبصػػػػػػرم 
ةعػػػػػل احلػػػػػرب العادليػػػػػة الثانيػػػػػةم وانتصػػػػػار العػػػػػلوين الدػػػػػلو ين  الػػػػػلوؿ الشػػػػػيو،ية والػػػػػلوؿ الرم اليػػػػػة ،دػػػػػب 
مدلانيػػػػػػا  ةوػػػػػػا هػػػػػػ  ذ  مدلانيػػػػػػام اامػػػػػػة العظي ػػػػػػةم وال ػػػػػػوة ادلرهوةػػػػػػةم  ػػػػػػل و فػػػػػػ  منوػػػػػػا ال ػػػػػػو  الشػػػػػػيو،ية 

رص ،دػػػػب ،ػػػػػلـ ،و قػػػػا ممػػػػػة ،ظي ػػػػة ك ػػػػػا كانػػػػ م حػػػػػ  ال وال ػػػػو  الرم اليػػػػػةم مو فػػػػان واحػػػػػلان هػػػػو احلػػػػػ
 شػػػػػ    طػػػػػران ،دػػػػػب اجل يػػػػػق  ةالػػػػػلوؿ الرم اليػػػػػة مػػػػػن مصػػػػػدحتوا مف  عػػػػػو  مدلانيػػػػػا  ػػػػػوة مرهوةػػػػػة لت ػػػػػج 
يف و ػػػػػػ  الشػػػػػػيو،ية و ػػػػػػرس موروةػػػػػػا مػػػػػػن غػػػػػػزو روسػػػػػػيام و ػػػػػػل رمت هػػػػػػ ا ادلصػػػػػػدحة  ديػػػػػػة ةعػػػػػػل احلػػػػػػرب 

ر روسػػػػػػػيا ،دػػػػػػػب اسػػػػػػػت رار   ػػػػػػػوع مدلانيػػػػػػػا العادليػػػػػػػة الثانيػػػػػػػة وحػػػػػػػ  موا ػػػػػػػر اخل  ػػػػػػػيناتم ول ػػػػػػػن   ػػػػػػػرا
واحليدولػػػػػػة  وف ر و،وػػػػػػا ممػػػػػػة كػػػػػػ  م و ػػػػػػوؼ ةرن ػػػػػػا مػػػػػػن مدلانيػػػػػػام وذة ةػػػػػػة مو ػػػػػػج  صلدػػػػػػ ام و شػػػػػػية 
ممملكػػػػػػا مػػػػػػن ة ػػػػػػلاف التػػػػػػوازف ةػػػػػػل  وؿ موروةػػػػػػام كػػػػػػ  ذلػػػػػػيف مجػػػػػػق كد ػػػػػػة العػػػػػػال ال ػػػػػػو م ،دػػػػػػب احليدولػػػػػػة 

ي  اسػػػػتع ار مدلانيػػػػام وال دػػػػػا  وف مف  ر ػػػػق مدلانيػػػػا ممػػػػة ،ظي ػػػػة مو ممػػػػة كػػػػ    ةال ايػػػػة مػػػػن ذلػػػػيف لػػػػ
 ملاقػػػػػػػام و ف كػػػػػػػاف ةػػػػػػػرض ال ػػػػػػػيطرة وة ػػػػػػػو النفػػػػػػػوذ واسػػػػػػػت  ؿ اال تصػػػػػػػا  اادلػػػػػػػاين واجلوػػػػػػػل اادلػػػػػػػاين 
حا ػػػػػ ن ةعػػػػػ نم ةػػػػػ ف الػػػػػلاةق ااساسػػػػػ  لػػػػػي  االسػػػػػت  ؿ وة ػػػػػو النفػػػػػوذم ةػػػػػ  الػػػػػلاةق ااساسػػػػػ  هػػػػػو 

نيػػػػػا ،دػػػػػب ة  هػػػػػا وممنوػػػػػا ا  ػػػػػا   طػػػػػر مدلانيػػػػػام وزلاةظػػػػػة كػػػػػ   ولػػػػػة مػػػػػن هػػػػػ ا الػػػػػلوؿ ادلتف ػػػػػة  ػػػػػل مدلا
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و ولتوػػػػا  وهػػػػ ا ةالن ػػػػبة ادلانيػػػػا وهػػػػ  ال  دػػػػيف ة ػػػػرة كديػػػػة ،ػػػػن ال ػػػػوف وا ن ػػػػاف واحليػػػػاة قػػػػل   دػػػػيف 
اامػػػػػػ م وال   ػػػػػػ   ،ػػػػػػوة سػػػػػػامية  ىل العػػػػػػالم ة يػػػػػػج ةاامػػػػػػة ا سػػػػػػ مية الػػػػػػ  هػػػػػػ  م ػػػػػػو  مػػػػػػن مدلانيػػػػػػا 

ف هػػػػ ا ادلثػػػػ  وحػػػػلام كػػػػاؼ ةػػػػال وة والعػػػػل  والثػػػػروةم وهػػػػ   دػػػػيف م ػػػػو  ة ػػػػرةم و  ػػػػ  م،ظػػػػ   ،ػػػػوة   
ل سػػػػػػتئناس ة ػػػػػػ ن ،ػػػػػػن التػػػػػػاري    راؾ ح ي ػػػػػػة االسػػػػػػتع ار وال ػػػػػػزو وال ػػػػػػيطرة والنفػػػػػػوذم الوا ػػػػػػق ،دػػػػػػب 
اامػػػػػػػػػة ا سػػػػػػػػػ مية  لػػػػػػػػػ ليف ة نػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػن ا ػػػػػػػػػت  مف  و ػػػػػػػػػق   ػػػػػػػػػية الػػػػػػػػػب   ا سػػػػػػػػػ مية يف مو ػػػػػػػػػعوا 

ي  الصػػػػػػحيلم ومف  ب ػػػػػػو ح ػػػػػػا و ووػػػػػػا احل ي ػػػػػػ م ومف يع ػػػػػػ  ذلػػػػػػا ،دػػػػػػب مسػػػػػػاس ممػػػػػػة  سػػػػػػ مية لػػػػػػ
 غمل 

ل ػػػػػػل مػػػػػػر اسػػػػػػتع ار الػػػػػػلوؿ العػػػػػػلوة ل مػػػػػػة ا سػػػػػػ ميةم وغزوهػػػػػػام وال ػػػػػػيطرة ،ديوػػػػػػام وة ػػػػػػو 
النفػػػػػػوذ ةػػػػػػوؽ رةو،وػػػػػػام يف م وار ضلػػػػػػن يف   رهػػػػػػام وو ػػػػػػد  الر ا ػػػػػػة الػػػػػػ  انطد ػػػػػػ  ل تدوػػػػػػا مػػػػػػلاها 
الػػػػػ    ف ػػػػػل ةيػػػػػ  حرارقػػػػػا وانػػػػػلةا،وا  والعػػػػػلو يظػػػػػن مف ال ػػػػػحية و ػػػػػد   ور النػػػػػزع اا ػػػػػملم والوا ػػػػػق 

 ػػػػػػػزاؿ حيػػػػػػػة واز ا ت معرةػػػػػػػة و ػػػػػػػوة  ولػػػػػػػ ليف ةػػػػػػػ ف  ركوػػػػػػػا  ػػػػػػػار مسػػػػػػػو  مػػػػػػػن  بػػػػػػػ م وم ػػػػػػػرب مدػػػػػػػا ال 
دػػػػػػلم 

 
لدنجػػػػػػاح مػػػػػػن م  و ػػػػػػ  م ػػػػػػب  وحا ػػػػػػة العػػػػػػال  ليوػػػػػػا و ىل  ،وقػػػػػػا و ػػػػػػد   ىل حػػػػػػل اجلػػػػػػوع ادل

 ول ليف ة ن   ف ااواف اف  تحرؾ اامة ا س مية و نلةق و زرلر  ن اذ ه ا العال التعي  
امػػػػػة ا سػػػػػ مية ذلػػػػػا منػػػػػ  ال ػػػػػرف احلػػػػػا   ،شػػػػػر اذلجػػػػػر  وهػػػػػ  يف ل ػػػػػل ةػػػػػلمت غػػػػػزوة م،ػػػػػلا  ا

موج  وقػػػػػػػػام ويف ،نفػػػػػػػػػواف رلػػػػػػػػػلها حيػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػن ادل ػػػػػػػػػد ات مف اجلػػػػػػػػػيه ا سػػػػػػػػػ م  ال ي دػػػػػػػػػام 
وذلػػػػػػػيف يف ال ػػػػػػػرف ال ػػػػػػػاةق ،شػػػػػػػر ادلػػػػػػػي     ول نوػػػػػػػا ةػػػػػػػلمت غػػػػػػػزوة ة ريػػػػػػػة اةػػػػػػػرا  اامػػػػػػػة ا سػػػػػػػ مية 

ا اغتن ػػػػػػػ  اا،ػػػػػػػلا  ةر ػػػػػػػة ذهبيػػػػػػػةم ةالػػػػػػػ وا ورلت عوػػػػػػػام   دلػػػػػػػا حصػػػػػػػ  االن ػػػػػػػ ب الصػػػػػػػنا،  يف موروةػػػػػػػ
وسػػػػػػػيدة لد ػػػػػػػزو الف ػػػػػػػر م وم اة لد ػػػػػػػزو ال ياسػػػػػػػ م واسػػػػػػػتع دوا  ػػػػػػػوة لد ػػػػػػػزو الع ػػػػػػػ ر   ودلػػػػػػػا مح ػػػػػػػوا 
،جػػػػػػزه  ،ػػػػػػن ال  ػػػػػػا  ،دػػػػػػب اخل ةػػػػػػة الػػػػػػ  جت عوػػػػػػا الػػػػػػ وا مسػػػػػػدوب   طيػػػػػػق م راةوػػػػػػا منوػػػػػػام ةبػػػػػػلموا 

 ادل د ل ةا تطاع الب   ا س مية ةدلان ةدلان ح  غلوزوا ،دب  ديفة 
حػػػػلعث التػػػػػاري  ،ػػػػػن نػػػػػاةديوف منػػػػػ  حػػػػػل غػػػػػزا مصػػػػػر واحتدوػػػػػام مجػػػػػق  ػػػػػباط ومركػػػػػاف  يشػػػػػ  يف 
غرةػػػػػػة واسػػػػػػعة و ػػػػػػق ةيوػػػػػػا سػػػػػػجا ة كبػػػػػػملةم وو ػػػػػػق يف وسػػػػػػو ال ػػػػػػجا ة  بعػػػػػػةم و ػػػػػػاؿ ل ػػػػػػبا    مػػػػػػن 
مػػػػػػن   يػػػػػػل ي  ةال بعػػػػػػةت ة شػػػػػػب  ػػػػػػاةو  ح ػػػػػػارهام ة ػػػػػػاؿ لػػػػػػ   ال  ػػػػػػلس ،دػػػػػػب ال ػػػػػػجا ةم ةحػػػػػػاوؿ 

ان  ويدػػػػػةم ة ػػػػػاؿ لػػػػػ   هاقػػػػػا ةيػػػػػلؾم وه ػػػػػ ا حػػػػػاوؿ ،ػػػػػلة  ػػػػػباط  ح ػػػػػار   ػػػػػر مف يل ػػػػػ  ال بعػػػػػة ةعصػػػػػ
ال بعػػػػة ةدػػػػ  يفدػػػػل محػػػػل ة ح ػػػػارها وةػػػػهل الطري ػػػػة الػػػػ  يريػػػػلها نػػػػاةديوف  ة ػػػػاؿ ذلػػػػ   نطػػػػو  ال ػػػػجا ة 
ونتنػػػػػػاوؿ ال بعػػػػػػة    التفػػػػػػ   لػػػػػػيو  و ػػػػػػاؿ  هػػػػػػ ا ال بعػػػػػػة مثػػػػػػ  اخل ةػػػػػػةل وهػػػػػػ ا ال ػػػػػػجا ة مثػػػػػػ  الػػػػػػب   

ة ةاليػػػػػل  ال ةطػػػػػ  ال ػػػػػجا ةم وال ؽل ػػػػػن  زالػػػػػة اخل ةػػػػػة  ال ةل ػػػػػ ها ا سػػػػػ ميةم ةػػػػػ  ؽل ػػػػػن م ػػػػػ  ال بعػػػػػ
ةدػػػػػلان ةدػػػػػلان كطػػػػػ  ال ػػػػػجا ةم   ؽل ػػػػػن  زالػػػػػة اخل ةػػػػػة ة ػػػػػ  ي ػػػػػرم وهػػػػػا ضلػػػػػن م ػػػػػ نا مصػػػػػرم   نل ػػػػػ  

 ة   الشاـم وه  ا ح  نزي  اخل ةة 
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وه ػػػػػ ا سػػػػػارت  وؿ ال ػػػػػرب   تطػػػػػق ةػػػػػ   ا سػػػػػ ـ ةدػػػػػلان ةدػػػػػلان حػػػػػ  كانػػػػػ  احلػػػػػرب العادليػػػػػة 
وىلم ةت  نػػػػػػػوا ةعػػػػػػػل انتصػػػػػػػاره  يف  دػػػػػػػيف احلػػػػػػػرب مػػػػػػػن  زالػػػػػػػة اخل ةػػػػػػػةم و  طيػػػػػػػق اامػػػػػػػة ا سػػػػػػػ مية اا

ةتجز ػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػػػػػ   ا سػػػػػػػػػػػ ـ  ىل م ػػػػػػػػػػػتع رات    ىل  وؿم و فريػػػػػػػػػػػهل  ػػػػػػػػػػػفوؼ ادل ػػػػػػػػػػػد ل  ىل دػػػػػػػػػػػعوب 
و وميػػػػػاتم ةاسػػػػػتطا،وا االسػػػػػتي   ،دػػػػػب اامػػػػػة ا سػػػػػ مية و طي وػػػػػام وهػػػػػ  ػلػػػػػاولوف ا  وػػػػػاز ،ديوػػػػػا 

  مل لتدفم النف  اا
ةوػػػػػ ا ادلراحػػػػػػ  الػػػػػ  مػػػػػػرت ،دػػػػػػب اامػػػػػة ا سػػػػػػ مية  ػػػػػل و ػػػػػػد    رهػػػػػػام ةالعػػػػػلو  ػػػػػػل  ػػػػػػرج 
ة ػػػػػواا الع ػػػػػ رية الػػػػػ  ل   ػػػػػن لنػػػػػا  ا ػػػػػة ما يػػػػػة  بدوػػػػػام وووػػػػػر ،ػػػػػوارا الف ػػػػػر  وة ػػػػػا  و وػػػػػة نظػػػػػرا 
لدنػػػػػػػػاس مجيعػػػػػػػػانم وهػػػػػػػػزؿ ، ػػػػػػػػ  ا وة ػػػػػػػػحوا حػػػػػػػػ  ل يعػػػػػػػػل   دوػػػػػػػػ  و  ػػػػػػػػديدو  ينطدػػػػػػػػ  حػػػػػػػػ  ،دػػػػػػػػب 

وم ػػػػػػبل نفػػػػػػوذا سلفيػػػػػػان ةػػػػػػااَواب الر ي ػػػػػػة ادلودودػػػػػػة الػػػػػػ  ال   ػػػػػػا  لفيػػػػػػ م  ا بػػػػػػا،و  وادلنتفعػػػػػػل مػػػػػػنو م
و زلزلػػػػػ  مركػػػػػاف  وا،ػػػػػلا الػػػػػ   عدوػػػػػا رمس   ػػػػػر لػػػػػ  مثػػػػػ   سػػػػػرا ي  و ػػػػػ ص ولبنػػػػػاف  لػػػػػ ليف  ػػػػػارت 
الفر ػػػػػػة موا يػػػػػػة ال خلدعػػػػػػ  مػػػػػػن ةػػػػػػ   ا سػػػػػػ ـ ورةػػػػػػق كاةوسػػػػػػ  ،ػػػػػػن اامػػػػػػة ا سػػػػػػ مية ةح ػػػػػػام ةػػػػػػ  

سػػػػػ مية  ىل العػػػػػال  وهػػػػػ  ةر ػػػػػة  ويدػػػػػةم ال  ن  ػػػػػ  ةشػػػػػوور  ػػػػػارت موا يػػػػػة لػػػػػ ليف و ػػػػػ  الػػػػػل،وة ا 
وسػػػػػنواتم ةػػػػػ  مدػػػػػا  تػػػػػل  ىل ،ػػػػػلة سػػػػػنلم وهػػػػػ  يف كػػػػػ  يػػػػػـو   ػػػػػوف موا يػػػػػة مكثػػػػػر مػػػػػن اليػػػػػـو الػػػػػ   
 بدػػػػػ   اف اا،ػػػػػلا  يػػػػػز ا  ان شػػػػػاةو  ويػػػػػز ا  اديػػػػػار  ػػػػػل يدو م ويطعػػػػػر  رةػػػػػق  ب ػػػػػتو  ا ػػػػػرا ان وػػػػػاهران  

سػػػػػػػتتحرؾم وال دػػػػػػػيف مدػػػػػػػا سػػػػػػػتنلةقم وال دػػػػػػػيف مدػػػػػػػا لػػػػػػػ ليف ةػػػػػػػ ف اامػػػػػػػة ا سػػػػػػػ مية ال دػػػػػػػيف مدػػػػػػػا 
سػػػػتزرلرم ة دػػػػا  شػػػػاهل كػػػػ  مػػػػا مػػػػر وؽلػػػػر هبػػػػا مػػػػن كيػػػػل م،ػػػػلا وا وةطشػػػػو  و شػػػػاهل ميػػػػن و ػػػػ  مػػػػل  

 ه ا العلو اازرؽ  وه ا ما غلعدنا ،دب مث  الي ل ةالنصر العزيز 
 ف  وؿ العػػػػػػػال كدوػػػػػػػا ،ػػػػػػػلوة ل مػػػػػػػة ا سػػػػػػػ ميةم ادػػػػػػػا  وؿ كػػػػػػػاةرةم وهػػػػػػػ   ػػػػػػػ ة  ةشػػػػػػػ   

ا ػػػػػػ  ةا سػػػػػػ ـ وادل ػػػػػػد لم لتو ػػػػػػق هبػػػػػػ  ااذ  والفر ػػػػػػة والشػػػػػػتاتم وا سػػػػػػ ـ ،د نػػػػػػا مف العػػػػػػال كدػػػػػػ   
 اراف ال َالػػػػػػا ذل ػػػػػػا   ار  سػػػػػػ ـ و ار كفػػػػػػر  ومف ادل ػػػػػػد ل يعتػػػػػػ وف مف مهػػػػػػ   ار ال فػػػػػػر هػػػػػػ  مهػػػػػػ  
حػػػػػربم ةوػػػػػ  يف حالػػػػػة حػػػػػرب معوػػػػػ م  مػػػػػا ح  يػػػػػةم م  ح  وػػػػػ  مدػػػػػ  مهػػػػػ  حػػػػػربم و مػػػػػا يف حالػػػػػة 

حػػػػػل   ػػػػػوف حالػػػػػة احلػػػػػرب معدنػػػػػة ةيػػػػػنو  وةػػػػػل اامػػػػػة ا سػػػػػ مية  والرسػػػػػوؿ  ػػػػػدب اي حػػػػػرب ةعديػػػػػةم 
ْمفففففرت ْن ْقاتفففففل المفففففاإ حتففففف  يق لففففف ا   َلفففففم َ  اهلل محمفففففد  سففففف   »،ديػػػػػ  و لػػػػػ  وسػػػػػد  ي ػػػػػوؿ  

مففففف ال م َ  بحق فففففا اهلل، وكد ػػػػػة النػػػػػاسم اسػػػػػ   ػػػػػن  زلدػػػػػب « فففففف ن قفففففال ا ومفففففم ا ممفففففِ حمفففففا  م ْو
منػػػػػػ  كػػػػػػاف ي ا ػػػػػػ   نػػػػػػاس ال فػػػػػػار يف مجيػػػػػػق العصػػػػػػور   ال مف ، دػػػػػػ  ةػػػػػػاالج والػػػػػػ ـ ةتشػػػػػػ   مجيػػػػػػق ال

حػػػػػ   تحػػػػػوؿ  ار ال فػػػػػر  ىل  ار  سػػػػػ ـم ةػػػػػ ف  ولػػػػػ  يو ػػػػػج ال تػػػػػاؿ وال ي ػػػػػرا النػػػػػاس ،دػػػػػب ا،تنػػػػػاؽ 
ينِ ا سػػػػػػ ـم اف اي  عػػػػػػاىل ي ػػػػػػوؿ      يفففففففتن »وانػػػػػػ  ،ديػػػػػػ  ال ػػػػػػ ـ ي ػػػػػػوؿ    َ ََِكففففففَراَ  ِفففففففِ الففففففد 

مف نػػػػػ ؾ النػػػػػاس ومػػػػػا يعت ػػػػػلوف ومػػػػػا يعبػػػػػلوف  ةالػػػػػلوؿ ال ػػػػػاةرة كدوػػػػػا  واننػػػػػا ممرنػػػػػا« ْحفففففد وفففففن حيمفففففم
  وؿ زلارةة ما  ام   ار كفر 
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 ال مف الػػػػػػػػلوؿ ال ػػػػػػػػ   الػػػػػػػػ   فػػػػػػػػرض سػػػػػػػػيطرقا ،دػػػػػػػػب ةػػػػػػػػ   ا سػػػػػػػػ ـم هػػػػػػػػ  مدػػػػػػػػل الػػػػػػػػلوؿ 
،ػػػػلاوةم ومكثرهػػػػا  طػػػػران ،دػػػػب ةػػػػ   ا سػػػػ ـ  وهػػػػ  الػػػػ   ػػػػتح   يف العػػػػال و  ي ػػػػ  مػػػػن ملػػػػواف الظدػػػػ  

ةػػػػ ف اامػػػػة ا سػػػػ مية م دفػػػػة ة ن ػػػػاذ العػػػػال مػػػػن هػػػػ ا الػػػػلوؿم وةػػػػالو وؼ يف و ػػػػ   والشػػػػ ا   ولػػػػ ليف
هػػػػػػ ا الػػػػػػلوؿم والػػػػػػل وؿ معوػػػػػػا يف  ػػػػػػراع سياسػػػػػػ  كحالػػػػػػة لتبديػػػػػػ  ا سػػػػػػ ـ ونشػػػػػػر  ،و ػػػػػػ م وم دفػػػػػػة 
ة ،ػػػػػػلا  ال ػػػػػػوة ال اةيػػػػػػة لدػػػػػػل وؿ مػػػػػػق م  منوػػػػػػا يف حػػػػػػرب ةعديػػػػػػة  ذا ا ت ػػػػػػب ذلػػػػػػيف  ػػػػػػ  الػػػػػػل،وة مو 

ةاع ،نوػػػػػػا  ومػػػػػػن هنػػػػػػام كػػػػػػاف ادل ػػػػػػد وف يف حالػػػػػػة  وػػػػػػا   ا ػػػػػػ  وكػػػػػػاف  ريػػػػػػر الػػػػػػب   ا سػػػػػػ مية والػػػػػػل
اجلوػػػػػا  ةا يػػػػػان وم ػػػػػت ران حػػػػػ   يػػػػػاـ ال ػػػػػا،ةم وكػػػػػاف ةر ػػػػػان كفػػػػػرض الصػػػػػ ةم ال ي ػػػػػ و ،ػػػػػن م  م ػػػػػد  
حػػػػ   صػػػػ  ال فايػػػػة ةػػػػر  العػػػػػلوم مو  ريػػػػر الػػػػب  م مو نشػػػػر الػػػػل،وة حيػػػػػا غلػػػػا نشػػػػرها  ومػػػػن هنػػػػػا  

ؿ  ىل سػػػػػػجية مػػػػػػن سػػػػػػجايا اامػػػػػػة ا سػػػػػػ ميةم انػػػػػػ  كػػػػػػاف اجلوػػػػػػا  هػػػػػػو الصػػػػػػفة الػػػػػػ  غلػػػػػػا مف  تحػػػػػػو 
 الطري ة حل   الل،وة  ىل العال 

والػػػػػػػلوؿ ال ػػػػػػػ   ادلتح  ػػػػػػػة يف العػػػػػػػال هػػػػػػػ  الع   ػػػػػػػاف اجلبػػػػػػػاراف  ممملكػػػػػػػا وروسػػػػػػػيام واللولػػػػػػػة 
ادلػػػػػاكرة اخلبيثػػػػػة الػػػػػ   عتػػػػػ  رمس ال فػػػػػر ةالن ػػػػػبة لد  ػػػػػد لم مال وهػػػػػ   صلدػػػػػ ام   ةرن ػػػػػا الػػػػػ  ال  ػػػػػزاؿ 

يػػػػػز نفوذهػػػػػا يف ةعػػػػػ  ةػػػػػ   ا سػػػػػ ـم وال  ػػػػػزاؿ  ػػػػػاوؿ ة ػػػػػو سػػػػػيطرقا مو نفوذهػػػػػا حيث ػػػػػػا  ػػػػػاوؿ  رك
 ػػػػػلرت مػػػػػن ةػػػػػ   ا سػػػػػ ـ  ولػػػػػ ليف كػػػػػاف الصػػػػػراع ال ياسػػػػػ  ادل ػػػػػت ر هػػػػػو مػػػػػق هػػػػػ ا الػػػػػلوؿ مجيعوػػػػػا 

 ة  استثنا م ومما ةا   اللوؿ ال اةرة ة ن  لي   ذات مو وع اعف 
مػػػػػق هػػػػػ ا الػػػػػلوؿ رلت عػػػػػةم وهػػػػػ ا لػػػػػي  وال ػػػػػطاؿ الػػػػػ   يػػػػػر  اعف هػػػػػو  هػػػػػ  ي ػػػػػوف الصػػػػػراع 

ةال ياسػػػػػة احل ي ػػػػػةم مـ ي ػػػػػوف الصػػػػػراع مػػػػػق ةع ػػػػػوا ويعاهػػػػػل الػػػػػبع  اع ػػػػػرم حػػػػػ  ال  ت تػػػػػ  ال ػػػػػو  
 ػػػػػػػلنات واجلػػػػػػػواب ،دػػػػػػػب ذلػػػػػػػيف مف الصػػػػػػػراع مػػػػػػػق ال فػػػػػػػار يل ػػػػػػػ  نػػػػػػػاحيتل اَنتػػػػػػػل   حػػػػػػػلاعلا الصػػػػػػػراع 

احلػػػػرب الفعديػػػػة الػػػػ  الف ػػػػر  وهػػػػو مػػػػا يطدػػػػهل ،ديػػػػ  الصػػػػراع ال ياسػػػػ م والثػػػػاين الصػػػػراع الػػػػلمو م وهػػػػو 
هػػػػػػ  اجلوػػػػػػا   ممػػػػػػا الصػػػػػػراع الف ػػػػػػر م م  الصػػػػػػراع ال ياسػػػػػػ  ة نػػػػػػ  غلػػػػػػا مف ي ػػػػػػوف مػػػػػػق مجيػػػػػػق هػػػػػػ ا 
الػػػػػلوؿ مػػػػػرة واحػػػػػلةم وال قػػػػػا ف ميػػػػػة  ولػػػػػة يف هػػػػػ ا الصػػػػػراعم اف  بيعػػػػػة التنػػػػػا   ةػػػػػل مبػػػػػلم ا سػػػػػ ـ 

اف هػػػػػػ ا الػػػػػػلوؿ ومبػػػػػػلم  الرم اليػػػػػػة واالدػػػػػػ اكية ومنوػػػػػػا الشػػػػػػيو،يةم   ت ػػػػػػ   واـ ادلوا وػػػػػػة ةينو ػػػػػػا و 
جتعػػػػػػػ  اا، ػػػػػػػاؿ ال ياسػػػػػػػية  ري ػػػػػػػة لد ػػػػػػػيطرة وة ػػػػػػػو النفػػػػػػػوذم ولػػػػػػػ ليف ةػػػػػػػ ف  بيعػػػػػػػة الوا ػػػػػػػق الػػػػػػػلوك 

   ت    واـ الصراع ال ياس  مق اجل يق 
ممػػػػػػا الصػػػػػػراع الػػػػػػػلمو م وهػػػػػػو احلػػػػػػرب الفعديػػػػػػػةم ةػػػػػػ ف الظػػػػػػروؼ وااحػػػػػػػواؿ هػػػػػػ  الػػػػػػ    ػػػػػػػررام 

م هػػػػػا ف سػػػػػا ر احلػػػػػاالت  والرسػػػػػوؿ  وهػػػػػو احلالػػػػػة اا ػػػػػملة الػػػػػ  يدجػػػػػل  ليوػػػػػا  ذا  عػػػػػ رت مو  ع ػػػػػرت
ةعػػػػػػػ  الػػػػػػػلوؿ مػػػػػػػن م ػػػػػػػ  مف ػلػػػػػػػارب ةع ػػػػػػػوا اع ػػػػػػػرم ك ػػػػػػػا ةعػػػػػػػ  يف احلليبيػػػػػػػة ويف مو عػػػػػػػة  يػػػػػػػ م 
وهػػػػػا ف ال با ػػػػػ  مػػػػػن م ػػػػػ  مف يتفػػػػػرغ  ىل حػػػػػرب  ػػػػػريه  ودلػػػػػا ممػػػػػن دػػػػػر  ػػػػػريه   ػػػػػ  يف حػػػػػرب ةعديػػػػػة 

ي ػػػػػػديف مػػػػػق  ولػػػػػػة الػػػػػػرـو  ة وا نػػػػػػة  ولػػػػػػة والػػػػػػل وؿ يف حػػػػػػرب مػػػػػػق  ولػػػػػػة م ػػػػػػر م  ػػػػػػا زم وؽل ػػػػػػن مف 
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هػػػػػػػػ ا الطريػػػػػػػػهلم اف الرسػػػػػػػػوؿ ،ديػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػ ة وال ػػػػػػػػ ـ ةعدػػػػػػػػ م واف الظػػػػػػػػروؼ وحجػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػو م  ػػػػػػػػل 
ي ػػػػػػطر اامػػػػػػة ا سػػػػػػ مية  ىل ادلوا نػػػػػػة  سػػػػػػوا  مكػػػػػػاف ذلػػػػػػيف يف ةػػػػػػل  احلػػػػػػربم مو يف موامجػػػػػػة  ولتػػػػػػل 
مو مكثػػػػػػػر لػػػػػػػب   ا سػػػػػػػ ـ  ة نػػػػػػػ  ،ديػػػػػػػ  الصػػػػػػػ ة وال ػػػػػػػ ـم حػػػػػػػل هامجتػػػػػػػ   با ػػػػػػػ  العػػػػػػػرب يف مو عػػػػػػػة 

ا ػػػػػػر   يف ادللينػػػػػػة هػػػػػػا  ارةتوػػػػػػا مجيعوػػػػػػام ول نػػػػػػ  حػػػػػػل  ػػػػػػاؿ احلصػػػػػػارم و شػػػػػػ  مػػػػػػن ااحػػػػػػزابم وح
مف  فنػػػػػيو   ػػػػػو  ال با ػػػػػ  اوت عػػػػػة وادلت تدػػػػػة حلرةػػػػػ  وال  ػػػػػا  ،ديػػػػػ  و،دػػػػػب  ولتػػػػػ م هػػػػػ  ةع ػػػػػل الصػػػػػدل 
مػػػػػػق ةعػػػػػػ  ال با ػػػػػػ  ادلوامجػػػػػػة ،دػػػػػػب مف يػػػػػػلةق ذلػػػػػػا مػػػػػػاالن م اةػػػػػػ  انصػػػػػػراةوا ،نػػػػػػ م لػػػػػػوال مف ال ػػػػػػعلين  

ن معػػػػػاذ  ػػػػاال لػػػػ    نػػػػا ال نعطػػػػ  اللنيػػػػػة مةػػػػلانم ة نػػػػا ل نعطوػػػػا وضلػػػػن كفػػػػػارم سػػػػعل ةػػػػن ،بػػػػا ة وسػػػػعل ةػػػػ
ةوػػػػ  نعطيوػػػػا و ػػػػل كرمنػػػػا اي ةا سػػػػ ـ  حينئػػػػ  ،ػػػػػلؿ الرسػػػػوؿ ،ػػػػن ادلعاهػػػػلة و ػػػػاؿ دلػػػػن كػػػػاف سػػػػػيو ق 
ادلعاهػػػػػلة معوػػػػػ   اذهبػػػػػوا ةدػػػػػي  ل ػػػػػ   ال ال ػػػػػيج  واسػػػػػت ر ةػػػػػاحلرب  ػػػػػل ال با ػػػػػ  كدوػػػػػا حػػػػػ  نصػػػػػرا 

 حارةػػػػػة  ولػػػػػة وموا نػػػػػة  ولػػػػػة م ػػػػػر   ػػػػػا ز ك ػػػػػا مف زلارةػػػػػة الػػػػػلوؿ ادلت تدػػػػػة اي ذلػػػػػيف النصػػػػػر ادلػػػػػطزر  ة
مو ػػػػػػا ةد ػػػػػػ   وقػػػػػػا  ػػػػػػا ز كػػػػػػ ليف  والػػػػػػ   ي ػػػػػػرر هػػػػػػ ا  ظلػػػػػػا هػػػػػػو الظػػػػػػرؼ وااحػػػػػػواؿ  ومػػػػػػا ي ػػػػػػ ب 
ةػػػػػػاحلرب البػػػػػػار ة ح  وػػػػػػا ح ػػػػػػ  احلػػػػػػرب الفعديػػػػػػة يف هػػػػػػ ا اوػػػػػػاؿم ادػػػػػػا  ػػػػػػط    ىل احلػػػػػػرب الفعديػػػػػػةم 

ادلا يػػػػػة كاةيػػػػػة لدنصػػػػػر ةي ػػػػػا لػػػػػو   دػػػػػ  اللولػػػػػة الػػػػػ  نشػػػػػتبيف  وادػػػػػا ال لػػػػػاض  ال  ذا كانػػػػػ  ال ػػػػػو 
معوػػػػػػا يف حػػػػػػرب ةػػػػػػار ةم يف حػػػػػػرب ةعديػػػػػػة معنػػػػػػا  ةػػػػػػاحلرب الفعديػػػػػػة ومػػػػػػا ي ػػػػػػ ب ةػػػػػػاحلرب البػػػػػػار ةم ال 
نػػػػػػػل   ةيوػػػػػػػػا  ال  ذا كانػػػػػػػػ   وانػػػػػػػػا نصػػػػػػػػج  ػػػػػػػػو  ،ػػػػػػػػلونام وغلػػػػػػػػوز لنػػػػػػػػا مف ن ػػػػػػػػج  ػػػػػػػػلها مجيعػػػػػػػػان  ذا 

وا الػػػػػبع  اع ػػػػػرم ال ةػػػػػرؽ يف ذلػػػػػيف   تدػػػػػ  يف حدػػػػػج واحػػػػػلم مو مف نعاهػػػػػل ةع ػػػػػوا ون ػػػػػج يف  ػػػػػ
ةػػػػػػػػػل مف ي ػػػػػػػػػوف   تدوػػػػػػػػػا لدح ايػػػػػػػػػة مو التوليػػػػػػػػػلم ك ػػػػػػػػػا كانػػػػػػػػػ  احلػػػػػػػػػاؿ ةػػػػػػػػػل ادلع ػػػػػػػػػ رين الشػػػػػػػػػيو،  
والرم ػػػػػػاك ةعػػػػػػل احلػػػػػػرب العادليػػػػػػة الثانيػػػػػػة حػػػػػػ  موا ػػػػػػ  ال ػػػػػػتيناتم وةػػػػػػل مف  ػػػػػػل   مت تدػػػػػػة يف حػػػػػػرب 

انيػػػػا  ولػػػػ ليف ةػػػػ ف مو فنػػػػا ةعديػػػػةم  ػػػػلنام ك ػػػػا كانػػػػ  حػػػػاؿ احلدفػػػػا  يف احلػػػػرب العادليػػػػة الثانيػػػػة  ػػػػل مدل
 جتاا ه ا اللوؿ اارةعة  ظلا   ررا الظروؼ وااحواؿ 

وال  ػػػػػػػػػية الػػػػػػػػػ  ةر ػػػػػػػػػ  نف ػػػػػػػػػوا ،دػػػػػػػػػب اامػػػػػػػػػة ا سػػػػػػػػػ مية يف سػػػػػػػػػبعينات ال ػػػػػػػػػرف العشػػػػػػػػػرين 
ادلػػػػػػي    هػػػػػػ   ريػػػػػػر اامػػػػػػة ا سػػػػػػ مية كدوػػػػػػا مػػػػػػن سػػػػػػيطرة هػػػػػػ ا الػػػػػػلوؿ اارةػػػػػػقم ومػػػػػػن نفوذهػػػػػػام م  

ل نػػػػػا ال يصػػػػػل مف طلػػػػػوض العػػػػػراؾ ةشػػػػػلدا لدتحريػػػػػرم ةػػػػػ  غلػػػػػا مف  ريرهػػػػػا مػػػػػن االسػػػػػتع ار والنفػػػػػوذم و 
طلو ػػػػػػػوا حل ػػػػػػػ  الػػػػػػػل،وة  ىل العػػػػػػػال و ن ػػػػػػػاذا شلػػػػػػػا هػػػػػػػو ةيػػػػػػػ م والتحريػػػػػػػر ي ػػػػػػػوف وسػػػػػػػيدة ال غايػػػػػػػةم وم اة 
ولػػػػػػػي   صػػػػػػػلانم اف مو تنػػػػػػػا هػػػػػػػ   ػػػػػػػ  الػػػػػػػل،وة ا سػػػػػػػ مية  ىل العػػػػػػػال  والتحريػػػػػػػر ممػػػػػػػر ةػػػػػػػليو  مػػػػػػػن 

الػػػػػػل،وة ال ممػػػػػػة م ػػػػػػتع رة  واف ال تػػػػػػاؿ حػػػػػػ  ي ػػػػػػوف البػػػػػػليوياتم  ذ اا ػػػػػػ  مف ن ػػػػػػوف ممػػػػػػة   ػػػػػػ  
 وػػػػػػا ان ال ةػػػػػػل مف ي ػػػػػػوف  ،ػػػػػػ   كد ػػػػػػة اي  وكد ػػػػػػة اي هػػػػػػ   ػػػػػػ   ،ػػػػػػوة ا سػػػػػػ ـم ةحػػػػػػ   وػػػػػػا  
التحريػػػػػػر غلػػػػػػا مف ي ػػػػػػوف  ،ػػػػػػ   كد ػػػػػػة اي  ةػػػػػػنحن حػػػػػػل ن ا ػػػػػػ  لتحريػػػػػػر ةد ػػػػػػطلم ال ن ا ػػػػػػ  مػػػػػػن 

لينػػػػػام و ظلػػػػا ن ا ػػػػػ   ،ػػػػػ   كد ػػػػػة ايم وال م ػػػػ  ةر  ػػػػػاؿ ياةػػػػػام وال ن ا ػػػػ  مػػػػػن م ػػػػػ  مف نر ػػػػق مو اننػػػػػا  
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يتػػػػل ب ذلػػػػيف  ال ةػػػػالتحرير  ة ػػػػاف ال تػػػػاؿ مػػػػن م ػػػػ   ،ػػػػ   كد ػػػػة اي ال مػػػػن م ػػػػ  التحريػػػػر  ،دػػػػب مف 
وا ػػػػػق احلػػػػػػاؿ ي  ػػػػػػ  ةػػػػػػ ليف وي ػػػػػتو ب   ةػػػػػػنحن حػػػػػػل ن ا ػػػػػػ  لتحريػػػػػر ال ػػػػػػن اؿ ونيجمليػػػػػػا وال ػػػػػػو افم 

  رو ي ػػػػػػيا حػػػػػػ  ضلػػػػػػرر اجلزا ػػػػػػرم وال و ويدوػػػػػػا مػػػػػػن  ار كفػػػػػػر  ىل  ار  سػػػػػػ ـم ال نتو ػػػػػػج ،نػػػػػػل حػػػػػػلو 
،نػػػػػػػػػل حػػػػػػػػػلو  ال ون ػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػ  ضلػػػػػػػػػوؿ انلوني ػػػػػػػػػيام ةػػػػػػػػػ  ن ػػػػػػػػػمل يف اجلوػػػػػػػػػا  حل ػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػل،وة ح ػػػػػػػػػا 
م ت ػػػػػيات الظػػػػػروؼ وااحػػػػػواؿم وةػػػػػهل مػػػػػا لػػػػػلينا مػػػػػن ال ػػػػػوةم ةػػػػػنحن ن ا ػػػػػ  لتحويػػػػػ  كػػػػػ   ار كفػػػػػر  ىل 

نػػػػػػػل  ومػػػػػػػن  ار  سػػػػػػػ ـم سػػػػػػػوا  مكػػػػػػػاف مهدوػػػػػػػا مػػػػػػػن ادل ػػػػػػػد ل كباك ػػػػػػػتافم مو كػػػػػػػانوا مػػػػػػػن ال فػػػػػػػار كاذل
م ػػػػػ  ذلػػػػػيف غلػػػػػا مف ي ػػػػػوف الصػػػػػراع مػػػػػق هػػػػػ ا الػػػػػلوؿ اارةعػػػػػة مػػػػػن م ػػػػػ   ػػػػػ  الػػػػػل،وة ا سػػػػػ مية ال 
مػػػػػػن م ػػػػػػ  التحريػػػػػػر  ة نػػػػػػ  و ف كانػػػػػػ  ال  ػػػػػػية الػػػػػػ  ةر ػػػػػػ  نف ػػػػػػوا ،دػػػػػػب ادل ػػػػػػد ل هػػػػػػ  التحريػػػػػػرم 
ول ػػػػػػػن الصػػػػػػػراع غلػػػػػػػا مف ي ػػػػػػػوف مػػػػػػػن م ػػػػػػػ   ػػػػػػػ  الػػػػػػػل،وة ا سػػػػػػػ ميةم و ف كػػػػػػػاف ال يتػػػػػػػل ب ذلػػػػػػػيف 

سػػػػػػػػ مية  ال ةػػػػػػػػالتحريرم وحػػػػػػػػ  الع ػػػػػػػػ  لدتحريػػػػػػػػر نف ػػػػػػػػ  ال يصػػػػػػػػل مف ي ػػػػػػػػوف  ال ةالن ػػػػػػػػبة لدػػػػػػػػب   ا 
  ،   كد ة اي 

 دنػػػػػػػا اف اسػػػػػػػتع ار الػػػػػػػلوؿ العػػػػػػػلوة لدػػػػػػػب   ا سػػػػػػػ مية  ػػػػػػػل و ػػػػػػػ   ىل   ػػػػػػػر م وارا و ػػػػػػػارت 
الفر ػػػػػة موا يػػػػػة دلوا وتػػػػػ  و ػػػػػر ام وهػػػػػ ا وا ػػػػػق مشػػػػػاهل ال دػػػػػيف ةيػػػػػ   ةػػػػػ ف العػػػػػلو ال ي ػػػػػتع    غلػػػػػا  

ول حتفػػػػػػػاظ هبػػػػػػػ ا ال ػػػػػػػيطرة وذلػػػػػػػيف النفػػػػػػػوذم  ال اا، ػػػػػػػاؿ ال ياسػػػػػػػيةم وال يدجػػػػػػػل سػػػػػػػيطر   ونفػػػػػػػوذام 
لد ػػػػػوة الع ػػػػػ رية  ال يف حالػػػػػة نػػػػػا رةم وحػػػػػل يصػػػػػبل اسػػػػػتع اذلا ال يشػػػػػ    طػػػػػران ،ديػػػػػ   ولػػػػػ ليف ةػػػػػ ف 
الصػػػػػػػػػراع مػػػػػػػػػق العػػػػػػػػػلو   فػػػػػػػػػ  ةيػػػػػػػػػ  اا، ػػػػػػػػػاؿ ال ياسػػػػػػػػػيةم واالسػػػػػػػػػتعلا  ل ستشػػػػػػػػػوا  و ،ػػػػػػػػػلا  ال ػػػػػػػػػوة 

 ػػػػػر ةػػػػػالدجو  لد ػػػػػو  الع ػػػػػ رية  هػػػػػ اف اامػػػػػرافم وعلػػػػػا  اا، ػػػػػاؿ لتشػػػػػ ي  اخلطػػػػػر ،دػػػػػب العػػػػػلو  ذا ة
ال ياسػػػػػػيةم واالسػػػػػػتعلا  ل ستشػػػػػػوا  و ،ػػػػػػلا  ال ػػػػػػوة ال اةيػػػػػػة لتشػػػػػػ ي  اخلطػػػػػػر ،دػػػػػػب العػػػػػػلوم كاةيػػػػػػاف 
لدتحريػػػػػر م  كاةيػػػػػاف حل ػػػػػ  الػػػػػل،وة والنجػػػػػاح يف التحريػػػػػر  ولػػػػػ ليف مػػػػػا ،دػػػػػب اامػػػػػة ا سػػػػػ مية  ال مف 

ة لدجوػػػػػا   ولػػػػ ليف  ػػػػار اامػػػػػر مسػػػػو  شلػػػػا كػػػػػافم ةػػػػ   تػػػػػاج  ػػػػ ؽ اا، ػػػػاؿ ال ياسػػػػػيةم و عػػػػل العػػػػل
ل ػػػػػوة ما يػػػػػة  عػػػػػلؿ  ػػػػػو  العػػػػػلو ادلا يػػػػػةم ةػػػػػ   تػػػػػاج ل ػػػػػوة  عػػػػػا ؿ  ػػػػػو  الػػػػػلوؿ اارةػػػػػق ال ػػػػػ  م حػػػػػ  
وال  ػػػػػوة  عػػػػػا ؿ  ػػػػػوة م ػػػػػعفوا  اف التحريػػػػػر  ػػػػػارت   فيػػػػػ  اا، ػػػػػاؿ ال ياسػػػػػيةم واالحتيػػػػػاط دلػػػػػا  ػػػػػل 

ا ة نػػػػػػػ  ال ،ػػػػػػػ ر احػػػػػػػل ،ػػػػػػػن النوػػػػػػػوض ل  ػػػػػػػط ع ػلت ػػػػػػػ  مػػػػػػػن التػػػػػػػل   الع ػػػػػػػ ر  ا ػػػػػػػلو   وذلػػػػػػػ 
ةل،بػػػػػػا  التحريػػػػػػر و ػػػػػػ  الػػػػػػل،وةم ول يبػػػػػػهل م  رلػػػػػػاؿ وال م  مػػػػػػ ر ل لتصػػػػػػاؽ ةػػػػػػاارض وال عػػػػػػو  ،ػػػػػػن 

 الع   
 ف اا، ػػػػػػػاؿ الػػػػػػػ    ػػػػػػػـو هبػػػػػػػا الػػػػػػػلوؿ العػػػػػػػلوة يف ةػػػػػػػ   ا سػػػػػػػ ـم لي ػػػػػػػ  م  ػػػػػػػ ة ةينوػػػػػػػام 

ودػػػػػا ف ممملكػػػػػام مو طلا ػػػػػ  ممملكػػػػػا ومنفصػػػػػدة ةع ػػػػػوا ،ػػػػػن ةعػػػػػ  حػػػػػ  ي ػػػػػاؿ اننػػػػػا طلا ػػػػػ   صلدػػػػػ ا موالن 
ودػػػػػػػػا ف روسػػػػػػػػيام ةػػػػػػػػ  اف الع   ػػػػػػػػل ال بػػػػػػػػملين روسػػػػػػػػيا وممملكػػػػػػػػا ػلػػػػػػػػاوالف معػػػػػػػػان يف الػػػػػػػػب   ا سػػػػػػػػ مية 
لفػػػػػػػرض ال ػػػػػػػيطرة وة ػػػػػػػو النفػػػػػػػوذ  ومد ػػػػػػػا و ف ا ت ػػػػػػػ ا العػػػػػػػال ةينو ػػػػػػػا ومنػػػػػػػ  ةػػػػػػػ   ا سػػػػػػػ ـ ة د ػػػػػػػا 
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مػػػػػػق مد ػػػػػػا مػػػػػػن منط ػػػػػػة ممملكػػػػػػام يع ػػػػػػ ف معػػػػػػان يف العػػػػػػال كدػػػػػػ م ةػػػػػػ ف روسػػػػػػيا  ع ػػػػػػ  يف مصػػػػػػر وسػػػػػػورية 
وممملكػػػػػا  ع ػػػػػ  يف كوةػػػػػا وةيتنػػػػػاـ مػػػػػق مد ػػػػػا مػػػػػن منط ػػػػػة روسػػػػػيام وال يػػػػػ   اف يف ادلناة ػػػػػة ،دػػػػػب  نزانيػػػػػا 
و نػػػػػوب مةري يػػػػػا و ف كانػػػػػ  مناة ػػػػػة ريا ػػػػػية لػػػػػي  ةيوػػػػػا كبػػػػػمل ،ػػػػػلا  ولػػػػػ ليف ة نػػػػػ  ال ؽل ػػػػػن الصػػػػػراع 

 ػػػػػلعلا معػػػػػانم ومػػػػػن م ػػػػػ  ذلػػػػػيف مػػػػػق  حػػػػػلاعلا وموا نػػػػػة اا ػػػػػر م اف ذلػػػػػيف ال يتػػػػػل ب يف الوا ػػػػػق  ىل 
ال  ػػػػػر  ادلوا نػػػػػة يف هػػػػػ ا اوػػػػػاؿ  ومي ػػػػػان ةػػػػػ ف  صلدػػػػػ ا  ع ػػػػػ  يف ماليزيػػػػػا و ػػػػػون م ول ػػػػػن ممملكػػػػػا  ع ػػػػػ  
يف كػػػػػ  منو ػػػػػا لفػػػػػرض سػػػػػيطرقا وي ػػػػػو نفوذهػػػػػام ومنػػػػػ  و ف كانػػػػػ  ممملكػػػػػا  صػػػػػارع  صلدػػػػػ ا ةيو ػػػػػا ةػػػػػ ف 

 ال ك ،بػػػػػل ي ومػػػػػاف ةدعبػػػػػة  هػػػػػ ا الصػػػػػراع  نػػػػػاة  ،دػػػػػب ادل ػػػػػا  ال  ػػػػػراع حػػػػػرب و،ػػػػػلا م ومػػػػػا علػػػػػا  ذا
 ػػػػػػل ةع ػػػػػػو ا ةليو ػػػػػػا ي دػػػػػػا يػػػػػػرةلم و ف كانػػػػػػ  مػػػػػػا ة الدعبػػػػػػة هػػػػػػ   ػػػػػػون  وماليزيػػػػػػام م  هػػػػػػ  ةػػػػػػ   
ا سػػػػػ ـ  وذلػػػػػ ا ال ؽل ػػػػػن الػػػػػل وؿ يف  ػػػػػراع مػػػػػق محػػػػػلعلا وموا نػػػػػة اع ػػػػػرم ةػػػػػ  ال ةػػػػػل مػػػػػن الػػػػػل وؿ 

 يف  راع معوا معان مو ا كدج ذليف من م امرة و  حيات 
لػػػػػػلوؿ العػػػػػػلوة لتحريػػػػػػر ةػػػػػػ   ا سػػػػػػ ـم ال ةػػػػػػل مف ي ػػػػػػوف  ػػػػػػرا،ان ذلػػػػػػ ا ةػػػػػػ ف الصػػػػػػراع  ػػػػػػل ا

معوػػػػػػا مجيعػػػػػػانم ومف ال   ػػػػػػوف ميػػػػػػة موا نػػػػػػة مػػػػػػق ميػػػػػػة  ولػػػػػػة مػػػػػػن هػػػػػػ ا الػػػػػػلوؿم وال ميػػػػػػة م ػػػػػػا،لة مػػػػػػن 
 حػػػػػػلاها ولػػػػػػو  ػػػػػػل اا ػػػػػػر م اف هػػػػػػ ا ال يتػػػػػػل بم ةػػػػػػ  هػػػػػػو ، ػػػػػػ  ل كيػػػػػػز سػػػػػػيطرة ال فػػػػػػر ال لتحريػػػػػػر 

امػػػػة ا سػػػػ مية مف  صػػػػارع الػػػػلوؿ اارةػػػػق يف و ػػػػ  الػػػػب   مػػػػن اا،ػػػػلا   ومػػػػن هنػػػػا كػػػػاف لزامػػػػان ،دػػػػب ا
واحػػػػػػػلم  وف ميػػػػػػػة موا نػػػػػػػةم و وف ميػػػػػػػة اسػػػػػػػتعانةم ةػػػػػػػ   وف ميػػػػػػػة م ازلػػػػػػػة مو اسػػػػػػػت الة  ةادلو ػػػػػػػوع هػػػػػػػو 
  ػػػػػػػراج الػػػػػػػلوؿ ال ػػػػػػػاةرة مػػػػػػػن ةػػػػػػػ   ا سػػػػػػػ ـم ولػػػػػػػي  هػػػػػػػو ،ػػػػػػػلا   ولػػػػػػػة مػػػػػػػام واالسػػػػػػػتعانة  ناة ػػػػػػػتوا 

ر مػػػػػن االسػػػػػتعانة ةلمملكػػػػػا   ػػػػػراج  ػػػػػلها  ولػػػػػ ليف كػػػػػاف مػػػػػن اخلطػػػػػل واخلطػػػػػر مػػػػػا  ػػػػػاـ ةػػػػػ  ز، ػػػػػا  مصػػػػػ
 صلدػػػػػػ ا ومػػػػػػا ةعدػػػػػػ  ز، ػػػػػػا  ةػػػػػػ   الشػػػػػػاـ مػػػػػػن االسػػػػػػتعانة ةػػػػػػ صلد ا   ػػػػػػراج ةرن ػػػػػػا  ةالعػػػػػػلو ال ي ػػػػػػتعاف 
،ديػػػػػ  ةعػػػػػلوم وادل ػػػػػتع ر ال ي ػػػػػتعاف ،ديػػػػػ    ػػػػػتع ر   ػػػػػرم والتفا ػػػػػ  ةينو ػػػػػا كالتفا ػػػػػ  ةػػػػػل الع ػػػػػب 

  فا   يف الع ب ةادلا  الزر ا  مو الع ب ةادلا  ال و ا م ة  كد  ، ب وال 
واا، ػػػػػاؿ ال ياسػػػػػية هػػػػػ  اا، ػػػػػاؿ الػػػػػػ  ي ػػػػػاـ هبػػػػػا مػػػػػن م ػػػػػػ  ر،ايػػػػػة دػػػػػطوف النػػػػػاسم سػػػػػػوا  
م ػػػػػػػػػاـ هبػػػػػػػػػا مةػػػػػػػػػرا م مـ  امػػػػػػػػػ  هبػػػػػػػػػا محػػػػػػػػػزاب و  ػػػػػػػػػت تم مو  امػػػػػػػػػ  هبػػػػػػػػػا  ولػػػػػػػػػة مو  وؿ  واا، ػػػػػػػػػاؿ 
ال ياسػػػػػػية مو ػػػػػػو ة منػػػػػػ  نشػػػػػػلة اجل ا،ػػػػػػات ،دػػػػػػب اارضم ةال با ػػػػػػ  كانػػػػػػ    ػػػػػػـو ةل، ػػػػػػاؿ سياسػػػػػػيةم 

نوا ي ومػػػػػوف ةاا، ػػػػػاؿ ال ياسػػػػػيةم وسػػػػػيظ  النػػػػػاس ي ومػػػػػوف ةاا، ػػػػػاؿ ال ياسػػػػػية مػػػػػا  اـ والز، ػػػػػا  كػػػػػا
هنػػػػػاؾ مجا،ػػػػػػات  ر،ػػػػػػب دػػػػػػطودا  و،دػػػػػب ذلػػػػػػيف ةػػػػػػ ف ال يػػػػػػاـ ةاا، ػػػػػاؿ ال ياسػػػػػػية ال ي ػػػػػػتو ا موػػػػػػارة 
يف ال ياسػػػػػػػةم وال حػػػػػػػ  ان ةفػػػػػػػن احل ػػػػػػػػ  ةػػػػػػػ  ة م ػػػػػػػاف كػػػػػػػػ  ةػػػػػػػر  وكػػػػػػػ  مجا،ػػػػػػػػة وكػػػػػػػ   ولػػػػػػػة مف   ػػػػػػػػـو 

ا، ػػػػػاؿ ال ياسػػػػػية الػػػػػ  غلػػػػػا مف  و ػػػػػ   ليوػػػػػا العنايػػػػػة الفا  ػػػػػة مػػػػػن  بػػػػػ  ةاا، ػػػػػاؿ ال ياسػػػػػيةم  ال مف ا
م  دػػػػػػعا يريػػػػػػػل التحػػػػػػػررم ومػػػػػػػن  بػػػػػػ  ميػػػػػػػة ممػػػػػػػة   ػػػػػػػ  رسػػػػػػػالة لدنػػػػػػاسم  ظلػػػػػػػا هػػػػػػػ  اا، ػػػػػػػاؿ ادلتعد ػػػػػػػة 
ةالػػػػػػلوؿ اا نبيػػػػػػةم وال سػػػػػػي ا اا، ػػػػػػاؿ ادلتعد ػػػػػػة ة فػػػػػػاح الػػػػػػلوؿ االسػػػػػػتع اريةم وةا  ػػػػػػا   طػػػػػػر الػػػػػػلوؿ 
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دػػػػػػػػب اامػػػػػػػػة ا سػػػػػػػػ ميةم وهػػػػػػػػ   ريػػػػػػػػل التحػػػػػػػػررم و  ػػػػػػػػ  الػػػػػػػػل،وة الطامعػػػػػػػػة  ومػػػػػػػػن هنػػػػػػػػا كػػػػػػػػاف لزامػػػػػػػػان ،
ا سػػػػػػ ميةم مف  عطػػػػػػ  اا، ػػػػػػاؿ ال ياسػػػػػػية ادلتعد ػػػػػػة ةالػػػػػػلوؿ اا نبيػػػػػػة معليػػػػػػة ةا  ػػػػػػةم ومة ػػػػػػدية ،دػػػػػػب 

 سا ر اا، اؿم ومف  و ق يف رمس ال ا  ة من مولويات اا، اؿ 
حات التػػػػػػػاري م و ذا استعر ػػػػػػػنا اا، ػػػػػػػاؿ ال ياسػػػػػػػية يف ادلا ػػػػػػػ  واحلا ػػػػػػػر صلػػػػػػػلها  ػػػػػػػ   ػػػػػػػف

والتػػػػػػػاري  كدػػػػػػػ  م، ػػػػػػػاؿ سياسػػػػػػػية و شػػػػػػػ   الػػػػػػػلنيا كدوػػػػػػػا يف احلا ػػػػػػػرم وصلػػػػػػػلها مدػػػػػػػا هػػػػػػػ  الػػػػػػػ  كفدػػػػػػػ  
النصػػػػػر لدػػػػػػلوؿم ورةعػػػػػػ  منزلػػػػػػة الشػػػػػعوب اامػػػػػػ م وكانػػػػػػ  يف كثػػػػػػمل مػػػػػن ااحيػػػػػػاف   ػػػػػػ  ،ػػػػػػن اجليػػػػػػوش 

حػػػػػػػل كػػػػػػػاف يعػػػػػػػرض نف ػػػػػػػ  ،دػػػػػػػب ال با ػػػػػػػ م وحػػػػػػػل م ػػػػػػػ  ةيعػػػػػػػة  اجلػػػػػػػرارة يف الفتوحػػػػػػػات  ةالرسػػػػػػػوؿ 
لثانيػػػػػةم وحػػػػػل مرسػػػػػ  ،بػػػػػل اي ةػػػػػن  حػػػػػه يتػػػػػنط  م بػػػػػار م ػػػػػةم وحػػػػػل دػػػػػل ا ػػػػػ  جتػػػػػارة الع بػػػػػة ا

 ػػػػػػريه ة انػػػػػػ  هػػػػػػ  سػػػػػػبا مو عػػػػػػة ةػػػػػػلرم وحػػػػػػل مرسػػػػػػ  نعي ػػػػػػان يثػػػػػػبو ال با ػػػػػػ  ويثػػػػػػمل ةيوػػػػػػا الشػػػػػػ وؾ 
والتح ػػػػػػبات يف مو عػػػػػػة اخلنػػػػػػلؽم وحػػػػػػل ذهػػػػػػا ا ا  الع ػػػػػػرة وم ػػػػػػاـ ةاحلليبيػػػػػػةم وحػػػػػػل ح ػػػػػػ  سػػػػػػعلان 

،اة  ىل ال با ػػػػػػ م وحػػػػػػل مرسػػػػػػ  ال تػػػػػػا  ىل ادلدػػػػػػوؾم وحػػػػػػل  ػػػػػػا  يف ةػػػػػػ   ريظػػػػػػةم وحػػػػػػل مرسػػػػػػ  الػػػػػػل
العبػػػػػاس ةػػػػػلي سػػػػػفياف وهػػػػػو ذاهػػػػػا  ىل م ػػػػػةم وحػػػػػل ، ػػػػػل ادلعاهػػػػػلاتم واسػػػػػت ب  الوةػػػػػو  مػػػػػن  زيػػػػػرة 
العػػػػربم وحػػػػل ةلهػػػػ  النصػػػػار  الػػػػ ين  ػػػػا وام وحػػػػل ممػػػػر ةػػػػ     ةػػػػ  الن ػػػػملم وحػػػػل ،ػػػػل حػػػػاك  

م كػػػػ  ذلػػػػيف وممثالػػػػ  م، ػػػػاؿ سياسػػػػيةم و ػػػػ  مثػػػػ  الػػػػي ن مػػػػن  بػػػػ  ةػػػػارس حاك ػػػػان ،ديوػػػػا ةعػػػػل مف مسػػػػد 
ذلػػػػػيف يف اخلدفػػػػػا  الرادػػػػػلين وسػػػػػا ر اخلدفػػػػػا   ةػػػػػ ف مػػػػػا ي دػػػػػا ،دػػػػػب م، ػػػػػاذل  ةالن ػػػػػبة لدػػػػػلوؿ اا نبيػػػػػة 
 ظلػػػػػا هػػػػػو اا، ػػػػػاؿ ال ياسػػػػػية  ولػػػػػ ليف كػػػػػاف يػػػػػلمر ممػػػػػمل اجلػػػػػيه حػػػػػل يوليػػػػػ  مف يطدػػػػػا مػػػػػن ال ػػػػػـو مف 

مةػػػػػػػوا اسػػػػػػػت ار اي و ذدػػػػػػػ  ةػػػػػػػاحلرب   يػػػػػػػل دوا يف ا سػػػػػػػ ـم ةػػػػػػػ ف مةػػػػػػػوا ،ػػػػػػػرض ،دػػػػػػػيو  اجلزيػػػػػػػةم ةػػػػػػػ ف
ةػػػػػاحلرب هػػػػػ    ػػػػػر ، ػػػػػ  يدجػػػػػل  ليػػػػػ م وال ياسػػػػػة هػػػػػ  الػػػػػ  غلػػػػػا مف ي ػػػػػاـ ةل، اذلػػػػػا موالنم ومػػػػػن هنػػػػػا  
كانػػػػػ  اا، ػػػػػاؿ ال ياسػػػػػية هػػػػػ  مػػػػػن مهػػػػػ  وا بػػػػػات اامػػػػػةم  ومػػػػػن الػػػػػـز مػػػػػا يدػػػػػـز مف   ػػػػػـو ةػػػػػ   ومػػػػػن 

يػػػػػػرم ومػػػػػػن مهػػػػػػ  م، ػػػػػػاؿ هنػػػػػػا ل ي ػػػػػػن غريبػػػػػػان مف   ػػػػػػوف اا، ػػػػػػاؿ ال ياسػػػػػػية مػػػػػػن مهػػػػػػ  م، ػػػػػػاؿ التحر 
 ػػػػػػػ  الػػػػػػػل،وة ا سػػػػػػػ ميةم ولػػػػػػػوال اا، ػػػػػػػاؿ ال ياسػػػػػػػية دلػػػػػػػا   ػػػػػػػهل نشػػػػػػػر ا سػػػػػػػ ـم وال مم ػػػػػػػن  ػػػػػػػ  
 ،و ػػػػػػػ  لدنػػػػػػػاس يف هػػػػػػػ ا العصػػػػػػػر   ال مف ال يػػػػػػػاـ ةاا، ػػػػػػػاؿ ال ياسػػػػػػػية يف هػػػػػػػ ا العصػػػػػػػر ي  ػػػػػػػ  ةػػػػػػػلف 
 عػػػػػػػػرؼ اامػػػػػػػػة محػػػػػػػػواؿ الع  ػػػػػػػػات ةػػػػػػػػل الػػػػػػػػلوؿم ومف  تتبػػػػػػػػق هػػػػػػػػ ا الع  ػػػػػػػػاتم ومف  ػػػػػػػػلرؾ  فاياهػػػػػػػػا 
ومراميوػػػػػػام ومف  يػػػػػػز ةػػػػػػل ادلنػػػػػػاورة وغػػػػػػمل ادلنػػػػػػاورةم ومف  فػػػػػػرؽ ةػػػػػػل الع ػػػػػػ  ومهلاةػػػػػػ م ومف   ػػػػػػوف وا فػػػػػػة 
،دػػػػػػػب   ػػػػػػػر و ػػػػػػػق   ػػػػػػػوف ،ديػػػػػػػ  الع  ػػػػػػػاتم وهػػػػػػػ ا ي  ػػػػػػػ  ةػػػػػػػلواـ  ث يػػػػػػػج اامػػػػػػػة  ث يفػػػػػػػان سياسػػػػػػػيانم 
و عدوػػػػػػػا  تتبػػػػػػػق و ػػػػػػػلرؾ ال ياسػػػػػػػة اخلار يػػػػػػػة  تبعػػػػػػػان  ا  ػػػػػػػان و  راكػػػػػػػان وا عيػػػػػػػانم ومف ي ػػػػػػػوف  ػػػػػػػ  الػػػػػػػل،وة 

 سػػػػػ مية هػػػػػو احل ػػػػػ  ،دػػػػػب هػػػػػ ا ال ياسػػػػػةم وهػػػػػو ادل ػػػػػمل ذلػػػػػا  ة ػػػػػث ن ال ي فػػػػػ  مف  عػػػػػرؼ اامػػػػػة مف ا
ادلو ػػػػػج الػػػػػلوك  ػػػػػل   ػػػػػملم ومف الع  ػػػػػات اللوليػػػػػة  ػػػػػار يشػػػػػرؼ ،ديوػػػػػا وي ػػػػػملها  ولتػػػػػاف اَنتػػػػػاف علػػػػػا 
روسػػػػػيا وممملكػػػػػام ةعػػػػػػل مف كػػػػػاف يشػػػػػرؼ ،ديوػػػػػػا وي ػػػػػملها مع ػػػػػ راف علػػػػػػا ادلع ػػػػػ ر الشػػػػػر   وادلع ػػػػػػ ر 
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ةػػػػػػػ  ال ةػػػػػػػل مف  عػػػػػػػرؼ مف هػػػػػػػا ل الػػػػػػػلولتل ال   ػػػػػػػملاف ك ػػػػػػػا ي ػػػػػػػمل ادلع ػػػػػػػ رافم وكػػػػػػػاف مػػػػػػػن  ال ػػػػػػػريم
ادل  ػػػػػػػػػػن مف يصػػػػػػػػػػ  ادلو ػػػػػػػػػػج الػػػػػػػػػػلوك  ىل دػػػػػػػػػػفمل احلػػػػػػػػػػرب   ػلصػػػػػػػػػػ  االنفػػػػػػػػػػراجم ةػػػػػػػػػػ  اف الػػػػػػػػػػلولتل 
الع   تػػػػػػػل  دعبػػػػػػػاف لعبػػػػػػػة دػػػػػػػطرن  شليتػػػػػػػ م ومف الو ػػػػػػػق الػػػػػػػلوك  ذا و ػػػػػػػ   ىل دػػػػػػػفمل احلػػػػػػػرب ة نػػػػػػػ  ال 

ل االنفػػػػػراج  ولػػػػػ ليف ةػػػػػ ف احلػػػػػرب ةينو ػػػػػا م طػػػػػر وم ػػػػػرب منوػػػػػا ةي ػػػػػا لػػػػػو  و ػػػػػل  ػػػػػوة   ػػػػػتطيق مف  و ػػػػػ
ة ػػػػػ  ادلو ػػػػػج الػػػػػلوك مع ػػػػػ رين  ومنػػػػػ  حػػػػػل كػػػػػاف ادلو ػػػػػج الػػػػػلوك مع ػػػػػ رين كػػػػػاف مػػػػػن ادل  ػػػػػن مف 
يو ػػػػل مع ػػػػ ر َالػػػػام وكػػػػػاف مػػػػن ادل  ػػػػن مف   ػػػػػـو  ولػػػػة ةعالػػػػة   ػػػػتطيق مف  ر فػػػػػق و ن ػػػػو حػػػػ   بػػػػػز 

 ػػػػػػار ادلو ػػػػػػج الػػػػػػلوك زلصػػػػػػوران ةػػػػػػل ،   ػػػػػػلم  ػػػػػػار مػػػػػػن اللولػػػػػػة ااوىل يف العػػػػػػال  ول ػػػػػػن ةعػػػػػػل مف 
الع ػػػػػػمل مف يو ػػػػػػل مع ػػػػػػ ر َالػػػػػػام ومػػػػػػن الشػػػػػػاؽ  ػػػػػػلان مف  ن ػػػػػػوا  ولػػػػػػة و ر فػػػػػػق ا ػػػػػػ  زمػػػػػػاـ ادلبػػػػػػا رة 
مػػػػػن الػػػػػلولتل  ةادلعرةػػػػػة ا مجاليػػػػػة لد  ػػػػػايا ااساسػػػػػية ال   فػػػػػ  ةػػػػػ  ال ةػػػػػل مػػػػػن الو ػػػػػوؼ ،دػػػػػب كثػػػػػمل 

ؼ النػػػػػػػاس مف  صلدػػػػػػػ ا  ػػػػػػػل نزلػػػػػػػ  ،ػػػػػػػن م ػػػػػػػتو  مػػػػػػػن اخلفايػػػػػػػا والتفا ػػػػػػػي   ومػػػػػػػث ن ال ي فػػػػػػػ  مف يعػػػػػػػر 
اللولػػػػػػة ال ػػػػػػ  م ول يعػػػػػػل ذلػػػػػػا و ػػػػػػو  يف النظػػػػػػر يف الشػػػػػػطوف اللوليػػػػػػةم ول  عػػػػػػل  ػػػػػػا رة ،دػػػػػػب التػػػػػػلَمل يف 
ادلو ػػػػػػج الػػػػػػلوك  ال ي فػػػػػػ  مف يعػػػػػػرؼ ذلػػػػػػيفم ةػػػػػػ  غلػػػػػػا مف يعػػػػػػرؼ مف  صلدػػػػػػ ا ال  ػػػػػػزاؿ مو ػػػػػػو ة يف 

ا ال  ػػػػػػػزاؿ  تتبػػػػػػػق الشػػػػػػػطوف اللوليػػػػػػػة م ػػػػػػػتع راقا ،ػػػػػػػن  ريػػػػػػػهل ال ومنولػػػػػػػا و،ػػػػػػػن  ريػػػػػػػهل الع ػػػػػػػ  م ومدػػػػػػػ
و ػػػػػاوؿ مف  تػػػػػل   ةيوػػػػػام وال  ػػػػػزاؿ زلاةظػػػػػة ،دػػػػػب ركا زهػػػػػا الت ديليػػػػػة الػػػػػث ثم ةػػػػػ   ػػػػػزاؿ  ػػػػػرك  ورا  
ممملكػػػػػا و ػػػػػاوؿ مف جتعدوػػػػػا سػػػػػنلان ذلػػػػػا رغػػػػػ  مف ممملكػػػػػا  ػػػػػاوؿ  زالػػػػػة االسػػػػػتع ار ا صلديػػػػػز  مػػػػػن الو ػػػػػو م 

وةػػػػػػا وحفػػػػػػم التػػػػػػوازف ةػػػػػػل الػػػػػػلوؿ ااوروةيػػػػػػةم و ػػػػػػاوؿ   ػػػػػػعاؼ ا صلديػػػػػػزم وال  ػػػػػػزاؿ  ػػػػػػاوؿ   ػػػػػػ مل مور 
ةػػػػػػػػػل د  ال ػػػػػػػػػوؽ ادلشػػػػػػػػػ كةم و ػػػػػػػػػاوؿ  ػػػػػػػػػر موروةػػػػػػػػػا لع ػػػػػػػػػل ا فا يػػػػػػػػػات سياسػػػػػػػػػية  تجػػػػػػػػػاوز الناحيػػػػػػػػػة 
اال تصػػػػػػػا ية  وال  ػػػػػػػزاؿ هػػػػػػػ  الػػػػػػػ    ػػػػػػػملع سياسػػػػػػػة م ػػػػػػػتع راقا ال ػػػػػػػاة ة سػػػػػػػوا  يف ال ومنولػػػػػػػام مو يف 

مف يعػػػػػػػرؼ ذلػػػػػػػيف حػػػػػػػ  ي ػػػػػػػوف الػػػػػػػلوؿ الػػػػػػػ  م،طتوػػػػػػػا اسػػػػػػػت  ذلا و ركتوػػػػػػػا حػػػػػػػرة ممػػػػػػػاـ النػػػػػػػاس  ال ةػػػػػػػل 
احل ػػػػػػ  ،دػػػػػػب   ػػػػػػيمل الع  ػػػػػػات اللوليػػػػػػة ح  ػػػػػػان  ػػػػػػحيحانم وحػػػػػػ  ي ػػػػػػوف مو ػػػػػػج اامػػػػػػة ا سػػػػػػ مية 

 جتاا ادلو ج اللوك مو فان سدي ان 
  مدػػػػػػا ال ةػػػػػػل مف  عػػػػػػرؼ ال  ػػػػػػايا ،دػػػػػػب ح ي توػػػػػػام ةتعػػػػػػرؼ مف مػػػػػػا ي ػػػػػػ ب حرةػػػػػػان يف ةيتنػػػػػػاـ 

اة مػػػػػػػػن م وات الع ػػػػػػػػ  ال ياسػػػػػػػػ   ومف  ف هػػػػػػػػو  ال م، ػػػػػػػػاؿ سياسػػػػػػػػية  ت ػػػػػػػػ  اا، ػػػػػػػػاؿ الع ػػػػػػػػ رية م 
ةػػػػػوز ةرانػػػػػ  يف الر ػػػػػوع  ىل احل ػػػػػ  يف مدلانيػػػػػا ال رةيػػػػػةم ة نػػػػػ   ظلػػػػػا ر ػػػػػق ةف ػػػػػ  روسػػػػػيام ومف ممملكػػػػػا  ػػػػػل 
ادزمػػػػػػ  يف هػػػػػػ ا االنت اةػػػػػػاتم ولػػػػػػ ليف ةػػػػػػ ف مػػػػػػن ادلنتظػػػػػػر مف يتعثػػػػػػر سػػػػػػمل ةرانػػػػػػ  وػلتػػػػػػاج  ىل زمػػػػػػػن 

   ادل ػػػػػػيح  ل ػػػػػػاف ال ػػػػػػمل يف م ػػػػػػوؿم يف حػػػػػػل منػػػػػػ  لػػػػػػو صلػػػػػػل مردػػػػػػل ممملكػػػػػػا وهػػػػػػو احلػػػػػػزب الػػػػػػلؽل را
ال  يبػػػػػػات ادلو ػػػػػػو،ة لوسػػػػػػو موروةػػػػػػا مسػػػػػػرع ومي ػػػػػػر ومكثػػػػػػر  ػػػػػػ انان  ومف   ػػػػػػية  ػػػػػػ ص لي ػػػػػػ  ةػػػػػػل 
اليونػػػػػػاف واا ػػػػػػراؾم و ظلػػػػػػا هػػػػػػ  ةػػػػػػل ا صلديػػػػػػز واامملكػػػػػػافم ومدػػػػػػا ، ػػػػػػ  مػػػػػػن م، ػػػػػػاؿ  صػػػػػػفية ال وا،ػػػػػػل 

 ا صلديزية يف العال 



 51 

رهػػػػػػػػام ةػػػػػػػػ  ال ةػػػػػػػػل مف  ػػػػػػػػلرؾ مػػػػػػػػا وكػػػػػػػػ ليف ال ي فػػػػػػػػ  مف  عػػػػػػػػرؼ ال  ػػػػػػػػايا ا ديػػػػػػػػة ،دػػػػػػػػب واه
ورا هػػػػػػػا  ة ػػػػػػػث ن حػػػػػػػل جتػػػػػػػل ني  ػػػػػػػوف صلػػػػػػػل يف انت اةػػػػػػػات الر اسػػػػػػػة اامملكيػػػػػػػة لد ػػػػػػػرة ااوىل ولد ػػػػػػػرة 
الثانيػػػػػةم غلػػػػػا مف ال  ن ػػػػػاؽ مػػػػػق  يػػػػػار الل،ايػػػػػة ةػػػػػلف الشػػػػػعا اامملكػػػػػ  مػػػػػق ني  ػػػػػوفم ةػػػػػ  غلػػػػػا مف 

دػػػػػل لر اسػػػػػة   ػػػػػتعرض اامػػػػػور ال ػػػػػاة ة ل دػػػػػيل نف ػػػػػ م ة ػػػػػل سػػػػػبهل مف سػػػػػ و ممػػػػػاـ كينػػػػػل  حػػػػػل ر 
اجل ووريػػػػػػػةم ول يػػػػػػػنجل حػػػػػػػل ردػػػػػػػل نف ػػػػػػػ  حلاك يػػػػػػػة  حػػػػػػػل  الواليػػػػػػػات اامملكيػػػػػػػة وسػػػػػػػ و سػػػػػػػ و ان 
ذريعػػػػػػانم   حدػػػػػػج مف ال يردػػػػػػل نف ػػػػػػ  ةعػػػػػػل ذلػػػػػػيف مطد ػػػػػػانم وادػػػػػػت   زلاميػػػػػػان ،نػػػػػػل الشػػػػػػركات ال ػػػػػػ    
وهػػػػػػ ا الشػػػػػػركات هػػػػػػ  الػػػػػػ  ردػػػػػػحت  وهػػػػػػ  الػػػػػػ  ، دػػػػػػ  ،دػػػػػػب  صلاحػػػػػػ  يف ادلػػػػػػرة ااوىل والثانيػػػػػػة  ةػػػػػػ ف 

ا ال ي ػػػػػتطيق الشػػػػػعا ةيوػػػػػا مف ينصػػػػػا الػػػػػر ي  الػػػػػ   يريػػػػػلم ةػػػػػ  م ػػػػػحاب اامػػػػػواؿ ال ػػػػػ  ة ممملكػػػػػ
 والرم اليوف ه  ال ين ينصبوف الر ي  وكي ن ،نو  من م    ش ي  ممواذل  

ومػػػػػػػػث ن حػػػػػػػػل يػػػػػػػػر  حػػػػػػػػزب الع ػػػػػػػػاؿ يف  صلدػػػػػػػػ ا يوػػػػػػػػا   حػػػػػػػػزب ا ػػػػػػػػاةظل احلػػػػػػػػاك  ل بولػػػػػػػػ  
كةم ة نػػػػػػػػ  ال يصػػػػػػػػل مف يظػػػػػػػػن مف هػػػػػػػػ ا  ػػػػػػػػػراع دػػػػػػػػرو ان رلحفػػػػػػػػة لل ولػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػوؽ ااوروةيػػػػػػػػة ادلشػػػػػػػػػ  

سياسػػػػػػ  زلدػػػػػػ  ،دػػػػػػب احل ػػػػػػ  ةػػػػػػل حػػػػػػزةلم وال هػػػػػػو غػػػػػػملة ،دػػػػػػب مصػػػػػػدحة ا صلديػػػػػػزم و ظلػػػػػػا هػػػػػػو  غلػػػػػػا  
  و ر عة  صلد ا ةي ا لو ل   تطق   يهل مهلاةوا من ال وؽ ااوروةية ادلش كة 

 ع ػػػػػ  ل نعتػػػػػاؽ  ومػػػػػث ن حػػػػػل يػػػػػر  مف رومانيػػػػػا  ػػػػػاوؿ مف  تصػػػػػرؼ  صػػػػػرةان اسػػػػػت  ليانم ومدػػػػػا
مػػػػػػن سػػػػػػيطرة روسػػػػػػيام ومػػػػػػن التعامػػػػػػ  مػػػػػػق ممملكػػػػػػام ة نػػػػػػ  ال يصػػػػػػل مف  ظػػػػػػن مف هػػػػػػ ا هػػػػػػو الوا ػػػػػػقم ةػػػػػػ  
غلػػػػػػػا مف  عدػػػػػػػ  مف هػػػػػػػ ا  ريػػػػػػػيف مػػػػػػػن روسػػػػػػػيا لرومانيػػػػػػػام  واة ػػػػػػػة ممملكػػػػػػػام مػػػػػػػن م ػػػػػػػ  مف  دعػػػػػػػا  وران 

 ر ي يان يف الع  ات ةل الصل وروسيام وةل الصل وممملكا 
ز ال  ػػػػػػػػايا الفر،يػػػػػػػػة مػػػػػػػػن ال  ػػػػػػػػايا اا ػػػػػػػػديةم ومف  فػػػػػػػػرؽ ةػػػػػػػػل وكػػػػػػػػ ليف ة نػػػػػػػػ  ال ةػػػػػػػػل مف  يػػػػػػػػ

ال  ػػػػػػػػػايا اال تصػػػػػػػػػا ية البحتػػػػػػػػػة وال  ػػػػػػػػػايا الن ليػػػػػػػػػة البحتػػػػػػػػػة وةػػػػػػػػػل ال  ػػػػػػػػػايا اال تصػػػػػػػػػا ية ال ياسػػػػػػػػػيةم 
وال  ػػػػػايا الن ليػػػػػة ال ياسػػػػػيةم سػػػػػوا  مػػػػػن حيػػػػػا الػػػػػلاةق مو مػػػػػن حيػػػػػا اذلػػػػػلؼ مو مػػػػػن حيػػػػػا نفػػػػػ  

 اا، اؿ اال تصا ية واا، اؿ ادلا ية 
 ػػػػػػػػػوؿ ال ةػػػػػػػػػل مف  ث ػػػػػػػػػج اامػػػػػػػػػة  ث يفػػػػػػػػػان سياسػػػػػػػػػيانم ومف  ػػػػػػػػػزو  ةادلعرةػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػحيحة ومجدػػػػػػػػػة ال

ةااسػػػػػ  والتفا ػػػػػي م ة دػػػػػا هػػػػػ  الػػػػػ    ػػػػػـو ةاا، ػػػػػاؿ ال ياسػػػػػيةم سػػػػػوا  يف ، ديػػػػػات التحريػػػػػر مو يف 
    الل،وة ا س مية 

 
 هػ1991من ذ  ال علة سنة  14

 ـ19/11/1971
 


