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 ملخص

 ؾىع  بؿبر وجهىم بؾغاثُل، في الهىمي باألمً الخانت الهغاعاث نىؼ غملُت الضعاؾت هظه جبدث

ت اإلااؾؿتوصوع  جإزحر  البضاًت في الضعاؾت جُل الؿغى هظا ولخدهُو. الػملُت هظه في ؤلاؾغاثُلُت الػؿٌٍغ

 الغؾمُت الىاخُت مً الهىمي، باألمً اإلاخػلهت جلَ وزانت بؾغاثُل، في الهغاعاث نىؼ غملُت غلى

ت اإلااؾؿت صوع  حػالج زم والهاهىهُت، بُػت الهىمي باألمً اإلاخػلهت الهغاعاث نىؽ في ؤلاؾغاثُلُت الػؿٌٍغ  َو

 .اإلاضوي باإلاؿخىي  غالناتها

 

 املقذمت

كاث  كاجه يثحرة ومسخلكت. بط ان بػٌ الخػٍغ ال ًىحض بحماع غلى حػٍغل ألامً الهىمي، قخػٍغ

، وبػًها آلازغ ًىؾػه لِكمل، غالوة غلى 
ً
ت ؤؾاؾا ًهلو مكهىم ألامً الهىمي بلى الجىاهب الػؿٌٍغ

ت، حمُؼ مغيباث الهىة ألازغي لألمت  وللضولت، مثل الانخهاص والخػلُم والخُىع حىاهبه الػؿٌٍغ

ىُت وجماؾَ اإلاجخمؼ والػالناث الخاعحُت. وحػغف صاثغة اإلاػاعف الضولُت للػلىم  الخٌىىلىجي والىخضة الَى

. وهىاى (1)الاحخماغُت ألامً الهىمي اهه "نضعة ألامت في الضقاع غً نُمها الضازلُت مً تهضًض زاعجي"

ل ًالخالي: جبلىع زالُ الحغب  حػٍغ و الؿلب  ، غّغف ألامً الهىمي غً ٍَغ
ً
الػاإلاُت الثاهُت، وباث جهلُضًا

لخىاُػ غً مهالح قغغُت ًي جخجىب الحغب، وغىضما بلى ا "حكػغ ألامت باألمً غىضما ال جٍىن مًُغة

 .(2)بالحغب، بطا انخًذ الًغوعة طلَ" جٍىن ناصعة غلى الضقاع غً هظه اإلاهالح

كاث غضًضة وم سخلكت في الؿُام ؤلاؾغاثُلي لألمً الهىمي، بػًها ًهلو مكهىمه هىاى حػٍغ

 الججراُ ٌؿغاثُل َاُ في يخابه: "ألامً الهىمي: نلت مهابل يثرة"، بهه 
ً
زغ ًىؾػه. قهض غغقه مثال

َ
والا

ًابي قهاؽ في يخابه اما الججراُ البروقِؿىع حهىقكاٍ ه. ؤ(3)"يمان وحىص ألامت والضقاع غً مهالحها" ع

 للؿاًت لألمً الهىمي خُث قمل الضقاع غً وحىص الضولت واؾخهاللها "خغب وا
ً
 واؾػا

ً
ؾتراجُجُت" مكهىما

                                                           
1-“National Security”, in : International Encyclopedia of the Social Sciences, Vol,11,Macmillan,1968. 

2-Walter Lippmann, U.S. Foreign Policy: Shield of the Republic,( Boston: Little, 1943 ), P. 5 

.13. (، م1774ُم(، )جل ابِب: صقحر، ، )بُُدىن لُئىمي:مػُُم مُى عبألامً القىمي: قلت مقابل كثرةٌؿغاثُل َاُ،  – 1  
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ويمالها ؤلانلُمي، والضقاع غً خُاة مىاَىحها وغً َبُػت هظام الحٌم قحها وغً ؤمجها الضازلي وألامً 

  .(4)ػالممحزاجها الضًمؿغافي وغً مٍاهتها في ال بًضًىلىحُتها وغً الُىمي غلى خضوصها وغً

دخل قحها اإلاٍاهت ألايثر ؤهمُت مً ؤي نًُت  ٌؿخدىط ألامً الهىمي غلى الظهىُت ؤلاؾغاثُلُت ٍو

دخل الجاهب الػؿٌغي في ألا  ؤلاؾغاثُلي، اإلاٍاهت اإلاهُمىت في  -مً الهىمي، وزانت الهغاع الػغبي ؤزغي. ٍو

مكهىم ألامً الهىمي ؤلاؾغاثُلي. وجىكغص بؾغاثُل بمجمىغت مً الؿماث التي محزتها غً ؾُاؾت بهُت الضُو 

 وؾلىيها ججاه ؤمجها الهىمي، و ًمًٌ بًجاػها بالخالي: 

:
ً
 ؤيثر مً ؤي صولت ؤزغي في الػالم أوال

ً
وختى  1726لػام مىظ بوكائها في ا ،زايذ بؾغاثُل خغوبا

الُىم، وؾحرث خضوصها الجؿغاقُت ووؾػتها وبضلتها غبر الػهىص اإلاايُت بكٍل وبىجحرة لم جًاِهها ؤي صولت 

 ؤزغي في الػهغ الحضًث. 

:
ً
، ال مً خُث اإلاٍاهت وال مً  لم حػخبر بؾغاثُل هكؿها مىظ بوكائها ثاهيا  غاصًت يباقي الضُو

ً
صولت

ي غلى قغيُت يغوعة جكىنها الػؿٌغي غلى حمُؼ الضُو الػغبُت، وغلى خُث الضوع، وؤؾؿذ ؤمجها الهىم

 يغوعة ؤن جبهى الضولت ؤلانلُمُت ألانىي مً حمُؼ ححراجها، قغاصي ومجخمػحن. 

:
ً
اقتريذ بؾغاثُل، وال جؼاُ جكترى، ؤن هىاى زُغا غلى وحىصها، غلى الغؾم مً ان مثل  ثالثا

 في ؤ
ً
جكىنها في  ؤلاؾغاثُلي، وغلى الغؾم مً -ً مغاخل الهغاع الػغبي ي مغخلت مهظا الخُغ لم ًًٌ ناثما

ألاؾلحت الخهلُضًت واخخٍاعها الؿالح الىىوي مىظ ؤيثر مً ؤعبػت غهىص، وامخاليها جغؾاهت هىوٍت يبحرة 

 جًػها في مهاف الضُو ألاولى التي جمخلَ مثل هظه الترؾاهت الىىوٍت بػض الىالًاث اإلاخدضة وعوؾُا. 

:
ً
اػصاص بهكام بؾغاثُل غلى ألامً وحػاظم مً خغب بلى ؤزغي، وباجذ خهت الكغص ؤلاؾغاثُلي  سابعا

 في محزاهُت ألامً مً ؤغلى اليؿب في الػالم. 

:
ً
بلى حاهب ؤلاهكام اإلاالي، ًسهو ؤقغاص اإلاجخمؼ ؤلاؾغاثُلي قترة ػمىُت لِؿذ نهحرة مً  خامعا

ولت ؤزغي في الػالم. بط ًسضم ًل حهىصي بؾغاثُلي في الجِل ونتهم لألمً، ال جًاهحها، ؤو جهترب مجها، ؤي ص

وبػض بجهاثه الخضمت  .زضمت بلؼامُت وقو الهاهىن غامحن وههل الػام، غىضما ًبلـ زماوي غكغة ؾىت

                                                           
ًابي، احهىقكاٍ ه – 2 .314 – 307(، م. 1772، )ملحماه قاؾتراجُجُه(، )جل ؤبِب: وػاعة الضقاع، حشب واظتراجيجيتع  
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 واخضا في ًل غام ختى ًبلـ الخامؿت وألاعبػحن. ؤي ؤن الصخو 
ً
ؤلالؼامُت ًسضم في الجِل قهغا

ًهاعب زمؿت ؤغىام مً خُاجه في الجِل، هظا مً صون خؿاب ججىُضه في ؤلاؾغاثُلي الػاصي ًسضم ما 

 ؤو يابِ اخخُاٍ، ًسًؼ اإلاىاًَ ؤلاؾغاثُلي للهًاء 
ً
قتراث الحغوب والُىاعت. وبهكت ًىهه حىضًا

ًان طلَ في ؤزىاء زضمخه الكػلُت في الجِل ؤو زالُ  ت، ؤ الػؿٌغي في اإلاىايُؼ اإلاغجبُت بسضمخه الػؿٌٍغ

دخاج عحل الاخخُاٍباقي ؤًام ا ت للؿكغ بلى زاعج بؾغاثُل،  لؿىت. ٍو ذ زام مً وخضجه الػؿٌٍغ بلى جهٍغ

 لاللخدام الكػلي بجِل الاخخُاٍ
ً
 صوما

ً
. ؤما غىض اؾخضغاثه  وغلُه ؤن ًٍىن حاهؼا

ً
في ونذ نهحر وؿبُا

 بى 
ً
ت، لاللخدام بجِل الاخخُاٍ في خالت الُىاعت ؤو في خالت الحغب، قػلُه الالخدام قىعا خضجه الػؿٌٍغ

 ختى وبن قىف طلَ خُاجه اإلاضهُت قػال. 

:
ً
ؤلاؾغاثُلي، اإلاٍاهت ألابغػ وألاهم –ًدخّل ألامً الهىمي ؤلاؾغاثُلي، وزانت الهغاع الػغبي ظادظا

اث اإلاجخمؼ ؤلاؾغاثُلي وفي في وؾاثل ؤلاغالم، وهى اإلاازغ ألايبر في م ؤقغاص اإلاجخمؼ ألصاء الحٌم في  مػىٍى جهٍى

 في جدضًض مىانكهم مً هظا الحؼب ؤو طاى. وال عجب والحاُ هظه في بؾغاثُ
ً
كٍل اإلاػُاع ألايثر جإزحرا ل، َو

ؤن ًدخل الجِل ؤلاؾغاثُلي اإلاٍاهت ألاهم في اإلاجخمؼ ؤلاؾغاثُلي التي جكىم ؤهمُتها بٌثحر ؤي ماؾؿت ؤزغي 

هترب مجها، هظغة ؤي مجخمؼ آزغ في بؾغاثُل، وؤن ًدخل ؤهمُت نهىي في هظغ مجخمػه ال جًاهحها، بل ال ج

 بلى حِكه.

غان    غً غملُت نىؼ نغاعاث ألامً الهىمي. وحاء الخهٍغ
ً
ال جيكغ الحٍىمت ؤلاؾغاثُلُت وال الٌىِؿذ ؤوعانا

الغؾمُان الىخُضان اللظان جُغنا بلى غملُت نىؼ نغاعاث ألامً الهىمي ؤلاؾغاثُلي، بػض قكل بؾغاثُل في 

كىب نغاع 
ُ
صازلي بحن الىسب في قإن مً ًخدمل مؿاولُت طلَ الككل. وهظان الحغب، وبػض و

/ؤيخىبغ  ً ألاُو غ "لجىت ؤؾغاهاث" التي جإلكذ بػض "الخههحر" في خغب حكٍغ غان هما جهٍغ ، 1751الخهٍغ

غ "لجىت قُىىؾغاص" التي جإلكذ بػض قكل بؾغاثُل في خغب لبىان الثاهُت في الػام    .0224وجهٍغ

ملُت نىؼ الهغاعاث في بؾغاثُل وزانت جلَ التي جسو ألامً الهىمي، غلى الغؾم مً ؤهمُت غ

ظلذ ألابدار في هظا اإلاىيىع في الػهضًً ألاولحن لهُام بؾغاثُل قبه مػضومت. وغالجذ الضعاؾاث الىاصعة 

التي جُغنذ بلى نىؼ الهغاعاث في جلَ الكترة، مثل صعاؾت ًدؼنئُل صعوع وبيُامحن ؤيدؿحن، مً مىظىع 
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 ؤن مىهجُت ماؾؿُت مىظمت في جسُُِ 
ً
الؿُاؾت الحٍىمُت وؤصائها ويغوعة جدؿُجها، خُث الخظا مبٌغا

  .(5)غملُت نىؼ الهغاعاث لم جًٌ مىحىصة

ونض اغخبر حؿكي لىحر مىيىع نىؼ الهغاعاث في مُضان ألامً الهىمي في يخابه الظي وكغه في الػام 

 في 1762
ً
ػؼو (6)ألابدار ؤلاؾغاثُلُت في الػهىص الثالزت ألاولى لهُامها، ؤهه ؤخض اإلاىايُؼ ألايثر بهماال . َو

  حهىصا بً مئحر هظا ؤلاهماُ بلى اعجباٍ ألامً الهىمي في بؾغاثُل، ؤيثر مً ؤي صولت ؤزغي في الػالم،
ً
اعجباَا

 ف
ً
ت الكضًضة، واإلاؿغوؾت غمُها ت اإلاداَت بُبُػتها بالؿٍغ  باالغخباعاث والهغاعاث الػؿٌٍغ

ً
ي نُم وزُها

  .(7)اإلاجخمؼ ؤلاؾغاثُلي وزهاقخه، واإلادهىت بػهىباث ناهىهُت يض ًل مً ًسالكها

 الىظام العياس ي إلاظشائيلي وعمليت صىع قشاساث ألامً القىمي

هت  ُاوي، ولٌىه لم ٌؿدىض بلى جهالُض غٍغ جإزغ الىظام الؿُاس ي ؤلاؾغاثُلي بالىظام الؿُاس ي البًر

ُاهُا، ولم ٌؿدىض بلى صؾخىع يما هى ألامغ في الىالًاث اإلاخدضة ا ى وؤغغاف عاسخت ومىُػت يما ه لحاُ في بٍغ

 ًّ ألامحريُت، بط ال ًىحض صؾخىع في بؾغاثُل ختى آلان. قهض اؾخػايذ بؾغاثُل غً ويؼ صؾخىع لها بؿ

مجمىغت مً الهىاهحن ألاؾاؽ التي حػالج وظاثل ألاطعع اإلاسخلكت للحٌم واإلااؾؿاث الغؾمُت في الضولت، 

ج.  ػها بالخضٍع  ونام الٌىِؿذ ؤلاؾغاثُلي بدكَغ

ًخمحز الىظام الؿُاس ي في بؾغاثُل بٌثرة ألاخؼاب الؿُاؾُت وبػضم جمًٌ ؤي خؼب ؾُاس ي مً 

الحهُى غلى ؤؾلبُت في الٌىِؿذ مىظ جإؾِـ بؾغاثُل وختى الُىم، ألؾباب حػىص بلى َبُػت بنامت 

ً الههُىهُحن في ق ىحن واإلاهاحٍغ الاهخساباث  همىطج هظام، ويظلَ بلى جبني بؾغاثُل لؿُحنمجخمؼ اإلاؿخَى

وجضوي وؿبت الحؿم، ألامغ الظي قخذ الباب واؾػا ؤمام ألاخؼاب الهؿحرة واإلاخىؾُت للحهُى غلى  اليؿبي

جمثُل في الٌىِؿذ. وناص هظا ألامغ بلى ؤن جٍىن حمُؼ الحٍىماث في بؾغاثُل مىظ جإؾِؿها ختى الُىم 

 .ٍلها ؤيثر مً خؼبحنخٍىماث اثخالقُت ٌك

                                                           
دؼنُ – 3 (.1744، )جسىىن لُئىمي بِؿغاثُل(،) جل ؤبِب: اإلاضعؾت لإلصاعة، الخخعيغ القىمي في إظشائيلل صعوع، ئبيُامحن ؤيدؿً ٍو  

6 – Zvi Lanir, Israeli Security Planning in the 1980,s ( New York: Praeger, 1984 ), p. v. 

 10(، م. 1765.)يبالث هحلُىث بؿىحُىث هبُُدىن هلُئىمي.(، )جل ؤبِب: مغيؼ ًاقه للضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت، صىع القشاساث في قضاًا ألامً القىميحهىصا بً مئحر،  – 5
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ه الٌىِؿذ في الػام    ، ؤن الحٍىمت ؤلاؾغاثُلُت 1746ًىو الهاهىن ألاؾاؽ للحٍىمت، الظي ؾىَّ

 هها بػض خهىلها غلى زهت الٌىِؿذ، وهي مؿاولت ؤماممُت الخىكُظًت للضولت، وجهىم بمهاهي الؿل

ً ًاهذ (8)مؿاولُت حماغُت وجخإلل مً عثِـ الحٍىمت ووػعاء آزٍغ اإلاٍاهت الهاهىهُت لغثِـ الحٍىمت في . و

ً"، بط لم ًمحز الػهىص الثالزت ألاولى التي جلذ نُام بؾغاثُل، في مجزلت "ألا  الهاهىن ألاؾاؽ  هُو بحن اإلادؿاٍو

ػخبر اؾخهالت للحٍىمت بإؾغها، ما ًاصي بلى جإلُل خٍىمت حضًضة ؤو 
ُ
ً بال بإن اؾخهالخه ح مً الىػعاء آلازٍغ

ًان الؿالح الظي اؾخػمله عثِـ الحٍىمت، ختى الػام بحغاء اهخساباث حض ، يض بػٌ 1761ًضة. و

 الىػعاء الظًً ًغقًىن ؾُاؾخه هى التهضًض باالؾخهالت مً عثاؾت الحٍىمت وبغاصة جإلُل خٍىمت حضًضة

  .مً صون هاالء الىػعاء، ؤو الظهاب بلى اهخساباث مبٌغة

 ث عثِـ الحٍىمت ومٍاهخه، غىضما غضُحؿُحر مهم للؿاًت في نالخُا 1761خضر في الػام 

قمىذ هظا الخػضًل عثِـ الحٍىمت نالخُت بنالت وػٍغ مً الحٍىمت،  ،الٌىِؿذ الهاهىن ألاؾاؽ للحٍىمت

. غؼػ هظا الهاهىن نىة (9)وؤيض ؤن "الىػٍغ مؿاوُ ؤمام عثِـ الحٍىمت في اإلاهماث اإلاؿاوُ غجها الىػٍغ"

ا في  ،هغاعاث جخسظها الحٍىمتُذ ؤن العثِـ الحٍىمت بكٍل يبحر. صح وؤن لٍل وػٍغ نىجا مدؿاٍو

الحٍىمت، بما في طلَ عثِـ الحٍىمت، وؤن الحٍىمت ًلها مؿاولت مؿاولُت حماغُت ؤمام الٌىِؿذ، لًٌ 

خهُهت ؤن الهاهىن ًغبِ اإلاؿاولُت الجماغُت ؤمام الٌىِؿذ بمؿاولُت ؤي وػٍغ ؤمام عثِـ الحٍىمت، 

مىذ عثِـ الحٍىمت نالخ ُت بنالت ؤي وػٍغ في ؤي ونذ ٌكاء، قان طلَ ًله ٌػؼػ نالخُاث عثِـ ٍو

ً   .الحٍىمت ومٍاهخه ؤمام الىػعاء آلازٍغ

ال جىحض في الهاهىن ألاؾاؽ للحٍىمت بقاعة واضحت بلى غملُت نىؼ الهغاعاث التي جسّو ألامً 

وهىاى بىض ًخُّغم بهىعة ؾحر مباقغة بلى هظه اإلاؿإلت، خُث ًىو هظا البىض ؤّن "مً نالخُت  .الهىمي

ت صاثمت ؤو مىنخت في مىايُؼ مسخلكت" الحٍىمت الػمل لإلإلاام بػملُت نىؼ  .(10)بمؿاغضة لجان وػاٍع

                                                           
.004، م. 1746(، 322، )ؾُكغ هحىنُم 040كخاب القىاهحن  – 6  

.062، م.1761(،  1204، )ؾُكغ هحىنُم 1204 كخاب القىاهحن – 7  
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 ،مخكاوجت اؾؿاث التي حؿاهم، بيؿباإلا ،بانخًاب ،لىاخُت الغؾمُت والهاهىهُت ؾىػغىالهغاعاث مً ا

 في هظه الػملُت. امهمفي الهُام بمه في هظه الػملُت، وحؿاغض عثِـ الحٍىمت والحٍىمت

 لجىت الىصساء لشؤون ألامً 

ًان اؾمها لجىت الىػعاء لكاون الخاعحُت وألامً، 1731جإلكذ هظه اللجىت ؤُو مغة في الػام  ، و

لت هامكُت وؾحر مهمت في غملُت نىؼ الهغاعا غ الضقاع وظلذ ؾىىاث ٍَى ث. قهض ؤنغ عثِـ الحٍىمت ووٍػ

بدثها. وبمػاها مىه في تهمِكها لم ًًٌ  خُيئظ صاقُض بً ؾىعٍىن غلى غضم َغح نًاًا ألامً غلى بؿاٍ

. ونض حؿحر صوع هظه اللجىت وؤهمُتها 1733بً ؾىعٍىن ًدًغ احخماغاتها، باؾخثىاء قهىع غضة في ؾىت 

ل ، غىضما اؾخجاب ص1741واؾمها في الػام 
ّ
اقُض بً ؾىعٍىن لًؿٍى خؼب "اخضوث هاغكىصاه" وؤل

 للحٍىمت 
ً
"لجىت الىػعاء لكاون ألامً". و جًاغكذ ؤهمُت هظه اللجىت غىضما ؤنبذ لُكي اقٍُى عثِؿا

غان/ًىهُى  للضقاع في خٍؼ
ً
غا   .(11)1741 ووٍػ

قتريُبتها ووجحرة لم جدظ لجىت الىػعاء لكاون ألامً بمٍاهت زابخت في غملُت نىؼ الهغاعاث. 

ًاهذ جخؿحر  حلؿاتها واإلاىيىغاث التي غالجتها وصوعها في غملُت نىؼ الهغاعاث التي جسو ألامً الهىمي 

مً قترة بلى ؤزغي ومً عثِـ خٍىمت بلى آزغ. قمثال لم ًالل عثِـ الحٍىمت مىاخُم بُؿً لجىت وػعاء 

ههل غام غلى جإلُل خٍىمخه، ولم ٌػهض  بال بػض مغوع  1761لكاون ألامً بػض قىػه في اهخساباث ؾىت 

يما لم ًالل ًدسحام قامحر بَالنا لجىت لكاون  .1760ؤي احخماع لها َُلت خغب لبىان ألاولى ؾىت 

كها في الػام 
ّ
ؾً  1770. وفي الػام (12)، واؾخمغث نغابت الػام1761ألامً َُلت قترة خٍىمخه ألاولى التي ؤل

ًاهذ مخبػت في غمل هظه اللجىت، وخضص هظا الهاهىن الٌىِؿذ ناهىها اؾدىض قُه ؤؾاؾا  غلى ألاغغاف التي 

تها الضاثمت. ونض هو الهاهىن ؤ ماثمه ، ن عثِـ الحٍىمت ًغؤؽ هظه اللجىتاللجىت ومجاُ غملها وغًٍى

ً. ولم  تها جخٍىن مً وػعاء الضقاع والخاعحُت واإلاالُت وألامً الضازلي والهًاء ووػعاء آزٍغ وؤن غًٍى

                                                           
 11 – Michael Breacher, the Foreign Policy System of Israel,) London: Oxford University Press, 1972(, p. 213. 

.101حهىصا بً مئحر، نىؼ الهغاعاث...، مهضع ؾبو طيغه، م.  – 10  
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ً الظًً لم ًدضصهم الهاهىن ًدضص ال ػحن عثِـ الحٍىمت الىػعاء آلازٍغ هاهىن غضص ؤغًاء هظه اللجىت، َو

 . (13)وقو اغخباعاث اثخالقه الحٍىمي

 دًىان سئيغ الحكىمت 

مىغت مً اإلاؿاولحن الظًً ػمل قُه مجًٌيؿو صًىان عثِـ الحٍىمت غمل الحٍىمت، و 

هل غلى عؤؽ الضًىان مضًغه الػام وهى مؿاوُ  ،بضعحت ؤو بإزغي  ،ٌؿاهمىن  في غملُت نىؼ الهغاعاث. ٍو

ٍىن للمضًغ الػام لضًىان عثِـ الحٍىمت قإن في  ت وغً اإلااؾؿاث الخابػت للضًىان. ٍو غً الجىاهب ؤلاصاٍع

ت مسخلكت ؤو عثاؾخه مجمىغاث غمل غضًضة.  وػاٍع
ً
وحػخمض صعحت  نىؼ الهغاعاث بدٌم عثاؾخه لجاها

ه في غملُت نىؼ الهغاعاث التي جسو ألامً الهىمي غلى شخهُت اإلاضًغ الػام وغلى َبُػت غالنخه مكاعيخ

 مهمت في غملُت نىؼ  بغثِـ الحٍىمت.
ً
ًان هىاى مضًغون غامىن لضًىان عثِـ الحٍىمت لػبىا ؤصواعا قهض 

ً لألمً الهىمي مثل ٌػهىب هغ  ًاهىا في مجزلت مؿدكاٍع  ،ٍُى وؾىلضا مئحرحؿىؽ لضي لُكي اقالهغاعاث، و

دسحام عابحن، والُاهى  ذ لضي ؾىلضا مئحر ٍو  .(14)لضي مىاخُم بُؿً بً الِؿاع ومغصزاي ؾاٍػ

 العكشجحر الععكشي لشئيغ الحكىمت 

الؿٌغجحر الػؿٌغي لغثِـ الحٍىمت هى خلهت الىنل بحن عثِـ الحٍىمت واإلااؾؿت ألامىُت،  

دًغ الؿٌغجحر الػؿٌغي حمُؼ احخماغاث عثِـ ا حن وألامىُحن بما في ٍو لحٍىمت مؼ اإلاؿاولُحن الػؿٌٍغ

، وفي ؤؾلب ألاخُان ًٍىن هى الصخو "الكاباى"و "اإلاىؾاص"طلَ احخماغاث عثِـ الحٍىمت مؼ عثِس ي 

الثالث الىخُض الظي ًدًغ هظه الاحخماغاث. وجمغ مً جدذ ًضي الؿٌغجحر الػؿٌغي لغثِـ الحٍىمت 

كؿل هظا  ت للؿاًت، الىاعصة مً ؤي مهضع بلى عثِـ الحٍىمت. َو ت والؿٍغ ومً زالله حمُؼ اإلاىاص الؿٍغ

ػخمض مضي جإزحره ومكاعيخه في غملُت اإلاىهب يابِ في الجِل الىظامي جتراوح عجبخه بح ن عاثض وغمُض. َو

نىؼ نغاعاث ألامً الهىمي غلى شخهِخه وعجبخه وغلى هىغُت قبٌت الػالناث الهاثمت بِىه وبحن عثِـ 

ًاهىا عحاُ  محزةؤخُاها بػالناث مخ خظىاالحٍىمت. ونض قؿل هظا اإلاىهب يباٍ  مؼ عئؾاء الحٍىماث، و

                                                           
(13)
 .01، م (0222جل ؤبِب: مغيؼ ًاقا للضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت، )ؤقُػحزع ٌػغي، "الغنابت اإلاضهُت غلى الجِل في بؾغاثُل" )هبُهىاح هاثؼعحي غاُ هدؿكا بِؿغاثُل(،  
(14)
 .101.."، مهضع ؾبو طيغه، م .ـ حهىصا بً مئحر، "نىؼ الهغاعاث 
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ؿغاثُل لُاوع غىض لُكي  ،هدمُه ؤعؾىف غىض صاقُض بً ؾىعٍىن اث مثل الؿغ والثهت لغئؾاء الحٍىم َو

 .(15)بقٍُى وؾىلضا مئحر، في خحن ؤن الؿٌغجحرالػؿٌغي إلاىاخُم بُؿً مثال لم ًخمخؼ بإي جإزحر غىضه

 ظكشجحر الحكىمت

 لها وجدّضص مهماجه.
ً
غؤؽ ؾٌغجحر الحٍىمت ؾٌغجا حػحن الحٍىمت بانتراح مً عثِؿها ؾٌغجحرا ا ٍو ٍع

حن. وجدباًً صعحت مكاعيت ؾٌغجحر الحٍىمت في نىؼ الهغاعاث  نؿحرة مالكت ؤؾاؾا مً مىظكحن بصاٍع

خىنل طلَ غلى َبُػت قبٌت  وجإزحره قحها مً ؾٌغجحر خٍىمت بلى آزغ، ومً عثِـ خٍىمت بلى آزغ، ٍو

 . (16)الػالناث بُجهما

 غضة وظاثل ومىانب ؤزغي 
ً
مثل اإلاؿدكاع الؿُاس ي  جىحض في صًىان عثِـ الحٍىمت ؤًًا

بُض ؤن هظه اإلاىانب ؾحر زابخت. ومً الالقذ ؤهه ال جىحض ألصحاب  ،اإلاؿدكاع الاغالمي لغثِـ الحٍىمتو 

هظه اإلاىانب في صًىان عثِـ الحٍىمت هُئت ؤو ماؾؿت طاث َانم مسخو في امٍاجها جهضًم اإلاىاص 

هت  ت لػملُت نىؼ الهغاعاث بٍُغ ألاؾاؾُت مً خُث اإلاػلىماث والخدلُالث واإلاهترخاث والبضاثل الًغوٍع

غىيا غً طلَ، حػض ًل وػاعة ؤو ماؾؿت مهترخاتها وجهضمها مباقغة بلى َاولت عثِـ مىهجُت ومىظمت. و 

مً صون ؤن ًٍىن في خىػة عثِـ الحٍىمت هُئت جضعؽ وجدلل اإلاىيىغاث الـتي ًجغي بدثها  الحٍىمت،

هت مىظمت ومىهجُت، وزانت اإلاىيىغاث والهغاعاث التي جسو ألامً الهىمي. وفي مداولت إلالء هظا  بٍُغ

كغاؽ، وبػض مُالبت مخىانلت مً هسب مخػضصة حغي جإلُل "مجلـ ألامً الهىمي" في صًىان عثِـ ال

 . 1777الحٍىمت في الػام 

 مجلغ ألامً القىمي

ؾـ مجلـ ألامً الهىمي بهغاع مً خٍىمت بيُامحن هخيُاهى ألاولى في الػام 
ُ
باغخباعه  1777ؤ

ًان الهضف مً جإؾِؿه ؤن ًهبذ مجلـ ألامً الهىمي الهُئت  ماؾؿت جابػت لضًىان عثِـ الحٍىمت. و

                                                           
اإلاهضع هكؿه. – 13  

.101اإلاهضع هكؿه، م.  – 14  
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الاؾدكاعة واإلاػلىماث والخدلُالث وجهضمها بلى عثِـ الحٍىمت والحٍىمت في الهًاًا التي جسو  التي حػض

ؿخمض مجلـ ألا  ػمل وقو الخػلُماث اإلاباقغة  ،مً الهىمي نالخُاجه مً الحٍىمتألامً الهىمي. َو َو

دبؼ عثِـ مجلـ   لغثِـ  ،مً الهىمي عثِـ الحٍىمت مباقغةألا لغثِـ الحٍىمت، ٍو
ً
يما ٌػمل مؿدكاعا

 . (17)الحٍىمت في نًاًا ألامً الهىمي

 مكاهت سئيغ الحكىمت و دوسه 

الحٍىمت في بؾغاثُل هي مغيؼ الهىة في الىظام الؿُاس ي، وقحها جخم غملُت نىؼ الهغاعاث الغؾمُت 

خم ألامغ الظي حػل الحٍىمت ؤلاؾغاثُلُت هي خٍىمت  ،تخؼ عثِـ الحٍىمت بػىامل نىة مهموالهاهىهُت. ٍو

عثِـ الىػعاء
 . وجيبؼ نىة عثِـ الحٍىمت مً الػىامل الخالُت:(18)

 هى ػغُم خؼبه، ومٍاهخه في خؼبه جضغم غاصة مٍاهخه في الحٍىمت. ـ 1

دضص حضُو ؤغمالها.  0 غؤؽ حلؿاتها ٍو  ـ هى الظي ًهىص الحٍىمت ٍو

 لحٍىمت بإؾغها. ـ اؾخهالخه هي اؾخهالت ل 1

 بهالخُت بنالت ؤي وػٍغ مً الحٍىمت. 1761ًخمخؼ مىظ غام  ـ 2

  اجساط الهغاعاث اإلاهمت غاصة في صاثغة، ؤو في "مُبش"، عثِـ الحٍىمت. ـ ًخم 3

حهاػ "ـ جهؼ يمً مهماجه ونالخُاجه اإلاؿاولُت اإلاباقغة غً حهاػي ؤمً مهمحن للؿاًت هما  4 

 ."اإلاسابغاث الػامت )الكاباى(هاػ "حو "اإلاىؾاص

ـ هى اإلاؿاوُ مؿاولُت مباقغة غً اإلالل الىىوي )وهى عثِـ لجىت الُانت الىىوٍت ؤلاؾغاثُلُت(  5

 وغً اإلالل الٌُماوي واإلالل البُىلىجي، بهُئاتهم وماؾؿاتهم ومىخجاتهم اإلاسخلكت. 

                                                           
.00( م. 0224، )لمي مُػُدؿذ همىغدؿاه(،) جل ؤبِب: مغيؼ ًاقه للضعاؾاث،إلى مً ًقذم املجلغ إلاظدشاسةؤقُػحزع ٌػغي،  – 15  

ان،  – 16 .043(، م. 1763،، )بىلُُُها قُمكُاع بِؿغاثُل(، )جل ؤبِب: ػمىعاه، بِخانالعياظت والىظام في إظشائيلآقغ ؤٍع  
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ًمثل ؾلُت الحٍىمت غلى وهى الظي  ،ضقاع هى اإلاؿاوُ غً وػاعة الضقاعـ صحُذ ؤن وػٍغ ال 6

ًان وعثِـ  ت )ؤمان("الجِل، ولًٌ مً خو عثِـ الحٍىمت صغىة عثِـ ألاع ، "حهاػ اإلاسابغاث الػؿٌٍغ

  بػلم وػٍغ الضقاع، للدكاوع.

بلى حاهب مىهب عثِـ الحٍىمت هىاى في الضُو الػاصًت مىهبان مهمان في غملُت نىؼ نغاعاث 

غ  الخاعحُت. ولًٌ ال جدخل وػاعة الخاعحُت في بؾغاثُل ؤهمُت في غملُت  ألامً الهىمي، هما وػٍغ الضقاع ووٍػ

ن قةل الخاعحُت جسًؼ لألمً وماؾؿخه. نىؼ الهغاعاث التي جسو ألامً الهىمي. بط ان غالناث بؾغاثُ

 ،
ً
"مكهىم الػالناث الخاعحُت الؿاثض بحن الىسب والغؤي الػام في بؾغاثُل هى مكهىم اؾخهىاجي ؤؾاؾا

ػُي  ػخبر الػىلَو وؾُلت قغغُت في  ؤقًلُت لالغخباعاث الاؾتراجُجُت غلى الاغخباعاث الضبلىماؾُت. َو

"  .(19) مجاُ الػالناث بحن الضُو

في الػهضًً ألاولحن لهُامها لم ًًٌ هظا "الثالىر"، الظي ًازغ جهلُضًا في ؾُاؾت الضُو الػاصًت في 

 في بؾغاثُل. قمىظ 
ً
غان/ًىهُى نًاًا ألامً الهىمي، مىحىصا قؿل  1745نُامها وختى غكُت خغب خٍؼ

ًان  اع ؤو الخاعحُت. قسالُ ًل قترةعثِـ الحٍىمت في بؾغاثُل بخضي الىػاعجحن: بما الضق عثاؾخه للحٍىمت 

. وفي الػامحن اللظًً اؾخهاُ زاللهما بً ؾىعٍىن مً عثاؾت 
ً
 للضقاع ؤًًا

ً
صاقُض بً ؾىعٍىن وػٍغا

ذ ع  ًان مىقُه قاٍع  للخاعحُت في الػامحن الحٍىمت، 
ً
غا  للحٍىمت ووٍػ

ً
. وغىضما ؤنبذ 1733و  1732ثِؿا

 للحٍىمت في الػام 
ً
 لضاقُض بً ؾىعٍىن، اؾخمغ في جهلُض ؾلكه قكؿل 1741لُكي اقٍُى عثِؿا

ً
، زلكا

 ختى غكُت اهضالع خغب 
ً
عؾم غلى الاؾخهالت مً مىهب وػٍغ 1745مىهب وػٍغ الضقاع ؤًًا

ُ
، خحن ؤ

ًان ألاؾبو مىقُه صالججراُ اإلاخها الضقاع إلاهلحت  ًان، جدذ يؿِ حجرالاث الجِلغض وعثِـ ألاع

 
ً
  .(20)ؤؾاؾا

 

 

                                                           
.034(، م. 1772، )مدؿىنىث بإوجىبُا(، )جل ؤبِب: غام غىقُض، ضيق في ألاوجىبيااى، صان هىعوقُدـ ومىقُه لِؿ – 17  

20 – Yoram Peri, Between Battles and Ballots,) Cambridge: Cambridge University Press, 1983(, PP. 249 – 251.  
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 ًاند –اجفاق إشكىل 

ًان مىهب وػٍغ الضقاع إلاهلحت مىقُه صؤصي بعؾام عثِـ الحٍىمت لُكي بقٍُى غلى الخسلي غً 

 الضقاع. وهظه الحالت لم حػهضهابلى وكىء خالت حضًضة، جمثلذ في غضم جىلي عثِـ الحٍىمت مىهب وػٍغ 

قترة نهحرة في الحٍىمت التي  بؾغاثُل ختى طلَ الححن بال غىضما قؿل بىداؽ القىن مىهب وػٍغ الضقاع

ذ في كها مىقُه قاٍع
ّ
ًاهذ الكترة التي 1732 الػام ؤل ، في بزغ اؾدىٍاف بً ؾىعٍىن غً الؿلُت الغؾمُت. و

ل الضقاع نض قهضث ن جبىؤ قحها القىن وػاعة ت وألامىُت مً هاخُت ًو غاغا قضًضا بحن اإلااؾؿت الػؿٌٍغ

ت ألامىُت بػضم الخػاون مؼ القىن، ومؼ  ذ، ولم جٌخل اإلااؾؿت الػؿٌٍغ مً بىداؽ القىن ومىقُه قاٍع

ًان ؤبغػ  ذ. و ، بل نامذ بػملُاث وبيكاَاث مً وعاء ظهغه ومً وعاء ظهغ قاٍع
ً
عثِـ الحٍىمت اًًا

، ما ُغغف الخها بـ مً حغث زمغاث هظه الػملُاث التي 
ً
صون مػغقت وػٍغ الضقاع، وعثِـ الحٍىمت ؤًًا

ت ؤلاؾغاثُلُت، وبهغاع مً  "الػمل اإلاكحن" ؤو "قًُدت القىن"، وطلَ غىضما نامذ اإلاسابغاث الػؿٌٍغ

حن ويض  بُت في مهغ يض اإلاضهُحن اإلاهٍغ ت وألامىُت، بؿلؿلت مً ألاغماُ الخسٍغ اإلااؾؿت الػؿٌٍغ

 ُت بهضف ؤلاؾاءة إلاهغ ولػالناتها بالضُو الؿغبُت. ماؾؿاث ؾغب

غان/ًىهُى    بلى يغوعة بًجاص نُؿت  1745ناصث هظه الحالت الجضًضة التي وكإث غكُت خغب خٍؼ

 
ً
 مترصصا

ً
ت حػخبره عحال ًاهذ اإلااؾؿت الػؿٌٍغ غ  غمل بحن عثِـ الحٍىمت لُكي بقٍُى الظي  ، ووٍػ

ً
ويػُكا

ًان الػامت للجِل ؤلاؾغاثُلي في ؤزىاء قترة الضقاع مىقُه ص ًان، الظي قؿل مىهب عثِـ هُئت ألاع

"قًُدت القىن"، وطي الُمىخاث الؿُاؾُت والخهمُم غلى الخإزحر في الهغاعاث التي جسو ألامً الهىمي 

ت خغب في بؾغاثُل. وقػال جىنل بقٍُى وص ُّ ، خضصث قُه اإلاجاالث 1745ًان بلى اجكام بُجهما غك

ِمً صون الحهُى غلى مىاقهت عثِـ الحٍىمت. وقملذ  خُىاث والهغاعاث التي ال ًهىم بها وػٍغ الضقاعوال

 هظه اإلاجاالث التي خظغ غلى وػٍغ الضقاع الهُام بها مً صون مىاقهت عثِـ الحٍىمت، الهًاًا الخالُت:

 :
ً
 بضء خغب قاملت ؤو قً خغب يض ؤي صولت. أوال

 :
ً
ت.في غملُاث غ الكغوع ثاهيا  ؿٌٍغ

:
ً
ت يض ؤي صولت لم حكاعى ختى جلَ اللحظت في الحغب.  ثالثا  بضء غملُت غؿٌٍغ
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 :
ً
ت في ؤعاض ي الػضو، بال بطا ؾبو طلَ نهل مضن بؾغاثُلُت مً الػضو سابعا نهل مضن مغيٍؼ

 هكؿه.  

:
ً
 غلى ؤغماُ مػاصًت.  خامعا

ً
 الهُام بػملُاث اهخهامُت عصا

ًان غالوة غلى ط ،وحاء في هظا الاجكام لَ، ؤن في امٍان عثِـ الحٍىمت صغىة ًل مً عثِـ ألاع

ت )ؤمان( واإلاضًغ الػام لىػاعة الضقاع ومؿاغض وػٍغ الضقاع، للحهُى مجهم  وعثِـ حهاػ اإلاسابغاث الػؿٌٍغ

ًان، ه الاجكانُت ختى ازترنها مىقُه صجٌض جمغ ؤًام غضة غلى هظ . ولم(21)غلى مػلىماث وجهضًغاث للمىنل

مباقغة ناثض اإلاىُهت الكمالُت الججراُ صاقُض ؤلُػاػع بالهجىم غلى هًبت الجىالن الؿىعٍت، غىضما ؤمغ 

 ُ ذ مً عثِـ الحٍىمت لُكي بقٍى  .(22)مً صون خهىله غلى جهٍغ

ل مً الؿٌغجحر الػؿٌغي  1745بػض ؤن ويػذ خغب  ؤوػاعها، ناؽ الىػٍغ ٌؿغاثُل ؾلُلي ًو

غ  لغثِـ الحٍىمت والؿٌغجحر الػؿٌغي لىػٍغ  الضقاع، وزُهت لخىظُم الهالخُاث بحن عثِـ الحٍىمت ووٍػ

َلو غلحها "ًىوؿخِخىحؿُا" ؤي "الضؾخىع"، وا
ُ
. ومىظ بغخمضها عؾمُا عثِـ الحٍىمت لُكي الضقاع، ؤ قٍُى

جلَ الكترة وختى الُىم جهاصم ًل خٍىمت حضًضة غىض جإلُكها غلى هظه الىزُهت. ونض خضصث هظه الىزُهت 

ت التي جسخلل الهُاصة الؿُاؾُت في اإلاهاصنت غلحها،  اث الجِل ؤلاؾغاثُلي الػؿٌٍغ ُّ زالزت مؿخىٍاث لػمل

 وهي: 

الضقاع مسىال البذ قحها وبنغاعها وخضه، مثل ًخػلو بالحاالث التي ًٍىن قحها وػٍغ  املعخىي ألاول:

 الغص غلى بَالم الػضو الىاع ؤو مالخهت َاثغة جسترم اإلاجاُ الجىي ؤلاؾغاثُلي.

ت ًإمغ بها وػٍغ الضقاع بػلم عثِـ الحٍىمت، مثل مالخهت  املعخىي الثاوي: ًخػلو بػملُاث غؿٌٍغ

 بلى ؤعاض ي صولتها.  َاثغة ازترنذ اإلاجاُ الجىي وغاصث

                                                           
. ؤهظغ يظلَ الى ؤقُػحزع ٌػغي، 201 – 200م. (،1754اوجىبُىؾغاقُه(، )الهضؽ: غُضهُم، ، )ؤقني صًغر: معالم في العشيق: ظحرة راجيتمىقُه صًان،  – 01

.14م.  .. مهضع ؾبو طيغه،.الغنابت اإلاضهُت غلى الجِل  

ل، )مدغع( – 00 غاه(،  ،حشب إخخياسيت ،ًىعام بحري، "ؤهماٍ الػالنت بحن حِل الضقاع ؤلاؾغاثُلي والىظام الؿُاس ي في بؾغاثُل"، في: ؤهغون ًٍغ )ملحُمذ بٍغ

.21(، م. 1763)جل ؤبِب: مغيؼ ًاقه للضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت،   
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ت ًهضع وػٍغ الضقاع بها ؤمغا قهِ بػض املعخىي الثالث: خهىله غلى  ًخػلو بػملُاث غؿٌٍغ

ت هجىمُت في ما وعاء زٍُى الػضو   .(23)مىاقهت عثِـ الحٍىمت، مثل الهُام بػملُاث غؿٌٍغ

ال ًىحض في الىظام ؤلاؾغاثُلي مىهب "الهاثض الػام للهىاث اإلاؿلحت". لظلَ، وغلى الغؾم مً 

ُ لى و ب الخىنل ًان"، ظلذ الهالخُاث بحن "زالىر" عثِـ الحٍىمت ص –زُهت "الضؾخىع" و"اجكام بقٍى

 / ً ألاُو ًان الجِل ؤلاؾغاثُلي ؾحر واضحت بما قُه الٌكاًت. في ؤغهاب خغب حكٍغ غ الضقاع وعثِـ ؤع ووٍػ

لكذ  1751ؤيخىبغ 
ُ
 لجىت "ؤ

ّ
غ اؾغاهاث" للخدهُو في ؤؾباب "الخههحر" في جلَ الحغب. ونض ؤي لجىت "ض جهٍغ

غ الضقاع  اؾغاهاث" وحىص ههو في جدضًض هظه الهالخُاث واإلاؿاولُاث بحن ًل مً عثِـ الحٍىمت ووٍػ

ًان الجِل، وؤوص ى بخدضًض هظه الهالخُاث واإلاؿاولُاث في الهاهىن.  وعثِـ ؤع

 القاهىن ألاظاط للجيش

ًّ الٌىِؿذ في الػام لجىت "بػض جىنُت    ألاؾاؽ للجِل. بُض ؤن هظا  الهاهىن  1754ؤؾغاهاث"، َؾ

ًان، وجغى مجاال  غ الضقاع وعثِـ ألاع الهاهىن لم ًدّضص بىيىح جىػَؼ الهالخُاث بحن عثِـ الحٍىمت ووٍػ

خإلل مً ؾخت بىىص   لخكؿحره بمكاهُم مخػضصة. قالهاهىن ألاؾاؽ للجِل مهخًب ونهحر للؿاًت، ٍو
ً
واؾػا

 وزماه
ً
بلـ بحمالي غضص ًلماجه واخضا ىو هظا الهاهىن غلى ؤن الجِل نهحرة، ٍو حن ًلمت قهِ. ٍو

ؤلاؾغاثُلي هى حِل الضولت، وؤهه ًسًؼ لؿلُت الحٍىمت، وؤن وػٍغ الضقاع هى الىػٍغ الظي حػُىه 

ًان الػامت للجِل هى اإلاؿاوُ الهُاصي ألاغلى في صازل   غلى الجِل، وؤن عثِـ هُئت ألاع
ً
الحٍىمت وػٍغا

  .(24)ايؼ لىػٍغ الضقاعالجِل وؤهه جدذ ؾلُت الحٍىمت وز

 وصيش الذفاع وسئيغ ألاسكان

 في زِ الخماؽ ما بحن اإلاؿخىي اإلاضوي واإلاؿخىي 
ً
ٌكٍل وػٍغ الضقاع في بؾغاثُل مدىعا ؤؾاؾُا

 غلى الجِل، وبهظا اإلاػنى قهى ًمثل عؾمُا ؾلُت الحٍىمت 
ً
الػؿٌغي. قىػٍغ الضقاع حػُىه الحٍىمت وػٍغا

سًؼ عثِـ ألاع  ًان عؾمُا له. ومؼ طلَ قهىاى غضم ويىح في غضص مً الهًاًا اإلاهمت غلى الجِل، ٍو

                                                           
.15ؤقُػحزع ٌػغي، الغنابت اإلاضهُت غلى الجِل في بؾغاثُل... مهضع ؾبو طيغه، م. – 01  

 .104، م. 1754، 624 كخاب القىاهحن – 02
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 غاما للهىاث اإلاؿلحت؛
ً
قال ًىحض في بؾغاثُل مثل  اإلاخػلهت بٌُكُت جىكُظه مهاجه. قىػٍغ الضقاع لِـ ناثضا

 "ًىلٌخُل". ومؼ ؤن وػٍغ 
َ
ًان الجِل لؿلُت الحٍىمت يـ  غً طلَ ًسًؼ عثِـ ؤع

ً
هظا اإلاىهب، وغىيا

هى الظي حػُىه الحٍىمت غلى الجِل، قةن مً ؾحر الىاضح في الهاهىن ما هي اإلاجاالث والهغاعاث  الضقاع

التي ًيبغي غلى وػٍغ الضقاع الحهُى غلى مىاقهت الحٍىمت بكإجها، وما هي جلَ اإلاجاالث والهغاعاث التي في 

مً ؾحر الىاضح في الهاهىن  بمٍان وػٍغ الضقاع البذ بها مً صون الػىصة بلى بلحٍىمت. ومً هاخُت ؤزغي،

ًان، ؤو  ألاؾاؽ للجِل ما هى اإلاضي واإلاجاُ اإلاؿمىح بهما لىػٍغ الضقاع الخضزل في نغاعاث عثِـ ألاع

ًان ؤن ًىاُ مىاقهت وػٍغ الضقاع غلحها، وما  ت التي غلى عثِـ ألاع الاغتراى غلحها، وما هي الهغاعاث الػؿٌٍغ

ًان البذ بها بىكؿه مً صون الظهاب بلى وػٍغ الضقاع. هي الهغاعاث واإلاجاالث التي في بمٍان  عثِـ ألاع

ًان لىػٍغ الضقاع ٌػبر غً زًىع هغمي، وال ًىحض اجكام غلى جكؿحر هظا  قمهُلح "زًىع" عثِـ ألاع

  .(25)اإلاهُلح غىض جُبُهه غلى ؤعى الىانؼ

اث مسخ لكت إلاهُلح هىاى زالزت مكاهُم في جكؿحر هظا اإلاهُلح، حػُي بضوعها زالزت مؿخٍى

الع غلحها إلصعاى الػالنت اإلاػهضة بحن وػٍغ الضقاع وعثِـ  "الخًىع"، والتي مً اإلاكُض والًغوعي الَا

ًان، وهي   ـ الخًىع اليؿبي. 1 .ـ الخًىع الاؾتراجُجي 0ـ الخًىع اإلاُلو.  1ألاع

 الخضىع املعلق

ًان، مً خُث نىتها ًغي ؤصحاب هظا اإلاكهىم ؤن نالخُاث وػٍغ الضقاع ججاه عثِـ  ألاع

، بال
ً
 آزغ. وهظا ٌػني ؤن مً نالخُت  وقمىلُتها، هي مثل نالخُت الحٍىمت جماما

ً
بطا نغعث الحٍىمت ؤمغا

ًان للهُام بهظا ألامغ ؤو طاى، ًلما ؤعاص وػٍغ الضقاع طلَ ؛  وػٍغ الضقاع الخضزل وبنضاع ألاوامغ لغثِـ ألاع

ػلل وفي خاُ وحىص زالف بحن وػٍغ الضقاع وا لحٍىمت، ًخؿلب مىنل الحٍىمت غلى وػٍغ الضقاع. َو

مً ؤؾاجظة الجامػاث اإلاسخهحن بالهاهىن الضؾخىعي، طلَ بخإيُضهم ؤن  ؤصحاب هظا الخىحه، وؤؾلبهم

وػٍغ الضقاع حػُىه الحٍىمت وبالخالي له نالخُاث الحٍىمت، بال بطا خضر زالف بِىه وبحن الحٍىمت. وؤن 

                                                           
.11(، م. 0226، )هدؿػاه لحىم حؿاهل(، )جل ؤبِب: اإلاػهض ألبدار ألامً الهىمي، إلاظشائيليإقتراح لقاهىن حيش الذفاع قمىثُل اًكً وحؿكُه ؾغوؽ،  – 03  
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ًان "هى اإلاؿخىي الهُاصي ألاغلى في الجِل" ولِـ غلى لهاهىن ألاؾاؽ للجِل ًا ىو غلى ؤن عثِـ ألاع

 .(26)الؿُاس ي غلى الجِل و ٌػٌؿها-ؾلُت اإلاؿخىي اإلاضوي الجِل، وؤن وػٍغ الضقاع ًمثل

 الخضىع الاظتراجيجي

ًان ًهُى اإلاىاصون بهظا اإلاكهىم، وؤؾلبهم مً يباع الًباٍ ومً اإلااؾؿت ألامىُت، بن زًىع عثِـ ألا   ع

  ،لىػٍغ الضقاع هى زًىع مدضص في الهًاًا الاؾتراجُجُت قهِ
ً
ؤما في الهًاًا الخٌخٌُُت قهى لِـ زايػا

ًان لُهىم لىػٍغ الضقاع. قمثال، في بمٍان وػٍغ الضقاع، وقو هظا اإلاكهىم، بػملُت  بنضاع ؤمغ لغثِـ ألاع

ُلو ؾغاح مسُىقحن، ولًٌ لِـ مً نالخُخه الخضزل في ا ت ٍو الم غؿٌٍغ ت الػمالهُت إَل لخُت الػؿٌٍغ

ضون لهظا الخىحه ؤن هظا اإلاكهىم هى الظي ٌػُي مًمىها للهاهىن الظي ًىو غلى  ضعي اإلاٍا ؾغاخهم. ٍو

ًُل هاالء ؤن وػٍغ الضقاع ًٍىن، في يثحر مً ألاخُان  ًان هى اإلاؿخىي ألاغلى في الجِل. ٍو ؤن عثِـ ألاع

 لألًع
ً
 ؾابها

ً
 ؤو عثِؿا

ً
ًان حجرالا مخهاغضا  ؤغلى لألع

ً
ان، لظلَ هىاى زكُت مً ؤن ًهبذ وػٍغ الضقاع عثِؿا

ًان وصوعه بكٍل قػلي، ما ًمـ وظُكت عثِـ ألاع
(27). 

 الخضىع اليعبي

ًان لىػٍغ الضقاع في الهًاًا الاؾتراجُجُت مً زًىغه  ًمحز ؤههاع هظا اإلاكهىم زًىع عثِـ ألاع

ًان لىػٍ غ الضقاع في الهًاًا الاؾتراجُجُت هى زًىع مُلو، ؤما في الهًاًا الخٌخٌُُت. قسًىع عثِـ ألاع

ت قهىاى صوع مدضص لىػٍغ الضقاع باغخباعه َغقا له خو اإلاىاقهت  في الهًاًا الخٌخٌُُت والػملُاث الػؿٌٍغ

ًان، ولًٌ لِـ له خو اإلاباصعة بلى ويؼ الخُِ ؤو ؤن ًملي عؤًه غلى  ؤو الاغتراى غلى زُِ عثِـ ألاع

ًان في  نالخُت لىػٍغ الضقاع، وقو هظا اإلاكهىم، لِـ في بنضاع ألامغ  هظا اإلاجاُ. وهٌظا، زمتعثِـ ألاع

ت  الع غلى الخُت الػؿٌٍغ الم ؾغاح اإلاسُىقحن قدؿب، وبهما له الحو في الَا ت إَل للهُام بػملُت غؿٌٍغ

ت التي ويػها الػمالهُت، وخو اإلاىاقهت غلحها ؤو عقًها. وبطا لم ًىاقو وػٍغ الضقاع غلى الخُت الػؿٌٍغ

ػغيها زاهُت غلى وػٍغ الضقاع للمىاقهت غلحها؛ وال ًخم جىكُظ  ًان زُت بضًلت َو ًان، ٌػض عثِـ ألاع عثِـ ألاع
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الخُت بال بػض مىاقهت وػٍغ الضقاع غلحها. وال ًدو لىػٍغ الضقاع، في ؤي خاُ مً ألاخىاُ، قغى ؤي زُت 

ًان، ؤو قغى بحغاء ؤي حؿُحر في زُت  ًان. وفي بمٍان وػٍغ الضقاع جهضًم جىنُت غلى عثِـ ألاع عثِـ ألاع

ًان.  ًان، ولًٌ هظه الخىنُت لِؿذ ملؼمت لغثِـ ألاع ًان بةحغاء حؿُحراث في زُت عثِـ ألاع لغثِـ ألاع

ًان ؾابهحن،  ًاهىا حجرالاث ؤو عئؾاء ؤع ت، و ًاهذ لهم زلكُت غؿٌٍغ بضو ؤن مػظم وػعاء الضقاع الظًً  ٍو

ًان، ؤو ببضاء الغؤي جهغقىا وقو هظا اإلاكهى  م، ولم ًٌخكىا باإلاىاقهت ؤو الاغتراى غلى زُت عثِـ ألاع

ض ًالهُى "ال ؤٍع ت، بل صؤبىا غلى حؿلُل طلَ بإؾلىب وصي  ؤن  واإلاىنل مً الخُِ والػملُاث الػؿٌٍغ

 . (28)مٍاهٌم لكػلذ يظا ويظا"  الػمالهُت، ولًٌ لى يىذ ؤنُى لٌم ماطا غلٌُم ؤن جكػلىا مً الىاخُت

ًان غلى وػٍغ الضقاع اإلاىاقهت غلى حػُحن  ؤما في ما ًسو حػُحن يباع الًباٍ، قُػغى عثِـ ألاع

له الحو  لِـ ؤي يابِ بغجبت غهُض )ؤلىف مكيُه( قما قىم، ولىػٍغ الضقاع الحو في عقٌ الخػُحن ولًٌ

مىهبه، قةن طلَ ؤعاص وػٍغ الضقاع بنالت يابِ عقُؼ مً  انتراح مغشح بضًل. ومً هاخُت ؤزغي بطا في

ًان غلى بنالت يابِ عقُؼ ًان، وال ًملَ وػٍغ الضقاع نالخُت بعؾام عثِـ ألاع  . (29)ًخُلب مىاقهت عثِـ ألاع

ًاهذ ججاه اإلاؿاولحن غىه ؤو  ال ًخُغم الهاهىن ألاؾاؽ بلى نالخُاث ًان و مؿاولُاجه ؤ عثِـ ألاع

ًان ًسًؼ لؿل  "ًىلٌخُل"، قالهاهىن ألاؾاؽ ججاه مً هم جدذ نُاصجه. وبما ؤن عثِـ ألاع
َ
ُت الحٍىمت يـ

ًخدضر غً الحٍىمت وال ًظيغ بَالنا عثِـ الحٍىمت. وبما ؤن الهاهىن ألاؾاؽ ال ًدضص الهالخُاث وال 

ًان، قةن طلَ ًله ًاصي بلى غضم الىيىح في  غ الضقاع وعثِـ ألاع ًىػغها بحن عثِـ الحٍىمت ووٍػ

ًان و نالخُاجه، ألا  كسح في اإلاجاُ ؤمامه لخكؿحر مؿاولُاث عثِـ ألاع ًان ٍو مغ الظي ٌػؼػ نىة عثِـ ألاع

مػنى زًىغه لىػٍغ الضقاع وللحٍىمت، زانت في جلَ اإلاجاالث والهًاًا التي ال جىحض ججاهها ؾُاؾت 

ًان قحها ؤوامغ واضحت مً وػٍغ الضقاع.  واضحت، وهي يثحرة، ؤو جلَ الهًاًا التي لم ًخلو عثِـ ألاع

ًان لِـ ؤمام اإلاؿخىي اإلاضوي قدؿب، وبهما ؤمام وهىاى غىامل ؤ زغي حػؼػ مٍاهت عثِـ ألاع

 غلى نغاعاجه. وغاصة ما 
ً
. قترنحهم في الغجب واإلاىانب الػلُا ٌػخمض ؤؾاؾا

ً
حجرالاث حِكه ويباع يباَه ؤًًا

ػغ 
ُ
ًان في الهًاًا ألامىُت التي ح ًان في حكٌُل عئٍت غامت ومكتريت لهُئت ألاع ى ؤمام ًىجح عثِـ ألاع
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ت، ومً نالخُاجه  الحٍىمت. ولًٌ في خالت قكله في حكٌُل عئٍت مكتريت، قكي بمٍاهه، مً الىاخُت الىظٍغ

، بنضاع ألاوامغ بلى حجرالاث الجِل بػضم الازخالف مػه ؤمام الحٍىمت، في ؤزىاء خًىعهم
ً
احخماع  ؤًًا

ونض ًاصي هظا ألامغ بلى ؤن جخسظ الحٍىمت وبصالئهم بأعائهم وجدلُالتهم في قإن نًُت ؤمىُت مػُىت. 

ًان قدؿب،  وقو جىنُت عثِـ ألاع
ً
 ؤمىُا هىغُا

ً
مً صون ؤن حؿخمؼ الحٍىمت بلى وحهاث هظغ  الحٍىمت نغاعا

ًان هاالء الججرالاث ٌكٍلىن ؤؾلبُت في هُئت  ًان، ختى وبن  ً في هُئت ألاع ؤزغي مؿاًغة مً حجرالاث آزٍغ

ًان في ألان ًان عثِـ ألاع ًان، و  . (30)لُت. وهظا ألامغ هاصع الحضور ولٌىه ًدضرألاع

 قشاساث الحشب والعملياث الععكشيت

ًىو  الحٍىمت ؤلاؾغاثُلُت هي الجؿم الىخُض اإلاسُى اجساط نغاع الحغب. قهاهىن الحٍىمت ألاؾاؽ

ذ ما ًلي: "ال حكً الضولت خغبا بال بهغاع مً الحٍىمت". وغلى الحٍىمت ؤن جسبر، في  بكٍل واضح ونٍغ

ؤنغب ونذ ممًٌ، لجىت الخاعحُت وألامً الخابػت للٌىِؿذ بهغاعها قً الحغب. ويظلَ ٌػلم عثِـ 

 .(31)الحٍىمت، في ؤنغب ونذ ممًٌ، الٌىِؿذ بالحغب، بسُاب له مً غلى مىهت الٌىِؿذ

 عالقت الجيش بالقيادة العياظيت

ًاهذ له ا غ الضقاع، والظي  لُض الُىلى والضوع ألاهم في غّغف صاقُض بً ؾىعٍىن عثِـ الحٍىمت ووٍػ

ًالخالي:  بىاء الجِل ؤلاؾغاثُلي وبلىعجه، مٍاهت الجِل ؤلاؾغاثُلي وصوعه وغالنخه بالهُاصة الؿُاؾُت 

، الجِل ال ًهغع 
ً
بػا "الجِل ال ًهغع الؿُاؾت وال الىظام وال الهىاهحن وال هظام الحٍىمت في الضولت. َو

الجِل لِـ هى الظي ًهغع قإن الحغب والؿالم. الجِل هى بىكؿه ختى بىِخه وؤهظمخه وزٍُى غمله. و 

الظعاع الخىكُظًت لحٍىمت بؾغاثُل، بهه طعاع الضقاع وألامً. الىظام في الضولت، والخٍُى الؿُاؾُت ججاه 

الضازل والخاعج، وبغالن الحغب ونىؼ الؿالم، وجىظُم الجِل وجهمُم نىعجه، طلَ ًله مً نالخُاث 

ا: الحٍىمت والٌىِؿذ والىازبحن. الحٍىمت مؿاولت غً الجِل ؤمام مىخسبي الؿلُاث اإلاضهُت وخضه
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الكػب في الٌىِؿذ؛ والجِل زايؼ في ًل ش يء للحٍىمت، وما هى بال مىكظ للخِ الؿُاس ي ولألوامغ التي 

ػُت والخىكُظًت: الٌىِؿذ والحٍىمت  .(32)ًخلهاها مً اإلااؾؿخحن الدكَغ

/ 05في ما طيغه صاقُض بً ؾىعٍىن ؤغاله،  ً ألاُو ًان 1727يخىبغ ؤحكٍغ ، في عؾالخه بلى عثِـ ؤع

خم الدكضًض غلُه صوما في صازل الجِل وفي صوعاث غاثُلي ٌؿأُ ًضًً ما اهكَ، ًترصصالجِل ؤلاؾ ، ٍو

ًان وفي ًلُت ألامً الهىمي، وفي ًل مغة ًخم الخُغم قحها بلى غالنت  الًباٍ وفي مضعؾت الهُاصة وألاع

  .(33)لؿُاؾُتالجِل بالهُاصة ا

جبيذ الغئٍت التي غبر غجها بً ؾىعٍىن غً غالنت الجِل بالهُاصة الؿُاؾُت، "الىمىطج الىظُكي". 

ؤن الجِل ؤصاة لخىكُظ ؾُاؾت الحٍىمت، وؤهه ًسًؼ للهُاصة الؿُاؾُت وللغنابت الؿُاؾُت الكػالت،  ؤي

 غً اإلااؾؿت الؿُاؾُت الحؼبُت. ووقو هظا الىم
ً
ىطج، قةن الهُاصة الؿُاؾُت هي التي وؤهه مىػُؼ جماما

جدهُو هظه ألاهضاف. واقترى هظا الىمىطج ؤن الهُاصة الؿُاؾُت  ًخىلى الجِل جدضص ألاهضاف، في خحن

هي التي جدضص ؤًً ًمغ الخِ الكانل بحن ألاهضاف مً هاخُت والىؾاثل لخدهُو هظه ألاهضاف مً هاخُت 

 ؤزغي. 

ًان غامىؽ بحرإلاىجغ مً ؤواثل وؤبغػ مً َغغى "همىطج ألاصاة" وصاقؼ غىه، في ؾخِىُاث الهغن 

اإلااض ي، خحن عؾم نىعة وعصًت لػالنت الجِل ؤلاؾغاثُلي بالهُاصة الؿُاؾُت. اقترى غامىؽ بحرإلاىجغ 

ألاخؼاب  وحىص زهاقت مضهُت في بؾغاثُل، وؤن هظه الثهاقت اإلاضهُت وهًىج البنى الؿُاؾُت، وزانت

ؼ في نُاصة الجِل، واغخماص الجِل هظام الاخخُاٍ الظي ٌكٍل  الؿُاؾُت والهؿخضعوث، والخؿُحر الؿَغ

قُه الاخخُاَُىن الؿالبُت الػظمى مً مجمل غضًض الجِل ؤلاؾغاثُلي، واػصًاص مهىُت الجِل الىظامي 

ِل مؼ ألاهضاف الهىمُت واختراقه، وجبني الجِل واإلاجخمؼ بًضًىلىحُت واخضة، وجماهي ؤهضاف الج
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اههالب  الؿُاؾُت للمجخمؼ؛ جمىؼ الجِل مً الخضزل في الؿُاؾت وجهلل بلى صعحت الهكغ بمٍاهُت خضور

  .(34)غؿٌغي في بؾغاثُل

 همىرج "الشعب املعلح"

، اهخم يثحر مً الباخثحن بمىيىع (35)1721مىظ ؤن َغح هاعولض الؾىٍل مهُلح "صولت الهلػت" في الػام 

ت غلُا والتي غالنت  الجِل باإلاؿخىي اإلاضوي والهُاصة الؿُاؾُت في الضُو التي ًدخل قحها ألامً الهىمي ؤولٍى

ل في ؤن وحىص الضولت في خالت خغب  هي في خالت خغب. جمثلذ الكٌغة ألاؾاؾُت التي َىعها هاعولض الؾٍى

ت الػلُا، نض ًاصًان بلى ت واهدكاعها في  وجىجغ صاثم، واخخالُ ألامً الهىمي قحها ألاولٍى حؿلؿل الهُم الػؿٌٍغ

صان  ؤي الجِل، غلى الؿلُت. وهكى ؤؾخاطا الػلىم الؿُاؾُت،اإلاجخمؼ، وبلى اؾدُالء زبراء الػىل

 مً هىع آزغ، ًمحز 
ً
هىعوقُدـ ومىقُه لِؿاى ؤن جٍىن بؾغاثُل مثل "صولت الهلػت". وغغيا همىطحا

الجهض الػؿٌغي غىض ؤغلى  في ىن قحها مكاعيت اإلاىاَىحنالػالناث بحن الجِل واإلاجخمؼ في الضولت التي جٍ

خض ممًٌ، وهى همىطج "الكػب اإلاؿلح" )غام خمىف( ؤو "قػب بالؼي الػؿٌغي" )غام بمضًم(. واؾدىض 

مبضؤ "الكػب اإلاؿلح" غلى قغيُت ؤن بؾغاثُل في خالت خغب صاثمت، وما ان جيخهي خغب واخضة ختى 

ًام ىت جدمل بحن زىاًاها بمٍاهُت الخكجغ والخدُى بلى خغب قػلُت في ؤي جيخهل بؾغاثُل بلى خالت خغب 

، وبًجاص ؤقًل الُغم لخجىُض ؤقغاص الكػب ًلهم. ونض غبر 
ً
لحظت. لظلَ ًيبغي الاؾخػضاص للحغب صاثما

غً طلَ غىضما طيغ ؤن الهضف مً  1727ناهىن الخضمت في الجِل الظي ؾىه الٌىِؿذ في آب/ؤؾؿُـ 

. وؤقاع هىعوقُدـ ولِؿاى بلى ؤن  الهاهىن هى بغضاص
ً
 مهاجال

ً
الكػب ًله لٍُىن في ونذ الًغوعة قػبا

همىطج "الكػب اإلاؿلح" ًكترى ؤن خضوص الخماؽ بحن الجِل والهُاع اإلاضوي مكخىخت ؤيثر، ومخىىغت 

ؤيثر مً همىطج "صولت الهلػت". قكي همىطج "الكػب اإلاؿلح" جخىؾؼ مهماث الجِل وجخهاَؼ مؼ مهماث 

ُت، ما ًاصي بلى بخضار جىاػن بحن ظاهغة "جمضًً الجِل" مً هاخُت وغؿٌغة اإلاجخمؼ مً هاخُت مضه

                                                           
 34 – Amos Perlmutter, The Israeli Army in Politics: the Persistence of the Civilian Over The Military”, World 

Politics, Vol. xx, No.4, July 1968. 

35 – Harold, D., Lasswell, “The Garrison State”, American Journal of Sociology, 46 (1941), PP. 455 – 468. 
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 في عؾم (36)ؤزغي 
ً
 واؾػا

ً
. وؾمذ هظا الىمىطج، يما ًظيغ هىعوقُدـ ولِؿاى، بإن ًخضزل الجِل جضزال

 ؾُاؾت ألامً الهىمي ؤلاؾغاثُلُت. وجمثل هظا الخضزل في الهًاًا الخالُت:

ًان وناصة الجِل في احخماغاث الحٍىمت ولجىت الىػعاء لكاون ـ الاؾدكا1 عة اإلاهىُت التي ًهضمها عثِـ ألاع

 ألامً.

ت في الجِل ؤلاؾغاثُلي غً الحغب واخخماالث 0  م الهىمي الظي ًهضمه حهاػ اإلاسابغاث الػؿٌٍغ ـ الخهٍى

 وكىبها. 

1  ُ  الػغبُت. ـ مكاعيت يباع يباٍ الجِل في الاجهاالث واإلاكاوياث مؼ الضو

كسح في 1745ـ الحٌم الػؿٌغي في اإلاىاَو الكلؿُُيُت اإلادخلت ؾىت  2   ؤمام الجِل  ًُ
ً
اإلاجاُ واؾػا

ت ؤلاؾغاثُلُت 3للخضزل في مسخلل اإلاجاالث اإلاضهُت في اإلاىاَو الكلؿُُيُت.  ـ جازغ الػهُضة الػؿٌٍغ

جىػَؼ الهالخُاث بحن اإلاؿخىي الؿُاس ي ـ بن غضم ويىح الهاهىن في  4الهجىمُت في الهغاعاث الؿُاؾُت. 

 حُضة 
ً
غ الضقاع وعثِـ الحٍىمت، ًسلو ظغوقا ًان ووٍػ واإلاؿخىي الػؿٌغي، وبكٍل مدضص بحن عثِـ ألاع

ًان في الخإزحر اصة نىة عثِـ ألاع ـ بن قبٌت الػالناث الغؾمُت وؾحر الغؾمُت بحن  5في نغاعاث الحٍىمت.  لٍؼ

جمٌىذ مً ؤن جٍىن لها مجزلت "حماغت يؿِ" في ما ًسو ألامً  نُاصة الجِل والهُاصة الؿُاؾُت

، بط لم جٌخل بخهضًم الاؾدكاعة، بل 1745الهىمي، يما قػلذ نُاصة الجِل ؤلاؾغاثُلي غكُت خغب 

 . (37)اؾخػملذ غالناتها هظه "إلنىاع الؿُاؾُحن بًغوعة قً الحغب"

 بذاًت الخغيحر 

 
ً
 ومهُمىا

ً
في ؤوؾاٍ الباخثحن ختى الّىهل ألاُو مً زماهُيُاث  ظل "الىمىطج الىظُكي" ؾاثضا

الهغن اإلااض ي. وؾاهمذ مجمىغت مً الػىامل في جدضي "الىمىطج الىظُكي" وبخضار جأًل قُه، ختى مً 

مًٌ بًجاػ الػىامل التي ناصث بلى طلَ بالىهاٍ الخالُت:  بػٌ ًاهىا ًخبىىهه. ٍو  الظًً 

                                                           
.030م.  ،... مهضع ؾبو طيغهضيق في ألاوجىبياصان هىعوقُدـ ومىقُه لِؿاى،  – 14  

.034 – 030اإلاهضع هكؿه،  – 15  
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/ؤيخىبغ غ قكل الجِل ؤلاؾغاثُلي في خغب ـ قّج  1 ً ألاُو   1751حكٍغ
ً
و"الخههحر" قحها، ههاقا

ونغاغا بحن ؤَغاف في اإلاؿخىي اإلاضوي وؤَغاف ؤزغي في اإلاؿخىي الػؿٌغي، في قإن اإلاؿاولُت غً هظا 

 بحن الججرالاث في الجِل ؤلاؾغاثُلي في 
ً
ا  مىاٍػ

ً
الككل. وؾظي هظا "الخههحر"، في الىنذ هكؿه، نغاغا

ُت الككل و"الخههحر". والككل هكؿه والهغاع الظي صاع بحن الىسب قإن مً مجهم ًخدمل مؿاول

ت غلى مؿاولُت هظا الككل، زضقا هالت الجِل وؤيػكا مهىلت بن حجرالاث الجِل  الؿُاؾُت والػؿٌٍغ

 ال ًخضزلىن في الؿُاؾت.

غ "لجىت ؤؾغاهاث" غً مكٍلت في الهالخُاث ما بحن الهُاصة الؿُاؾُت والهُاصة  0 ـ يكل جهٍغ

غ "لجىت ؤؾغاهاث" ؤّن "الىهو ا ًان. قهض طيغ جهٍغ ت، زانت في الػالنت بحن وػٍغ الضقاع وعثِـ ألاع لػؿٌٍغ

في جدضًض الهالخُاث، الؿاثض في الىيؼ الهاثم في مجاُ ألامً، وهى اإلاجاُ الظي ال ًىحض ما ًًاهُه في 

يخهو مً جغيحز اإلاؿاولُت الهاه ؿبب غضم ويىح وبلبلت ألاهمُت، ًثهل غلى هجاغت الػملُاث، ٍو ىهُت، َو

 
ً
 . (38)"  في نكىف الجمهىع ؤًًا

غها بلى يغوعة ؤن جهىم الحٍىمت والٌىِؿذ بةنالح هظا الخلل.  وؤقاعث "لجىت ؤؾغاهاث" في جهٍغ

م اإلاىنل ألامنيواهخهضث اغخماص الحٍىمت غلى حهاػ اإلاسابغاث الػؿٌٍغ الؿُاس ي وفي - ت وخضه في جهٍى

 وكىب خغب، وؤونذ بًغوعة بنالح هظا الىيؼ.جهضًغ بمٍاهُت 

ُ ، و 1755اباث الٌىِؿذ في الػام اهخس ـ ناص ؾهٍى خؼب الػمل في 1 خؼب اللٍُىص  ونى

ش بؾغاثُل، بلى اهتهاء اخخٍاع خٍىمت خؼب الػمل مىهبي وػٍغ الضقاع وعثِـ لل ؿلُت، ألُو مغة في جاٍع

ًان ويباع يباٍ الجِل مً بحن الحٍىمت، ألامغ الظي ؤصي بلى ويؼ خض الخخٍاع حػُح ن عثِـ ألاع

ت مدؿىبت غلى اللٍُىص والُمحن ؤلاؾغاثُلي  اإلادؿىبحن غلى خؼب الػمل؛ ويظلَ بلى ونُى نُاصاث غؿٌٍغ

ًاهذ ؾاثضة بحن الخُاع الػمالي  ُضة التي  بلى ؤغلى اإلاغاجب في الجِل. ونض ؤخضر طلَ هؼة في الػالناث الَى

حن الػؿٌغي واإلاضوي.  اهخماما لخُاع الػمالي ؤيثرونُاصة الجِل، وؤنبذ ناصة ا  بالػالنت بحن اإلاؿخٍى

                                                           
.. مهضع ؾبو .، في: بىداؽ ًدؼنُئلي،)مدغع( الػالناث اإلاخباصلت بحن123الجِل في بؾغاثُل"، م.  –غالناث الحٍىمت  غمحر باع ؤوع، "مغاخل في جُىع  – 16

 طيغه.
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ش بؾغاثُل اههؿاما في الغؤي 2  ـ ؤخضزذ خغب لبىان ألاولى التي باصع بلحها قاعون وبُؿً، وألُو مغة في جاٍع

غخذ ؤؾئلت زالُ الحغب وبػضها، غً َبُػت بحن  الػالنت الػام ؤلاؾغاثُلي في قإن الحغب وؤهضاقها، َو

اإلاؿخىي الؿُاس ي واإلاؿخىي الػؿٌغي ومضي ؾُُغة الهُاصة الؿُاؾُت غلى الجِل. وؤصث هظه الػىامل 

اإلاظًىعة ؤغاله بلى نُام ناصة وباخثحن مً نلب اإلااؾؿخحن ألامىُت والؿُاؾُت بُغح مىيىع غملُت نىؼ 

ت وجإزحرها في لُت، وزانت في ظل غضم جلَ الػم نغاعاث ألامً الهىمي وبمػالجت صوع اإلااؾؿت الػؿٌٍغ

م ألامً الهىمي. وفي هظا الؿُام ؤيض  وحىص هُئت ؤو ماؾؿت مضهُت مؿخهلت غً الجِل جخىلى جهٍى

ًاهل 1761الججراُ ٌؿغاثُل َاُ، في مهالت له في الػام  ، "ؤن مؿاولُت ألامً الهىمي جهؼ غلى 

م الىيؼ الهىمي هى قإن ؾُاس ي ولِـ غؿٌٍغ ". وؤعصف: "مً ؤحل جمٌحن الحٍىماث"، وؤوضح "ؤن جهٍى
ً
ا

الحٍىماث مً مماعؾت مؿاولُتها غً ألامً الهىمي بكٍل ؾلُم، ًيبغي غلى الحٍىماث الاغخماص غلى 

مها بمىهجُت، وبػض طلَ ًخم  ؤحؿام جخابؼ جُىع ألاخضار ومؿاعاتها بهىعة مىظمت، وجهىم بخدلُلها وجهٍى

م الكامل للىيؼ غلى ناوعي الهغاعاث". وؤ ض الججراُ َاُ "ممىىع ؤن جٍىن هظه ألاحؿام غغى الخهٍى
ّ
ي

غاف  يبغي ؤن جٍىن مؿخهلت وؤن جضعؽ حمُؼ مىانل ألَا زايػت للجِل ؤو ألي ماؾؿت ؤزغي. ٍو

م الىيؼ الهىمي ؤمام الحٍىمت  ماتها ووحهاث هظغها غىضما حػغى جهٍى  .(39)الغؾمُت و جهٍى

، بلى ؤن الجِل 1763ىيىع في الػام وؤقاع الباخث غامىؽ بحرإلاىجغ، الظي غاص وغالج هظا اإلا

ؤلاؾغاثُلي ًٍاص ؤن ًٍىن الجِل الىخُض في الػالم الظي ٌؿُُغ مً صون مىاػع غلى الهًاًا الاؾتراجُجُت 

ت )ؤمان( وؤنؿام الخسُُِ  والخٌخٌُُت اإلاخػلهت باألمً الهىمي. وؤيض بحرإلاىجغ ؤن اإلاسابغاث الػؿٌٍغ

ت ألامً ؤلاؾغاثُلي، وهي التي لها الخإزحر اإلاخػضصة في الجِل وعثِـ هُئت ألاع  ًان الػامت، هي التي جبلىع هظٍغ

ًازغ الهاصة اإلاضهُىن جإزحرا خهُهُا  ألايبر في غملُت نىؼ الهغاعاث في ألامً الهىمي، وفي خاالث هاصعة قهِ

 .(40)في الهغاعاث التي جسو ألامً الهىمي

ت في الجِل ؤلاؾغاثُلي بحن ؤما ؤهغون ً ٍغل، الظي قؿل مىهب عثِـ حهاػ اإلاسابغاث الػؿٌٍغ

بلى ؤن الجِل ؤلاؾغاثُلي وخضه لضًه اإلااؾؿت التي  1763، قإقاع في مهالت له في الػام 1751و 1742

                                                           
39 – Israel Tal, “National Security”, The Jerusalem Quarterly, 27, (Spring),1983, pp. 13 – 14. 

40 – Amos Perlmutter, “The Dynamics of Israeli National Security Decisionmaking”, In: Robert J. Art, et al., 

Reorganzing America’s Defense: Leadership in War and Peace, Pergamon, 1985, p.131.  
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غ اؾتراجُجُت في ألامً الهىمي، وؤيض ؤن حمُؼ الىػعاء في الحٍىمت ؤلاؾغاثُلُت، بمً ق حهم جمٌىه مً جٍُى

ل ؤن مىنل الجِل ًازغ، بؿبب طلَ، ى الجِل في هظا ألامغ. واؾخسلو ًوػٍغ الضقاع، ٌػخمضون غل ٍغ

  .(41)جإزحرا يبحرا في الهًاًا التي جسو ألامً الهىمي 

ذ في الػام  حٍغ
ُ
في ًلُت ألامً الهىمي الخابػت للجِل ؤلاؾغاثُلي، ؤن  1762اؾخسلهذ صعاؾت ؤ

غضم وحىص جسُُِ نىمي قامل،  ألامً الهىمي حػترحها هىانو مهمت ؤبغػها: غملُت نىؼ الهغاعاث في

ل ؤهضاف ألامً الهىمي وؾُاؾخه، وغضم قدو  والخػامل مؼ ًل نًُت بكٍل مىكهل، وغضم حػٍغ

قغيُاث ؤؾاؾُت مجضصا بحن مغخلت وؤزغي في يىء الخُىعاث التي جُغؤ. وؤقاعث هظه الضعاؾت التي 

لغثِـ الحٍىمت ؤلاؾغاثُلُت ألاصواث الالػمت لًمان غملُت نىؼ نغاعاث ألامً ؾػذ بلى مػغقت هل ًخىقغ 

الهىمي بالكٍل ألاقًل، بلى مؿإلخحن ؤؾاؾِخحن مهمخحن: ألاولى غضم وحىص هُئت مؿخهلت غً الجِل 

جهضم لهاوعي الهغاعاث ما ًدخاحىن بلُه مً مػُُاث ومػلىماث وجدلُالث ومهترخاث. والثاهُت هي الضوع 

ت في غملُت نىؼ الهغاعاث التي جسو ألامً الهىمياإلاه   .(42)ُمً للماؾؿت الػؿٌٍغ

وجبحن مً صعاؾت ؤحغاها حهىصا بً مئحر، اؾدىض قحها ؤؾاؾا بلى مهابالث ؤحغاها مؼ زالزت غكغ 

 عقُػا، قؿل مػظمهم مىانب غلُا في اإلااؾؿخحن الؿُاؾُت وألامىُت، ؤن هىاى بحماغا بحن 
ً
مؿاوال

ولحن غلى غضم وحىص جسُُِ مىظم لضي الحٍىمت ؤلاؾغاثُلُت في ألامً الهىمي هاحم غً غضم هاالء اإلاؿا 

 .(43)وحىص هُئت مؿخهلت، وغلى الضوع اإلاهُمً للجِل في غملُت نىؼ الهغاعاث التي جسو ألامً الهىمي

 همىرج الششاكت بحن املؤظعت الععكشيت واملعخىي العياس ي 

اإلااض ي غضص مً غلماء الؿُاؾت وغلماء الاحخماع ؤلاؾغاثُلُحن ظهغ في مىخهل زماهُيُاث الهغن 

ىمت، الظًً لم ًهخىػىا بالىمىطج الىظُكي للجِل ؤلاؾغاثُلي، ؤي ؤن الجِل هى ؤصاة لخىكُظ ؾُاؾت الحٍ

 غًالؿُاؾ -وؤهه زايؼ للهُاصة اإلاضهُت 
ً
ًان ؤبغػ هاالء ًىعام بحري، الؿُاؾ ُت، وؤهه مىكهل جماما ت. و

ت واإلاؿخىي ؤؾخاط الػ لىم الؿُاؾُت في حامػت جل ؤبِب، الظي َىع همىطج الكغايت بحن اإلااؾؿت الػؿٌٍغ
                                                           
41 – Aharon Yariv, “Military Organizaion and Policymaking in Israel”, in: Robert J, Art, et al, ibid, p. 128.  

. 72 – 67حهىصا بً مئحر، نىؼ الهغاعاث... مهضع ؾبو طيغه، م.  – 20  

.121اإلاهضع هكؿه، م.  – 21  
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ت -اإلاضوي الؿُاس ي في غملُت نىؼ الهغاعاث التي جسو ألامً الهىمي، واؾخسلو ؤن للماؾؿت الػؿٌٍغ

الىظُكت الخهلُضًت طيغ ًىعام بحري ؤن هىاى مهمت للجِل غالوة غلى و . (44) الخإزحر ألايبر في هظه الكغايت

ت في جىكُظ ؾُاؾت الحٍىمت، وهي جهضًم الاؾدكاعة للحٍىمت في نًاًا ألامً. ولًٌ بطا لم ًٌخل لاإلاخمث

 
ً
 مباقغا

ً
ًالخضزل جضزال ًالضقاع غً ؾُاؾت الحٍىمت ؤمام اإلاىاَىحن، و الجِل بظلَ ونام بىظاثل ؤزغي 

 مدت
ً
. وؤياف ًىعام بحري ؤن هظغة زانبت بلى في مىيىغاث ؾُاؾُت، قةن الجِل ًسغج غً ًىهه حِكا

ً
رقا

خضزل في الؿُاؾت.  غمل الجِل ؤلاؾغاثُلي وؤصاثه جهىص بلى ؤلانغاع ؤهه ًضاقؼ غً ؾُاؾت الحٍىمت ٍو

وغالوة غلى طلَ، ؤيض بحري ؤن الجِل ؤلاؾغاثُلي ًخضزل لِـ في عؾم ؾُاؾت ألامً الهىمي قدؿب، وال 

في الؿُاؾت الخاعحُت ؤًًا. قالغبِ الظي ال ًىكهم بحن ؾُاؾت  في الجاهب ألامني قدؿب، وبهما ًازغ

 في الؿُاؾت الخاعحُت، 
ً
ألامً ؤلاؾغاثُلُت وبحن ؾُاؾت بؾغاثُل الخاعحُت مىذ الجِل ؤلاؾغاثُلي جإزحرا

 لها، يما 
ً
ٍا قباجذ الؿُاؾت الخاعحُت ؤلاؾغاثُلُت مؿاغضة ومبرعة لؿُاؾت ألامً ؤلاؾغاثُلُت ولِؿذ قٍغ

 .(45)طلَ قمػىن بحرؽ غىضما ناُ: "الضُو الهؿحرة لِؿذ لها ؾُاؾت زاعحُت وبهما ؾُاؾت ؤمً" غبر غً

ؤقاع ًىعام بحري بلى ؤن جضزل الجِل ؤلاؾغاثُلي في عؾم الؿُاؾت الخاعحُت وألامً، لم ًىجم غً 

 زمغة ؾُاؾت مدؿىبت زُِ لها صاقُض ب
ً
ًان ؤؾاؾا ً وحىص بؾغاثُل في خالت نغاع قدؿب، وبهما 

ؾىعٍىن. قهض غمل بً ؾىعٍىن بػىاص غلى قهل مجاُ ألامً غً الىظام الحؼبي ؤلاؾغاثُلي وغً نُمه 

وغً نىاهحن اللػبت الؿاثضة قُه، ونمم غلى ؤال جٍىن غملُت نىؼ الهغاعاث في مجاُ ألامً قبحهت بخلَ 

ؾلبُت. قلم ًهغع بً الهاثمت في الىظام الؿُاس ي الحؼبي الظي ججغي قُه مؿاوماث وخلُى وؾِ وخؿم ألا 

  ت في مجاُ ألامً قدؿب، وبهماؾىعٍىن اجباع الاغخباعاث اإلاهىُ
ً
مً ًلُت مً ج نًاًا ألا ابزغ  نغع ؤًًا

ًاهذ، بُبُػت الحاُ، مهغبت ؤًضي الؿُاؾُحن ، ومىذ الهالخُت في مجاُ ألامً له ولهُاصة الجِل التي 

بً ؾىعٍىن ألامً غً ؤًضي الؿُاؾُحن،  مىه ومدؿىبت غلى خؼبه الحايم مباي. وبهُامه بظلَ ؤبػض

ولٌىه في الىنذ هكؿه، يما ًايض بحري، قخذ الباب واؾػا ؤمام ناصة الجِل للخضزل في الؿُاؾت،ألن مً 

 . (46)ؾحر اإلامًٌ غُؼ مىيىغاث ألامً غً ؾُانها الؿُاس ي
                                                           

.15ًىعام بحري، "ؤهماٍ الػالنت بحن حِل الضقاع ؤلاؾغاثُلي والىظام الؿُاس ي في بؾغاثُل"، مهضع ؾبو طيغه... م.  – 22  

اإلاهضع هكؿه. – 23  

.22اإلاهضع هكؿه، م. – 24  
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في الجِل، بال ومؼ ؤن بً ؾىعٍىن جدضر، غىض نُام بؾغاثُل، غً بلؿاء جإزحر ألاخؼاب الؿُاؾُت  

غبرها  ؤهه خاقظ غلى جإزحره هى وجإزحر خؼبه، الحؼب الحايم، في نُاصة الجِل، وؤوحض آلالُاث التي ًماعؽ

 للضُو الضًمهغاَُت الؿغبُت التي ال ًىحض قحها للحؼب الحايم ؤي مٍاهت وؤي جغجِباث 
ً
هظا الخإزحر. وزالقا

 في نُاصة خؼب مباي اؾمه ماؾؿُت لإلقغاف غلى الجِل ؤو مغانبخه، ؤنام بً ؾ
ً
 زانا

ً
ىعٍىن نؿما

ؿُم( غمل قُه َانم زابذ مً ؤغًاء خؼب مباي، وقٍل هظا الهؿم  "نؿم اإلاجىضًً" )همدلٍاه إلاجَى

ًان مً مهماث "نؿم اإلاجىضًً" الػمل غلى جىظُم  زلُت خؼبُت، ؾحر غلىُت، لٌباع الًباٍ في الجِل. و

ىنُاث بترنُت يباٍ في الجِل وبخػُحن يباٍ في يباٍ مً الجِل لحؼب مباي، ويظلَ جهضًم ج

ض ؤن   في نكىف يباٍ الجِل ًىحي بإن "الًابِ الظي ًٍغ
ً
مىانَب مػُىت. وزلو "نؿم اإلاجىضًً" حىا

 للحؼب الصحُذ"
ً
 .(47)ًترقى في الجِل غلُه ؤن ًٍىن جابػا

نُاصة الجِل، والتي ال ؤما آلالُت الثاهُت التي ؤوحضها بً ؾىعٍىن في بقغاقه وعنابخه الحؼبُت غلى 

جؼاُ مؿخمغة، قخمثلذ في الترجِب الغؾمي الهاهىوي الظي ؤحغاه، وبمهخًاه حؿخىحب جغنُت ؤو حػُحن 

يابِ بغجبت غهُض )ؤلىف مكيُه( قما قىم، مىاقهت وػٍغ الضقاع. وبكًل هظا الهاهىن جضزل بً ؾىعٍىن 

 في زمؿِىاث الهغن اإلااض ي ومىؼ جغنُت الًباٍ الظً
ً
ضًً لحؼب مباي ؤو ؤغًاء قُه. يثحرا ً لم ًٍىهىا مٍا

الظًً ًخمحزون، غالوة غلى  ونض خغم بً ؾىعٍىن، وناصة خؼب مباي مً بػضه، غلى حػُحن الًباٍ

ًان،  مهاعتهم اإلاهىُت، باهخمائهم بلى خؼب مباي، في اإلاىانب اإلاهمت والحؿاؾت في نُاصة الجِل وفي هُئت ألاع

كحر ً ًان. َو ىعام بحري بلى ؤن اليكاٍ الحؼبي إلاباي في الجِل جىانٌ مؼ الكػاع الظي وزانت عثِـ ألاع

عقػه خؼب مباي والهاثل بن الجِل ؤلاؾغاثُلي هى حِل عؾمي للضولت وزاُ مً الخضزل الحؼبي. ولظلَ 

ت ومً صون بزاعة ضجت. واؾخسلو ًىعام بحري ؤن الكهل الظي اصغاه  نام خؼب مباي بيكاَه هظا بؿٍغ

، وؤن الحضوص التي عؾمها بحن الجِل وألاخؼاب الؿُاؾُت لم جًٌ مؿلهت ؤمام بً ؾىعٍىن ل
ً
ًامال م ًًٌ 

حمُؼ ألاخؼاب. قهي مدٌمت ؤلاؾالم ؤمام ؤخؼاب، ومكخىخت ؤمام خؼب مباي الحايم؛ مؿلهت ؤمام 

ب ال جيخمي بلى خؼب مباي، ومكخىخت ؤمام هسبت الحؼ  لهىي  جإزحر ًىحض بها ؿاث الغؾمُت التياإلااؾ

  .(48)الحايم
                                                           

.25 – 24اإلاهضع هكؿه، م.  – 25  

.26اإلاهضع هكؿه، م.  – 26  
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ظهغ بلى حاهب "همىطج الكغايت" ما بحن اإلاؿخىي الػؿٌغي واإلاؿخىي الؿُاس ي في غملُت نىؼ 

الهغاعاث، وزانت جلَ التي جسو ألامً الهىمي، اججاه زالث بحن الباخثحن ؤلاؾغاثُلُحن عيؼ غلى الجاهب 

ت قُه بلى صعحت َمـ وحىص  الثهافي الػؿٌغي للمجخمؼ ؤلاؾغاثُلي وغلى اؾخكداُ الثهاقت الػؿٌٍغ

مجخمؼ مضوي مىكهل غً الجِل في بؾغاثُل. وؤيض هظا الاججاه ؤن الخكٌحر الػؿٌغي للمجخمؼ ؤلاؾغاثُلي 

خه ًهىص بلى هُمىت الجِل غلى نىؼ الهغاعاث.  وجبيُه نُم الجِل وعمىػه يجؼء ؤؾاس ي مً زهاقخه وهٍى

ًان ؤبغػ مً مثل هظا الاججاه غالم الاحخماع في الج ت في الهضؽ باعور يُمغلُىـ و ، والباخث (49)امػت الػبًر

 . (50)ؤوعي بً الُػحزع

 همىرج "الشبكت ألامىيت"

-ؿخىي الػؿٌغي واإلاؿخىي اإلاضوي غالج الباخثان ؤوعن بغاى وؾابي قُكغ مىيىع الػالنت بحن اإلا

. وطيغ الباخثان ؤن 
ً
 حضًضا

ً
 جدلُلُا

ً
ا ىعا اججاها هظٍغ مداولت جُبُو هماطج ؾغبُت الؿُاس ي في بؾغاثُل، َو

حن الػؿٌغي والؿُاس ي، ال جالثم الىانؼ ؤلاؾغاثُلي، ألن قهل مجاُ ألامً في  غلى الػالناث بحن اإلاؿخٍى

بؾغاثُل غً مجاالث الؿُاؾت واإلاجخمؼ والانخهاص والثهاقت ؾحر واضح. وهكى الباخثان وحىص ماؾؿخحن، 

ت ومضهُت  ٌ، وؤيضا وحىص "قبٌت ؤمىُت" ؾحر عؾمُت طاث ؾُاؾُت، مىكهل بػًهما غً البػ -غؿٌٍغ

غجبِ  نىة يبحرة وجإزحر خاؾم في الؿُاؾت واإلاجخمؼ والانخهاص والثهاقت، وفي الهغاعاث اإلاهمت في بؾغاثُل. ٍو

 ومباصيء مكتريت في قاون 
ً
خبىىن نُما ؤغًاء هظه "الكبٌت ألامىُت" الىاخض باآلزغ بهالث ؾحر عؾمُت، ٍو

خػاون بػًهم مؼ ألامً الهىمي وفي ال ُغم ألاحضي لخضمخه، ولهم مهالح شخهُت مخمازلت ؤو مدكابهت، ٍو

اتها اإلاسخلكت في الؿُاؾت في بػٌ للخإزحر  .(51)مؿخٍى

                                                           
ت وههض، )جئىعٍه قبُهىعث(، الػضص الغابؼ،  – 27 . 122 – 101، م. 1771باعور يُمغلُىـ، "الػؿٌغة في اإلاجخمؼ ؤلاؾغاثُلي"، مجلت هظٍغ  

ؼم هِؿغاثُلي 2301 – 2391: حشكل الععكشجاسيا إلاظشائيليت ، ظشيق فىهت البىذقيتاوعي بً الُػحزع – 32 ،)صًغر هٌكُيذ: هُكدؿغوجى قل همُلٍُُغ

ا في بؾغاثُل ؤهظغ: غؼمي بكاعة، 1773(، )جل ؤبِب: صقحر،  1734 – 1714 ض مً الخػمو خُى الػؿٌغجاٍع مً يهىدًت الذولت حتى شاسون: دساظت في (. إلاٍؼ

.117 – 53الباب الثاوي، وكىء الجزغت ألامىُت "بُُدىهحزم"، م.  –( 0223، )عام هللا: مىاًَ، جىاقض الذًمقشاظيت إلاظشائيليت  

ئل قُكغ وؤوعن بغاى وغمحرام ؤوعن – 31 ئل قُكغ، "الكبٌت ألامىُت في بؾغاثُل وجإزحرها: جىحه هظغي وجدلُلي حضًض"، في: حبًر ،)مدغعون(، اوعن بغاى وحبًر

.14(، م.0226ضًىاه(، )الهضؽ: يغمل، ، )حؿكا قِل لى محيش له دولت  
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 باعػًٍ 
ً
ًيخمي هىغان مً ألاغًاء ؾحر الغؾمُحن بلى "الكبٌت ألامىُت". ًًم الىىع ألاُو ؤشخانا

جِل ؤلاؾغاثُلي وؤحهؼة اإلاسابغاث اإلاسخلكت وفي مهضمتها مً اإلااؾؿت ألامىُت ؤلاؾغاثُلُت، وهظا ٌكمل ال

ت بؾغاثُل، وخغؽ  حهاػ اإلاىؾاص، وحهاػ اإلاسابغاث الػامت )الكاباى(، وحهاػ اإلاسابغاث )هدُل(، وقَغ

ًالت الُانت الىىوٍت،  غ وؾاثل الهخاُ، وو ت، وؾلُت جٍُى ت، والهىاغت الجٍى الحضوص، والهىاغت الػؿٌٍغ

" قهم تفي "الكبٌت ألامىُ ىجي، واإلاؿاوُ غً ألامً في وػاعة الضقاع. ؤما الىىع الثاويومػهض البدث البُىل

ؤشخام لهم جإزحر في اإلاجاالث اإلاضهُت اإلاخػضصة وزانت في اإلاجاُ الؿُاس ي. ومىظ ؤن ؤناب الًػل 

 ؿاث واإلاىقكاث، في ؤوازغ ألاخؼاب الؿُاؾُت وههابت الػماُ الػامت )الهؿخضعوث( وخغيت الٌُبىح

جىلي ؤهمُت لخدهُو  اث مً الهغن اإلاىهغم، ؤزظث هظه ألاخؼاب الؿُاؾُت واإلااؾؿاث اإلاضهُتالؿبػُى

، وجىػَؼ وظاثل غلى ؤغًائها ُىتؤهضاف مدضوصة مثل جسهُو محزاهُاث لهُاغاث احخماغُت مػ

ت، زانت في وؤههاعها. في خحن اهخمذ الكبٌت ألامىُت بهىؼ الهغاعاث الؿُاؾُت في الهًاًا اإلاهمت  واإلاغيٍؼ

 في اإلاجاالث (52) مىيىع ألامً الهىمي في بؾغاثُل
ً
 يبحرا

ً
ايض الباخثان ؤن "الكبٌت ألامىُت" جازغ جإزحرا . ٍو

 ألاؾاؾُت الخالُت: 

 
ً
، وفي بزغ اهخهاع بؾغاثُل في خغب جلَ 1745اخخٌغ عحاُ ألامً مىظ الػام  املجال العياس ي:-أوال

اث اإلاغجبُت به، وفي جىقحر –مً الهىمي الؿىت، الؿُُغة غلى مىيىع ألا  كه وجدضًض ألاولٍى مىاعصه  في حػٍغ

وفي حمُؼ الهًاًا الؿُاؾُت والاحخماغُت والانخهاصًت الخانت باألمً الهىمي، بكٍل مباقغ وؾحر 

مباقغ. قهض صزل عحاُ ألامً بلى اإلاجاُ الؿُاس ي والبحرونغاَي، وؤنامىا غالناث مخِىت بالغبحن ؤؾاؾُحن 

 لى مؿخىي الحٍىمت والحٌم اإلادلي. غ

جمخلَ اإلااؾؿت ألامىُت ؤلاؾغاثُلُت نىاغاث يبحرة ومخُىعة، جدخل  املجال الاقخصادي: -ثاهيا

ً واإلاىانب  كؿل يثحر مً عحاُ ألامً الؿابهحن مىانب اإلاضًٍغ  مً الانخهاص ؤلاؾغاثُلي. َو
ً
 مهما

ً
حؼءا

ًاث الانخهاصًت ًاث الهُاع الػام ألازغي الػلُا في يثحر مً الكغ  مثل جلَ الخابػت للماؾؿت ألامىُت ؤو قغ

ًاث الخانت. وغالوة غلى طلَ، لم ًغجبِ جُىع الهىاغاث الضنُهت )الهاي جَ( في بؾغاثُل بخُىع  ؤو الكغ

 مً الهىاغاث الضنُهت. قهض ؤنام، 
ً
 مهما

ً
ت قدؿب، بل ؤوكإ عحاُ ؤمً ؾابهىن حؼءا الهىاغاث الػؿٌٍغ

                                                           
اإلاهضع هكؿه، – 30  
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، عحاُ ؤمً 
ً
ت، وزانت في اإلاجاالث التي جخُلب زبرة مثال غملىا في الؿابو في حهاػ اإلاسابغاث الػؿٌٍغ

قغيت في مجاُ  32جهىُت غالُت، وعحاُ ؤمً غملىا في ؾالح الجى في غهض الدؿػُيُاث اإلااض ي، ؤيثر مً 

 .(53)قغيت مجها غكغة ملُاعاث صوالع 13"الهاي جَ". وبلؿذ نُمت 

تهُمً الكبٌت ألامىُت غلى الثهاقت وؤلاغالم. قػالوة غلى الغنابت  مجال الثقافت وإلاعالم: -ثالثا

ت اإلاكغويت غلى اإلاػلىماث اإلاخػلهت باألمً الهىمي مىظ نُام بؾغاثُل وختى الُىم، جماعؽ وؾاثل  الػؿٌٍغ

م غلى اإلااؾؿت ألامىُت في ؤلاغالم عنابت طاجُت بؿبب هُمىت الكبٌت ألامىُت غلحها، والغخماص وؾاثل ؤلاغال 

خهىلها غلى اإلاػلىماث. قمغاؾلى وؾاثل ؤلاغالم اإلاسخلكت ًدهلىن غلى مػلىماتهم مً اإلااؾؿت ألامىُت، 

خهغقىن يإجهم هاَهىن باؾمها.  ػٌؿىن في مػظم ألاخُان وحهت هظغها ٍو  َو

م عحاُ ؤمً ًغؤؽ الػضًض مً ماؾؿاث التربُت والخػلُ التربيت والخعليم وألابحاث: -سابعا

جغي الغبِ بحن مؿخىي الخػلُم وألامً الهىمي. واػصاصث اإلااؾؿاث واإلاػاهض في الجامػاث  ؾابهىن، ٍو

ػمل قحها عحاُ ؤمً ؾابهىن مثل "مػهض ألامً الهىمي" في حامػت جل ؤبِب،  ؤلاؾغاثُلُت التي ًغؤؾها َو

ؾاصاث" في -ضًىت هغحؿلُا، و"مغيؼ بُؿًو"اإلاػهض الضولي يض ؤلاعهاب" في "اإلاغيؼ اإلاخػضص اإلاجاالث" في م

ػمل قحها عحاُ ؤمً ؾابهىن، هضواث وؤًاما  حامػت باع بًالن. وحػهض هظه اإلاغايؼ واإلاػاهض التي ًضًغها َو

ًاصًمُت اإلاخبػت. غالوة غ  ال جخهُض باإلاػاًحر ألا
ً
لى لى طلَ، جباصع اإلااؾؿت ألامىُت بصعاؾُت وجهضع ؤبدازا

ل ؤبدار يثحرة  .(54)إلاجاالث الاؾتراجُجُت وغلم الىكـ والتربُت ومىايُؼ ؤزغي في ا جمٍى

 عىامل جأثحر املؤظعت الععكشيت في قشاساث ألامً القىمي

ت في غملُت نىؼ الهغاعاث التي جسو ألامً الهىمي مً مجمىغت   ًيبؼ الخإزحر الحاؾم للماؾؿت الػؿٌٍغ

 غىامل مهمت هي:

 

                                                           
. 03اإلاهضع هكؿه، م.  – 31  

  .02 – 01اإلاهضع هكؿه، م.  – 32
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: املشاسكت في الاحخماعاث 
ً
 أوال

ت مكاعيت قاغلت في هىغحن مً احخماغاث غملُت نىؼ الهغاعاث التي  حكاعى اإلااؾؿت الػؿٌٍغ

جسو ألامً الهىمي. الىىع ألاُو هى الاحخماغاث اإلااؾؿُت الغؾمُت مثل احخماغاث الحٍىمت ولجىت 

ألاهم في الىػعاء لكاون ألامً. ؤما الىىع الثاوي قهى الاحخماغاث ؾحر الغؾمُت التي حػخبر في مػظم ألاخُان 

ُلو غلحها "مُبش" نىؼ الهغاعاث. وؾيخُغم في البضاًت بلى مكاعيت اإلااؾؿت  غملُت نىؼ الهغاعاث، ٍو

ت في الاحخماغاث الغؾمُت زم  في الاحخماغاث ؾحر الغؾمُت. الػؿٌٍغ

 احخماعاث الحكىمت املشاسكت في - 2

ًان مىظ الػام  ًاهذ حػالج نًاًا ؤمىُت ؤو احخماغاث الحٍىمت باهخظام،  1745ًدًغ عثِـ ألاع ؤ

ًان، ٌكاعى في احخماغاث الحٍىمت التي جخُغم بلى ألامً، وفي احخماغاث  ؾحر ؤمىُت. وبلى حاهب عثِـ ألاع

لجىت الىػعاء لكاون ألامً، غضص مً حجرالاث الجِل ؤلاؾغاثُلي مثل ناصة اإلاىاَو وناثض ؾالح الجى 

ت )ؤمان( وعثِس  ًان وحجرالاث وعثِـ حهاػ اإلاسابغاث الػؿٌٍغ ي اإلاىؾاص والكاباى. وال ًهضم عثِـ ألاع

سغحىن مً الاحخماع لُمٌىىا اإلااؾؿت اإلاضهُت، ؤي الحٍىمت، مً اجساط نغاعاتها،  الجِل مىنكهم اإلانهي ٍو

خا غلحها  ىن في الىهاف بلى جهاًت حلؿت الحٍىمت التي جخسظ الهغاعاث وججغي جهٍى كاًع بل ًبهىن َو

حماع بحن حمُؼ مً جُغم بلى هظا اإلاىيىع غلى الخإزحر الحاؾم إلاىنل عثِـ بدًىعهم. وهىاى قبه ب

ضوع هظا الخإزحر في غملُت نىؼ  هل الىػٍغ صان مٍغ ًان وحجرالاجه في الهغاعاث التي جخسظها الحٍىمت. ٍو ألاع

ًالخالي: "غىضما حكاعى حماغت مالكت مً ههل صؾخت مً الججرالاث في احخماغاث الحٍىمت،  الهغاعاث 

ت ال ًيخابها  ػللىهه بىبرة ؾلٍُى  َو
ً
 مىخضا

ً
ُغخىن عؤًا ، ٍو

ً
قةجهم ًإجىن ومػهم مىاص ؤغضتها لهم هُئاتهم ؾلكا

هغي الىػعاء لهم مً صون ؤن جٍىن للىػعاء ألاصواث لخدلُل مىانل الججرالاث، ؤو انتراح  الكَ. ٍو

لـ الىػعاء. وهٌظا، ال جىحض احخماغاث مج ؾُاؾاث بضًلت. وال ٌكاعى ممثلى ماؾؿاث مضهُت بَالنا في

 .(55)للىػعاء ؤي مهضعة لكدو ما غغى غلحهم بهىعة ههضًت"

                                                           
55 – Yoram Peri, Generals in the Cabinet Room: How The Military Shapes Israeli Policy, )Washington D.C.: United 

States Institute of Peace Press, 2006(, p, 69. 
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ًان وحجرالاث الجِل في الىػعاء في احخماع  هل غىقغ قُلح مضي جإزحر مىنل عثِـ ألاع ٍو

ًان وناثض اإلاىُهت طو الهلت، ؤو ناثضا مىُهخحن وعثِـ اإلاسابغاث  ًالخالي: "ًهل عثِـ ألاع الحٍىمت 

ت وناثض ؾالح الجى. ًخدضر ًل واخض مجهم عبؼ الػؿٌ ت وعثِـ نؿم ألابدار في اإلاسابغاث الػؿٌٍغ ٍغ

ؾاغت...ال جىحض للىػعاء مػلىماث بضًلت وال هُئت ججمؼ اإلاػُُاث وجضعؾها". زم ًدؿاءُ غىقغ قُلح: "ماطا 

 .(56)وػغف" ؤال ًٍىن في وؾؼ الىػعاء قػله باؾخثىاء عقؼ الُض؟ الىػٍغ الؿابو ؾىَؿه ناُ: ألاقًل

ٌؿخػغى حهىصا بً مئحر همِ جهغف الحٍىمت ؤلاؾغاثُلُت ولجىت الىػعاء لكاون ألامً في الهغاعاث 

ت يض بؾغاثُل، ؾىاء حغث في صازلها ؤو في  التي جسو ألامً الهىمي في عصة قػلها غلى غملُت غؿٌٍغ

ًان الػامت للجِل ؤو  ًان زاعحها ؤو غلى الحضوص، قِكحر بلى ؤن هُئت ألاع ًهغعان، نبل احخماع  عثِـ ألاع

ًان غلى مىاقهت وػٍغ الضقاع  الحٍىمت، الغص الظي ٌػتزم الجِل الهُام به. وبػض ؤن ًدهل عثِـ ألاع

ًُل بً مئحر: في خهُهت  ًان زُت الػملُت غلى مجلـ الىػعاء. ٍو وعثِـ الحٍىمت، ٌػغى عثِـ ألاع

ت مخإإلات: "لٍىن الجِل  ألامغ ال ًىحض بضًل غملي ؤمام الحٍىمت مً نغاع ؿخُغص بسخٍغ الجِل وزُخه. َو

 قهِ، قهظا ؤمغ ؾحر 
ً
 واخضا

ً
 غلى الحٍىمت زُاعا

ً
، قةهه ال ٌػغى ؤبضا

ً
 ومىظما

ً
ا  غهٍغ

ً
ؤلاؾغاثُلي حِكا

 ، ًان ؤو ممثله، ٌػغى غلى مجلـ الىػعاء زالزت بضاثل بكٍل مىظم ومهىؼ. ألاُو . بل بن عثِـ ألاع مهبُى

ت غضم الهُام بإي غمل ضها الجِل. الثالث، الهُام بػملُت غؿٌٍغ ، ؤي غضم الغص. الثاوي، الػملُت التي ًٍغ

ًان بجضًت. في بػٌ  يبحرة وواؾػت ؾحر مػهىلت بَالنا في ألاوياع الهاثمت، والتي لم جكٌغ قحها هُئت ألاع

، بط ًظهغ حمُؼ 
ً
ًان نض ؤغضجه بخضي الهُئاث، قُإحي مازغا الػُىب في ألاخُان ًٍىن غغى عثِـ ألاع

سُل  البضًلحن ألاولى والثالث )وفي بػٌ ألاخُان بػٌ ؤلاًجابُاث(، وحمُؼ بًجابُاث البضًل الثاوي. ٍو

ًان ؤمامهم بضًل واخض ووخُض  للىػعاء،  مً بحن بضاثل خهُهُت. ولًٌ يما طيغ، 
ً
عبما، ؤجهم ازخاعوا انتراخا

ًُل حهىصا بً مئحر: في الىانؼ جىحض صوما بضاثل خ بما في طلَ عصة قػل  ،هُهُت مكُضة ومازغةقهِ". ٍو

ت، ولًٌ ال ًىحض ؤي َغف  . (57)ٌػغى هظه البضاثل الحهُهُت غلى الحٍىمت ؾحر غؿٌٍغ

 
                                                           

حن في بهخكايت ألانص ى"، في: عام اًغػ، )مدغع(،  – 34 عالقاث املعخىي املذوي واملعخىي الععكشي في إظشائيل على خلفيت غىقغ قُلح، "غالناث اإلاؿخٍى

.50(، م. 0224، )جل ؤبِب: مغيؼ ًاقه لألبدار ؤلاؾتراجُجُت، مىاحهاث ععكشيت  

.02 – 01. مهضع ؾبو طيغه، م. حهىصا بً مئحر، نىؼ الهغاعاث.. – 35  
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 املشاسكت غحر الشظميت في عمليت صىع القشاساث - 1

هىاى مغخلخان ؤؾاؾِخان غاصة في غملُت نىؼ الهغاعاث. في اإلاغخلت ألاولى ًخم عؾم الخٍُى 

وبلىعتها ونىؼ الهغاعاث. ؤما في اإلاغخلت الثاهُت قخجغي قحها اإلاىاقهت الغؾمُت غلى هظه الهغاعاث. ألاؾاؾُت 

وغاصة في اإلاغخلت ألاولى جًؼ ؤحؿام )هُئاث( ؾحر عؾمُت )مُبش ؾُاس ي( الؿُاؾت والهغاعاث اإلاغاص 

 ُ ؤغماُ الحٍىمت  اجساطها وجغؾمها، زم جبضؤ اإلاغخلت الثاهُت غىضما جىيؼ هظه الهغاعاث غلى حضو

غؾم الهغاعاث في ما ًسو ألامً  للمىاقهت غلحها. وهاصعا ما ًدضر ؤن ًٍىن الجؿم الظي ًًؼ الؿُاؾت ٍو

الهىمي هى الجؿم هكؿه الظي ًىاقو غلحها. قهىاى مُل قضًض لضي عثِـ الحٍىمت في الىظام البرإلااوي 

 مً
ً
ألاشخام في عؾم نغاعاث ألامً الهىمي  وعثِـ الضولت في الىظام الغثاس ي بلى بقغاى غضص نلُل حضا

وبلىعتها ونىػها. وما ًمحز غملُت نىؼ الهغاعاث في ألامً الهىمي، مً غملُت نىؼ نغاعاث في مجاالث 

مًٌ الهُى بهه ًلما اػصاصث ؤهمُت اإلاىيىع الظي ًخسظ الهغاع بكإهه، ًهل غضص  ت. ٍو ؤزغي، هى الؿٍغ

الحٍىمت غلى جإلُل مجمىغت نلُلت ألاشخام، مػظمهم ؾحر  اإلاكاعيحن في نىػه. وغاصة ما ٌػمل عثِـ

 في ويؼ الؿُاؾت وعؾمها و"َبش" الهغاعاث في "مُبش" عثِـ الحٍىمت 
ً
ؤغًاء في الحٍىمت، للمكاعيت مػا

زم ًًػها غلى ماثضة الحٍىمت ًي "جإًلها" وججحزها. وفي يثحر مً ألاخُان ٌػالج الباخثىن غملُت نىؼ 

ت اإلااؾؿُت الغؾمُت، وال ٌؿىنىن ؤو ًخُغنىن بلى الاحخماغاث واليكاَاث التي ججغي الىاخُ الهغاعاث مً

نبل بحاػة الحٍىمت جلَ الهغاعاث، قال ًبدثىن غً "الهىضوم ألاؾىص" في غملُت نىؼ الهغاعاث، وغما 

 ههُت الجهاًت في غملُت نىؼ الهغاعاث ولِـ  ًضوع 
ً
بضاًتها. قُه مً قاغلُاث، قخٍىن ههُت اهُالنهم غملُا

ت في الحٍىمت ؤلاؾغاثُلُت في غملُت نىؼ الهغاعاث التي جسو  لهض عؤًىا ؾابها ؤن جإزحر اإلااؾؿت الػؿٌٍغ

ألامً الهىمي، يبحر للؿاًت. وغىض الخضنُو في غملُت نىؼ الهغاعاث في "مُبش" عثِـ الحٍىمت ؤلاؾغاثُلُت 

ت قُه ًكىم غاصة جإزحرها ف ي الحٍىمت. ولخىيُذ الهىعة ؾىػُي غضة ًظهغ ؤن جإزحر اإلااؾؿت الػؿٌٍغ

 ؤمثلت إلاُابش عئؾاء الحٍىمت في بؾغاثُل.

 "معبخ" بً غىسيىن  -أ 

ـ بغووؿخاًً مً ؤواثل الظًً ؤقاعوا بلى الضوع اإلاهم لليكاَاث والاحخماغاث التي ججغي  ٌػخبر لَى

ًابيذ اإلاُبش". وؤقاع زاعج اإلااؾؿت الغؾمُت في غملُت نىؼ الهغاعاث في بؾغاثُل خُث ؤَلو غلحها "
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ًابيذ اإلاُبش" ٌػىص بلى مغخلت ؤُو عثِـ خٍىمت في بؾغاثُل صاقُض بً ؾىعٍىن، الظي  بغووؿخاًً بلى ؤن "

 .(58)صعج غلى عؾم الخٍُى ألاؾاؾُت لؿُاؾخه في ألامً الهىمي و بلىعتها 

عؾمها في ما  ًان صاقُض بً ؾىعٍىن ٌػخهض ؤن الحٍىمت لِؿذ اإلاٍان اإلاالثم لىيؼ الؿُاؾت و  

ًخػلو باألمً الهىمي، لظلَ اؾخػمل الحٍىمت ماؾؿت للمىاقهت غلى ؾُاؾخه في قإن ألامً الهىمي التي 

 ًان ًغؾمها في مُبسه. لم ًًٌ مُبش بً ؾىعٍىن زابخا َُلت قترة عثاؾخه للحٍىمت، ولًٌ ًمًٌ ؤلاقاعة

ًاهذ حكاعى ت التي  ًان مً بُجهم مىقُه ص في بلى اليؿبت الٌبحرة مً الهُاصاث الػؿٌٍغ ًان عثِـ مُبسه، 

ت )ؤمان(، وبٌؿغ هغثُل عثِـ حهاػي اإلاىؾاص  ًان آزغون، وعئؾاء اإلاسابغاث الػؿٌٍغ ًان، وعئؾاء ؤع ألاع

مىقُه يغمل، غالوة غلى الججراُ واإلاسابغاث الػامت )الكاباى(، وهدمُه ؤعؾىف ؾٌغجحره الػؿٌغي و 

لت مىهب اإلاضًغقائوُ ؤقُؿىع زبحر ألامً في خؼب مباي   الحايم، وقمػىن بحرؽ الظي قؿل قترة ٍَى

دسحام هاقىن ؾٌغجحره الؿُاس ي  .(59)الػام لىػاعة الضقاع، ٍو

اؾخمؼ بً ؾىعٍىن بلى آعاء حجرالاث الجِل وبلىع ؾُاؾخه في مُبسه واجسظ الهغاعاث اإلاهمت التي 

مثلت اإلاػغوقت غلى ؤؾلىب غمله جسو ألامً الهىمي، زم غغيها غلى الحٍىمت للمىاقهت غلحها. ومً ألا 

اجسظ بً ؾىعٍىن نغاع الحغب في مُبسه، وظل هظا  . قهض1734بغضاصه الػضوان غلى مهغ في ؾىت  هظا،

 ال حػلم به الحٍىمت ؤلاؾغاثُلُت، بلى ؤن اؾخضعى الحٍىمت للمىاقهت غلى قً الحغب نبل بضء 
ً
ا الهغاع ؾٍغ

 . (60)نلُلت الخػبئت الػامت للجِل ؤلاؾغاثُلي بؿاغاث 

 "معبخ" غىلذا مئحر -ب 

ًان ًجغي   مً بحن "مُابش" عئؾاء الحٍىماث ؤلاؾغاثُلُت، و
ً
ػخبر "مُبش" ؾىلضا مئحر ألايثر قهغة ٌُ

قُه بدث مىايُؼ مهمت جخػلو باألمً الهىمي وعؾم الؿُاؾت وبلىعتها ججاه هظه اإلاىايُؼ نبل غغيها 

وصعج الؿٌغجحر الػؿٌغي لؿىلضا مئحر غلى جيؿُو غهض هظه  غلى "لجىت الىػعاء لكاون ألامً" والحٍىمت.

                                                           
58 – Lewis Brownstein, “Decision Making in Israeli Foreign Policy: An Unplanned Process”, Political Science 

Quarterly, 92, 1977. 

.104نىؼ الهغاعاث... مهضع ؾبو طيغه، م. ،حهىصا بً مئحر – 37  

.165(، م. 1755)عماث ؾان: مؿاصه،  ،، )هضًمهغاَُه بِؿغاثُل(يلالذًمقشاظيت في إظشائًىهخان قبحرا،  – 42  
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 غاصة وفي ًىم الؿبذ مؿاء(. ولم جىػع غلى 
ً
ًاهذ ججغي في بِذ ؾىلضا مئحر )ؤؾبىغُا الاحخماغاث التي 

ًان طلَ نبل طلَ الاحخماع ؤو في ؤزىاثه. بُض ؤن يباع يباٍ  اإلاكاعيحن في هظه الاحخماغاث مىاص مٌخىبت ؤ

ت اإلاهترح الهُام بها الجِل اإلاكاعي حن في هظه الاحخماغاث اؾخػاهىا بالخغاثِ لػغى الػملُاث الػؿٌٍغ

ت جامت ومً صون زكُت خضور  .وقغخها وحغث الاحخماغاث في مُبش ؾىلضا مئحر بكٍل ؾحر عؾمي وبؿٍغ

ًاهذ  ت جامت مً اإلاكاعيحن ختى وبن  باث، ما ؤصي بلى غغى الهًاًا اإلاُغوخت وههاقها باهكخاح وخٍغ حؿٍغ

ًان عثِـ حهاػ ا  ،
ً
ت. قمثال إلاسابغاث هىاى زالقاث حضًت في وحهاث الىظغ بحن نكىف اإلااؾؿت الػؿٌٍغ

ًان، ألامغ الظي ال ًمًٌ خضوزه في  إلاىنل عثِـ ألاع
ً
 عؤًا مسالكا

ً
ت )ؤمان( ًُغح في اإلاُبش ؤخُاها  الػؿٌٍغ

احخماع الحٍىمت. ولم جًٌ جغيُبت "اإلاُبش" زابخت، ولًٌ قاعيذ قحها مجمىغت زابخت مً ألاشخام. قػالوة 

ػٍغ الضقاع مىقُه صاًان وهاثب عثِـ الحٍىمت غلى عثِؿت الحٍىمت ؾىلضا مئحر قملذ اإلاجمىغت الثابخت و 

ت وغضصا مً حجرالاث الجِل مً بُجهم  ٌؿأُ ؤلىن والىػٍغ ٌؿغاثُل ؾلُلي وعثِـ حهاػ اإلاسابغاث الػؿٌٍغ

غ الهًاء واإلاؿدكاع  ناثض ؾالح الجى وناصة الجبهاث وعثِـ حهاػ اإلاسابغاث الػامت )الكاباى( ووٍػ

الػام لضًىان عثِـ الحٍىمت. وقاعى بكٍل ؾحر مىخظم في احخماغاث الؿُاس ي لغثِـ الحٍىمت واإلاضًغ 

غ اإلاالُت بىداؽ ؾابحر.   "اإلاُبش" وػٍغ الخاعحُت آبا اًبن ووٍػ

ت بىكىط واؾؼ في عؾم الؿُاؾت التي جسو ألامً الهىمي في "مُبش"  جمخػذ اإلااؾؿت الػؿٌٍغ

حن غاصة مً ههل غضص اإلا ىا، باغخباعهم ؾىلضا مئحر. قهض انترب غضص الػؿٌٍغ كاعيحن في الاحخماع وقاًع

زبراء في ألامً، ؤيثر مً ؾحرهم في الحضًث في الاحخماغاث. ؤيل بلى طلَ ؤن الىػعاء اإلاهمحن اإلاكاعيحن في 

ت ومىهج جكٌحرهم  ًاهذ زهاقتهم غؿٌٍغ ًاهىا ؾابها حجرالاث في الجِل، و اإلاُبش )صاًان وؤلىن وؾلُلي( 

 في ألاؾاؽ. ولػل ألا 
ً
ا ت ـ اإلامثلت في حجرالاتها اإلاكاعيحن في هظه غؿٌٍغ هم مً طلَ ؤن اإلااؾؿت الػؿٌٍغ

ًاهذ الجؿم الىخُض الظي ًمخلَ الهُئت التي لضحها اإلاػلىماث واإلاػُُاث والخدلُالث  -الاحخماغاث 

حن لم واإلاهترخاث التي جمٌجها مً مػالجت الهًاًا اإلاُغوخت، ومىدها الهضعة غلى الخإزحر في الهغاعاث، في خ

ًاهذ عثِؿت الحٍىمت ؾىلضا مئحر  ًًٌ لضي عثِؿت الحٍىمت ؤو الىػعاء مثل هظه الهُئت. وفي جهاًت الاحخماع 

جلخو الاحخماع وقو عوح ما اجكو غلُه، وجُغح هظا الخلخُو الخها غلى لجىت الىػعاء لكاون ألامً 

  .(61)وغلى الحٍىمت للمىاقهت غلحها
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 "معبخ" ًدسحاق سابحن -ج 

في احخماغاث "مُبش" ًدسحام عابحن مجمىغت زابخت مً ألاشخام وؤزغي ؾحر زابخت.  قاعيذ

غ الضقاع قمػىن   مً وػٍغ الخاعحُت ٌؿأُ ؤلىن ووٍػ
ً
قملذ اإلاجمىغت الثابخت بلى حاهب ًدسحام عابحن يال

ت )ؤمان( والؿٌ ًان وغضصا مً حجرالاث الجِل مً بُجهم عثِـ اإلاسابغاث الػؿٌٍغ غجحر بحرؽ وعثِـ ألاع

 
ً
ًاهذ حػهض احخماغاث "اإلاُبش" ؤؾبىغُا الػؿٌغي لغثِـ الحٍىمت واإلاضًغ الػام لضًىان عثِـ الحٍىمت. و

جغي قحها بدث اإلاىيىغاث اإلاخػلهت باألمً الهىمي وعؾم الؿُاؾت و بلىعتها  في مٌخب عثِـ الحٍىمت ٍو

ٍىمت بػغى ما اجكو غلُه غلى ججاه الهًاًا اإلاُغوخت وحكٌُل بحماع خىلها، لُهىم بػض طلَ عثِـ الح

ًاهذ بػٌ الهًاًا اإلاهمت والحؿاؾت جىانل  لجىت الىػعاء لكاون ألامً والحٍىمت. وفي بػٌ ألاخُان 

خم عؾم ؾُاؾت مػُىت ججاهها واجساط نغاعاث في قإجها في "اإلاُبش" قهِ، مً ؾحر َغخها البخت غلى لجىت  ٍو

بؾغاثُل والهُاصاث واإلاُلِكُاث  اث اإلاخِىت التي جُىعث بحنالىػعاء لكاون ألامً ؤو غلى الحٍىمت. قالػالن

ًاهذ جدذ مؿاولُت اإلاىؾاص، انخهغ َغخها غلى اإلاُبش وخضه، ويظلَ  اإلااعوهُت اللبىاهُت في جلَ الكترة، و

ًاهذ بؾغاثُل ججغحها مؼ ؤَغاف يثحرة في مىاَو خؿاؾت في الػالم   .(62)ألامغ في قإن نكهاث الؿالح التي 

 
ً
 : احخكاس هيئاث الجيش املعلىماث وقشاءة الىاقعثاهيا

ازغ بهىة في ؾُاؾت ألامً الهىمي وهى: مً الظي  هىاى ؾااُ مغيؼي له صالالجه اإلاهمت للؿاًت، ٍو

كؿغه؟ وما هي اإلااؾؿت، ؤو اإلااؾؿاث، التي جٍلكها الضولت نغاءة الىانؼ وجكؿحره؟ قهىاى  ًهغؤ الىانؼ ٍو

ت ومترابُت بحن نغا ءة الىانؼ وجكؿحره وؾُاؾت ألامً الهىمي. قهغاءة الىانؼ وجكؿحره بكٍل غالنت نٍى

مػحن ًيخج ؾُاؾت مػُىت في ألامً الهىمي، ونغاءة ؤزغي وجكؿحر آزغ للىانؼ ًاصًان بلى ؾُاؾت ؤزغي في 

 ألامً الهىمي. 

ت مىظ بوكائها، هُئاث في صازل الجِل حؿاغضها في نغاءة الىانؼ ون ىؼ َىعث اإلااؾؿت الػؿٌٍغ

الهغاعاث. ونض َىعث هظه الهُئاث يكاءاث في مجاُ الهضعة غلى ؤلاغضاص والخدلُل وجهضًم مهترخاث 

ت في الاحخماغاث التي ًخم  ؼ نغاعاث وبضاثل مخػضصة مجها. قػىضما ٌكاعى ممثلى اإلااؾؿت الػؿٌٍغ ومكاَع
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ؼ مهت رخاث وبضاثل مجها هاحمت قحها نىؼ الهغاعاث، ًٍىن في خىػتهم مػُُاث وجدلُالث ومػلىماث ومكاَع

غً غمل هُئاث اغخمضث غلى بغضاص حُض وبمىهجُت مىظمت، ألامغ الظي ًاصي بلى جكىم انتراخاتهم 

.
ً
ً و مىانكهم بن وحضث ؤنال ؼ نغاعاتهم غلى آعاء آلازٍغ  ومىانكهم ومكاَع

ت في بؾغاثُل، مىظ بوكائها وختى الُىم، نغاءة الىانؼ  وجكؿحره، ما لهض اخخٌغث اإلااؾؿت الػؿٌٍغ

ت ال جهغؤ  مىدها نىة يبحرة في الخإزحر في غملُت نىؼ نغاعاث ألامً الهىمي. صحُذ ؤن اإلااؾؿت الػؿٌٍغ

الجاهب الػؿٌغي للىانؼ وخضه، وبهما الجىاهب الؿُاؾُت والانخهاصًت والاحخماغُت والثهاقُت والضًيُت 

، ولٌجها جهغؤه وجكؿغه وقو مىُلهاتها ومىظىعها وؤولٍى
ً
اتها ووقو قهمها هي لألمً الهىمي واإلاهلحت ؤًًا

ت والخكٌحر الػؿٌغي. و"نؿم ألابدار" في حهاػ  ىُت؛ هظا الكهم الظي ًىلي ؤهمُت للجىاهب الػؿٌٍغ الَى

ت )ؤمان( لِـ ؤهم ماؾؿت في الجِل ؤلاؾغاثُلي قدؿب، وفي بؾغاثُل ناَبت، التي  اإلاسابغاث الػؿٌٍغ

 مثلما جهغؤ الىانؼ وجكؿغه؛ بهما هى اإلاا 
ً
ؾؿت التي ال جؼاُ جدخٌغ نغاءة الىانؼ وجكؿحره في بؾغاثُل، جماما

ت )ؤمان( اإلاػلىماث اإلاخػلهت باألمً الهىمي. ومً الهػب ؤن جىاقـ  ًدخٌغ حهاػ اإلاسابغاث الػؿٌٍغ

 
ً
ت و"نؿم ألابدار" الخابؼ له؛ قهى ًخكىم غلحها حمُػا ماؾؿت ؤزغي في بؾغاثُل حهاػ اإلاسابغاث الػؿٌٍغ

ت التي في بي ؿبت مغجكػت للؿاًت مً خُث اإلاحزاهُت وغضص الباخثحن قُه وهىغُتهم واإلاػلىماث الاؾخسباٍع

ًان ٌػمل في " نؿم ألابدار" الخابؼ  خىػجه وقمىلُت اإلاىايُؼ التي ٌػالجها واإلاىاَو التي ًخابػها. ونض 

ت  باخثا  102ؽ، بُجهم باخث مخكغ  022، مجهم 0221شخو في الػام  422لجهاػ اإلاسابغاث الػؿٌٍغ

ت، و  باخثا مجهم جكغؾىا للبدث في اإلاجاالث  62مخسهها في مجاالث البدث الػؿٌغي واإلاسابغاث الػؿٌٍغ

الؿُاؾُت والانخهاصًت والاحخماغُت والثهاقُت والضًيُت، ؤما البانىن قُػملىن في حمؼ اإلاػلىماث وجىزُهها 

لَ، قةن "نؿم ألابدار" في )ؤمان( هى الهؿم الىخُض . غالوة غلى ط(63)بالبدث وفي مجاالث ؤزغي جغجبِ

ت والخهىُت والاحخماغُت  الظي ًجغي ؤبدازا غً حمُؼ صُو الكغم ألاوؾِ في اإلاجاالث الػؿٌٍغ

يكغ  والانخهاصًت والثهاقُت والضًيُت، ويظلَ غً غالناث هظه الضُو البُيُت وغالناتها بالضُو الٌبري. ٍو

ىغت مسخلكت مً اليكغاث الضازلُت لػضص مدضص مً مخسظي الهغاعاث في "نؿم ألابدار" في )ؤمان( مجم

ت والؿ  ُاؾُت، ؤهمها:الهُاصجحن الػؿٌٍغ

                                                           
ذ،  – 41 ىث لجُبىقاه ،)بحن القىمي في إظشائيل يم املخابشاثى احأة: حىل املعؤوليت في بلىسة جقبحن إلاهزاس واملفقلىمى ؾٍؼ هترغاه قهكخػاه: غاُ هإخٍغ

.06(، م. 0221قل هػغزاث همىصغحن هلُئىمُذ بِؿغاثُل(، )جل ؤبِب: مغيؼ ًاقه لألبدار ؤلاؾتراجُجُت،   
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ت ونلذ لخىها ولها ؤهمُت غمالهُت، وجىػع اإلاػلىماث  -1 غ قىعي غً مػلىماث اؾخسباٍع جهٍغ

ت يـ "ماصة زام" يما وعصث، مؼ بػٌ الخػلُهاث غلحها مً يباع الباخثحن  .الاؾخسباٍع

غ ًىمي غً اإلاؿخجضاث مؼ جدلُل لها. -0   جهٍغ

غ زانت في مىيىغاث مسخلكت بحن الكُىت وألازغي زالُ الؿىت. -1   جهاٍع

م اإلاسابغاث الهىمي -2  هضع جدذ غىىان "جهٍى غ الؿىىي، وهى ألايثر ؤهمُت في بؾغاثُل ٍو  الخهٍغ

ًان  غ غىض نضوعه غلى هُئت ألاع ػغى هظا الخهٍغ الػامت للجِل ؤلاؾغاثُلي والحٍىمت ولجىت الؿىىي". َو

  .(64)الخاعحُت وألامً في الٌىِؿذ

 في الاحخماع ألاؾبىعي لهُئت 
ً
ا  غؿٌٍغ

ً
ا  اؾخسباٍع

ً
غا ت )ؤمان( جهٍغ ًهضم عثِـ اإلاسابغاث الػؿٌٍغ

ًان الػامت للجِل ؤلاؾغاثُلي، ويظلَ بلى عثِـ الحٍىمت وبلى وػٍغ الضقاع، وبلى لجىت الىػعاء لك اون ألاع

، وبلى الحٍىمت وبلى لجىت الخاعحُت وألامً الخابػت للٌىِؿذ. وفي بػٌ ألاخُان ًصحب عثِـ 
ً
ألامً ؤًًا

ت )ؤمان( مػه بلى الاحخماغاث التي ًخم قحها نىؼ الهغاعاث عثِـ "نؿم ألابدار"  حهاػ اإلاسابغاث الػؿٌٍغ

وبلى احخماغاث الحٍىمت. ولهض مًٌ  بلى احخماغاث لجىت الىػعاء لكاون ألامً -وعجبخه غمُض -في )ؤمان(

ت )ؤمان( مً ان ًٍىن له قإن مهم في الخإزحر في غملُت نىؼ نغاعاث  طلَ ًله عثِـ اإلاسابغاث الػؿٌٍغ

 الكإن الهىمي. 

جىحض في حهاػي اإلاسابغاث )اإلاىؾاص والكاباى( ويظلَ في وػاعة الخاعحُت ؤلاؾغاثُلُت "ؤنؿام 

لظي خهل في بػًها ظلذ بمٍاهُت مىاقؿتها لهؿم ألابدار في )ؤمان( ؤبدار". وغلى الغؾم مً الخُىع ا

ت والاؾتراجُجُت،  يػُكت للؿاًت. قهض ؤنُم في حهاػ اإلاىؾاص وخضة بدث نؿحرة جسخو باألبدار الػؿٌٍغ

ًاهذ ؾالبُتهم نض غملذ في الؿابو في "نؿم ألابدار" في اإلاسابغاث  ٌػمل بها ما ًغبى غلى غكغة باخثحن، 

 ت )ؤمان(. بُض ؤن وخضة البدث هظه، التي لم ًؼصص غضص الباخثحن قحها، ال جدهل غلى "مىاص زام"الػؿٌٍغ
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ت، ألامغ الظي ًًػل مً بمٍاهُت ا ًالتي ًدهل غلحها "نؿم ألابدار" في اإلاسابغاث الػؿٌٍغ ت  ؾخسباٍع

ت )ؤمان(   .(65)مىاقؿتها لهؿم ألابدار في اإلاسابغاث الػؿٌٍغ

، وقكل ؤحهؼة اإلاسابغاث ؤلاؾغاثُلُت في جىنؼ 1765ت الكلؿُُيُت في الػام ؾضاة اهضالع الاهخكاي

 ألاول ، نؿما لألبدار يم زالزت قغوع: 1766خضوثها، ؤنام حهاػ اإلاسابغاث الػامت )الكاباى( في الػام 

ًسخو  الثالثًسخو بالػمل الػؿٌغي الكلؿُُني، و الثاويًسخو بالىيؼ الكلؿُُني الؿُاس ي، و

جي"  بالػغب الكلؿُُيُحن صازل الخِ ألازًغ. واؾخهُب "نؿم ألابدار" في الكاباى الباخثحن مً "زٍغ

خمدىع اإلاجاُ ألاؾاس ي لػمل "مغيؼ  ًاصًمُحن. ٍو ت )ؤمان( ومً ألا نؿم ألابدار في اإلاسابغاث الػؿٌٍغ

م اؾخس باعي اؾتراجُجي غً ألاوياع في ألابدار" الخابؼ لجهاػ اإلاسابغاث الػامت )الكاباى( في جهضًم جهٍى

الؿاخاث الكلؿُُيُت الثالر اإلاظًىعة، وفي مخابػت جُىعاتها وجىحهاتها ألاؾاؾُت وبدثها. وفي خحن جهؼ 

م الاؾخسباعي غلى اإلاسابغاث الػامت )الكاباى( في اإلاىيىع الكلؿُُني، قةهه في  اإلاؿاولُت في بحغاء الخهٍى

مالىنذ هكؿه ًجغي "نؿم ألابدار" الخ ت )ؤمان( مثل هظا الخهٍى  .(66)ابؼ لجهاػ اإلاسابغاث الػؿٌٍغ

لم  بػض بوكاء وػاعة الخاعحُت ؤلاؾغاثُلُت ؤنُم قحها "مغيؼ ألابدار الؿُاؾُت". بُض ؤن هظا اإلاغيؼ

ًدخل ؤهمُت مهاعهت بمغايؼ ألابدار في ؤحهؼة اإلاسابغاث، ال مً خُث بهخاحه وال مً خُث جإزحره في غملُت 

عاث في بؾغاثُل، وطلَ لضوهُت وػاعة الخاعحُت في غملُت نىؼ الهغاعاث مهاعهت باإلااؾؿت نىؼ الهغا

ت وألامىُت  .(67)الػؿٌٍغ

ت هُئاث حؿاغضها في غملُت نىؼ الهغاعاث في  ، في خحن َىعث اإلااؾؿت الػؿٌٍغ زالنت الهُى

ؼ الهغاعاث، ال جىحض ألامً الهىمي، مً خُث جؼوٍضها باإلاػلىماث وبالخدلُل وبخهضًم اإلاهترخاث ومك اَع

ػض بكٍل صاثم اإلاىاص ألاؾاؾُت لػملُت نىؼ الهغاعاث، وجغاقو غً 
ُ
للحٍىمت ختى آلان هُئت لهُهت بها ح

ؼ  يثب اخخُاحاث عثِـ الحٍىمت والحٍىمت للمػُُاث واإلاػلىماث والخدلُالث واإلاهترخاث ومكاَع

وص ئ في الػا
ُ
كٍل "مجلـ ألامً الهىمي" الظي ؤ ،هُئت جابػت لغثِـ الحٍىمت في نًاًا 1777م الهغاعاث. َو

                                                           
.10 – 11اإلاهضع هكؿه، م.  – 43  

.16 – 15اإلاهضع هكؿه م.– 44  

11اإلاهضع هكؿه، م.  – 45 . 
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 ةغضاص اإلاىاص واإلاىيىغاث اإلاخػلهت باألمً الهىميب والهظا اإلاجلـ بػمل مجهجي ومىظم،  مدضصة، وال ًهىم

 .(68)وصعاؾتها وجدلُلها، والتي جبدث في الحٍىمت ولجىت الىػعاء لكاون ألامً

: حجرالاث الجيش واملىاصب العياظيت العليا
ً
 ثالثا

باالهخهاُ الؿهل الظي ًجغي بىجحرة مغجكػت مً اإلاؿخىي  جىكغص بؾغاثُل غً ؾحرها مً صُو الػالم

ت الحايىت ألاؾاؾُت لخيكئت الهُاصاث  الػؿٌغي بلى اإلاؿخىي الؿُاس ي. قهض باجذ اإلااؾؿت الػؿٌٍغ

ت الحٍىمت والىػعاء الؿُاؾُت التي جدبّىؤ اإلاىانب الؿُاؾُت الػلُا وألاهم في بؾغاثُل، بما في طلَ عثاؾ

ً زالزت حجرالاث ؾابهحن  ت الٌىِؿذ. قهض جىلى في الػهضًً ألازحًر ونُاصاث ألاخؼاب الؿُاؾُت وغًٍى

ً قؿلىا عثاؾت  ئُل قاعون، مهابل زالزت "مضهُحن" آزٍغ عثاؾت الحٍىمت هم ًدسحام عابحن وبحهىص بغاى وؤٍع

وبيُامحن هخيُاهى. وجىلى بحرؽ عثاؾت الحٍىمت بـ  الحٍىمت في هظه الكترة، هم قمػىن بحرؽ وبحهىص اوإلاغث

ً الثاوي/هىقمبر  . وفي الػهىص الخمؿت ألازحرة 1773"الىعازت" ههل غام قهِ بػض مهغع عابحن في حكٍغ

حجراُ )ؤلىف( مىهب وػٍغ وهاثب وػٍغ في الحٍىماث ؤلاؾغاثُلُت اإلاخػانبت، وؤيثر مً  42قؿل ؤيثر مً 

ت الٌىِؿذ، 122 وحجرالان عثاؾت الضولت. وهظه اإلاػُُاث جهخهغ غلى عجبت "حجراُ" وال  حجراُ غًٍى

 . (69))جاث ؤلىف( قما صون  حكمل عجب "غمُض"

ت في غملُت نىؼ الهغاعاث، ًُغح الؿااُ الخالي: ؤًً ًمغ الخِ  غىض بدث جإزحر اإلااؾؿت الػؿٌٍغ

 جدض
ً
ًض مً هى الػؿٌغي ومً هى الكانل بحن اإلاؿخىي الػؿٌغي واإلاؿخىي الؿُاس ي؟ وهل ًمًٌ قػال

الؿُاس ي؟ غلى الؿُذ، ومً الىاخُت الغؾمُت، ؤلاحابت بؿُُت للؿاًت. قمً ًجلـ في الحٍىمت وفي 

ًان ومً ًدبىؤ عجبت عقُػت في الجِل ٌػخ بر الٌىِؿذ ٌػخبر مً اإلاؿخىي الؿُاس ي، ومً ًجلـ في هُئت ألاع

 ،
ً
مؼ هظا اإلاىيىع وقو هظا اإلاػُاع.  ؾغاثُلُحنمػظم الباخثحن ؤلا خػامل ًفي اإلاؿخىي الػؿٌغي. وقػال

حن.   بحن اإلاؿخٍى
ً
. قىظغة غمُهت جظهغ ؤن هىاى جضازال يبحرا حضا

ً
ولًٌ في الػمو ألامغ مسخلل جماما

. قالخضازل ًإحي مً اججاه واخض قهِ، مً اإلاؿخىي 
ً
 وبالخالي لِـ مخىاػها

ً
والخضازل هظا لِـ مخباصال

                                                           
 .11ؤقُػحزع ٌػغي، بلى مً ًهضم اإلاجلـ ؤلاؾدكاعة... مهضع ؾبو طيغه، م.  – 46

)ؤلىفي حؿاهل قإوص ي عواح ببىلُُُهه هِؿغاثُلُذ(، )ًاػوع: حجرالاث حيش الذفاع إلاظشائيلي وسحال الفكش في العياظت إلاظشائيليت،صان ًاهل،  – 47

ٍىقغ،  .25(، م. 0226حكٍغ  
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 مً ؤقغاص الهُاصة الؿُاؾُت ومً اإلاؿخىي الؿُاس ي هم الػؿٌغي بلى اإلاؿخىي الؿُاس ي
ً
. ؤي ؤن يثحرا

حجرالاث ويباع يباٍ ؾابهىن. ويثحر مً الججرالاث ويباع الًباٍ في الجِل الُىم هم ؾُاؾُى اإلاؿخهبل 

ت ختى ًبضؤ في اعجضاء بضلخه  ض، "غىضها، ما ان ًسلؼ هظا بؼجه الػؿٌٍغ وناصجه. لظلَ، يما ًهُى ًىس ي ؾٍغ

 للىػعاء. اإلا
ً
 ؤو عثِؿا

ً
ًان ؤو حجرالا، وؤنبذ الُىم وػٍغا عقُػا ، عثِـ ؤع

ً
ًان يابُا عقُػا ضهُت، قدتى ألامـ 

، مً هى هظا ومً هى طاى؛ قمً خُث الػهلُت والخإهُل والغئٍت والىظغة بلى 
ً
 ؤخُاها

ً
لظلَ لِـ واضحا

 مً اإلاضعؾت هكؿها ومً الخجاع 
ً
ب هكؿها اإلاٍىهت واإلااؾؿت اإلاكاًل الهىمُت، قةجهم ًإجىن حمُػا

ًان حكبه الحٍىمت" ًان وهُئت ألاع . قكي بمٍان (70)لصخهُتهم. وهدُجت لظلَ حكبه الحٍىمت هُئت ألاع

الًابِ ؤو الججراُ ؤن ًترى الجِل بػض غكغاث الؿىحن مً الخضمت قُه، ولًٌ الجِل والخكٌحر 

ت وغالناجه الػؿ ت والغئٍا الػؿٌٍغ ت جبهى في صازله ال جتريه، وجظل اإلاازغ الػؿٌغي والػهلُت الػؿٌٍغ ٌٍغ

في نغاعاجه في ما ًسو ألامً الهىمي. قمىهج جكٌحره الػؿٌغي جإؾـ ومكاهُمه جبلىعث  ألاؾاس ي الحاؾم

 وشخهِخه نهلذ في ؤزىاء غهىص زضمخه في الجِل. 

: دبلىماظيت البزة الععكشيت
ً
 سابعا

ت مٍاهت مهمت للؿاًت في    حمُؼ اإلاكاوياث التي حغث بحن بؾغاثُل والضُو اخخلذ اإلااؾؿت الػؿٌٍغ

وختى الُىم. قهض قاعى يباع يباٍ الجِل ؤلاؾغاثُلي في اإلاكاوياث والاجهاالث  1726الػغبُت مىظ الػام 

. وقاعى يباع يباٍ الجِل ؤلاؾغاثُلي 1727و 1726التي حغث بحن بؾغاثُل والضُو الػغبُت في الػامحن 

ل مً مهغ ولبىان وألاعصن وؾىعٍت في  الػام بهىعة قاغلت، في مكاوياث اجكاناث الهضهت بحن بؾغاثُل ًو

ًان ؤبغػهم مىقُه ص1727 دسحام عابحن وحهىقكاٍ ه، و ؿأُ ؤلىن ٍو ًابي ومغصزاي ماًلل اًان َو ع

 في الاج
ً
 يبحرا

ً
اجكاناث الهضهت. ويظلَ قاعى  كاناث وفي جدضًض خضوص بؾغاثُل وقووآزغون، وؤزغوا جإزحرا

ًاهىا الُغف اإلاهُمً في الجاهب ؤلاؾغاثُلي  –يباع يباٍ الجِل ؤلاؾغاثُلي في لجان الهضهت مؼ الضُو  -و

 يباع يباٍ اث والؿخِىافي غملها في الخمؿِى الػغبُت التي اؾخمغث
ً
ث مً الهغن اإلااض ي. وقاعى ؤًًا

/ ؤيخىبغ 121ؾغاثُلي في مداصزاث "الٌُلى الجِل ؤلا  ً ألاُو  1751" بحن بؾغاثُل ومهغ بػض خغب حكٍغ

ًامب صًكُض" بحن البلضًً، وفي اإلاكاوياث اإلادكػبت بحن ؤلاؾغاثُلُحن والكلؿُُيُحن في  وفي مكاوياث "
                                                           

ض، "غالناث اإلا – 52 الؿُاس ي  –ؿخىي الػؿٌغي واإلاؿخىي الؿُاس ي"، في: بىداؽ ًدؼنُئلي، )مدغع(، الػالناث اإلاخباصلت بحن اإلاؿخىي اإلاضوي ًىس ي ؾٍغ

. 111واإلاؿخىي الػؿٌغي... مهضع ؾبو طيغه، م.   
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وفي يثحر مً ألاخُان ألاعصهُت.  - وؤلاؾغاثُلُت ،الؿىعٍت -الػهضًً اإلاايُحن، وفي اإلاكاوياث ؤلاؾغاثُلُت 

ًان إلاىنل الجِل ؤلاؾغاثُلي  انخهغ جمثُل بؾغاثُل في هظه اإلاكاوياث غلى حجرالاث الجِل ؤلاؾغاثُلي. و

ًاهذ جدضص بهىعة غامت ما هي  ت هي التي  في هظه اإلاكاوياث جإزحر يبحر في هخاثجها، بط ان اإلااؾؿت الػؿٌٍغ

 .(71)ا هي للىانؼ اإلاهالح ألامىُت ؤلاؾغاثُلُت بىاء غلى نغاءته

: جأثحر العقيذة الععكشيت
ً
 في القشاس العياس ي خامعا

ت  جازغ غهُضة الجِل ؤلاؾغاثُلي الهجىمُت في الهغاع الؿُاس ي ؤلاؾغاثُلي؛ قالػهُضة الػؿٌٍغ

جكترى ؤن غلى بؾغاثُل الهُام بالًغبت الاؾدبانُت وههل اإلاػغيت بلى "ؤعى الػضو"، ما ًازغ بكٍل واضح 

ًان طلَ فيفي   .بضء الحغب ؤو في ؤزىاء ؾحر الحغب و جُىعها الهغاعاث الؿُاؾُت، ؤ

: أهذاف الحشب و احخالل مىاظق أكثر مما 
ً
 جقشسه الحكىمتظادظا

ت للحغب قدؿب وبهما ًخضزل، في مػظم ألاخُان، في  ال ًهغع الجِل ؤلاؾغاثُلي اإلاجَغٍاِث الػؿٌٍغ

. قد
ً
ٍىماث بؾغاثُل ال جدضص غاصة ؤهضاف الحغب بكٍل واضح، بط جدضًض ؤهضاف الحغب وهخاثجها ؤًًا

جهىم في ؤؾلب ألاخُان بهىؽ ؤهضاف الحغب بالهىعة الؿلبُت، ؤي بخدضًض ؤن هضف الحغب هى "بخباٍ 

كسح في اإلاجاُ للجِل ًي ًدضص بىكؿه ؤهضاف الحغب وهخاثجها اإلاخػلهت  ًُ مسُُاث الػضو". وهظا 

ت في (72)اباإلاؿاخت الجؿغاقُت التي ًدخله . وغالوة غلى طلَ، ًخمؿَ الجِل ؤلاؾغاثُلي في غملُاجه الػؿٌٍغ

 مً الخمؿَ بالخُِ اإلاىيىغت التي ؤنغتها الهُاصة الؿُاؾُت وقو الخُىعاث 
ً
ؤزىاء الحغب بالهضف، بضال

ت ؤلاؾغاثُلُت باخخالُ ؤعاٍى ؤيثر مما ؤنغث  غلى ألاعى. ويثحرا ما جيخهي الحغوب والػملُاث الػؿٌٍغ

اخخل الجِل ؤلاؾغاثُلي بهُاصة ٌؿأُ ؤلىن في  الحٍىمت ؤلاؾغاثُلُت ومً صون مىاقهتها ؤو غلمها. قمثال

. وفي خغب (73)ف )بًالث( مً صون بدث طلَ في الحٍىمت ومً صون مىاقهتهااؤم الغقغ  1726خغب 

غان/ ًىهُى  ـ زالقا لهغاع واضح مً ا 1745خٍؼ لحٍىمت ونل الجِل ؤلاؾغاثُلي بلى نىاة الؿَى

ـ، وغضم  22- 12ؤلاؾغاثُلُت بالخىنل غىض زِ مًُهي اإلاخال والجضي غلى بػض  يم مً نىاة الؿَى

                                                           
ئل قُكغ، الكبٌت ألامىُت...مهضع ؾبو طيغه، م. – 51  .10ؤوعن بغاى وحبًر

. 16ًىعام بحري، ؤهماٍ الػالنت بحن حِل الضقاع ؤلاؾغاثُلي والىظام الؿُاس ي في بؾغاثُل... مهضع ؾبو طيغه، م.  – 50  

.31هكؿه، م.  اإلاهضع – 51  
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ـ  بلى نىاة الؿَى
ً
ت يض مىظمت  1756وفي الػام  .(74)الىنُى بَالنا نام الجِل ؤلاؾغاثُلي بػملُت غؿٌٍغ

غ الكلؿُُيُت في حىىب لبىان، غغقذ بػملُت اللُُاوي التي ؤنغتها الحٍىمت ؤلاؾغاثُلُت ؤما الػملُت  .الخدٍغ

قٍاهذ غملُت مدضوصة هضقها يغب الكلؿُُيُحن واخخالُ غضص نلُل مً الهغي اللبىاهُت اإلاداطًت للحضوص 

ت ؤلاؾغاثُلُت، "جضخغحذ" واخخل الجِل ؤلاؾغاثُلي مػظم حىىب لبىان  ولًٌ هظه الػملُت الػؿٌٍغ

م . ز(75)الحٍىمت ؤلاؾغاثُلُت ؤو لجىت الىػعاء لكاون ألامً طلَوونل بلى جهغ اللُُاوي، مً صون ؤن جبدث 

ده في بضاًت الحغب ؤلاؾغاثُلُت غلى ؤن عثِـ الحٍىمت ؤلاؾغاثُلُت م ىاخم بُؿً وغلى الغؾم مً جهٍغ

غ الكلؿُُيُت في ؾىت   ،، بإن هضف الحغب هى ببػاص مهاجلي م. ث. ف1760لبىان يض مىظمت الخدٍغ

اث الحغب ولً حؿمذ بخضخغحها  ؤعبػحن يُلى مترا غً خضوص بؾغاثُل، وؤن خٍىمخه ؾدخابؼ غً يثب مجٍغ

يما خضر في خغوب ؾابهت، بال ؤن نُاصة الجِل "صخغحذ" هظه الحغب مغة زاهُت واخخلذ ؤيثر مً 

و بحن بحروث وصمكو وخانغث بحروث مً صون ؤن ًبدث طلَ في الحٍىمت   .(76)ههل لبىان ونُػذ الٍُغ

: الحك
ً
 م الععكشي في املىاظق املحخلتظابعا

 غلى مىاَو الػغب الكلؿُُيُحن صازل الخِ ألازًغ مىظ 
ً
 مباقغا

ً
ا قغيذ بؾغاثُل خٌما غؿٌٍغ

قغيخه غلى اإلاىاَو الكلؿُُيُت والػغبُت اإلادخلت. وفي ًلخا  1745، وبػض خغب 1744نُامها وختى الػام 

ًان الجِل ؤلاؾغاثُلي الؿلُت الحايمت الىخُ ت للجِل الحالخحن  ضة وقو الهىاهحن وألاوامغ الػؿٌٍغ

ؤلاؾغاثُلي. وغالوة غلى صوعه الػؿٌغي، ؤصاع الجِل ؤلاؾغاثُلي حمُؼ هىاحي خُاة الكلؿُُيُحن وجضزل 

ىكظها ججاه الكلؿُُيُحن في اإلاىاَو اإلادخلت في الػام  َّ الجِل ؤلاؾغاثُلي ًغؾم الؿُاؾت ٍو قحها، وما اهك

ؿاهم مؿاهمت ؤؾاؾ1745  ُت في عؾم الؿُاؾت ؤلاؾغاثُلُت ججاه مؿخهبلهم.، َو

 

 

                                                           
ئل قُكغ، الكبٌت ألامىُت.... مهضع – 52 .11ؾبو طيغه، م. اوعن بغاى وحبًر  

.76.حهىصا بً مئحر، نىؼ الهغاعاث... مهضع ؾبو طيغه، م – 53  

(. 1762 ، )ملحُمذ قىالُ(، )الهضؽ: قىيً،، حشب جضليليتػثُل قُل وبحهىص ٌػغي  – 54  
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: الخأثحر 
ً
 في قشاساث املحكمت العليا في قضاًا ألامً القىمي  ثامىا

 يبحرا للؿاًت في نغاعاث مدٌمت الػضُ الػلُا ؤلاؾغاثُلُت في الهًاًا 
ً
ًازغ الجِل ؤلاؾغاثُلي جإزحرا

بلى قهاصة الجِل ومىنكه مً الهًاًا اإلاخػلهت  اإلاخػلهت باألمً الهىمي. قمدٌمت الػضُ الػلُا حؿخمؼ

باألمً الهىمي ؤلاؾغاثُلي. وجازغ "الاغخباعاث ألامىُت" التي ًهضمها حجرالاث الجِل ؤلاؾغاثُلي وناصجه بلى 

 في نغاعاث مدٌمت الػضُ الػلُا، التي ًترجب غلحها هخاثج ؾُاؾُت واضحت مثل نغاعاث 
ً
 خاؾما

ً
اإلادٌمت جإزحرا

 الػلُا في قإن حضاع الكهل وؾُاؾت نخل اإلاُلىبحن الكلؿُُيُحن وؾُاؾت مدٌمت الػضُ

 .(77)..بلخ.الحىاحؼ

: الخأثحر
ً
 في الشأي العام ووظائل إلاعالم  جاظعا

ًخمخؼ الجِل ؤلاؾغاثُلي بخإزحر يبحر للؿاًت في الغؤي الػام وفي وؾاثل ؤلاغالم في بؾغاثُل في الهًاًا 

زالُ غالناث حجرالاث الجِل وناصجه بمدغعي الصحل وباإلاؿاولحن غً التي جسو ألامً الهىمي، مً 

وؾاثل ؤلاغالم اإلاغثُت واإلاؿمىغت واإلاٌخىبت، وغبر اإلاهابالث والحىاعاث التي ًجغحها غكغاث يباع يباٍ 

ُ ، و الجِل بكٍل غام  ؤي خضر ؤمني ؤو ؾُاس ي بكٍل زام. خى

 عذم الاهصياع لقشاساث الحكىمت

ًان بً   للحٍىمت اههاع ناصة الجِل له وألوامغه ولؿُاؾخه في ألامً غىضما 
ً
ؾىعٍىن عثِؿا

ىتوطهب بلى مؿخ 1731جهاًت ؾىت  الهىمي. ولًٌ غىضما اؾخهاُ بً ؾىعٍىن مً مىهبه في ؾضًه " َى

 للحٍىمت وبىداؽ القىن  "بىيحر
ً
ذ عثِؿا في الىهب وؤمط ى قحها ؤيثر مً غام وهُل، وؤنبذ مىقُه قاٍع

 للض
ً
. قهاصة الجِل لم ًهبلىا ؾُاؾت عثِـ وػٍغا

ً
قاع، ازخلكذ مىانل ناصة الجِل ومماعؾاتهم جماما

غ الضقاع بىداؽ القىن في نًاًا ألامً الهىمي، ولم ًىهاغىا لخػلُماتهما وؤوامغهما. ذ ووٍػ  الحٍىمت قاٍع

ت، في ؾُام "الػملُاث  وغالوة غلى طلَ، نام الجِل ؤلاؾغاثُلي في جلَ الكترة بٌثحر مً الػملُاث الػؿٌٍغ

الاهخهامُت" يض مهغ وألاعصن، مً وعاء ظهغ وػٍغ الضقاع وعثِـ الحٍىمت. وفي ؤخُان ؤزغي نام الجِل 

 نامذ اإلاسابغاث 
ً
ت ؤوؾؼ بٌثحر مما ؤنغجه الحٍىمت ؤو عثِـ الحٍىمت. وفي جلَ الكترة ؤًًا بػملُاث غؿٌٍغ

                                                           
.23صان ًاهل، حجرالاث حِل الضقاع ؤلاؾغاثُلي... مهضع ؾبو طيغه، م.  55  
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بُت في مهغ في ج ت ؤلاؾغاثُلُت بػملُاث جسٍغ ت وماؾؿاث الػؿٌٍغ مىػ/ًىلُى يض ؤهضاف مضهُت مهٍغ

. (78)ُغغقذ باؾم "الػمل اإلاكحن"، ؤو "مكٍلت القىن"، مً صون غلم وػٍغ الضقاع وعثِـ الحٍىمت ،ؤحىبُت

ًاهذ هظه بُت في مهغ بىحي مً بً ؾىعٍىن في ؤزىاء قترة  وؾىاء  "الػملُاث الاهخهامُت" والػملُاث الخسٍغ

ت غىضما قكلذ اؾخهالخه، ؤو بمباصعة اإلااؾ ت قدؿب، قةجها ؤوضحذ ؤن اإلااؾؿت الػؿٌٍغ ؿت الػؿٌٍغ

في بنىاع الحٍىمت ؤلاؾغاثُلُت بدبني ؾُاؾت الجِل ومهترخاجه ونغاعاجه، جمؿٌذ هظه اإلااؾؿت بؿُاؾتها 

وبمىنكها وهكظث غملُاتها مً زلل ظهغ الحٍىمت وغلى الىهٌُ مً ؾُاؾتها مً صون ؤن جخجغؤ الحٍىمت 

في اجساط ؤي بحغاء يض اإلاؿاولحن غً جلَ الػملُاث. وغىضما غاص بً ؾىعٍىن بلى  خكٌحرغلى مجغص ال

وبلى عثاؾت الحٍىمت في جهاًت الػام هكؿه، غاص الاوسجام بحن  1733مىهب وػٍغ الضقاع في قباٍ/ قبراًغ 

هظه  الجِل والحٍىمت، واههاع ألوامغ وػٍغ الضقاع وعثِـ الحٍىمت وحػلُماتهما. ولًٌ ؾغغان ما اهتهذ

ايض الضيخىع غماهىثُل قالض الظي قؿل 1741الحاُ مؼ اؾخهالت بً ؾىعٍىن الثاهُت والجهاثُت في الػام  . ٍو

ًان الػامت ؤن بً  مىهب عثِـ نؿم الخسُُِ الػؿٌغي بػُض اإلاضي للجِل ؤلاؾغاثُلي في هُئت ألاع

غ الضقاع الىخُض الظي جمًٌ مً الؿُُغة غ ًان "عثِـ الحٍىمت ووٍػ لى الجِل"، في خحن ؤن ؾىعٍىن 

الًػل الؿُاس ي للظًً زلكىه في نُاصة بؾغاثُل ؾمذ بخػاظم نىة الجِل "ما ؤصي بلى اههالب السحغ 

قكي غكُت  .(79)اإلاؿخىي الػؿٌغي ٌؿُُغ غلى اإلاؿخىي اإلاضوي"  –غلى الؿاخغ، وبلى زلو هغم مهلىب

غان/ًىهُى  ي بقٍُى "اإلاضوي" غلى الخسلي غً ، ؤعؾمذ نُاصة الجِل عثِـ الحٍىمت لُك1745خغب خٍؼ

ًان الظي ؤنضع ألامغ بػض غضة ؤًام قهِ مً هلحت ؤخض ؤبغػ حجرالاتها مىقُه صمىهب وػٍغ الضقاع إلا

  جبىثه مىهبه باخخالُ هًبت الجىالن الؿىعٍت مً صون غلم عثِـ الحٍىمت.

  1745ومىظ غام 
ً
ًاهه ؤؾاؾا . قكي غملُت جًاغل هكىط الجِل ؤلاؾغاثُلي مً زالُ عثِـ ؤع

والاهخكايخحن الكلؿُُىِخحن ألاولى والثاهُت ؤملى  1760وخغب لبىان ألاولى في ؾىت  1756اللُُاوي ؾىت 

                                                           
78 – Avi Shlaim, The Iron Wall: Israel and the Arab World, London:A Lane, 1999, Chapter Three.  

002(، م. 1765، )ًلالث هٍلُم هكبىعٍم(، )جل ؤبِب: قىيً، لعىت ألادواث املكعىسةغمىهاثُل قالض،  – 57  
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ت وخضه ، غلى الحٍىمت، وبهما باصع بلى جهػُض اإلاىاحهت وحغ االجِل ؤلاؾغاثُلي، لِـ جٌخٍُاجه الػؿٌٍغ

 
ً
  .80)الحٍىمت زلكه لاللخدام به وجبني ؾُاؾخه ؤًًا

 تلخالصا

ت قحها، بن غملُت نىؼ الهغاعاث في بؾغاثُل التي جسو ألامً الهىمي وجإزحر اإلاا  ؾؿت الػؿٌٍغ

خضازل قحها يثحر مً الػىامل، بػًها عؾمي، غلني ؤوًغملُت مغيبت  ؾحر غلني، وبػًها آلازغ ؾحر  خكاغل ٍو

"الىمىطج  غاصوا ًهبلىن الؿالبُت الػظمى مً الباخثحن واإلاسخهحن ؤلاؾغاثُلُحن ما عؾمي وؾحر غلني. و 

حن الػؿٌغي  "الىظُكي حن الػؿٌغي واإلاضوي في بؾغاثُل. والػالنت بحن اإلاؿخٍى لكهم الػالنت بحن اإلاؿخٍى

 مً ؤن ًهىم همىطج واخض مً  واإلاضوي وجإزحر اإلاؿخىي الػؿٌغي في
ً
 وحػهُضا

ً
غملُت نىؼ الهغاع، ؤيثر جغيُبا

الاحخماع ؤلاؾغاثُلُىن بالىنىف غلى يجهها وقغخها. ولًٌ لػل الىماطج التي غغيها غلماء الؿُاؾت وغلماء 

 همىطج "الكبٌت ألامىُت" ؤيثر نضعة مً ؾحره غلى قهمها وقغخها. 

 

ت ألامً  مىظ جإؾِـ بؾغاثُل ؤزغج صاقُض بً ؾىعٍىن، ماؾـ بؾغاثُل الظي عؾم هظٍغ

نُمه وغً نىاهحن اللػبت قُه، التي ؤلاؾغاثُلُت وبلىعها، مجاُ ألامً غً الىظام الحؼبي ؤلاؾغاثُلي وغً 

جخم قحها اإلاؿاوماث والحلُى الىؾِ، وخؿم اجساط الهغاعاث باألؾلبُت. قهض ؤبػض بً ؾىعٍىن نًاًا ألامً 

 بكًل 
ً
ًاهذ، بُبُػت الحاُ، وؤًًا الهىمي غً ؤًضي الؿُاؾُحن ومىذ الهالخُت له ولهُاصة الجِل التي 

ت التي  للضقاع، مهغبت مىه ومدؿىبت غلُه وغلى خؼبه  ؤلاحغاءاث الهاهىهُت وؤلاصاٍع
ً
سظها بهكخه وػٍغا

ّ
اج

بكٍل غام. وبهُامه بظلَ ؤبػض بً ؾىعٍىن مجاُ ألامً الهىمي غً الؿُاؾُحن، لٌىه في الىنذ هكؿه 

قخذ الباب لهاصة الجِل لِـ للمؿاهمت مؿاهمت ؤؾاؾُت ومهمت في عؾم ؾُاؾت ألامً الهىمي قدؿب، 

، ألهه ال ًمًٌ قهل ألامً الهىمي ونًاًاه غً ؾُانها الؿُاس ي.وبهما للخضزل في ا
ً
 لؿُاؾت ؤًًا

 

                                                           
ئل قُكغ، الكبٌت ألامىُت... مهضع ؾبو طيغه، م.  – 62 . ويظلَ غمىهاثُل قالض، لػىت ألاصواث اإلاٌؿىعة.... مهضع ؾبو طيغه، 11 – 01اوعن بغاى وحبًر

.014 – 002م.   
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نًاًا ألامً اإلاهمت في الحٍىمت وفي  خغم بً ؾىعٍىن َُلت عثاؾخه للحٍىمت غلى غضم بدث 

 غً طلَ عؾم بً ؾىعٍىن ؾُاؾت ألامً الهىمي مؼ ناصة الجِل 
ً
لجىت الىػعاء لكاون ألامً. وغىيا

ًان ٌػهضها في "مُبسه" مؼ الػضًض مً حجرالاث حِكه. وبػض ؤلاؾغاثُلي في  الاحخماغاث ؾحر الغؾمُت التي 

ًان ٌػغيها غلى الحٍىمت للمىاقهت غلحها. ومىظ  بلىعة الهغاعاث اإلاخػلهت في ألامً الهىمي في "مُبسه"، 

 بػض حػاظم صوع الجِل ؤلاؾغاثُلي في غملُت نىؼ الهغاعاث التي جسو ألامً اله 1745الػام 
ً
ىمي غاما

سجض  ت َو آزغ. قاإلاجخمؼ ؤلاؾغاثُلي الظي ًدخل قُه ألامً ألاهمُت الههىي والظي ًهضؽ الهىة الػؿٌٍغ

ػخبر الجِل ؤلاؾغاثُلي اإلاػبر غجها وخامي الىحىص ؤلاؾغاثُلي، مىذ الكغغُت ، ؤو بلى لـ "زبراء ألامً " لها َو

ل،  ساط الهغاعاث في قإجها. وفي لغؾم ؾُاؾت ألا "زبراء الػىل" بلؿت هاعولض الؾٍى
ّ
مً الهىمي وويػها واج

، بمدٌ "زبراء ألامً"هظا الؿُام، باث مً الُبُعي ؤن جخهبل الىسب الؿُاؾُت اإلاضهُت التي ال جيخمي بلى 

 بعاصتها، ؤمغ جدُُضها غً نىؼ الهغاعاث في الهًاًا التي جسو ألامً الهىمي. 

 

اهسكاى نىة ألاخؼاب الٌبحرة وجدىلها بلى ؤخؼاب في مهابل جًاُئ صوع ألاخؼاب الؿُاؾُت و 

مخىّؾُت ؤو نؿحرة، ويثرة الاههؿاماث والاوكُاعاث قحها واهسكاى نُمتها ومٍاهتها، وجىحهها هدى جدهُو 

ً؛ غؼػ الجِل ؤلاؾغاثُلي مٍاهخه في اإلاجخمؼ وصوعه الحاؾم في نىؼ  مٍاؾب لهُاغاتها في الػهضًً ألازحًر

مً الهىمي. وؾاهمذ مجمىغت مً الػىامل في طلَ، ؤبغػها: مكاعيت ناصة الجِل الهغاعاث التي جسو ألا 

الكاغلت في الاحخماغاث التي جهىؼ قحها الهغاعاث، واخخٍاع الجِل اإلاػلىماث والهُئاث التي جهغؤ الىانؼ 

، وقؿل حجرالاث الجِل ويباع يباَه اإلاىانب الػلُا في الحٍىمت 
ً
م الهىمي ؤًًا وجكؿغه والخهٍى

ًاث الانخهاصًت، يظلَ قغى الحٌم الػؿٌغي اإلاباقغ و  الٌىِؿذ والحٌم اإلادلي والهُاع الػام والكغ

غاف  1745غلى اإلاىاَو الكلؿُُيُت اإلادخلت مىظ ؾىت  ومكاعيت يباع يباٍ الجِل في اإلاكاوياث مؼ ألَا

  .قاون ألامً الهىمي نىؽ الغؤي الػام وجإزحره فيالػغبُت اإلاسخلكت وصوعه اإلاهم في 

 


