
ةيعامتجإلا ةينبلا  ىلع  تاساكعنإلا  ، ينقتلا روطتلا  ةيعانصلا :  ةروثلا  ةقالطنا 

ذنم ق 16 اهرداوب  تأدب  ةينقتو  ةيملع  تاروطت  نع  ةرابع  تناك  ةيعانص ،  ةروث  نرقلا 18  نم  ريخألا  ثلثلا  لالخ  ارتلجنإ  تدهش   : ةمدقم
؟  يبروألا عمتجملا  ىلع  اهتاساكعنا  اهرهاظم و  ام  و  ةروثلا ؟ هذه  قالطنا  لماوع  امف  قةياهن 18 م ، لالخ  اهملاعم  تحضوت  و  ابروأ ،  يف  م 

نرقلا 18 م: ةياهن  يف  ارتلجنإ  يف  ةيعانصلا  ةروثلا  لماوع   
: ةيعانصلا ةروثلا  قالطنا  يف  يسايسلا  لماعلا  مهاس 

ايناطيرب داعتبا  ىلع  دعاس  امم  ةسينكلا  ناملربلا و  ةيكلملا و  رارقتسا  ىلا  ةنس 1688  ةليلجلا  ةروثلا  ةصاخ  ايناطيرب  يف  نرقلا 17  تاروث  تدأ 
قوسلل اديحوت  دعي  يذلا  ةيناطيربلا  رزجلا  ديحوت  دعب  ةصاخ  ةطلسلا  نوؤش  رييست  يف  ةيناطيربلا  ةيزاوجروبلا  مامأ  بابلا  حتفو  تابلقتلا  نع 

 . ةيناطيربلا ةيداصتقالا 
 : ةيعانصلا ةروثلا  قالطنا  يف  يداصتقالا  لماعلا  مهاس 

ةروثلا كرح  امم  ةيدودرملا  ديازتو  ةيئاذغ  تايناكمإ  ريفوت  ىلإ  ىدأ  امم  تاراكتبالا  يف  اديدجتو  امدقت  ةحالفلا  تدهش  يحالفلا :  لاجملا  يف  -
بلطلا عافترا  ىلإ  يحالفلا  جاتنإلا  روطت  ىدأ  امك  ديدج .  جاتنإ  يف  تفظو  لاومالا  مكارتو  ةعانصلا  فرصت  تحت  ةلماعلا  ديلا  عضوو  ةيفارغميدلا 

. جاتنإلا لئاسو  ىلع  بلطلا  ةيفارغميدلا  ةروثلا  تداز  كلذ  ةازاومبو  ليخادملا  عافترا  ةيعانصلا و  داوملا  ىلع 
يهوةروتكاغيناملاب اومسي  ام  مهو  جاتنإلا  يف  يلئاعلا  ماظنلل  نيعضاخ  ريتسكروي  يجس  انو  دروغبريب  ينيساب  ناكس  ناك   : يعانصلا لاجملا  يف  -

تحبصأ عناصلا و  نع  لزعي  رجاتلا  حبصا  ثيح  نيابتت  لامعالا  تأدب  نرقلا 18 لالخ  هنأ  الإ  ةلقنتم  ةيلئاع  لماعمل  يراجت  عمجت  درجم 
 . ماخلا ةداملا  ةقطنم  برق  ةدوجوم  ةيانب  ةروتكافيناملا 

عالدنا يف  كلذ  مهاس  دقو  ةمسن  نويلم  نيب 1750و1800  ام  حوارتي  ايوق  ايفارغميد  اومن  ةيبوروألا  لودلا  مظعم  تفرع  يفارغميدلا :  لاجملا  يف  -
 . ةيعانصلا ةروثلا 

 : ةيعانصلا ةروثلا  قالطنا  يف  تاعارتخالا  عيجشت  طبترا 
لئاسولا تاودألا و  لحم  لحت  يكل  جاتنإلا  لئاسوو  تالآلا  نم  ةعومجم  راكتبا  يهف  ةيعانصلا ،  ةروثلل  يساسألا  دفارلا  ةينقتلا  تاعارتخالا  دعت 

هلاغتشا هعارتخا و  لامعتسا  قح  عرتخملل  ظفحي  يذلا  ةءاربلا  نوناق  تردصأ  ثيح  ةرهاظلا  هذه  تفرع  يتلا  لودلا  لوأ  ايناطيرب  تناكو  ةميدقلا ، 
 . اماع ةدمل 14  ايصخش  هنم  ةذافتسالا  هدحول و 

 . نرقلا 18 م نم  ريخألا  ثلثلا  يف  ةصاخ  ارتلجنإ  يف  عارتخالا  تاءارب  ددع  روطت  عيجشتلا  اذه  جئاتن  نم  ناك  دقلو 
نرقلا 18 م ةياهن  يف  ةيعانصلا  ةروثلا  قالطنا  رهاظم   

 : جيسنلا ناديم  يف  تاعارتخالا  مهأ  ةفرعم 
لمعلا حبصأ  تاينقتلا  روطت  عم  نأ  الإ  عناصلا  سفن  راد  سفن  تحت  متت  باوثألا  جاتنإ  ىلإ  مث  ةيولوأ  ةدامك  جلاعت  نطقلا  ةعانص  تايلمع  تناك 
ةيعانصلا تايلمعلا  تحبصأ  ثيح  جضنلا  ةلحرم  ةعانصلا  هذه  تلصو  نرقلا 18  فصتنم  عمو  لزنملا  يف  اهجسنو  لمعملا  يف  ةداملا  لزغب  يضقي 

كوكملا اهمهأ  جيسنلا  ناديم  يف  تاعارتخالا  مهأ  ةرتفلا  هذه  يف  ترهظ  دقو   . جيسنلل ارغصم  المعم  نوكي  جسانلا  حبصأ  و   . دحاو لحم  يف  موقت 
.1765 ةنس زفيركرامه  يتبج  لزغلا  ةلآ  ةنس 1733 يك  نوج  رئاطلا 

 : لقنلا نيدعتلا و  لاجم  يف  ةعرتخملا  تاعرتخملا 
روطت ىلع  لمع  ثيح   . هيكراشم ضعب  عم  نواعتلا  فذهب  كلذو  لادكوربلاوكب  رقتسا  ثيح   ” 1709  ” نرقلا 18 يعرتخم  نم  يبراد  ماهاربأ  دعي 

يذلا يلاعلا  نرفلا  نم  مداقلا  ديدحلا  نم  ةعونتم  داوم  دامر  نم  بلاوق  عضوو  ديدحلا  رهصل  لماعمو  ةيلاع  نارفأ  ةماقإل  تالحم  ءاركي  نيدعتلا  ةعانص 
نأل تالصاوملا  لقنلا و  لئاسو  روطت  يف  لزغلا  نيدعتلا و  ةعانص  روطت  مهاس  دقو   . يرجحلا محفلا  لامعتساب  لدب  يذلا  يبشخلا  محفلاب  لمعي 

 . قاوسألا ىلإ  مهعئاضبو  مهتاجوتنم  لقنل  عرسأ  ةليسو  ىلإ  ةجاحب  اوناك  مجانملا  بابرأ 
 : نرقلا 18 م رخاوأ  يف  ةيعانصلا  ةروثلا  قالطنا  يفةيراخبلا  ةلآلا  فاشتكا  مهاس 

جاتنإلا يف  اهمدختسي  مل  ناسنإلا  نأ  الإ  ةفورعم  ةيراخبلا  ةوقلا  تناك  دقف   . يلآ لكشب  ةيراخبلا  ةوقلا  مادختساب  تالآلا  ريوطت  ةيلمع  تطبترا 
يتلا ةيرانلا  ةلآلاب  ةلآلا  هذه  تفرعو  مجانملا  نم  هايملا  عفرل  ةيراخب  ةلآ  ءانب  نم  نمكوين  ساموط  نكمت  يفو 1712   . يف ق 17 الإ  يداصتقالا 

 . ةنس 1785 ةيراخب  ةلآ  عارتخاب  ةيرانلا  ةلآلا  روط  يذلا  طاو  سميج  روهظب  اهتلحرم  يهتنتل  نرقلا 18  رخاوأ  ةياغ  ىلإ  تمدختسا 
نرقلا 18 م ةياهن  يف  عمتجملا  ةينب  ىلع  ةيعانصلا  ةروثلا  ةقالطنا  تسكعنا   

 : ةيعانصلا ةروثلا  ةقالطنا  نم  ةديفتسملا  ةقبطلا  ةيعضو 
ةديدج ندم  روهظو  ناكسلا  رثاكتو  جاتنإلا  ةرفوو  ةشيعملا  ىوتسم  عافترا  نييعانصلا و  نييلامسأرلا  ةقبط  زورب  ةيعانصلا  ةروثلا  نع  جتن 

لاجر اوزرب  امك   . ةيزاوجروبلا ةقبطلا  حابرأ  يف  ةدايزلا  ىلإ  ىدأ  امم  جاتنإلا  يف  ةننكملا  عيجشتو  ةراجتلا  عيسوتو  لمعملا ،  ساسأ  ىلعةمئاق 
“. طاو سميج  قالحلا و “ تياركرأ “ لثم “ عارتخالاب  ةقالع  مهل  نم  مهنم  نييلامسأرو  ءايرثأك  نومدعم 

 : ةيعانصلا ةروثلا  قالطنا  نم  ةررضتملا  تائفلا  ةيعضو 
حالصإلا لماعملا  باحصأ  ضفرو  ةريغص  ءايحأ  يف  نونكسي  اوناكف  مهتشيعم  ىوتسم  عفتري  مل  ذإ  ةيعانصلا  ةروثلا  نم  ةلماعلا  ةقبطلا  ديفتست  مل 

دقو عوجلا  ىلإ  مهب  يدؤتس  اهنأل  ةنوعلملا  كيناكيملا  ميطحت  يف  ةبغرلاب  تاعارتخالا  لامعلا  هجاو  امك   . ةصاخلا مهقوقح  يف  لخدتي  هرابتعا  ىوعدب 
عافدلا متي  ثيح  ندملا  لامع  مضتو  نرقلا 18 م  يف  ترشتنا  يتلا  ةراجتلا  يداون  يف  تاعامج  نيوكتب  تاعارتخالا  هذه  هاجت  لامعلا  لعف  دودر  تناك 

 . لامعألا باحصأ  ىلع  طغضلاب  وأ  بارضإلاب  روجألا  تايوتسم  نع 
ةمتاخ :

نرقلا يف  ةيناث  ةيعانص  ةوق  روهظ  ىلع  هدعاسيس  كلذو  ىلوألا  ةيعانصلا  ةروثلاب  تيمس  ةيعانص  ةقالطنا  نرقلا 18 م  ةياهن  يف  ارتلجنإ  تفرع 
19 م

ةيعامتجإلا ةينبلا  ىلع  تاساكعنإلا  ، ينقتلا روطتلا  ةيعانصلا :  ةروثلا  ةقالطنا 

ذنم ق 16 اهرداوب  تأدب  ةينقتو  ةيملع  تاروطت  نع  ةرابع  تناك  ةيعانص ،  ةروث  نرقلا 18  نم  ريخألا  ثلثلا  لالخ  ارتلجنإ  تدهش   : ةمدقم
؟  يبروألا عمتجملا  ىلع  اهتاساكعنا  اهرهاظم و  ام  و  ةروثلا ؟ هذه  قالطنا  لماوع  امف  قةياهن 18 م ، لالخ  اهملاعم  تحضوت  و  ابروأ ،  يف  م 

نرقلا 18 م: ةياهن  يف  ارتلجنإ  يف  ةيعانصلا  ةروثلا  لماوع   
: ةيعانصلا ةروثلا  قالطنا  يف  يسايسلا  لماعلا  مهاس 

تاساكعنإلا ، ينقتلا روطتلا  ةيعانصلا :  ةروثلا  ةقالطنا 
ةيعامتجإلا ةينبلا  ىلع 



ايناطيرب داعتبا  ىلع  دعاس  امم  ةسينكلا  ناملربلا و  ةيكلملا و  رارقتسا  ىلا  ةنس 1688  ةليلجلا  ةروثلا  ةصاخ  ايناطيرب  يف  نرقلا 17  تاروث  تدأ 
قوسلل اديحوت  دعي  يذلا  ةيناطيربلا  رزجلا  ديحوت  دعب  ةصاخ  ةطلسلا  نوؤش  رييست  يف  ةيناطيربلا  ةيزاوجروبلا  مامأ  بابلا  حتفو  تابلقتلا  نع 

 . ةيناطيربلا ةيداصتقالا 
 : ةيعانصلا ةروثلا  قالطنا  يف  يداصتقالا  لماعلا  مهاس 

ةروثلا كرح  امم  ةيدودرملا  ديازتو  ةيئاذغ  تايناكمإ  ريفوت  ىلإ  ىدأ  امم  تاراكتبالا  يف  اديدجتو  امدقت  ةحالفلا  تدهش  يحالفلا :  لاجملا  يف  -
بلطلا عافترا  ىلإ  يحالفلا  جاتنإلا  روطت  ىدأ  امك  ديدج .  جاتنإ  يف  تفظو  لاومالا  مكارتو  ةعانصلا  فرصت  تحت  ةلماعلا  ديلا  عضوو  ةيفارغميدلا 

. جاتنإلا لئاسو  ىلع  بلطلا  ةيفارغميدلا  ةروثلا  تداز  كلذ  ةازاومبو  ليخادملا  عافترا  ةيعانصلا و  داوملا  ىلع 
يهوةروتكاغيناملاب اومسي  ام  مهو  جاتنإلا  يف  يلئاعلا  ماظنلل  نيعضاخ  ريتسكروي  يجس  انو  دروغبريب  ينيساب  ناكس  ناك   : يعانصلا لاجملا  يف  -

تحبصأ عناصلا و  نع  لزعي  رجاتلا  حبصا  ثيح  نيابتت  لامعالا  تأدب  نرقلا 18 لالخ  هنأ  الإ  ةلقنتم  ةيلئاع  لماعمل  يراجت  عمجت  درجم 
 . ماخلا ةداملا  ةقطنم  برق  ةدوجوم  ةيانب  ةروتكافيناملا 

عالدنا يف  كلذ  مهاس  دقو  ةمسن  نويلم  نيب 1750و1800  ام  حوارتي  ايوق  ايفارغميد  اومن  ةيبوروألا  لودلا  مظعم  تفرع  يفارغميدلا :  لاجملا  يف  -
 . ةيعانصلا ةروثلا 

 : ةيعانصلا ةروثلا  قالطنا  يف  تاعارتخالا  عيجشت  طبترا 
لئاسولا تاودألا و  لحم  لحت  يكل  جاتنإلا  لئاسوو  تالآلا  نم  ةعومجم  راكتبا  يهف  ةيعانصلا ،  ةروثلل  يساسألا  دفارلا  ةينقتلا  تاعارتخالا  دعت 

هلاغتشا هعارتخا و  لامعتسا  قح  عرتخملل  ظفحي  يذلا  ةءاربلا  نوناق  تردصأ  ثيح  ةرهاظلا  هذه  تفرع  يتلا  لودلا  لوأ  ايناطيرب  تناكو  ةميدقلا ، 
 . اماع ةدمل 14  ايصخش  هنم  ةذافتسالا  هدحول و 

 . نرقلا 18 م نم  ريخألا  ثلثلا  يف  ةصاخ  ارتلجنإ  يف  عارتخالا  تاءارب  ددع  روطت  عيجشتلا  اذه  جئاتن  نم  ناك  دقلو 
نرقلا 18 م ةياهن  يف  ةيعانصلا  ةروثلا  قالطنا  رهاظم   

 : جيسنلا ناديم  يف  تاعارتخالا  مهأ  ةفرعم 
لمعلا حبصأ  تاينقتلا  روطت  عم  نأ  الإ  عناصلا  سفن  راد  سفن  تحت  متت  باوثألا  جاتنإ  ىلإ  مث  ةيولوأ  ةدامك  جلاعت  نطقلا  ةعانص  تايلمع  تناك 
ةيعانصلا تايلمعلا  تحبصأ  ثيح  جضنلا  ةلحرم  ةعانصلا  هذه  تلصو  نرقلا 18  فصتنم  عمو  لزنملا  يف  اهجسنو  لمعملا  يف  ةداملا  لزغب  يضقي 

كوكملا اهمهأ  جيسنلا  ناديم  يف  تاعارتخالا  مهأ  ةرتفلا  هذه  يف  ترهظ  دقو   . جيسنلل ارغصم  المعم  نوكي  جسانلا  حبصأ  و   . دحاو لحم  يف  موقت 
.1765 ةنس زفيركرامه  يتبج  لزغلا  ةلآ  ةنس 1733 يك  نوج  رئاطلا 

 : لقنلا نيدعتلا و  لاجم  يف  ةعرتخملا  تاعرتخملا 
روطت ىلع  لمع  ثيح   . هيكراشم ضعب  عم  نواعتلا  فذهب  كلذو  لادكوربلاوكب  رقتسا  ثيح   ” 1709  ” نرقلا 18 يعرتخم  نم  يبراد  ماهاربأ  دعي 

يذلا يلاعلا  نرفلا  نم  مداقلا  ديدحلا  نم  ةعونتم  داوم  دامر  نم  بلاوق  عضوو  ديدحلا  رهصل  لماعمو  ةيلاع  نارفأ  ةماقإل  تالحم  ءاركي  نيدعتلا  ةعانص 
نأل تالصاوملا  لقنلا و  لئاسو  روطت  يف  لزغلا  نيدعتلا و  ةعانص  روطت  مهاس  دقو   . يرجحلا محفلا  لامعتساب  لدب  يذلا  يبشخلا  محفلاب  لمعي 

 . قاوسألا ىلإ  مهعئاضبو  مهتاجوتنم  لقنل  عرسأ  ةليسو  ىلإ  ةجاحب  اوناك  مجانملا  بابرأ 
 : نرقلا 18 م رخاوأ  يف  ةيعانصلا  ةروثلا  قالطنا  يفةيراخبلا  ةلآلا  فاشتكا  مهاس 

جاتنإلا يف  اهمدختسي  مل  ناسنإلا  نأ  الإ  ةفورعم  ةيراخبلا  ةوقلا  تناك  دقف   . يلآ لكشب  ةيراخبلا  ةوقلا  مادختساب  تالآلا  ريوطت  ةيلمع  تطبترا 
يتلا ةيرانلا  ةلآلاب  ةلآلا  هذه  تفرعو  مجانملا  نم  هايملا  عفرل  ةيراخب  ةلآ  ءانب  نم  نمكوين  ساموط  نكمت  يفو 1712   . يف ق 17 الإ  يداصتقالا 

 . ةنس 1785 ةيراخب  ةلآ  عارتخاب  ةيرانلا  ةلآلا  روط  يذلا  طاو  سميج  روهظب  اهتلحرم  يهتنتل  نرقلا 18  رخاوأ  ةياغ  ىلإ  تمدختسا 
نرقلا 18 م ةياهن  يف  عمتجملا  ةينب  ىلع  ةيعانصلا  ةروثلا  ةقالطنا  تسكعنا   

 : ةيعانصلا ةروثلا  ةقالطنا  نم  ةديفتسملا  ةقبطلا  ةيعضو 
ةديدج ندم  روهظو  ناكسلا  رثاكتو  جاتنإلا  ةرفوو  ةشيعملا  ىوتسم  عافترا  نييعانصلا و  نييلامسأرلا  ةقبط  زورب  ةيعانصلا  ةروثلا  نع  جتن 

لاجر اوزرب  امك   . ةيزاوجروبلا ةقبطلا  حابرأ  يف  ةدايزلا  ىلإ  ىدأ  امم  جاتنإلا  يف  ةننكملا  عيجشتو  ةراجتلا  عيسوتو  لمعملا ،  ساسأ  ىلعةمئاق 
“. طاو سميج  قالحلا و “ تياركرأ “ لثم “ عارتخالاب  ةقالع  مهل  نم  مهنم  نييلامسأرو  ءايرثأك  نومدعم 

 : ةيعانصلا ةروثلا  قالطنا  نم  ةررضتملا  تائفلا  ةيعضو 
حالصإلا لماعملا  باحصأ  ضفرو  ةريغص  ءايحأ  يف  نونكسي  اوناكف  مهتشيعم  ىوتسم  عفتري  مل  ذإ  ةيعانصلا  ةروثلا  نم  ةلماعلا  ةقبطلا  ديفتست  مل 

دقو عوجلا  ىلإ  مهب  يدؤتس  اهنأل  ةنوعلملا  كيناكيملا  ميطحت  يف  ةبغرلاب  تاعارتخالا  لامعلا  هجاو  امك   . ةصاخلا مهقوقح  يف  لخدتي  هرابتعا  ىوعدب 
عافدلا متي  ثيح  ندملا  لامع  مضتو  نرقلا 18 م  يف  ترشتنا  يتلا  ةراجتلا  يداون  يف  تاعامج  نيوكتب  تاعارتخالا  هذه  هاجت  لامعلا  لعف  دودر  تناك 

 . لامعألا باحصأ  ىلع  طغضلاب  وأ  بارضإلاب  روجألا  تايوتسم  نع 
ةمتاخ :

نرقلا يف  ةيناث  ةيعانص  ةوق  روهظ  ىلع  هدعاسيس  كلذو  ىلوألا  ةيعانصلا  ةروثلاب  تيمس  ةيعانص  ةقالطنا  نرقلا 18 م  ةياهن  يف  ارتلجنإ  تفرع 
19 م
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