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نبذة تاريخية
طعترررياابررمفطامررااأسررلاابنسررع ااب ابةر اابترريار ررياع ةلررعاابيررعدةافررياابر ر اناابن ت فر افرريا

فكيسلااممعسجللاابسةعسة اااالقتصعدط .اخعص ابع اظلورااالستعنعراابح طث.اابنرعااناابعرياقا
مااااا ااب الاابتياا تشفافةلعاابمفطابذاافسوفاطكونامحطااستنعماسذهااب الااالستعنعرط ا

اابصمععة ،افضالًاعاااستنعماابنؤرخةاااابرعحثةااابعياقةةااابنتياط ابنسرع اابرمفطااأسنةتلرعافريا
أبحعثللاادراسعتللاعااتعرطخاابعياقاابنععصياابتأثةيهاابكرةياممذاا تشعفهافياسةعسعتاامواقفا
ابحكومررعتاااألحرياباابعياقةر اابنتععقرر ابحر اا نا(.)9ااا تشررفاابررمفطافررياابعررياقاممررذافترريةا

مطوط ر اا ر اً،اااار اابررمفطاع رررااررك ارااسرريا عبيررعرافررياممررعمطدامتعر دةامررااابرررالد.ااطيررعلاانا
ابرعب ةةااا عيوااأالاماااستعن امعدةاابيةياألغياضاابرمعءا( .)9ا

اق ر اأاررعرتاابنصررعدراابج يافة ر ااابتعرط ة ر ااابجةوبواة ر اابررراابنمررعمطداابتررياطوا ر افةلررعا

ابررمفط،ااحر دتامواقررواحيررولاابررمفطاابنتمررعثيةاع رررااررعيريايلرريادا ر ااابفرياتاممررذاابير م.ااانا
ابمعراابتيا عناطعر سعاابعياقةوناابي معءااطي سويلعامعاسياإالايعرااألب يةاابنتصرعع ةامرااحيرولا
ابررمفطاابنتواا ر ةافرريابررعمطاااألرضاامطريعتلررعاابص ر يط اابكرةرريةاابتررياتيررواتح ر امسررتو اسررا ا

ابرحياممذااالفاابسمةاامشك احوضعًا رةياًاطشن امسعحعتاااسع امااابعياقاااب ةجاابعيبي.ا
ا عناطشك اابنعدةاابي ةسة األغ ياابصمعععتاابنح ةر األسر اأاروراابعبر .اااسرتفعدااامرااابيةريا
ابنست يجامااابمفطافياأ سعءاا راناابيمواتاافياصمعع اابسفااافيابمعءاابنمعزلافضالًاعاا
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ابت فئ اااإليعرةاافيامجعالتاأخري ا ثةريةا صرمعع ااعنر اا التاابنوسرةية اااسرت موها نرعدةا

الصرري افررياأعنررعلاابيطمر اافررياصررمعع اابعيبررعتاااألسرريةااابنمعضر ااغةيسررع،افضرالًاعرراااألغررياضا
ابارة ا( .)3ا

ا نعااست مهاابنلم سوناابعيبافياابعصياابعرعسياإلضعءةاابايقافيااب ة اابكشرفا

مواقواابع اااميا ريهاااسرت امها سرالحامرؤثيافرياابحريابااابنعرعركاابترياخعضروسعامرااخراللا
غنساسلعمللااب شرة ااقذفلعاع راحصوناابع اابع اإاععبلع .ا
اابكرراابع ر ااحررتاللاب ر ادامررااقر ر اابن ررولافررياعررعما9925اماتررأثيتاابثيعف ر اابعيبة ر ا

اابع نةر ااتر سورتاأاضرع اابررالداابعيبةر ااالقتصرعدط ااابصرمععة االسرةنعافرياابعرياق.ااأصرر افرريا

معرريلاعررااابتارروراابصررمععي،اابررلاطت ةرريااألمرريا ثةررياًافررياعل ر اابعثنررعيةةااابررلاتكررااسمررعكاخاررطا
ممظن اب ملوضابواقواابرالداابع نيااتاورسعاابصمععي،ااب حعقابي ياابر انااألخي اابنتي مر ا

يوععًامع،ابسرياحيابلعاابنستنيةااتأزماأاضععلع.امنرعااثرياكبرلاسر رعًاابشرك اااضر اع ررا عفر ا
ابنجررعالتااأيشرراتلعااألخرري اامملررعامررعاطتع رردابررعبمفطاايررو ااسررت امعته،اميعرير ابعبر الااألاربةر ا

األخي اابتيا عي اتعن اع راتاوطياصمعععتلعااثيااتلعاافدااألسساابع نة اابح طث ( .)1ا
ا

أسنة ايفطاابعياقااب ابة اقر اابحيباابععبنة ااألابرا:ا ا
اأصررر اابررمفطامررااأسررلامصررعدرااباعقر .ااقر اتوصر ااب رررياءاابجةوبررواةةااانافررياابعررياقا

بيررع ايفاة ر اغيطرريةاالاطي ر اغمعسررعاامحتواسررعامررااابررمفطاعرراابيررع اابررمفطاابععبنة ر اابنعياف ر .ااانا
ابتحيطعتاااألبحعثاابتياأايط ادب اع راانايفطاابعياقااممعبواابمفطااإلطيايياسنعامرااأصر ا

ااح اق اطتص ابنمعبواابمفطاابياسة ا( .)2ا
ا قعم ر افررياابعررياقاع ر تامحررعاالتابتارروطياحيوبررهاابمفاة ر افررياعل ر ااب اب ر اابعثنعية ر ،ا

السةنعافياعل اابوابيام ح ابعاعا(9536ا-ا)9549اابذيااستععنابرعب رياتااألبنعيةر افريا
كبل،ااتلاإيشعءامصفراب مفطافيابعيوب  .ا
اتنتع ر اابشرري عتااألبنعية ر افررياعل ر اابعثنررعيةةاابأفض ر ااالمتةررعزاتاابمفاة ر ااابنالحة ر ا

اابنعبة ااابرموكاااستثنعرارؤاساأموابلعابت لاابنجعالتابعبشك ااألمث ،اميعري ابعب الااألاربة ا
024

األمطنع اابريطاعية ااابنسععيااألميطكة احولايفطاابعياقا(-9691ا )9695ا
ام.افعرسامحنودافيجاابجروريا

األخي امث ا فييسعاابيطاعيةعااراسةعاابترياتمعفسرلعافريات رلااالمتةرعزاتافريااب ابر اابعثنعيةر اابتريا
أصرح اس فعًاينوكاةعابلعافيااالست اللاااستثنعرارؤاسااألموالاابنتيا ن ااياءاتوسوااإليتعجا
ب طلعاع رااثياقةعماابثورةاابصمععة افةلع.اامحعاب اانةوااب الااب يبة ابسرطايفوكسرعاع رراأارياءا
ااسع اماااألقعبةلاابتعبع اب اب اابعثنعية ااالسةنعاابعياقامملعااب ميابثيااتهاابارةعة  .ا
ا أصر األبنعيةعايفوكاسةعسرياااقتصرعديا رةريافريااب ابر اابعثنعيةر اعيزسرعاقةرعمااإلمريامطرورا

األبنعيياابةلاابثرعييا(9555ا-ا) 9695ابيطرعرتةااإبررااب ابر اابعثنعيةر افريايلعطر اابيريناابتعسروا

عشرريافررياعررعميا9555ااا9565اا ررعناطلررتلا ثةررياًابررعبعياقاابررذيا ررعناااقع رعًاتح ر اابسررةايةا
ابعثنعية ااابعن اع راتحيةداعالقرعتاقوطر امروااب ابر اابعثنعيةر امراااار اابسرةايةاع رراابنواقروا

اب مة ابعبمفطافياابعياقاااالستحواكاع ةلع .ا
اأد ااالستن ررعماابنتياطر ر ابفبن ررعناف ررياث رريااتااب ابر ر اابعثنعيةر ر اابمفاةر ر اإب ررراأث ررعرةاايتر ررعها

ابحكوم اابعثنعية امنعادفوابعبس اعناعر اابحنة اابثعييا(9543ا-ا)9626ابعناطجع ااغ يا

أراضياابعياقاالسةنعااالطترياابنوصر ااب ر ادااب مةترةاابرعبمفطاأمال رعًاخعصر اتعبعر ابرهاب نحعفظر ا
ع ةلنررعامرراااالسررت اللااألامررري.ااأص ر رااألاامرريابع ر مامررم اأياامتةررعزاب رحررثاعررااابررمفطافرريا
ابعياقااالاعاامطيطداابتفعاضامواخيطمتهااب عص (.)3ا ا
اابررلاتظلررياأسنةر اابررمفطابشررك ا رةرريااالابعر ااسررتعنعبها وقررودابر التاكاتاابنحي ررعتا

ابضر ن ابتشر ة لعاااخعصر افررياب اطر اابيرريناابعشرريطااعمر معاازدسرريتاصررمعع اابسررةعراتابشررك اا

رةيافياابععبلاامعاتحتعاهاماامالطةاااب تياتامااابرعييطاابتسةيسع،افضالاعاااست امها وقودا

ب اع ياتاابح طث اإضعف اإبرادخولاابمفطا نعدةافياصمعع اابكثةيامااابنوادااألسعسة ااألخي اا

صررمعع اابناررعلااابرالسررتلااابمررعط ونااغةيسررعا(.)4افتسررعبي امرراااا ر اكبررلااب ر الااألاربة ر ا

ب حصررولاع ررراامتةررعزاابتميةررياعرراااب رمفطافررياأراضرريااب اب ر اابعثنعية ر االسررت امعتهاابنتع ر دةا
ت ل ( . ) 5ا
ا بررلاتيتصرريااألمطنررع ااألبنعية ر اع ررراابررمفطااح ر هافرريااب اب ر اابعثنعية ر ااإينررعاتع ر ااكبررلا

بةشررن اسرركلاابح ط ر ،احةررثاحص ر اابرمررلااألبنررعيياعرراامطيطررداارري اسررك اح ط ر ااأليعضررولا
ابتعبع ابهاع راامتةعزاإيشعءاسك اح ط اب ادا–ابايبةاافيا/3تشيطااابثعيي/ا9566ااابتياتنتر ا
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مااقوية افياأراضيااب اب اابعثنعية امياراًافياب ادااايتلعءاًابعبرصريةاع ررارأسااب رةجاابعيبري.ا
اتن اابنصعدق اع راسذااابنشيا افيا/2آكار.9623/اا عنامااأسلامنةياتاسرذااابعير اسروا
ابسنعحاب شي ابعبتميةياعااابمفطااابثيااتاابنع ية اع رااعيرياابسرك ابنسرعف اتنتر ابحر ادا

عشيطاا ة وامتيا( .)6ا
اافياتنوزا9621اتن اموافي ااب اب اابعثنعية اع ررامرم ااري اسرك اح طر ااأليعضرولا

حداابرحثاعااابمفطافياب ادااابنوص اامم اابشي اابنذ ورةاامتةرعزااسرتثنعريابنر ةاأربعرةاا

ععمعًافياحعب اا تشعفاابمفطاع رااريلاعير ااتفرعقاخرعمامرواخيطمر اابسر اعنااب عصر .اابكراا
ابشي ابلاتستنيافيااالستكشعفعتااابرحثاعااابمفطافأب يااالمتةرعز،اافرياعرعما9624اأعةر ا
االمتةعزاميةاثعية اااب ياميةاأخي ( .)92ا
ابي اآثعراابنشيا ااألبنعييااب عمابسك اح طر اب ر ادا–ابريبةااحفةظر اابر الااألاربةر ا

األخي اااخعص ابيطاعيةع،ااابتريارأتافةرهاتل طر اًابنصرعبحلعاابسةعسرة اااالقتصرعدط افريااب رةجا
ابعيبيااإطريانااابلمر .اا نرعاحفرياسرذااابنشريا اسوبمر ااادفعلرعاب تسرعبدامراااار اابحصرولاع ررا
امتةعزاتايفاة امراااب ابر اابعثنعيةر افريايلعطر اابيريناابتعسرواعشري،االسرةنعافرياابنمرعمطداابترياترلا

ا تشعفاابمفطافةلرعابشرك اخرعم.اا عير ادا نرعًامرعاتصرا مات رلاابنحرعاالتابرعبمفوكااألبنرعييا
فيااب اب اابعثنعية افيات لاابفتية.اااستأيف ابيطاعيةعايشعمطلعافةنرعابعر اب وقروفابوارهااألمطنرع ا
األبنعية اابنتياط ةافيااب اب اابعثنعية ( .)99ا

اابلذاابر أتابيطاعيةرعابر علااري عتلعاابمفاةر ااأصرحعبارؤاسااألمروالااتشرجةعللاع ررا

االستثنعرافيااب اب اابعثنعية ابشك اععمااابنمعمطداابتياترلاا تشرعفاابرمفطافةلرعابشرك اخرعم.ا

اااستاعع اابحصولاع راامتةعزاب مفطامااإطيانافي/95أطعر9629/م ترهاسرتوناععمرعاب رحرثا

عررااابررمفطاااسررت البهافرريااغ رريااألراضرريااإلطياية ر ا(.)99اا نررعاحيص ر ابيطاعيةررعاع رررامحعاب ر ا
توسةوايشعمطعتلعااامتةعزاتلعاابمفاة اإبراداخ اابعياقاأطضعاعاامطيطدامفعاض ااب اب اابعثنعية افيا

ععميا9629ااا9623اب حصولاع رااع ابعمتةعزاب رحثاعااابمفطافياانعلاابعياق،ااع را
ابرريغلامرراافشر االودسررعافير ااسررتاعع امررااابحر امررااابمفرروكااألبنررعييافرريابسررطاسررةايتهاع رررا

ابعياقا( .)93ا
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ا نررعاسررعع تاعوامر اأخرري امررااابحر امررااابمفرروكااألبنررعييافرريااب ابر اابعثنعيةر امتنث ر ا

بعييالباععما9625افياتي ةعاض اابس اعناعر اابحنة اابثعيي.اإضرعف اإبرراابنمعفسر اابشر ط ةا
مررااابشرري عتااألميطكةر اب شرري عتاابريطاعيةر اااألبنعيةر امرراااار اابحصررولاأطضرعًاع ررراامتةررعزاتا

يفاة افيااب اب اابعثنعية .ا ف فواكبلاابحكوم اابج ط ةاإبراتجنة ا ااالمتةعزاتاابمفاة اابتيا
ممح اسعبيعًافياعل اابس اعناعر اابحنةر اابثرعييابعر اانا عير اتمظريابحرذرااعر ماارتةرعحاإبررا
ابشي عتااألامرة ا،اأد اكبلاإبراايحسرعراابمفروكااألبنرعيياااتسرع اابمفروكاابريطارعييافريااب ابر ا

ابعثنعية اابذيايتجاعمهاتأسةساابرملاابومطمياابتي ياامرااثرلابعر اكبرلاترلاتأسرةسااري اابرمفطا

ابتي ةر اعرعما9699االسرتثنعرايفرطاابنوصر ااب ر ادااترلااالتفرعقابعر سعابرةاااألمطريافاابنشررعر ا
ع ررراعر ماايفررياداأيامطرريفامملررعابعسررتثنعراابررمفطافرريااب ابر اابعثنعيةر ابشررك اعررعماايفررطاابعررياقا

بشك اخعما( .)91ا
ا اتسررواابصرريا اابر ابيامرراااار اابحصررولاع رررااالمتةررعزاتاابمفاةر افررياابوالطررعتاابتعبعر ا

ب اب اابعثنعية االسةنعابع ادخولاابشي عتاابمفاة ااألميطكة امة اناابنمعفس احولايفطاابعياقا

اابرذيابر أاممررذاعررعما،9566اعمر معامطعبرر اابحكومر ااألميطكةر ااب ابر اابعثنعيةر ابتعوطضررلعاعرراا

اإلضياراابتيابحي ابأمال لعاامرشيطلعاأثمعءاثورةااألرمااض ااب اب اابعثنعية اععما9563افضالًا
عااخوفاابحكوم ااألميطكة امااممعفس اابشي عتااألاربة اابمفاةر افريااألسرععراابن فضر اابتريا
تعيضلعاسذهاابشي عتافياأسواقاابمفط .ا
اابعر امفعاضررعتامطوط ر ابرةاااب ابر اابعثنعيةر ااابحكومر ااألميطكةر اتررلااالتفرعقاع رررامررم ا

ابشي عتااألميطكة احدابرمعءامةمعءااسك اح ط افيااأليعضولاععما9626اطص اقسلامملرعاإبررا

ابس ةنعية ااابنوصر اا ي روكافضرالًاعرااحرداابتميةرياعرااابرمفطااابنعرعدنااألخري اع رراارعيريا

ابسك ا( .)92ا

ابي اأثنيتاابجلودااألميطكةر ابعر اكبرلاعرااإيشرعءاعالقر اتجعرطر اااقتصرعدط امروااب ابر ا

ابعثنعيةر اابتررياسررع امرراااراءات ررلاابعالقر اتارروطيااضررعلعاابصررمععياااالقتصررعدياابنتر سورامرراا

خاللااالستععي اب رياتاابشي عتااألميطكة افريات رلاابنجرعالتااتشرجةواابتررعدلاابتجرعريامروا

ابوالطرعتاابنتحر ةااألميطكةر ااتوسرةعه،ااع ررراغررياراكبرلاتررلاتأسررةساابشري اابعثنعيةر ااألميطكةر ا
020
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ب تمنة افيا/6آكار9692/ابتمفةرذاعير ااالمتةرعزام عومر امراارؤاسااألمروالااألميطكةر اابنودعر ا
بر اابرمرلاابعثنررعييافرياابععصرن اابعثنعيةر .ااصرعدقاابريبنررعناابعثنرعيياع رراكبررلااالمتةرعزابعر ا

ععماااح امااتأسةساابشي اابعثنعية ااألميطكة اب تمنة ا( .)93ا
ادفواابتيعربااألميطكيا–اابعثنعيياابحكوم اابريطاعية اإبراتأسةساابرملاابومطمياابتي يا

بريأسامرعلابيطاررعييااتشرجةواابنسرتثنيطااابريطاررعيةةااالسرتثنعراأمروابللافرريااب ابر اابعثنعيةر ا نررعا

عن اع راتييطيااالعتاابمظريافرياابنصرعب ااالقتصرعدط امرواابحكومر ااالبنعيةر ااأسرفياكبرلا

عررااإيلررعءاابتمررعفسااالقتصررعديااتأسررةساارري ابةملنررعافررياعررعما9699ابعسررلاارري ااالمتةررعزاتا
األفيطية ااابشيقة اابنح ادةااتوحة االودااب ابتةاافةلعابنمعفس اابشي عتااألميطكة افيااب اب ا
ابعثنعية ااتلات ةةيااسلاابشي افياابععماابتعبياإبرااي اابمفطاابتي ة ا( .)94ا
اابلرذهاابسةعسر ااسرتاعع ابيطاعيةررعامرااتحيةررداأسر افلعامرااخرراللاتوحةر امصررعبحلعامرروا

مصرعب اأبنعيةرعافريااب ابر اابعثنعيةر ااإزابر اارركوكااب ابر اابعثنعيةر ااارتةعبلررعامرااتعرعظلاابنصررعب ا

ابريطاعيةر ااأمطنععلررعافةلررع.اافررياابحيةير اانابيطاعيةررعا عير اق ير افرريامررعامضرررامرراامشرريا اسررك ا

ح ط اب اد-بيبةااارأتافةهامص راق دادا لاطل دامصعبحلعاامي يسعااالستياتةجيافريااب رةجا
ابعيبيا( .)95ا
ا بلاتيفااألمطنع اابريطاعية اعم اسذااابح ااإينعاب أتاتعنر اإلزاحر اأبنعيةرعاعرااابشري ا

اابسةايةاع ةلعا ةعًامااخاللاابتفعاضامعلعاإلععدةاابمظيابنسأب احصصلعافياابشري .ااتنر ا
بع اكبلافيضاسةايتلعاع راابشي امااخاللااتفعقامنث يااب ابتةاافيا/96آكار9691/افيا
ازارةااب عراة اابريطاعية افيابم نااتي م اابحكومتعنااألبنعية ااابريطاعية ابع اكبلابا ريافريا

/96حيطيان9691/ا إبراابحكوم اابعثنعية ات عوسعافةهاإبرامم ااي اابمفطاابتي ةر اامتةرعزاحردا
ابرحررثاعررااابررمفطافرريااب اب ر اابعثنعية ر االسررةنعافرريااالطتررياابنوص ر اب ر اد.اغةرريااناابحكوم ر ا
ابعثنعية ابرلاتنمحلرعاحرداابتميةرياعرااابرمفطابشرك ارسرنيابسررياقةرعماابحريباابععبنةر ااألابررا

بع ر سعابوق ر اقصررةي.اامررااابج ر طيابعبررذ يااناابحكوم ر اابريطاعية ر امطعبررياابحكوم ر اابعياقة ر ابع ر ا
ايتلعءاابحيباابععبنة ااألابرابنمحلعاحداابرحثاعااابمفطاااست البهافياابعياقام عة اأحيةتلعا

ابيعيوية ااستمعداًاإبراابا ياابنذ ورا( .)96ا
024
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اامررعاابوالطررعتاابنتح ر ةااألميطكة ر افيررطامط ر ر افررياعررعما9693امررااابحكوم ر اابعثنعية ر ا

ابحدافيامم ااي عتلعااست اللاابثيااتاابمفاة افيااب اب اابعثنعية اميعب اقيضامرعبغا رةيةامراا

ابنررعلابل رعامررواابنشررعر افرريااألربررعح.اغةررياأيلررعااصررا م ابرريفةاابحكوم ر اابعثنعية ر ابعيضررلع.ا
فحررعالااألمرريطكةةاابلرسررعلابعث ر اإبررراف سرراةااب تميةررياعررااابررمفط.ابكررااقةررعماابحرريباابععبنة ر ا
األابراأععقااب اوةااألخةيةااقضعاع راابتيعرباابريطاعييااألبنعييا( .)92ا

اامااابنالحظاقر اابحيباابععبنة اازدطعداأسنة اابمفطاطومعًابع اطوماالسرةنعابعر اابتارورا
ابكرةرريافرريااسررع اابمي ر ااابنواصررالتاابن ت ف ر االسررةنعاابنواصررالتاابرحيط ر اابنتنث ر ابأسنة ر ا
ابمفطا وقوداامطعق احةوط ابتش ة اابرروارجااابسرفااابحيبةر اابكرةريةاااسرت امعتلعافرياابحرياب.ا

اأصررر اابررمفطاييا ر اابتيررعرباااالخررتالفافةنررعابررةاااب ر الااابشررعوبافررياب اط ر اابيرريناابعشرريطاا
( .)99ا
ا

ابنصعب اابريطاعية اابمفاة اااحتاللاابعياقاععما :9691ا
ااصرح ااغ ياابنمعمطداابعيبة اسياممعمطداقتعلااصيا ابةاااب الاابنتحعرب افياابحيبا

ابععبنةر ااألابرررااابتررياسر ف اابر الاابنتحعبفر امملررعاإبررراإعررعدةاتيسررةلاممررعمطداابمفر اوكافةنررعابةملررعا
ااحتاللااألقاعراابعيبة ااب مة ابعبمفطااابثريااتااألخري .افأبنعيةرعاأرادتااناتثرر امصرعبحلعافريا
اب اب اابعثنعية ااتل ط اابنصعب اابريطاعية ااممعمطدايفوكسعافرياابلمر اااب رةجاابعيبري.افرياحرةاا

استل ف افييسعااحتاللاسورطعااابنمعمطداابنحةا ابلع.اامعابيطاعيةعافكعي اتمويااالسرتةالءاع ررا
ابعياقااف ساةااااحتالبلنعافضالاعااتثرة اسةايتلعاااحتالبلعابنصي.ا ا
ا بي ر ااسررت م ااألمطرريافاابنتحعرب ر اأراضرريااقواع ر ااألقاررعراابعيبة ر اامطرريقامواصررالتلعا

فضالاعاااست اللامواردسعاابارةعة ااابرشيط افةلع.اافياابواقوا عي ااألقاعراابعيبة امععدط ابك ا

اب ر ر الااالسر ررتعنعرط اابنتحعرب ر ر افةنر ررعابةملر ررعااتضر ررنياابكر رريهابالسر ررتعنعرااألامرر رريااتح ر ر اغار ررعءا
ابضياراتاابعسكيط ااسرت

اابر الااالسرتعنعرط اابنتحعربر امروارداابعريباابرشريط اااالقتصرعدط ،ا

فضررالاعرراااسررت امللابعبعنر ابعبسر يةابشررترااألعنررعلااإلسررتياتةجة ااابعسرركيط ااتي صر امرراا

اررياءاكبررلاابنسررعحعتاابيراعة ر امنررعاأد اإبررراارتفررع ااألسررععراع ر ةاأضررععفاإضررعف اإبررراايتشررعرا
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األابئ ر اااألمررياضاامررعتاا الفااخةرريامثررعلاع ررراكبررلاابعررياق.ااأثررعرتاابحرريبااابصررعوبعتا
االقتصعدط اموا اااسع امااابتذمياابعفويافيا امكعن( .)99ا
اأابررراابريطا ررعيةوناابع ررياقااستن ررعمللاقرر ر اابح رريباابععبنةر ر ااألاب رررابنر ر ةامطوط ر ر اابر ر أااا

طؤسسوناإلقعم اعالقرعتااقتصرعدط امرواابعرياق.ااأصرر ابلرلاموقروااقتصرعدياأفضر امرااأقريايللا
األاربةةاافياابعياقافعصررح ات رلاابحيرر اابيممةر افرياابعرياقاقرر اعرعما9691اميح ر احعسرن ا
بت

اابمفوكاابريطاعييافياابعياقاابذياتحولاعن ةعاإبرامماي ايفوكابيطاعية ( .)93ا
ا األا احنعط اممشأتلعاابمفاة اابحةوط افرياإطريانامراااب ارياابعثنرعيياااألبنرعيياأرسر ا

بيطاعيةعافيا/93تشيطاااألال9691/اقواتلعاإبراابرحيطااالست املعاعم اابضيارةا( .)91ا
ااقعم ات لاابيواتابعحتاللاابعياقاادخولاابرصيةافيا/99تشيطااابثعيي9691/ابع ا

اناأع م اابحيبابرةاابيطاعيةرعاااب ابر اابعثنعيةر افريا/2تشريطااابثرعيي9691/ابتسرتكن ابعر سعا
احتاللابية ام ناابعياقاابواح ةات وااألخي ابتيفااموباابنوص احةثاتوقفاابيتعلااأع م ا

ابل ي ابةااابح فعءاااب اب اابعثنعية افيا/32تشيطاااألال9695/اارغلاعي اابل ي ااستكن ا

ابيررواتاابريطاعية ر ااحتالبلررعابن طم ر اابنوص ر اادخ تلررعافرريا/92تشرريطااابثررعيي9695/ام عبف ر ا
بالتفررعقاابنعيررودابررةاابيطاعيةررعاافييسررعافرريااتفعقة ر اسررعطكسابةكررواابتررياتررلافةلررعااعترررعراابنوص ر ا

مماي ايفوكافييسة .اماااا اابسةايةاع راا ريامسعح امنكم امااأراضياابنوص اابمفاة امنرعا

طوض اكبلاأسنة اابمفطاادارهافياابسةعس اابريطاعية ااتجعهاابعياقااايهاالاطي اأسنة اعااحنعط ا
ممشأتلعاابمفاة افياإطيانابععترعراانااغ ياأراضياابعياقاتتنتوابوفيةاحيوبلعاابمفاة االسةنعافيا

ب ادااابنوص اابرلات فر ابيطاعيةرعاعرااا رياابع طر امرااابجةوبرواةةاافرياحن تلرعاع رراابعرياقا

بصررف اعسرركيطةاامررواقواتلررع.ااق رعمواابنس ر اااسرروابن ت ررفاأراضررياابعررياق.افضررالاعررااإيعمط ر ا
بعضررللاممعصررياسةعسررة املنر احةررثاتررلاتعةررةااقسررلامررمللا حكررعماسةعسررةةاافررياممررعمطداابعررياقا
ابمفاةر ااتير طلا ر اابتسررلةالتاابننكمر ابلررلاادراسر اإمكعيةعتلررعاابمفاةر ااابسررةايةاع ةلررع،اا نررعا

مطعبر اابشي عتاابريطاعية اابمفاة اتوسةواممعمطداامتةعزاتلعاابمفاة افياابعرياقاافرياأياارضاطرتلا
ابسررةايةاع ةلررعامرراااب اب ر اابعثنعية ر ابع ر اابحرريباابععبنة ر .افضررالاعرراااسررت البلعاابفع رريابنررواردا
ابعياقاابمفاة اخاللاابحيباابععبنة ااألابراااست يااهامااممعمطدامتعر دةاامر اخارولاأيعبةريا
024
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يفاة ااإيشعءاسكلاب ح ط .اابعيتلعءاابحيبا عي اابس اعتاابريطاعية اقر اامت كر امع ومرعتا
يفاة ا عم اعااحيولاابمفطافياابعياقااإمكعيعتلعااإليتعاة ا( .)92ا
ااعتريتابيطاعيةعاابمفطافياابعياقاابثياةاابوحة ةافياابرالدااأيفي اامواالًا رةيةاماااا ا
است البه.ا مااخاللاإيشعءسعاب اولااأليعبةياابمفاة ااسكلاابح ط ااإيشعءاابنصعفيااتش ة ا
ابع ط امااأبعرهابشك اآثعرام عافاابوالطعتاابنتح ةااألميطكة اااعتياضلعااالسةنعابع اتأ سعا

مرراامحعاب ر ابيطاعيةررعافرريضاسررةايتلعاابكعم ر اع ررراأراضررياابعررياقاابمفاة ر اااسررتثنعرسعابواسررا ا
اي عتلعاابمفاة اابض ن ا( .)93ا
اغةياانابيطاعيةعااصا م ابعبظيافااب ابة اابياسم افيااقتلعاابلاتتنكااماااالستحواكا

ع رررايفررطاابعررياقاحةررثا ررعناع ةلررعااناتسررويااتفعقعتلررعااابتيامعتلررعامررواابحكومر اابفييسررة اميعبر ا

ت ةلررعاعرراام طم ر اابنوص ر .افضررالاعرراامواال ر ااألمطنررع ااألميطكة ر اابيامة ر اإبررراابحص ر اولاع رررا
امتةعزاتايفاة ابلعافياابنماي ااع مااحتكعرسعامااقر اأمطيافامعةم اافت اابنجعلابرعقيااب الا

األخرري .ااألا ر اضررنعنامصررعبحلعاابمفاة ر افررياابعررياقاأخضررع ابيطاعيةررعاابعررياقاب وقررو اتح ر ا
ايتر ر ابلعاف رريا/92يةس ررعن.9692/امن ررعاآث ررعراحفةظر ر اابش ررعياابعياق رريااأدركاحيةير ر ااألمطن ررع ا

ابريطاعيةر ااالسررتعنعرط ااأع مر اثررورةاابعشرريطااضر سعاعررعما.9692افضرالًاعرراامععرضر اابوالطررعتا
ابنتح ةاباليت اباابريطاعيياع راابعياقامعابلاتتروابيطاعيةرعاسةعسر اأ ثرياحمكر ااإعاع لرعاحصر ا

ف رريايف ررطاابع ررياقافعض ررعفاكب ررلام ررااابير ر راتاابريطاعيةر ر ااا رركلاف رريامس ررعب ااحتكعرس ررعاب ررمفطا
ابعياق( .)94ا
اا

ابميا ااألميطكيا-اابريطاعيياحولايفطاابعياقابع اابحيباابععبنة ااألابر :ا
ا اترع اابوالطعتاابنتحر ةاممرذامر ةامطوط ر اسةعسر اابعيبر اااالبتعرعداعرااابنشرع ااب ابةر ا

خ ررعرجاابي ررعرةااألميطكةر ر .اابت ررياب رريزتابش ررك اااضر ر ابعر ر اابح رريباابععبنةر ر ااألاب ررراب ررةااابر ر الا
االستعنعرط اابنتصعرع اع راثيااتهاابمفاة .اغةيااناخوفلعاماايضوبامواردسرعاابمفاةر ابعر اعر ةا
سمواتااع لعاتترواسةعس ام عطيةااأخذتاتر عواابر الاابنمتصريةامرااح ةفعتلرعاإبرراإاريا لعافريا

ابحصولاع رااالمتةعزاتاابمفاة افياابنماي اأسوةابلع.االسةنعاإكامرعاع نمرعاأيلرعا عير اابننرولا

ابي ةسيابعبوقوداب ح فعءاأثمعءافترايةاابحريبافضرالًاعراااسرتلال لعاابنح رياابنتياطر ابفضر اتارورا
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مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
ابنج ا()94ا ا

ااابع دا()3ا

اا

ااحيطيانا()9292

صررمععتلعاابن ت ف ر .اإضررعف اإبرررااررعورسعابررعب رااااالسررتةعءامررااابسةعس ر اابريطاعية ر اابيامة ر اإبرررا
االس ررتحواكاع رررايف ررطاابع ررياقااغن ررطاحيوقل ررعافة ررهاابعثر ر ااحتج ررعجاار ر ط ااب لجر ر اب حكومر ر ا

ابريطاعية اادعتلعافةرهاإبرراابنسرعااةافرياتععم لرعامروادالاابح فرعءافرياابحصرولاع ررااالمتةرعزاتا
بععترعرسعاإح ااب الاابي ةسة افةلعا( .)95ا
اااخررذاابنسررؤابةاااألمرريطكةةااطلةئرروناابرريأياابعررعماابعررعبنياااألميطكرريابتير ر اابسةعس ر ا

األميطكة ر اابج ط ر ةااأرس ر اابكثةرريامررااخريا لررعاابمفاةررةاابنتعبع ر ا ر امررعاطتع رردابشررؤاناابررمفطا

اممعبعررهامررااخرراللامنث ةعتلررعاابنمتشرريةافرريام ت ررفادالاابعررعبل.اادعررتللاإبرررامسررعع ةاارري عتلعا
ابمفاة اارععطعسعاماااا اابحصولاع رامكعسيااقتصعدط املن افياابر اناابمفاة االسرةنعافريا

ابعياقا( .)96ا
اات ذتاابحكوم ااألميطكة امواقفامتش دةااتجعهاابسةعس اابمفاة ااالحتكعرط اابريطاعية ا

ااستة ع لعامملعاع رااثيارفةاابيواتاابريطاعية اابنتني يةافياابعياقابع اابحيباابععبنةر ااألابررا
فررياعررعما9696اب شرري عتااألميطكةر ااخريا لررعامرراادخررولاابعررياقاارفضر اابسررنعحابلررلامياابر ا
ملررعماابرحررثاعررااابررمفطافةرره.ااتررذرع ابيطاعيةررعابحج ر ااناابعررياقاداب ر اااقع ر اتح ر اسررةايتلعا

ايفوكسعا( .)32ا
ا اايهابلاطتييرااضعهاابسةعسيابع ابصورةايلع ة ااحعاب اابشي عتااألميطكة اابرحثافيا

مسررعب ااررياءاحص ر اأبنعيةررعااحيوقلررعاابمفاة ر .افعع ر ب اعررااكبررلابع ر معاتعي ر اابوضررواابسةعسرريا
اب ابيابع اابحريباابععبنةر ااألابرراااتي ريتاالودسرعايحرواابناعبرر ابلاريا لعابحصر افريااري ا

ابمفطاابتي ة ااع راأسعساابتسعايامعابةااانةوااألمطيافااب ابة ا( .)39ا
ا اأد اكبرلاإبررراترررعدلاابكثةرريامررااابنرذ ياتاار ط ةااب لجر ابررةااابحكررومتةااابريطاعيةر ا

ااألميطكة احولامسع اع ةاأسنلعاتح ط اابنرعدئاااألسساابنترع اابتياطجياتارةيلعامااقر ا

ابح فعءافياابنمعمطداابنمت ب ااعاا ةفة ااستثنعرامصعدرااباعق افياابشيقااألاسطا(.)39ا ا

ا اا دتاابحكوم ااألميطكة امااخراللامرذ ياتلعاابنترعدبر امرواابحكومر اابريطاعيةر اع ررا

مرر أاابتسررعايامررواانةررواابر الافرريامسررأب اابنصررعب ااالقتصررعدط ااابتجعرطر افررياانةرروااألراضرريا

ابنمت بر .اااناالات ر ادابر امعةمر ابرذاتلعاعراابرعقياابر الافريات رلااألراضرياااالسرتفعدةامملرع.ا
024

األمطنع اابريطاعية ااابنسععيااألميطكة احولايفطاابعياقا(-9691ا )9695ا
ام.افعرسامحنودافيجاابجروريا

اعر مامرم اامتةرعزاتااحتكعرطر اسرواءاأ عير ايفاةر اأااغةرياكبرلامرااابنرواردااابثريااتاابنع يةر ا
األخي ابجلعتامعةم ا( .)33ا
اااناطكوناابرعبامفتوحعًاأليااري اأاابجنةرواابشري عتاابترياتلرتلابعالمتةرعزاتاابمفاةر ا

فياابعياقابع اانات تعرااي اابمفطاابتي ة ا()99اقاع اارض.مسعح ا امماي امملعاالاتتجعازا

()93امة اميبواطعيضابإلطجعراأليافيدامسؤالاأاااي امسؤاب اطنكاااناتكوناملنتلعاتاوطيا

اإيت ررعجااب ررمفطاف ررياابع ررياقا ن ررعاطح رردا ررذبلاألياا رري هاأميطكةر ر اأخ رري اب ررمفطااناتل ررتلاب ررمفطا

ابعياق.اقر اأصريتاابوالطرعتاابنتحر ةا ر ااإلصرياراع ررارأطلرعاااالر ايظيسرعابرأناابحريبا عير اا

سرعًاب الاابح ةف اااب الاابنيترا ابلع.ااأاضح اابوالطعتاابنتح ةابعنااالمتةعزاتاابيعيوية ا
طجيااناتتلاعاامطيطداحكوم اابرالداابتياطوا ابلعايفطا( .)31ا
ااناااررت اداابحنررالتاابصررحفة افررياابوالطررعتاابنتحر ةااألميطكةر اضر اابسةعسر اابمفاةر ا

بريط اعيةعادفوااالخةيةاإبراابيداع راكبلابنذ يةاق متلعابسفةياابوالطعتاابنتحر ةااألميطكةر افريا
بم نافيا/6آب9692/اا ذب افةلعاابتيعرطياابيع ابر أاابعن ابتاوطياحيولاابرمفطافرياابعرياقا
افم تااألفكعراابشع ع افياابوالطعتاابنتح ةاحولاسةعس ابيطاعيةعاابمفاة اارغرتلرعافرياابتسر طا

ااالس ررتحواكاع رررامم ررعبوااب ررمفطااحيوب رره.ااقعبر ر اانابيطاعية ررعاالاتس ررةايااالاع رررا%1.2ام رراا
مجنررو ااإليتررعجاابعررعبنياب ررمفط.ابةمنررعاتسررةاياابوالطررعتاابنتح ر ةااألميطكة ر اع رررا%52امرراا

مجنرو ااإليتررعجاابعررعبنياب ررمفط.ااادعر اانامرروارداابررمفطافررياابعرياقاسررتحفظاب حكومر اابنير ر ا
بتييراعن ة امم ااالمتةرعزاتاابمفاةر افرياابعرياقاااناابحكومر اابريطاعيةر اتعاريااستنعملرعابجنةروا
ابحيوقاابنكتسر ابصورةامشياع اقر اابحيباابععبنة ااألابر.ااانامعاأعاتهابفييسعا عناميعبر ا

ت ةلررعاعررااحيوقلررعاف رريااالط ر اابنوص ر ،ااميعبر ر اسررنعحلعابن ر اأيعبة ررياابررمفطاابعياقررياداخر ر ا
األراضياابسورط امنعاطسعع اكبلاابحكوم اابعياقة اع راتص طياابمفطاإبرااألسواقاابععبنة  .ا
ا ردتاازارةااب عراة افياابوالطعتاابنتحر ةااألميطكةر اع رراابنرذ يةاابريطاعيةر اابنرذ ورةا

ف رريا/92تش رريطااابث ررعيي9692/اابةمر ر افةل ررعاانام ررااحيل ررعااالا ررتياكاف ررياابحي رروقااابنم ررعفوا
ابنستحص ابنواياااليتر ابابصرفتلعاإحر اابر الاابترياارعر افرياابحريباابععبنةر ااألابررا
اسعسن افةلعابشك افععلافياتحيةداابمصيا،ااقعب ااناإعاعءافييسعا%92اماايفرطاابعرياقا
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طتععرضامواادعرعءاتاابحكومر اابريطاعيةر اابيع ر ابرعناممرعبواابرمفطااحيطر اابعنر افةلرعاسرتحفظعنا

ب حكوم ر اابنير ر .ااعررريتاعرراااسررت يابلعااع ر مارضررعسعامررااتس ر ةلاابحكوم ر اابريطاعية ر ابصررح ا
امتةعزاتااي اابمفطاابتي ة .االناابنع ومعتاابتياتوفيتاب اابحكوم ااألميطكة ات لاع راانا
ابشرري ابررلاتحصر اع ررراحيرروقاقعيويةر ارسررنة افررياامتةررعزاتاابررمفطاقرر اابحرريباابععبنةر ااألابرررا

(.)32ا ا

ابي ادفواموقفاابوالطعتاابنتح ةااألميطكة اابنتش دامااسةعسر اابررعباابنفتروحا()33ا

ابحكوم اابريطاعية اإبراابتفكةيابايطي اأخي اغةياااليت اباماااا اضنعنامصعبحلعامااخراللا

إععدةاتمظةلاعالقتلرعامرواابعرياقاعراامطيطرداتأسرةساحكومر اامطمةر افةرهاتضرناامراااراءسرعاتحيةردا

أمطنععلعااالستعنعرط افيايفطاابعياق.افعن اع راتمصةياابن لافةص ام كعًاع راابعرياقااانا

تعتيفاابحكوم اابريطاعية ابعبعياقاداب امستي ااتتعل ابلب عءاااليت ابااتعير ابر الًاعمرهامععسر ةا
تحعبفاتضناافةلعاحيوقلعافياتاوطيااقتصعدطعتاابعياقاااستثنعرسع .ا

ا ااس ررتجعب ام ررااحكومر ر اابوالط ررعتاابنتحر ر ةااألميطكةر ر ابا ررياا رري عتلعاابمفاةر ر اأب ر ر ا

ابحكوم اابريطاعية افيا/94تشريطااابثرعيي9699/اأيلرعاالاطسرعلعااالعتريافابعمتةرعزااري اابرمفطا
ابتي ةر اادعتلرعاإبرراإارياءاتحكرةلادابريابشررأنااريعةته،اا نرعااناابحكومر اابريطاعيةر ااقتمعر ابررعنا
ابوع اابعثنعييابشي اابمفطاابتي ة االاطشك اقعع ةاايعة اطنكاااالستمعداع ةلع.ااإيلعابااتج ا

يلعط ابنشع لعافياابشيقااألاسرطامطعبنرعاانااألمريطكةةااالاطشرتي ونافريايفرطاابعرياق.ااعن ر ا
ع رااناتكوناابنععس ةاابعياقة اابريطاعية ابععما9699افيااك لعاابملع يابصورةاتنكاابيطاعيةعا
مااايجعزاتعل اتلعااب ابة ااتضنااابنسعااةاابتعم افياابشؤانااالقتصعدط اب عياقاابك اابر انا

األعضعءافياعصر ااألملا( .)34ا
ااس ررت

اابش رري عتاابمفاةر ر اابوض ررواابج طر ر اف ررياابع ررياقااس ررع ابر ر علام ررااحكومتل ررعا

ب حصررولاع رررارخ ر اب تميةررياعررااابررمفطافررياابعررياقامررااابحكوم ر اابعياقة ر .ابععترررعراانامررم ا
االمتةررعزاتاأصررر امررااابمعحة ر اابشرريعة ابةر اسررذهاابحكومر اابررذلاقمص ر اابوالطررعتاابنتح ر ةافرريا

ابعاياقامجلوداًا رةياًاب علامط رعتااي عتاابمفطااألميطكة ..ااتج راب حكوم اابريطاعية اابشك ا
يلع ياإصياراابوالطعتاابنتح ةااألميطكة اع رراتارةرداسةعسر اابررعباابنفتروحاامحعابتلرعاابتر خ ا
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األمطنع اابريطاعية ااابنسععيااألميطكة احولايفطاابعياقا(-9691ا )9695ا
ام.افعرسامحنودافيجاابجروريا

فيااؤاناابعياق.اااناقضة ااالمتةعزاإكااعيض اع راابتحكةلا نعاطيغيااألميطكةةاافأيهابرةسا

مرراا ابنؤ ر ااناطكرروناابيرريارابصررعب اارري اابررمفطاابتي ة ر اا ررعنا وبرمكةررعنا(.)35اطرري اأطضررعاانا
ايعة ااالمتةعزاغةيامأموي اابجعيي،اف ععاابحكوم اابريطاعية اإبرااالتفعقامواابشي عتااألميطكة ا
اابسنعحابلعابعالاتياكافياابحصولاع راامتةعزافيايفطاابعياقا( .)36ا
ا نرعاتضرنم اال حر اابيرعيونااألسعسرياابعياقرياابرذياصرعدقاع ةلرعاابنج رساابتأسةسريا

ابعياقيافيا/92تنوز9691/اع راممواابحكوم اابعياقة اماامم اامتةعزااستثنعرامورداماامواردا
ابرالداابارةعة ااالابنواياابيعيونااانامااطتجعازاابثالثاسمواتاطجيااناطيتينابيرعيوناخرعما

افرريا/91آكار9692/ااقر ر ااناتحسررلامشررك اابنوص ر ا((تعرروداسررذهاابنشررك اإبرررااتفعقة ر ا
سعطكسابةكواععما9693ااابتيااضع اابنوص ابع اابحيباابععبنة اتح اابمفوكاابفييسياإالا
اناابيرواتاابريطاعيةر ااحت ر اابوالطر ارغرلاس ير امرودراساسررم ا9695األيلرعابرلاتريضااناتكررونا

االط اابنوص ااب مة ابعبمفطاماايصةيافييسعاأثةيتاسذهاابنشك افيامؤتنيابوزاناسم ا9693ا
اتكيرتاابناعبر اابتي ة ابعبنوص ااالاأيلعاحسن افياسم ا9692اعم معااك اعصر ااألملا
بجم اب مظيافياسذهاابيضة اااستا ع اأراءاأس اابن طم ااقيرتابع سعاضلاابنوص اإبراابعياقا

ابذياتسةاياع ةهاابنصعب اابريطاعية ))اتي م ااي اابمفطاابتي ة ابا ياإبراابحكوم اابعياقة ا

بنمحلعاامتةعزا ابمفطافيااالطتياب ادااابنوص اتح اض طاابحكوم اابريطاعية ااتل ط سعابس خا
االطر اابنوصر امررااابعررياقافررياحعبر اعر ماابنوافير اع ررراسررذااابنررم .اااافير اابحكومر اابعياقةر ا
ع ررراسررذاااالمتةررعزاابررذيابيرريامععرض ر اقوط ر امررااقر ر ااألاسررعلاابشررعرة ااي ر دتابلررذهااالتفعقة ر ا
ابصررحعف اابومطمة ر اابعياقة ر اداعة ر اإبرررامععرضررتلعا ويلررعامجحف ر ابحررداابشررعياابعياقرريااتجس ر ا

ايتيعصعًاب سةعدةاابومطمة ا( .)12ا
اامررااابضررياريابةررعناأااررهااب رررااابررذيابحرردابررعبعياقامرراااررياءاتوقةررواامتةررعزاتاابررمفطا

ابنتع دة،افجنةواسذهااالتفعقةعتاعي تافياظ اااليت اباابريطاعيياابنرعاياأاافياظ اابحكلا
ابعياقررياابتررعبوابلررع،اابنررعابررلاطكررااابايفررعنامتكررعفئةااأم ر اارري عتاابررمفطاارريالااالمتةررعزاتا
اصعغ اأحكعملعاصةعغ ات مامصعبحلعاابي ايص ااألحكعماابععم ابلذهااالمتةعزاتاع راقةعما

ارري عتايفررطاابعررياقااابنوص ر ااابرصرريةابعسررت ياجاابررمفطاااسررتثنعرهاابةعررهامرراامجنررو امسررعح ا
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ابعياقامعاع ااابنسعح اابص ةيةاابتيا عي اتستثنيسعااي ايفطاخعييةااابتيا عي اتعبعر ابشري ا

ابمفطاابريطاعية ا–ا ابفعرسة ا(ابريطاعية افةنعابع )اامعام ةااالمتةعزاتافير ا عير ا()42اسرم اابرلا
تم اع راضيارةاتمعزلاأاات ياابشي عتاعاابعةاسذهااألراضياخاللاأط افتيةامااابيما،اب ا

احتكيتااألراضياابعياقة ااثيااتلعاابمفاة ا( .)19ا
احعاب اابحكوم اابتي ة ا ثةياًابعناطكرونابلرعاحردافرياابرمفطاأاايصرةيافرياابشري اابتريا

تست ياهاع رااألق اابذب اال اًامتواصرالًاإلقمرع ابيطاعيةرعاااسرتنعب اعصرر ااألمرلابأحيةتلرعافريا

االط اابنوص .ااأغياءابيطاعيةعاعاامطيطداابنصعب ااالقتصعدط امااخاللاعي امععس ةامعلرعابلرذاا
ابشأن.افضالًاعااابسنعحابلعابن اخطااأليعبةياابمفاة ااإيشعءامةمعءافيااألراضياابتي ة اامرم ا
ابشر رري عتاابريطاعية ر ر اإمتةر ررعزاًاالسر ررت اللاابر ررمفطافر رريااالط ر ر اابنوص ر ر .اإالاانابيطاعيةر ررعارفض ر ر ا

كبل( .)19ا

افررياحررةااتنكمر اابشرري عتااألميطكةر امررااعير ااتفعقةر ااب ررطااألحنررياعررعما9694امرروا

اي اابمفطاابتي ة ااابتياممع ابنوارلعاأيااي امااابشي عتاابنسعسن افياابشي اابتي ة اانا

تحص ر اع ررراامتةررعزابنفيدسررعاضررناامماي ر اح ر ادااب ررطااألحنررياع رررااب يطا ر .ااتشررن اسررذها

ابنماير ر ر ا ر ر ر ااألق ر ررعبةلاابت ر ررياتعتر ر ررياداخ ر ر ر اض ر ررنااحر ر ر ادااب ابر ر ر اابعثنعيةر ر ر ابعس ر ررتثمعءامص ر رريا
اابكوط ( .)13ا
اابع اع ةاسمواتامااابنفعاضرعتابرةااابحكرومتةاااألميطكةر ااابريطاعيةر ااسرتنيتاحتررا

ععما9695ا،اايتل ابعتفعقاابايفةااع رادخولااي عتاابمفطااألميطكة ا شي عتامسعسن افيا
است اللاابمفطافياابعياقا،ااأصر ا%62اماااي اابمفطاابتي ة ام كعًابعبتسرعايابرةاااري عتا
ابمفطاابريطاعية اااألميطكة ااابفييسة ااابلوبم ط اأيايسر ا%93.42ابكر ااري .اامرم ا%2ا

مااحص اابشي ابكوبرمكةعن .ا
ا أاض ر اتيسررةلاابحص ر اع ررراابشرري عتاعن ة ر ايلرريااسرريق ابررمفطاابعررياقاكياابموعة ر ا

ابجةر ر ةااق ر ر اتكعبةف ررهاارخر ر اثنم ررهااقيب ررهام ررااس ررا ااألرض،اا ررذبلابةمر ر ايج ررعحاابش رري عتا
األميطكة افياابفوزابمسر ا رةيةاماايفطاابعياقاتح امظ اسةعس اابرعباابنفتوح( .)11ا

هوامش البحث
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األمطنع اابريطاعية ااابنسععيااألميطكة احولايفطاابعياقا(-9691ا )9695ا
ام.افعرسامحنودافيجاابجروريا

 .9راا ر اابررريااي،احرريباابرترريالافررياابشرريقااألاسررط،اابيررعسية،امكتر ر اابملض ر اابنصرريط ،ا
ابارع اابيابع ،ا،9623ام.92
 .9محن اسعودي،اابومطااابعيبي،ابةيات،اماعبواق موس،ا،9634ام.321
 .3اورجاعيطياطعقو،ااالستثنعراابومطمياابنرعايااتأمةلاابمفطافياابعياق،اب اد،اداراابحيط ا
ب ارعع ،ا،9655ام.4
 .1حكنر اسرعمياسر ةنعن،ايفرطاابعرياقا–ادراسر اسةعسرة اااقتصرعدط ،ادمشرد،اداراابةيظر ا
ابعيبة ،ا،9625ام.39-39
 .2عر اابيزاقاابحسمي،اتعرطخاابوزاراتاابعياقة ،اب اد،اداراابشؤاناابثيعفة اابععم ،اابارع ا
ابسعبع ،اابجيءااب عمس،ا،9655ام.36
 .3محن ر ر اس ر ر نعناحسر ررا،ايحرررواتر ررأمةلاابر ررمفطاابعياقر رري،ابةر رريات،اداراابا ةع ر ر ،ا،9634ا
م.92
 .4مل ياصعب امجة ،امعاسواابمفط،اب اد،امكتيااإلعالمااابمشريابشري اابرمفطاابومطمةر ا
ابعياقة ،ا،9643ام.4
 .5عر ر اابنررمعلاعر ر اابوسررعب،اابررمفطابررةااابسةعس ر اااالقتصررعد،اابكوط ر ،امارع ر ادارايشرريا
ابثيعف 9644،ا،ام.923
 .6أسعم اعر اابريحنااابر اري،اتاروراتاسةعسر اابعرياقاابمفاةر ا،9633-9629اب ر اد،ا
،9223ام.32
 .92محن اس نعناحسا،امص راسعبد،ام.99
 .99أي رةاسواي،اابصياععتاابرتيابة افياابشيقااألاسط،اتيان ااسع امحف ،ابةيات،ادارا
ابحيةي ،ا،9649ام.99-92
 .99إبياسةلاايطف،اابشيقااألاسط،اب اد،اداراابجنلورط ،ا،9632ام.65
 .93أي رةاسواي،امص راسعبد،ام.39-32
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 .91ممةر رريا ةر ررعل،ابتر رريالاابعر رريبااقومة ر ر اابنعي ر ر ،ادمشر ررد،امؤسس ر ر اداراابحةر ررعة،ا(د.ت)،ا
م.33-32
 .92ي ررورياعرر ر اابحنةر ر اخ ةر ر ،اابت ررعرطخاابسةعسر رياالمتة ررعزاتااب ررمفطاف ررياابع ررياقا-9692
،9629اب اد،امارع ااعمع اب اد،ا،9652ام.91
 .93أي رةاسواي،امص راسعبد،ام.33
 .94يورياعر اابحنة اخ ة ،امص راسعبد،ام.94-93
 .95حكن اسعمياس ةنعن،اابنص راسعبد،ام.39
 .96راا اابريااي،امص راسعبد،ام.912
 .92محنودااع ي،اب اطعتاابتمعفساابريطاعييااألميطكياع راابرمفط،اموسروع اترعرطخااب رةجا
ابعيبي،ااألردن،اداراأسعم ،ا(د.ت)،اابجيءاابثعيي،ام.492
 .99إبياسةلاايطف،امص راسعبد،ا.65
 .99بوتسكي،اتعرطخااألقاعراابعيبة اابح طث،اتيان اعفةف اابرسرتعيي،اموسركو،اداراابتير م،ا
،9649ام.112-133
 .93عر اابنجة ا عم اعر ااب اةف،اداراابن لافةص افرياتأسرةسااب ابر اابعياقةر اابح طثر ا
،9633-9699اب اد،اابارع اابثعبث ،ا،9223ام.36
 .91صالحاابعيعد،ا ابتةعراتاابسةعسة افيااب ةجاابعيبيامااب اط اابعصوراابح طث احتراأزم ا
،9669-9662اابيعسية،امكتر اااليج واابنصيط ،ا،9669ام.391
 .92محسااابنوسوي،اابمفطاابعياقيا–ادراس ااثع ية اماامم ااالمتةعزاحتراابتأمةل،اب اد،ا
داراابحيط اب ارعع ،ا،9643ام.39-94
 .93سمييافوستي،ايشأتاابعياقاابح طث،اتيان اس ةن امطه،اب اد،اابفجياب مشيااابتوزطو،ا
ابجيءااألال،ام.995
 .94محسااابنوسوي،امص راسعبد،ام.39
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 .95سمييافوستي،امص راسعبدانام.943-943
 .96محسااابنوسوي،امص راسعبد،ام.31
 .32حكن اسعمياس ةنعن،اابنص راسعبد،ام.55-54
 .39يورياعر اابحنة اخ ة ،امص راسعبد،ام.33
 .39حكن اسعمياس ةنعن،اابنص راسعبد،ام.55-54
 .33راا اابريااي،امص راسعبد،ام.912
 .31حكن اسعمياس ةنعن،اابنص راسعبد،ام.56-55
 .32يورياعر اابحنة اخ ة ،امص راسعبد،ام.36-35
 .33اسياسةعس ات عواإبراضيارةاإخضع اموامطميام ت فاابر الابرمفساابنععم ر ااأناطيفرواا
ع ررراق ر ماابنسررعااةافررياابرررالدااب عضررع اباليت ر ابااايررهاالطمر رريامررم اامتةررعزامرراااررأيها

اإلضرريارابنصررعب اابر الااألخرري اأاااناتحتكرريادابر اامتةررعزابعةمرره.اطمظرريا:ارأفر اغمنرريا
ابشةخ،اأميطكعااابعالقعتااب ابة ،اابيعسية،اععبلاابكتي،ا،9646ام.931
 .34يورياعر اابحنة اخ ة ،امص راسعبد،ام.16-12
 .35اةوبواياارممياابجمسة اامراا ررعراابنسرعسنةاافريااألعنرعلاابمفاةر افريامماير اابشريقا
األاسرط.اطمظرريا:امةالفررةجااب واررعر،اارري عتاابررمفطاابععبنةر ،اتيانر اراررعداملر يااعرر ا
ابوسعباعيت،اب اد،امارع ااعمع اابنوص ،ا،9652ام.3
 .36يورياعر اابحنة اخ ة ،امص راسعبد،ام.23-21
 .12مطهاخ فامحن ،ا موقفااألحياباابسةعسة ااابيو اابومطمة امااقضة اابمفطافرياابعرياقا
9635-9629ادراس اتعرط ة ،ارسعب امعاستةيا(غةياممشورة)،ااعمع اتكيط ا–اا ة ا
ابتيبة ،ا،9222ام.6-4
 .19محن اس نعناحسا،امص راسعبد،ام.51-53
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 .19عر اابحنة اابع وايااخضةياعررعساابالمري،ااألصرولاابتعرط ةر اب رمفطاابعياقري،اب ر اد،ا
داراابحيط اب ارعع ،ا،9644اابجيءاابثعبث،ام.931-933
 .13سررنةياعر ر ه،اقص ر اابرترريالافررياابعررياق،امج ر اابع رروم،ابةرريات،اابع ر داابحررعدياعشرري،ا
،9632ام.33
 .11مطهاخ فامحن ،امص راسعبد،ام.6-4
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