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 :تــــــاإلالضم

ش املمغب ألاٌص ى في       الٍغن الخاؾق ـكغ في اظاع صعاؾت جاٍع

، جٍخط ي الضغوعة صعاؾت الصخهُاث الؿُاؾُت الاوعبُت التي 

زغ في عؾم ؾُاؾاث الضٕو ألاوعبُت ججاه 
َ
ؾاهمذ بكٓل أو با

ٍي بكٓل ـام، وبالص املمغب ألاٌص ى ـلى  مىعٍت الكمإ ألاوٍغ

 هامت  
ً
وحه الخهىم ، وٍض أصث بفض جلٔ الصخهُاث اصواعا

ت في جلٔ املىعٍت.في جدٍَُ مهالح الضٕو ألا   وعبُت الاؾخفماٍع

ضًّ )حىن صاعمىهض هاي( اخض ابغػ      ـُ  لخلٔ املفعُاث ، 
ً
وووٍا

عاهُت التي ؾاهمذ مؿاهمت واـلت في عؾم  الصخهُاث البًر

عاهُت ججاه املمغب الاٌص ى ـلى مضي ئخضي  الؿُاؾت البًر

َ لبالصه ظىإ جلٔ 1886-1845واعبفىن ؾىت)  ًٍ ( ، وٍض خ

اهجاػاث ِبحرة جمثلذ بىجاح صاعمىهض هاي بفٍض الؿىىاث 

عاهُت لؿىت  ت البًر عاهُا  1856املفاهضة الخجاٍع التي خٍٍذ لبًر

 مالُت ِبحرة مً زالٕ ئًجاص أؾىاً في بالص املمغب ألاٌص ى 
ً
اعباخا

عاهُت، واؾدثماع املىاص ألاولُت  لخهٍغي املىخجاث الهىاـُت البًر

عاهُا.  وجهضًغها ئلى بٍغ

غه ـلى شخهُت )حىن       ّان هضه هظه الضعاؾت الخفَّ لظلٔ 

عاهُا في املمغب   لبًر
ً
صاعمىهض هاي( وجدلُلها ، لٓىهه اؾخمغ ممثال

ّان )هاي( مً ـائلت امتهىذ  ألاٌص ى ظىإ جلٔ املضة ، وٍض 

ّان الؿُاؾت والضزٕى ئلى الؿلٔ الفؿْغي لؿ لت ، ئط  ىىاث ظٍى

عاهُت في املمغب)  للحٓىمت البًر
ً
ما 1844-1829والضه ٌىهال ( مَّ

طاهُت ججاه ئًالت جىن صاعمىهض هاي وصوعه ف  ي الؿُاؾت البًر

 1441-1481اإلاغغب ألاكص ى 

 *مىظع غبُض عضُىي   

 كلُت آلاصاب/جامػت طي كاع 

 اإلالخص  مػلىماث اإلالالت

ش اإلالالت : جاٍع عاهُت في املمغب الاٌص ى            في جىىُظ املخععاث البًر
ً
 ِبحرا

ً
ؾلغ هظا البدث الضىء ـلى شخهُت لبفذ صوعا

اث الٍىي الاوعبُت في املجإ الخجاعي ـلى املمغب، ، وىي  بضاًت الاعبفُىاث مً الٍغن الخاؾق ـكغ جؼاًضث مىاـػ

اصة حململها في املىعٍت لضمان مهالحها الاٌخهاصًت وحها ، وٓان  عاهُت  ٍػ  ـلى الحٓىمت البًر
ً
ّان لؼاما لظلٔ 

عاهُت في ق ازخُاعها ـلى  شخهُت حىن  ـلحها ازخُاع شخهُت ٌاصعة ـلى جىىُظ املخععاث البًر املىعٍت وٌى

عاهُت في  John Darmond Hay)صاعمىهض هاي ) الظي وحضث به الصخهُت املىاؾبت للحىاػ ـلى املهالح البًر

ن والضه 
َ
عاهُت وأل ل في املؿاهمت في عؾم الؿُاؾت البًر ّان لها باؿ ظٍى عاهُت  املىعٍت  ، لٓىهه ؾلُل أؾغة بٍغ

ضم زضماث ِبحرة للحٓىمت زضم الؿُا صاعمىهض هاي عاهُت في املمغب الاٌص ى بىؼُىت ٌىهلها الفام  ٌو ؾت البًر

عاهُت ـلى ابىه حىن الظي وحضث وُه  ق ازخُاع الحٓىمت البًر عاهُت ـلى مضي زمؿت ـكغ ؾىت، لظلٔ ٌو البًر

 ملإهالجه ولخبرجه إلِمإ ما بضأه والضه ، وبالىفل بٍي ًسضم امله
ً
عاهُت في الصخهُت املىاؾبت ووٍا الح البًر

( 
ً
 في جعىعاث ألاخضار الؿُاؾُت 1886-1845املىعٍت ظىإ ئخضي وأعبفحن ـاما

ً
 ِبحرا

ً
( ، لفب زاللها صوعا

 والاٌخهاصًت في املمغب الاٌص ى.
      

ش الاؾخالم:   28/11/2021 جاٍع

ش الخفضًل :   12/12/2021 جاٍع

ــــغ: ـــٕى اليــكــ   12/1/2022 ٌبــ

  19/7/2022 ـلى الىذ:مخىوغ 
   

  الكلماث اإلافخاخُت :

حىن صاعمىهض هاي، الؿُاؾت 

عاهُت، املمغب ألاٌص ى  .البًر
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عاهُت ججاه ئًالت املمغب ألاٌص ى   1886-1845حىن صاعمىهض هاي وصوعه في الؿُاؾت البًر

لخه لخىلي ئصاعة  أِؿبه زبره ؾُاؾُت ِبحرة حفلمها ـً والضه أهَّ

لت. عاهُت في املمغب لؿىىاث ظٍى  الٍىهلُت البًر

ض اٌخضذ ظبُفت الضعاؾت ـلى جٍؿُمها مٍضمت زمؿت     ٌو

إو املحىع ألإو والصة ) حىن صاعمىهض مداوع جلحها الخاجمت، جى

هاي( ووكاجه وبضاًت وكاظه الؿُاس ي ختى ونىله ئلى مىهب 

الٍىهلُت ، وُما جعًغ املحىع الثاوي الى الجهىص التي بظلها  )حىن 

عاهُت في املمغب  صاعمىهض هاي( في الحىاػ ـلى املهالح البًر

ؼ 1856-1850ألاٌص ى )
َّ
ـلى الضوع (، أما املحىع الثالث وٍض ِع

عاهُت إلنهاء الحغب ألاؾباهُت  الظي لفبه )هاي( في الىؾاظت البًر

(، وُما جىإو املحىع الغابق جضزل )هاي( في 1862-1859املمغبُت )

ختى ـام  1861الكإون الضازلُت للممغب ألاٌص ى زالٕ املضة 

وهى الفام الظي قهض نهاًت صوعه الؿُاس ي في املمغب بفض  1886

خٍاـض لْبر ؾىه ومغضه وهى ما جىاولىاه في املحىع اخالخه ـلى ال

 الخامـ.

ت، ًأحي في           واـخمض هظا البدث ـلى مهاصع ِثحرة ومخىـى

عاهُت املىحىصة في صاع  مٍضمتها مً خُث ألاهمُت الىزائَ  البًر

عاهُت بلىضن  املحىىؼاث الىظىُت بىػاعة الخاعحُت البًر

(National Archives foreign office  British-FO) ًـ 
ً
، وضال

عاهُا  الْخب الفغبُت واملفغبت ولفل مً أبغػها ِخاب )املمغب وبٍغ

(( للباخث املمغبي 1886-1856الفؽمى في الٍغن الخاؾق ـكغ)

زالض بً نمحر وهى ـباعة ـً أظغوخت صِخىعاه ميكىعة جخدضر 

ظلٔ ِخاب  عاهُت املمغبُت زالٕ جلٔ املضة ، ِو ـً الفالٌاث البًر

ت املمغبُت ختى ـام جا ش الفالٌاث إلاهجلحًز للٓاجب  1900ٍع

ن مإلىه 
ًّ
الاهٓلحزي  )ب ج عوحغػ( وهى ِخاب في لاًت ألاهمُت أل

عاهُت في ِخابخه، أما مظِغاث  اـخمض بكٓل ِبحر ـلى الىزائَ البًر

 Mrs.Brooks.L.A.E, Memoir of sir Gohnصاعمىهض هاي)

Drummond Hayحها في ِخابت املبدث ( وٍض اـخمض الباخث ـل

. ولحرها مً املهاصع التي صعحىاها في ٌائمت املهاصع.   ألإو

 :
ً
 والصجه ووشأجه وبضاًت وشاطه الؿُاس ي. -اوال

( في  Valencinneولض )حىن صاعمىهض هاي( بمضًىت والوؿحن)     

غان  ّان والضه غي طلٔ الفام ًماعؽ مهامه  1816خٍؼ ،ئط 

ت هىاُ بصحبت ـائلخه، وبفض جٍاـضه ـً الخضمت  الفؿٍْغ

ت  اؾخٍغث ألاؾغة بمضًىت أصهبىعك  ، ئط  (Edinburgh)الفؿٍْغ

ى )حىن( هىاُ بصحبت أزُه  )وغاهٔ  ٍَّ حفلُمه ألاولي   Frank)جل

غ هاوؽ ّاصًمُت قاِع ملضة زمـ ؾىىاث،   (Charter House)بأ

 ً اضُاث بخىى  ( 1)أجًٍ زاللها ماصة الٍغ

  1829نضع أمغ حفُحن والضه صاعمىهض هاي في ؾىت      
ً
ٌىهال

عاهُا في ظىجت ، لحر أنَّ )حىن( لم ًلخدَ بىالضه الظي   لبًر
ً
ـاما

عاهُا ملخابفت صعاؾخه التي أِملها بفض زالر  ل البٍاء في بٍغ وضَّ

،  1832ه )وغاهٔ( بىالضه بعىجت ـام ؾىىاث وألخدَ بغوٍت أزُ

زم بضأ ( 2)ئط حفلم زالٕ جلٔ املضة اللمخحن ألاؾباهُت والىغوؿُت 

 ـلى الْخابت 
ً
م اللمت الفغبُت التي أنبذ ٌاصعا

َّ
ًىحه اهخمامه لخفل

ت ، وبظلٔ  بها، وجغحمت بفض مً ههىنها ئلى اللمت إلاهجلحًز

 .(3)وضق ألاعضُت املىاؾبت للفمل الضبلىماس ي في البلضان الفغبُت 

الى ظىجت لاللخداً بىالضه وٓان  1838ؾاوغ )حىن( في ـام       

الظالـه ـً ٌغب ـلى البالص الفغبُت، والخفغه ـلى طلٔ وغنت 

ىض ـىصجه الى لىضن ـام     1839ـاصاتها وجٍالُضها ، ـو
ً
م ظلبا ٌضَّ

, للحهٕى ـلى مىهب Palmersto (4)) ئلى اللىعص باملغؾخىن)

ومً حاهبه واوَ (5)صبلىماس ي باخضي صٕو املكًغ الفغبي

  1840باملغؾخىن ـلى ظلبه ، ئط نضع أمغ حفُِىه ـام 
ً
مؿاـضا

ت  عاوي في مضًىت الاؾْىضٍع  .(6)للٍىهل البًر

عاهُا ودمحم ـلي في مهغ في نهاًت      لحر أنَّ ٌعق الفالٌاث بحن بٍغ

ت والخىحه  1840ـام  صوق )حىن صاعمىهض هاي( ئلى جُغ الاؾْىضٍع

عاوي  )بىؾىوي( ، (Bosoni) ئلى ئؾعىبٕى لُفمل مق الؿىحر البًر

وبفض وواة أبُه في مغاِل نهاًت ـام  1843ئط بٍي هىاُ ختى ـام 

,أمغ حفُحن ابىه (7)(  Aberdeen، أنضع اللىعص ابغصًً) 1844

ّاهىن الثاوي  عاهُا في املمغب ألاٌص ى في   لبًر
ً
 ـاما

ً
)حىن( ٍِىهال

ّاهىن  )1845 ، Jorge Canning )(8)، الؾُما وأنَّ اللىعص حىعج 

ّامل الضـم وإلاؾىاص في وػاعة ا م له  عاهُت ، بفض ٌضَّ لخاعحُت البًر
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عاهُت ججاه ئًالت املمغب ألاٌص ى   1886-1845حىن صاعمىهض هاي وصوعه في الؿُاؾت البًر

عاهُت  أن ػوصه بخفلُماث ناعمت هضوها الحىاػ ـلى املهالح البًر

غلُك أن الجضع أي فغصت جخاح " :في املمغب ألاٌص ى ، اط ٌإ له 

أمامك إلعؾاء صغائم الصضاكت بين ؾكان اإلاغغب وخكامه وبين 

 وفي ئطاع حػاملك م
ً
طاهُا الػظمى ، وغلُك أن ال جيس ى أبضا ؼ بٍغ

ه مً اإلامكً أن ًدين الىكذ الظي ًصبذ فُه 
َّ
اإلاغاعبت أه

طاوي بهظا الجؼء مً الػالم غلى مؿخىي غاٍل مً  الىفىط البًر

طاوي ، في خين وغلى الػكـ  ألاهمُت والىفؼ لصالح الخاج البًر

مً طلك فانَّ جمخؼ أًت صولت أجىبُت ازغي بىفىط أكىي ؾىف 

ط  كبيرة باإلاصالح البًر
ً
 .(9) "اهُتًلحم أضغاعا

ض ـمل )حىن صامىهض( وىع حؿلمه للمىهب ـلى صعاؾت       ٌو

املكاّل الؿُاؾُت والاٌخهاصًت والاحخماـُت التي ٌفاهحها املمغب، 

ّاهذ له زالٕ املضة الىاٌفت ) ( مؿاهماث مباقغة 1853-1845و

في خل بفض الٍضاًا الؿُاؾُت بحن مغاِل وبفض الضٕو 

بحن وغوؿا واملمغب بفض واٌفت )واصي ألاوعبُت ِىغوؿا ، ئط جىؾغ 

ت مكاّل (10)أؾلي( .وهجح في ئبغام مفاهضة بحن العغوحن لدؿٍى

ت  .(11) الحضوص املمغبُت الجؼائٍغ

ت  ثاهُا: جهىص صاعمىهض هاي للحفاظ غلى اإلاصالح الخجاٍع

طاهُت في اإلاغغب الاكص ى   1411-1410البًر

عاهُت في زمؿِىاث الٍغن الخاؾق ـكغ       أولذ الخاعحُت البًر

عاهُت مق املمغب  ت البًر  في جعىع املهالح الخجاٍع
ً
 ِبحرا

ً
اهخماما

ألاٌص ى , لظلٔ وحهذ ٌىهلها في مغاِل ) حىن صاعمىهض هاي( 

في ألاًام ألاولى لدؿىمه املىهب إلٌىاؿ الؿلعان املمغبي )مىالي 

عاهُحن في , بمىذ ( 12)ـبضالغخمً( ت للخجاع البًر امخُاػاث ججاٍع

ّاهىا مؿخاؤون مً  بالص املمغب ألاٌص ى , الؾُما وأنَّ الخجاع 

ت  ؾُاؾت الاخخٓاع التي اجبفتها املمغب للْثحر مً الؿلق الخجاٍع

 لخلٔ املفعُاث, بفث)حىن صاعمىهض هاي( عؾالت (13)
ً
، وووٍا

غ املمغبي )دمحم الخعُب ( ، أ بضي وحها الْثحر ئخخجاحُت الى الىٍػ

ت, جضمىذ:  مً املالخؽاث خٕى ؾُاؾت املمغب الخجاٍع

ت. -1  لُاب ٌىاهحن ٌاصعة وزابخت لضبغ املفامالث الخجاٍع

اؾخمغاع الفمل باالخخٓاعاث املمىىخت مً الؿلعان لبفض -2

 الصخهُاث املخىىظة واملحؿىبت ـلُه

 .(14)اعجىاؿ الغؾىم املىغوضت ـلى الهاصعاث والىاعصاث-3

لحر أنَّ الخعُب لم ًلخىذ الى جلٔ الاخخجاحاث، واؾخمغث       

ما أصي ئلى حفغض الخجاع  ت ، مَّ ت الاخخٓاٍع املمغب بؿُاؾتها الخجاٍع

عاهُحن في حبل ظاًع  الى زؿائغ ِبحرة هدُجت لخلٔ  (15) البًر

عاهُت خٕى  الؿُاؾت ، ئط جٍضمىا بكٓىي ئلى وػاعة الخاعحُت البًر

ا  (16)صة الغؾىم ـلى بضائفهم جلٔ الاخخٓاعاث وٍػ

عاوي اللىعص حىن      غ الخاعحُت البًر ومً حاهبه اؾخجاب وٍػ

غع في (17)( ا John Russellعاؾل )
َّ
قباط  27،لخلٔ الكٓاوي ، ٌو

صه  1853 ئعؾإ) حىن صاعمىن هاي( الى مٍغ الؿلعان بفض أن ػوَّ

ا )   في  ، ومما حاءQueen Victoria )(18)بغؾالت مً امللْت وْخىٍع

لً جأزظ مػك هضاًا ئلى الؿلطان حفلُماث )عاؾل( الى )هاي( : "

، وؾىف وػؼو طلك ئلى أنَّ الهضاًا ًدباصلها الاصضكاء، لِـ 

أولئك املخخلفين مؼ بػضهم كما هى الحال في الػالكاث 

, ِما خملذ (19)" اللائمت بين اهجلترا واإلاغغب لؿىء الحظ

 مً مالمذ لضب الحٓىمت
ً
عاهُت ،بؿب :ـضم  الغؾالت ِثحرا البًر

عاهُحن بفض الامخُاػاث  اؾخجابت املمغب بمىذ الخجاع البًر

ت ، ِما أبلن الؿلعان في هىـ الؿىت عوض الؿلعاث  الخجاٍع

عاهُا ٌبل الٍُام  عاهُت اؾخٍبإ أي ؾىحر ممغبي في بٍغ البًر

ه إللماء ؾُاؾت الاخخٓاع  .(20)باحغاءاث ؾٍغ

م الؿلعان ووػعاؤه بل اؾخمغ وعلم جلٔ الخدظًغاث  لم يهخ     

ت، ئط ئنَّ بفض الخجاع املماعبت اٌىفىا  بؿُاؾخه الاخخٓاٍع

عاهُا جبدث ـً مهالحها  الؿلعان مىالي ـبضالغخمً أنَّ بٍغ

الخانت وإنَّ اٌتراخاث  )حىن صاعمىن هاي( إلنالح ألاوضاؿ 

الاٌخهاصًت في املمغب ئهما هضوذ ئلى الخٍلُل مً مضازُل 

عاهُحن الحٓىمت واػص  . (21)ًاص زغاء الخجاع البًر

ومً حاهبه لم ًُأؽ )حىن صاعمىن هاي( مً ئٌىاؿ الحٓىمت      

ت والٍبٕى بالىهائذ  املمغبُت للخسلي ـً ؾُاؾتها الاخخٓاٍع

عاهُت ، وبفض زالزت أقهغ مً عؾالخه ألاولى  بفث عؾالت  البًر
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غ املمغبي ابً الخعُب في  غان  29أزغي ئلى الىٍػ , خإو  1853خٍؼ

زاللها مهاحمت املفاعضحن ملٍترخاجه ، وبضأ عؾالخه  بالخباهي 

عاهُت ، ئط ٌإ "  وال جسفى غلُكم غظمت بفؽمت الخجاعة البًر

ه 
َّ
 ، فاه

ً
 وزاعجا

ً
ججاعة جيؿىا)بضائػىا( لكل الاًاالث صازال

ما  ضزل مً مغس ى واخض مً بين مغاس ي جيؿىا أكثر مَّ ًسغج ٍو

سغج مً جمُؼ مغاس  , ِما ( 22) ي هظه ؤلاًالت في الؿىت"ًضزل ٍو

لهم  وانل )هاي( مهاحمخه ملفاعضُه مً الخجاع املماعبت وخمَّ

املؿإولُت املباقغة ـً ّل املكاّل التي حفاوي مجها الخجاعة 

أنَّ ‘, ومً املالخؾ هىا  (23)املمغبُت ، وبٍُت املجاالث املغجبعت بها

عاهُا مهغه ـلى صوق املمغب ألاٌص ى ئلى ئخض ار حمُحراث بٍغ

ت . ت في ؾُاؾتها الخجاٍع  حظٍع
عاهُت الازحرة بضاللها ـلى الحٓىمت      وألٍذ التهضًضاث البًر

ئلى مىاجدت  1854املمغبُت ، وٍض اضعغ )دمحم الخعُب( في ؾىت 

عاهُحن املخفلٍت  الؿلعان )مىالي ـبضالغخمً( بمعالب البًر

غ الخجاعة املمغبُت ، ئط لم ًمغ ئال قهغ واخض ـلى لٍاء)حىن  بخدٍغ

، ختى أبضي الؿلعان املمغبي صاعمىهض هاي( مق )الخعُب( 

مىاوٍخه ـلى ئلماء الاخخٓاعاث ـلى بفض الؿلق مثل الكاي 

عاهُحن لخهضًغها ئلى حمُق  والبن، وإـعاء امخُاػاث للخجاع البًر

بضو أنَّ )حىن صاعمىهض هاي( (24)أهداء املمغب ألاٌص ى  , ٍو

اؾخعاؿ أن ًىتزؿ جىاػالث مً الؿلعان املمغبي لهالح الخجاع 

ع ث هظه الخعىة بالمت ألاهمُت في مؿاع املعالبت البًر ضَّ ـُ اهُحن ، و

عاهُت في  غ الخجاعة البًر بالحهٕى ـلى امخُاػاث أِثر أهمُت لخعٍى

 هظه البالص.

ولم ًْخي )حىن صاعمىهض هاي ( بهظا الامخُاػ ، بل ؾعى الى       

عاهُت في املمغب ألاٌص ى , والؾُما أنَّ  جىؾُق الامخُاػاث البًر

هخه بمىاجدت الؿلعان املمغبي بضغوعة الحٓ عاهُت وحَّ ىمت البًر

ت الؿابٍت مً زالٕ ـٍض اجىاٌُت  حفضًل الاجىاٌُاث الخجاٍع

غ الفالٌاث بحن   لخعٍى
ً
 ٌاهىهُا

ً
ت حضًضة جٓىن أؾاؾا ججاٍع

 .(25) البلضًً

 1853وووٍا لظلٔ انهمٔ )حىن صاعمىهض هاي( في أوازغ ـام      

عاهُا واملمغب ألاٌص ى  في ئـضاص مكغوؿ مفاهضجحن بحن بٍغ

ت وألازغي مفاهضة ـامت ، وفي الؿُاً طاجه  اخضهما ججاٍع

عاهُت حفلُماتها الى ) حىن صاعمىهض  أنضعث وػاعة الخاعحُت البًر

بالخدُغ ملٍابلت الؿلعان  1854هاي( في اوازغ قهغ قباط 

ت بفض أن واوٍذ الحٓىمت  املمغبي ، وخثُه ـلى ـٍض مفاهضة ججاٍع

ّان ٌض أزظهما )هاي( في البر  ًعاهُت ـلى مكغوؿ املفاهضجحن التي 

ذ ؾابَ  .(26)ٌو

 لخلٔ الخفلُماث اؾخفض)حىن صاعمىهض هاي( للؿىغ      
ً
وجىىُظا

غ  صه وٍػ ئلى مٍغ الؿلعان في مغاِل ، والؾُما بفض أن ػوَّ

عاوي اللىعص ِالبخىن   14بْخاب في  (Lord Clapton)الخاعحُت البًر

ً الثاوي  ُق 1854حكٍغ مىده وُه بفض الهالخُاث لدؿهُل جٌى

املفاهضة , ئط حاء في طلٔ الْخاب )ئطا ما صـذ الحاحت ئلى ئهىاً 

مئاث الجىحهاث باإلضاوت ئلى هضاًا مً أي هىؿ بهضه جسعي 

ض ـلى زمؿمائت  ىا لً وفترض ـلى ئهىاً ما ًٍؼ املهاـب، ألهَّ

ّاهذ (27)حىُه في هظا الهضص(  عاهُت  ، ًبضو ان الحٓىمت البًر

عاهُا.   مهخمت بفٍض جلٔ الاجىاٌُت لىائضتها الاٌخهاصًت الْبحرة لبًر

ونل)حىن صاعمىهض هاي(  ئلى مغاِل وأخـ  1855وفي أطاع      

أنَّ الؿلعاث املمغبُت لم تهخم باؾخٍباله ، ئط لم ًأِث الؾخٍباله 

 مً الحغؽ  لضي صزىله ئلى املضًىت أِثر مً زماهحن
ً
 بضال

ً
واعؾا

ق  نفىبت ـٍض مفاهضة ًضمً وحها  الؿلعاوي املفخاص، لظلٔ جٌى

عاهُت في املمغب ألاٌص ى ، والؾُما أنَّ الٍىهل  املهالح البًر

ّان ٌفمل ضض الؿُاؾت  ٍي(  املمغبي في حبل ظاًع )دمحم الؼٍع

عاهُت الهاصوت ئلى ئحغاء ئنالخاث في املمغب مً زالٕ ـٍض  البًر

ّان مً املؿخىُضًً مً هؽام جلٔ ا ٍي( هىؿه  ملفاهضة، ألنَّ )الؼٍع

ق أن ٌكحر ـلى الؿلعان املمغبي  ّان مً املخٌى الاخخٓاعاث ،لظلٔ 

عاهُت الهاصوت ئلى ئخضار حمُحراث في  ىؾ ـلى املٍترخاث البًر الخدُّ

ت للممغب   (28)الؿُاؾت الخجاٍع

ّاهىن       م ) حىن صاعمىىص هاي( في   1855الإو ومً حاهبه ٌضَّ

عؾالت الى الؿلعان املمغبي )مىالي ـبضالغخمً( مً امللْت 
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ا( ّاهذ ؾفُضة بمىده )وُْخىٍع عاهُت  ، وأزبره أنَّ امللْت البًر

ّامل الهالخُاث للخىاوض، وأبضي الؿلعان مىاوٍخه ـلى 

غ)دمحم الهىاع(  عاهُت بْخاب الى الىٍػ جٍضًم معالب الحٓىمت البًر

ض اؾخجاب )هاي( لعلب الؿلعان، لضعاؾتها والغص ـلحها  ، ٌو

غ املمغبي لالظالؿ ـلحها ض مظِغجحن مىىهلخحن ٌضمهما ئلى الىٍػ ّـَ  وأ

 لىؽام الاخخٓاع  (29)
ً
 قضًضا

ً
، وجضمىذ املظِغة ألاولى ، اهخٍاصا

ض )حىن صاعمىهض هاي(  ّـَ املفمٕى به في بالص املمغب ألاٌص ى ، ئط 

في البالص ، وٍض حاء  هظا الىؽام أخض أؾباب الخسلي الاٌخهاصي

وألنَّ الكىطغصاث ))هظام الاخخكاعاث(( ًظهغ في جلٔ املظِغة "

منهم في الؿىين ألاولى إلاً ال ججغبه له وال جأمل ، ئنَّ طلك فُه 

الفىائض لبِذ اإلاال ،ولكً جلك الفىائض ال جضوم وكل مً ٌشكغ 

الكىطغصاث ومثلهم  لؿُضها كاجلين أنَّ مً طلك الىفؼ لبِذ 

هم ال ًطلػىن ؾُضها بضػف الؿىق مً اإلاؿاكين اإلا ال ، فانَّ

ػِشىن مً طلك ، والف أهاؽ ًضزل  الظًً كاهىا ًلاجلىن َو

غلى أًضيهم لبِذ اإلاال غشغة مً طل واخض ، هى أفضل ألف 

مً غىض واخض ، والظي خصل منهم في هظِه الؿىين هى ضػف 

إفؿاص الخجاعة واملحبت بين ا لىاؽ" الغغُت وجكؿير الىاطغ و
(30). 

ىع هؽام      )حىن صاعمىهض هاي( نَّ خطح مً جلٔ املظِغة  أنَّ ٍو

ه ؾبب ئوخٍاع ـضص ِبحر مً الضفىاء في املمغب مً  الاخخٓاع بأهَّ

زالٕ جْضٌـ ألامىإ ـىض وئت مفُىت، ئط ـض طلٔ وُه مساظغ 

ّاث الخمغص التي ٌض  ِبحرة ـلى هؽام الضولت مً زالٕ الثىعاث وخغ

 جدهل ضض الؿلعان بؿب ؾىء ألاوضاؿ الاٌخهاصًت في البالص.

حها أما املظِغة الثاهُت , وٍض ظالب )حىن صاعمىهض هاي( و    

ُت ـلى الؿلق والبضائق التي ًجلبها  جسىُض الغؾىم الْمِغ

عاهُحن الى بالص املمغب الاٌص ى ، ئط أزاع في املظِغة  الخجاع البًر

ُت ـلى  الؿلبُاث الْثحرة التي ًسلىها اعجىاؿ الغؾىم الجمِغ

ها مً الفىامل املخبفت ـلى مماعؾت  الامىإ الىٍضًت للممغب ، وإنَّ

ب , وهصح في مظِغجه الؿلعاث املمغبُت بخسىُض جلٔ  التهٍغ

ب ،وضال  ٍت الىاجحت للٍضاء ـلى التهٍغ الغؾىم بىنىهما العٍغ

ـً حكضًض الحغاؾت ـلى الؿىاخل وحفُحن مىؼىحن مسلهحن 
(31). 

ِما ظالب )حىن صاعمىهض هاي( ، في املظِغة الثالثت  الؿماح      

عاهُحن ، بخهضًغ ٌىاول مً املاقُت )ال ثحران( ئلى للخجاع البًر

عاهُت في حبل ظاًع ، ئط أِض للؿلعان )مىالي  الحامُت البًر

ـبضالغخمً( أنَّ الؿالظحن املماعبت الؿابٍىن ؾمدىا للخجاع 

عاهُحن بخهضًغ ألىي عأؽ مً الثحران مً مغس ى جعىان  البًر

 
ً
االث ـً ّل عأؽ ، وسحمىا أًضا وظىجت مٍابل زمـ ٍع

اث اؾخثىائ ُت مٍابل عؾىم مىسىضت بخهضًغ ـضص ئضافي في أٌو

فَىى مً الغؾىم
ُ
 ح
ً
 للؿلعان أنَّ ِخابت جلٔ  (32)وأخُاها

ً
ضا ، مِإ

املظِغجحن اؾخمضهما مً صعاؾت أـضها ـلماء الاٌخهاص 

ّاهىا الؿبب في ئنالح ألاوضاؿ الاٌخهاصًت  عاهُىن ، الظًً  البًر

ٍذ  عاهُا ولحرها مً البلضان ألاوعبُت التي ظبَّ والاحخماـُت في بٍغ

 (.33)ٔ الؿُاؾت الاٌخهاصًتجل

وزخم)حىن صاعمىهض هاي( جلٔ املظِغجحن بتهضًضه بفضم      

عاهُا له في خالت وكىب أػمت بحن املمغب ووغوؿا التي  مؿاهضة بٍغ

، وبالغلم (34)باجذ ـلى مٍغبت مً الحضوص املمغبُت بفض اخخاللها 

مً الحاح )حىن صاعمىهض هاي( في جلٔ املعلبحن ، لحر أنَّ 

ّاهذ جماظل في الاؾخجابت لخلٔ املعالُب ولحر  الؿلعاث املمغبُت 

 لخلٔ املظِغجحن ، وأمام 
ً
عالبت في ئحغاء ئنالخاث اٌخهاصًت ووٍا

خالت الالمباالة ملعالبه وظٕى اهخؽاعه في مغاِل ، عاؾل )هاي( 

غ املمغبي )دمحم الهىاع( في  ، ـبر وحها ـً  1855هِؿان  3الىٍػ

ه ال بض مً الغص  اؾدُائه الكضًض مً طلٔ الخهغه وأـلً له أهَّ

 .(35)بىضىح ـلى جلٔ املعالب

غ           ختى ونله عص الىٍػ
ً
ولم ًيخؽغ)حىن صاعمىىص هاي( ِثحرا

ش  , والظي ظالب  1855هِؿان  5)الهىاع( ـلى جلٔ الغؾالت بخاٍع

ذ لضعاؾت معالب الحٓىمت   مً الٌى
ً
ضا بمىذ الجاهب املمغبي مٍؼ

عاهُت ال ما أزاع السخغ الكضًض لضي البًر ىاعصة في املظِغجحن ، مَّ

عاوي اللىعص ِالعهضون) غ الخاعحُت البًر  الى وٍػ
ً
 )هاي( واعؾل ِخابا

(Clarendon أِض وحها أنَّ هىاُ بفض الىئاث  1855هِؿان  6في ،
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ّاهىا  ٍي( ولحره  املىخىفت مً ؾُاؾت الاخخٓاع مً أمثإ )الؼٍع

 .(36)الاجىاٌُت ًضبغون املٓائض ألوكإ مكغوؿ

عاهُت  في الْخاب الظي       وفي لضىن طلٔ  حاء عص الحٓىمت البًر

غ )الهىاع( في   1855هِؿان  9أعؾله)حىن صاعمىهض هاي( ئلى الىٍػ

عاهُت واؾدُاءها مً خالت املماظلت  أِض وُه ٌلَ الحٓىمت البًر

 
ً
دا  نٍغ

ً
َ عصا

َّ
ص بمماصعة مغاِل والفىصة ئلى ظىجت اطا لم ًخل  وهضَّ

غ مىىض لبدث مكغوؿ  3ـلى ظلبه زالٕ  اًام وحفُحن وٍػ

, ومً حاهبه اؾخجاب (37)املفاهضة املٍترخت بحن الجاهبحن

عاوي  الؿلعان )مىالي ـبضالغخمً( جدذ وظأة التهضًض البًر

ت وؾُاؾُت مق   ئلى املىاوٍت ـلى ـٍض مفاهضة ججاٍع
ً
مضعغا

عاهُت , واـغب ـً خؿً هِخه ـلى طلٔ ، اط واوَ  الحٓىمت البًر

عاهُحن بكغاء ألي وزمؿمائت عأؽ مً  ـلى الؿماح للخجاع البًر

 ً عاهُت في حبل ظاع  .(38)الثحران وجهضًغها ئلى الحامُت البًر

غ املمغبي )دمحم الهىاع(  1855هِؿان 12وفي      َض لٍاء بحن الىٍػ ٍِ
ـُ

و)حىن صاعمىهض هاي( في مغاِل للخباخث في قأن الاجىاٌُت 

العغوحن , اط بضأ ألازحر ّلمخه زالٕ الاحخماؿ  املؼمق ـٍضها بحن

ئلى إلاقاعة لفىاٌب مماصعجه مغاِل صون الاؾخجابت لغلباث 

عاهُا، وأنَّ طلٔ مً قأهه أن ًإصي ئلى اجساط الحٓىمت  بٍغ

عاهُت ئحغاءاث قضًضة ججاه مغاِل بضو مً هظا  (39)البًر , ٍو

غ املمغبي بف ه للىٍػ ضم عوض أي الْالم  أنَّ )هاي( أعاص الخىٍى

ّاهذ الفىاٌب وزُمه. عاوي أزىاء املباخثاث ،وإال   معلب بٍغ

طاهُت  اإلاغغبُت  –صوع صاعمىهض هاي في غلض الاجفاكُت البًر

1411: 

بفض طلٔ الاحخماؿ , حغث ـضة لٍاءاث بحن الجاهبحن في بضاًت     

م  1856قباط 
َّ
ض اهؽ بمفضٕ احخماـحن أو زالزت في ّل أؾبىؿ ، ٌو

عان )دمحم الخعُب( ئلى جلٔ الاحخماـاث لخبرجه في مؿدكاع الؿل

م)حىن صاعمىهض هاي( ـضث (40)الخىاوض  ،ومً حاهبه  ٌضَّ

ض جىإو ممثال  مؿىصاث مً الاجىاٌُت ئلى الىوض املمغبي ، ٌو

العغوحن بالضعاؾت والخدلُل ّل بىض ـلى خضه ختى ًخم ٌبىله أو 

 في ظغح 
ً
ا ّان )هاي( باـع ض  جلٔ البىىص، عوضه أو حفضًله ، ٌو

ً مً ئٌىاؿ )دمحم الخعُب( ـلى املىاوٍت ـلى مفؽم 
َّ
وخمْ

بىىصها، وختى ًضمً )هاي( ـضم جغاحق )الخعُب( والىوض 

ُق ـلى هىامل مؿىصة  املىاوض ـً جلٔ املىاوٍت ، ألؼمه الخٌى

 ( .41) الاجىاٌُت

ّان      لحر أنَّ )دمحم الخعُب( ، واؾخجابت ألوامغ الؿلعان 

ذ املىاوٍت املبضئُت  خٍغها ـلى أن ًضُي أمام ّل قغط جمَّ

ـلُه ـباعة )الخعُب ًىاوَ ـلى هظا الكغط ئطا ما ٌبله 

 . (42)الؿلعان ( 

ت للىٍاف في        وفي لضىن طلٔ  جغَِّؼث أهم الىٍاط املىضـى

ت  ـلى ٌضُت الغؾىم الىاحب أصاؤها ـلى بىىص الاجىاٌُت الخجا ٍع

الهاصعاث والىاعصاث ، ئط اٌترح )حىن صاعمىهض هاي( وُما ًخفلَ 

بالىاعصاث ، ئٌغاع حفمُم عؾم مىخض حؿاوي ٌُمخه زمؿت باملئت 

عاهُحن اؾخحراصها ئلى 5) %( ـلى البضائق التي ًمًْ للخجاع البًر

هظا الاٌتراح ألنَّ املغاس ي املمغبُت ، لحر ئنَّ )الخعُب( عوض 

ّاهذ جخجاوػ ) %( ، وبفض مىاٌكاث خاصة  عوض ) 10الغؾىم 

هاي( أن جٓىن الغؾىم املىخضة ـلى البضائق املؿخىعصة ـكغة 

باملئت، وجم ئعحاؿ املىاوٍت ـلى هظا البىض ئلى ونٕى حفلُماث 

 .(43)الؿلعان في هظا الكأن 

ي( الفمل أما بسهىم مؿألت الهاصعاث ، وٍض اٌترح )ها      

ىت مىخضة جٓىن ٌُمتها   لخفٍغ
ً
% ، لًْ )الخعُب( عوض 10ووٍا

ا بلمذ الؿلعان 
َّ
 ان الؿلعان ؾحروضه ، ومل

ً
ضا هظا الاٌتراح مِى

هخائج املىاوضاث ، أبضي اـتراضاث ِثحرة زانت وُما ًخفلَ 

ها جضغ باملهالح املمغبُت    .(44)بغؾىم الهاصعاث والىاعصاث ، ألنَّ

أبلن )الخعُب( اـتراضاث الؿلعان ئلى)حىن  ومً حاهبه      

بر ألازحر أؾىه الفمَُ لفضم  1855صاعمىهض هاي( في اب  ، وفَّ

مىاوٍت مغاِل ـلى جلٔ املٍترخاث، زم ِخب عؾالت وبفثها ئلى 

ه لى لم ًصاصق )دمحم الخعُب(  حاء وحها:" 
َّ
غلَي ألان أن أغلً أه

ت ،  للصُاغت التي  غلى الاجفاكُت الػامت واإلاػاهضة الخجاٍع
ً
وفلا

خضصث بها الشغوط وبالشكل الظي جم اكتراخها ، فؿىف أجسلى 

غً كل الخىاػالث التي كضمتها ، واطا لم ًخم اجباع هصُدخىا 
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الىصًت ، فُكىن لىا الحم في الخأكُض ، وؾىف اؤكض غلى 

الخىفُظ والخطبُم الحغفي للشغوط الحالُت مهما كاهذ 

اكبها غلى الحكىمت اإلاغغب  .(45)"ُتغى

عاهُت أعاصث         ومً املالخؾ في جلٔ الغؾالت أنَّ الحٓىمت البًر

صث مغاِل  ـٍض املفاهضة بأي قٓل مً ألاقٓإ ، لظلٔ هضًّ

ت ئطا لؼم ألامغ للحىاػ ـلى مهالحها  باؾخسضام الٍىة الفؿٍْغ

ت في املىعٍت .   الخجاٍع

ع عص الؿلعان ـلى          ىضما خإو الخعُب أن ًبرَّ املٍترخاث ـو

عاهُت بالغوض ، أحابه ) حىن صاعمىهض هاي( بٍىله "  للض البًر

الخظذ بكامل ألاس ى ، زالل ؤلاخضي غشغة ؾىت التي مثبذ 

ه كلما عفضذ 
َّ
طاهُت في اإلاغغب ، أه فيها جاللت اإلالكت البًر

عغمذ الحكىمت اإلاغغبُت 
ُ
افلت غلى كبىل هصائحي ، ئال وأ اإلاى

 غير في نهاًت اإلاطاف ئلى الغضى 
ً
ر جدذ ؤلاكغاه عضىزا

 . (46)"مشغف

عاهُت ئلى الؿلعان         ىضما ونلذ تهضًضاث الحٓىمت البًر ـو

عاهُت،  بٕى الكغوط البًر  ـلى املىاوٍت ٌو
ً
املمغبي اضعغ مْغها

غه )الخعُب( حاء وحها "  خب عؾالت ئلى وٍػ فلض وصلىا كخابك في ِو

ه الفىهصى أمغ الشغوط ،وغغفىا ما فُه، وغلمىا ما غؼم غلُ

)اللىصل( ئن لم ًكً لها كبىل، كما غلمىا ما جلاؾُه مػه وما 

جخجغع مً كصص في هظه ألامىع أخؿً هللا غىهك ، وكض جأإلاىا 

 وكض صغذ الضغوعة 
ً
با جلك الشغوط كلها فألفُِىا أمغها كٍغ

،ِما بفث عؾالت زاهُت (47)"  للمؿاغضة غليها لصالح اإلاؿلمين

 اـخبرث ألامت ئلى) حىن صاعمىهض هاي
ً
ي صوما ( حاء وحها " ئهنَّ

ّاهذ ظبُفت املكاّل  ه مهما   للممغب ، وإهَّ
ً
 نضًٍا

ً
عاهُت بلضا البًر

ضم  تها ، ـو الٍائمت بُجها وبحن املمغب وؿُٓىن مً الؿهل حؿٍى

ما  ٌعق الفالٌاث الىصًت مفها ختى لى جعلب ألامغ الخىإػ أِثر مَّ

لها  جم جٍضًمه لها ختى طلٔ الححن ، وإنَّ  تراضاث التي سجَّ الـا

عاهُا وإهما للحاحت  الجاهب املمغبي لم جًْ ولُضة سخغ ضض بٍغ

عاهُت  للمكاوعاث ، وأصـى للحىاػ ـلى الهضاٌت املمغبُت البًر

 .( 48)وججضًضها" 

ت ومفاهضة الهلح        ق الؿلعان املمغبي ـلى الاجىاٌُت الخجاٍع
َّ
ٌو

عاهُا في  ّاهذ ّل بىىصها جهب  1856ّاهىن الثاوي  9مق بٍغ ، ئط 

ـذ ألازحرة أنَّ هظِه املفاهضة هي  ض اصَّ عاهُا ، ٌو في نالح بٍغ

ت والؿُاؾُت بحن البلضًً، وأهم ما حاء في  لحىؾ املهالح الخجاٍع

 بىىص هظِه الاجىاٌُت :

ت بحن ئًالت ؾلعان  ت مدؿاٍو البىض ألإو : جٓىن الفملُاث الخجاٍع

عاهُا الفؽمى ،  عاهُحن خَ الؿًْ مغاِل وبحن بٍغ وللخجاع البًر

 والبُق والكغاء في حمُق مغاس ي ؾلعان مغاِل صون أمض مدضوص.

البىض الثاوي : ًخفهض ؾلعان مغاِل بالماء حمُق الاخخٓاعاث 

 املىغوضت ـلى مفامالث البُق والكغاء 

ُت ـلى الؿلق املفغوضت  بت لحر قـغ ىغض ضٍغ
ُ
البىض الثالث : ال ج

اًا باألؾىاً، وال لغامت  وال ما قابه طلٔ ـلى أي اخض مً الـغ

عاهُحن في مغاِل .  البًر

ت في الفمل في  عاهُحن معلَ الحٍغ اًا البًر البىض الغابق : للـغ

ُل بالىُابت   .(49)مغاِل أو الخِى

ت مً الامخُاػاث التي        ِما جضمىذ البىىص ألازغي مجمـى

عاهُا في املىاوئ املمغبُت مٍابل الخ فهض بدماًتها خهلذ ـلحها بٍغ

خضاءاث الخاعحُت ، وفي  مذ  1856ّاهىن الإو  9مً الـا جَّ

ع صزٕى بىىصها خحز  املهاصٌت ـلى املفاهضة بكٓل نهائي ، وجٍغَّ

  (50)1857ّاهىن الثاوي  10الخىىُظ في 

)حىن صاعمىهض هاي( هجح        ضم ًمًْ الٍٕى  ئنَّ ٍَّ ومً زالٕ ما ج

ؾها ـلى الجاهب املمغبي مً بضهائه وخىْخه الؿُاؾُت التي ماع 

زالٕ وؾائل الترلُب والترهُب والتهضًض باؾخسضام الٍىة  

عاهُت ،  باحباع ؾلعان مغاِل ـلى الغضىر للمعالب البًر

عاهُت املمغبُت في مغخلت حضًضة  وبظلٔ صزلذ الفالٌاث البًر

عاهُا  ؿخسضم وحها ههىم ٌاهىهُت ، ججحز لبًر
ُ
وأنبدذ ح

ئطا عوضذ مغاِل جىىُظ املفاهضة ،  الخدُغ باؾخسضام الٍىة

ت في الفضًض مً  ما حفل ألازحرة ـاحؼة ـً الخهغه بدٍغ مَّ

 املجاالث الؿُاؾُت والاٌخهاصًت.
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طاهُت ألنهاء  ثالثا: صوع جىن صاعمىهض هاي في الىؾاطت البًر

  1410-1411الحغب الاؾباهُت اإلاغغبُت 

ـاهذ ئؾباهُا مً خضور أػماث ؾُاؾُت واٌخهاصًت في        

مىخهي الٍغن الخاؾق ـكغ ، ألؾباب ـضًضة مجها ضفي مٓاهتها 

ـلى الهفُض الضولي ، وزؿاعتها ملؿخفمغاتها في ما وعاء البداع، 

ً مً 
َّ
ت جخمْ  ـجن اوخٍاصها ألي ٌاـضة نىاـُت أو ججاٍع

ً
وضال

 .(51)اصًت املخالخٍت زاللها مً ججاوػ أػماتها الاٌخه

وووٍا لخلٔ املفعُاث خاولذ ئؾباهُا الخىؾق والاؾخفماع في       

ٍي وبالخدضًض في املمغب ألاٌص ى ،  مىعٍت الكمإ ألاوٍغ

ض زؿائغها، وجدؿحن الحالت الاٌخهاصًت في صازل  لخفٍى

–جضهىع الفالٌاث ألاؾباهُت  1858ئؾباهُا ، ئط قهض ـام 

الحٓىمت إلاؾباهُت الخىؾق في مىعٍتي  املمغبُت ؛ بؿبب مداوالث

)ؾبخه وملُلُه ( ، بحجت مهاحمتها الحامُت إلاؾباهُت ، ئط ٌامذ 

بالىفل بالهجىم ـلى ؾىُىت ئؾباهُت ـلى  بفض الٍبائل املمغبُت

ض  الؿىاخل املمغبُت ونهبها مما صوق ئؾباهُا ئلى معالبتها بالخفٍى

عالب إلاؾباهُت ، واضعغث الحٓىمت املمغبُت الى الغضىر للم

عاهُا  .(52)بضمغ وإلحاح مً بٍغ

 بحن العغوحن ، ـلى أزغ        
ً
وفي لضىن طلٔ ـاص الخىجغ مجضصا

بالخىؾق في مىعٍت )ٌلفُت  1859ٌُام الٍىاث إلاؾباهُت في ؾىت 

ما أصي ئلى  (، ومهاصعة ؾالح الٍبائل املمغبُت في املىعٍت ، مَّ

ت والٍىاث إلاؾباهُت خضور جهاصم بحن عحإ الٍبائل املمغبُ

أؾىغ ـً ازخعاه ـضص مً الجىىص إلاؾبان ، ومً حاهبها عأث 

 ؛ ألنَّ 
ً
ت الجزاؿ ؾلمُا عاهُت ضغوعة الخضزل وحؿٍى الحٓىمت البًر

جلٔ ألاخضار جإزغ ـلى مهالحها الاٌخهاصًت في بالص املمغب 

عاهُت ئلى ؾىحرها  (53)ألاٌص ى  لظلٔ أعؾلذ الخاعحُت البًر
ً
، وووٍا

غب)حىن صاعمىهض هاي( بالخضزل ، وٍام ألازحر بلٍاءاث باملم

غ املمغبي )دمحم الخعُب( مً  ومكاوعاث ـضًضة في ظىجت مق الىٍػ

أحل صعاؾت املعالب إلاؾباهُت لحل الجزاؿ ، ِما اٌترح ـلى 

ت ونىها باملالئمت  الجاهبحن إلاؾباوي واملمغبي  اٌامت حؿٍى

مىذ ، ئٌامت مىعٍت ـاػلت ال ٌؿلْها أي مً العغوحن بحن  جضَّ

الحهىن الاؾباهُت ، وزغ الحضوص املمغبُت ، واٌامت صاع للحغاؽ 

امللٓي بحن الجاهبحن ـلى أن ًٓىن الٍائض مً ظىجت لدؿهُل 

ه ٌضم  حفامله مق إلاؾبان ، وبالخالي لً ٌكفغ الجاهب املمغبي أهَّ

ذ هىؿه جخفهض الحٓىمت  جىاػالث ـلى أعض الىاٌق ، وفي الٌى

ت بىخذ املجإ أمام الخجاعة الؿاخلُت للٍبائل املمغبُت ألاؾباهُ

 .(54)للمغوع ـبر مىعٍت )ملُلُت( املحخلت مً ٌبل أؾباهُا

 1859لحر أنَّ الحٓىمت إلاؾباهُت عوضذ جلٔ املٍترخاث في اب      

ّاهذ  ذ الظي واوَ ـلحها الجاهب املمغبي ؛ ألنَّ ئؾباهُا  ، في الٌى

ض جدٍَُ أِبر ٌضع مً امل ٓاؾب ـلى خؿاب املمغب، مؿخملت جٍغ

ضفي الؿلعان والحٓىمت املمغبُت ، وبالغلم مً الجهىص 

ىان  ض بِى عاوي في مضٍع والضبلىماؾُت التي بظلها الؿىحر البًر

(Buchanan) ، ـً حهىص ) حىن صاعمىهض هاي( في ظىجت 
ً
، وضال

ّاهذ مخمؿْت بسُاع الحغب ، لظلٔ ظالب ) هاي(  ئال أنَّ اؾباهُا 

عاهُت في حبل ظاًع ئعؾإ مغاِب خغبُت الى مً ا ت البًر لبدٍغ

عاهُحن في خالت اٌضام اؾباهُا ـلى  اًا البًر مُاه ظىجت لحماًت الـغ

 . (55)مهاحمت  املىاوئ املمغبُت 

وفي الؿُاً طاجه  ظلب) حىن صاعمىهض هاي( مً خٓىمخه        

ئعؾإ جدظًغ للحٓىمت إلاؾباهُت مً زعىعة الؿُاؾت التي 

ت في مىعٍت جي خهجها في املمغب، ومعالبتها بدهغ ـملُتها الفؿٍْغ

م  الٍغي ، ومً حاهبها لم جلخىذ ئؾباهُا لخلٔ الخدظًغاث ئط ٌضَّ

مإ إلاؾباوي في  ص  1859/ أًلٕى 5الٍائم باأـل   ملغاِل هضَّ
ً
جدظًغا

ه ئطا لم حؿخجب خٓىمت املمغب لجمُق املعالب إلاؾباهُت  وُه أهَّ

 (56)ؾىه وفلً الحغب  زالٕ ـكغة أًام

وفي لضىن طلٔ  جىفي الؿلعان املمغبي )مىالي ـبض الغخمً(       

ما ػاص جضهىع أوضاؿ  1859/ أًلٕى 6في  ل مدله ابىه دمحم ، مَّ وخَّ

املمغب، وأـعى الىغنت الؿاهدت إلؾباهُا لخىىُظ تهضًضها، وفلى 

( ئٌىاؿ الجاهب إلاؾباوي الغلم مً مداوالث ) حىن صاعمىهض هاي

غ الخاعحُت إلاؾباوي  بالخىإػ ـً بفض املعالب ، ئال أنَّ وٍػ

ً الإو 24( ، أـلً في Delipayصلُباي) خغب بالصه  1859/ حكٍغ

مإ إلاؾباوي في ظىجت  ـلى املمغب ، وجبق طلٔ أـلً الٍائم باأـل
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اًت املهالح إلاؾباهُت ئلى ا  مهمت ـع
ً
ّا لٍائم ئهؼإ ـلم بالصه جاع

مإ الىغوس ي  . (57) باأـل

وووٍا لظلٔ وغض ألاؾبان بٍُاصة الٍائض الفؿْغي أوصوهُل        

(O'Donnell ، الحهاع ـلى ّل مً ظىجت وجعىان والفغائل )

ق الهضام بحن الجِل الاؾباوي بٍُاصة اوصوهُل والجِل  وٌو

املمغبي بٍُاصة املىلى )ـباؽ( قٍَُ الؿلعان )دمحم( زاعج خضوص 

ً زاللها إلاؾبان  مً  1860/ قباط ،4ىت جعىان في مضً
َّ
جمْ

ت ووغض ؾُعغتهم الٓاملت ـلى جعىان  .(58)الاهخهاع في جلٔ املفِغ

عاهُت الخضزل ألنهاء الحغب ، ئط أعؾلذ       وخاولذ الحٓىمت البًر

بالخضزل لضي  1860/ اطاع 9ئلى ٌىهلها )حىن صاعمىهض هاي( في 

ٕى الكغوط إلاؾباهُت بدىاػلهم ـً الجاهب املمغبي وإٌىاـه بٍب

ي الحغب مٍابل الجالء ـً  بفض أحؼاء ؾبخت ،وجُدمل مهاٍع

جعىان ، واؾخسضم )هاي( أؾلىب الترهُب وجيكُغ الهمم لُضوق 

بٕى  الجاهب املمغبي ئلى ـضم املٍاومت، وإنهاء الحغب بالخىاوض ٌو

 قغوط الهلح إلاؾباهُت لفضم ٌضعة الجاهب املمغبي ـلى مجاعاة

 . (59)جغؾاهت الحغب إلاؾباهُت 

واؾخمغث حهىص )حىن صاعمىهض هاي(  باٌىاؿ الجاهب املمغبي      

ـلى الخىاوض لفٍض الهلح ، ئط واوَ مىالي الفباؽ ـلى ـٍض 

ىذ  1860/ هِؿان  26مفاهضة الهلح في  بكغوط ٌاؾُت جضمَّ

جىؾُق خضوص الحهىن إلاؾباهُت في املمغب ، وأصاء لغامت مالُه 

إ( مٍابل الخغوج مً  ئلى ئؾباهُا مٍضاعها )ـكغون ملُىن ٍع

ت ـلى ألاعاض ي املمغبُت  .(60) جعىان، وإنهاء الفملُاث الفؿٍْغ

عاوي مً          ي البًر ضم ًمًْ الٍٕى : ئنَّ املٌى ٍَّ ومً زالٕ ما ج

 مً حهىص 
ً
جلٔ الحغب نب في نالح إلاؾبان ، ئط بضا واضحا

املمغبي بٍبٕى حمُق املعالب )صاعمىهض هاي( باٌىاؿ الجاهب 

عاهُا أعاصث ـضم جىجغ الفالٌت مق ئؾباهُا  إلاؾباهُت، عبما ألنَّ بٍغ

،وحفلها حؿحر ووَ ؾُاؾتها في الٍاعة ألاوعبُت ـبر الاهضمام ئلى 

ّاهذ مدؿاهلت مفها في خغبها مق املمغب  الخدالي مفها، لظلٔ 

 ألاٌص ى.

:// جضزل صاعمىهض هاي في الشإون ال
ً
ضازلُت للمغغب عابػا

 (1441-1411ألاكص ى )

اػصاصث أظماؿ الضٕو ألاوعبُت باملمغب ألاٌص ى بفض الحغب       

( ؛ بؿبب الضفي الظي أناب 1861-1859املمغبُت)–إلاؾباهُت 

الحٓىمت املمغبُت ، وجضهىع ألاوضاؿ الضازلُت في املمغب ، 

ووغوؿا التي خغنخا ـلى الخضزل في  والؾُما مً ٌبل أؾباهُا

ت بحجت خماًت خًٍى  قإون املمغب وجدٍَُ أهضاوها الاؾخفماٍع

اًاها   .(61)ـع

 لخلٔ املفعُاث خغم صاعمىهض هاي ـلى مىاحهت       
ً
وووٍا

أظماؿ جلٔ الضٕو ، ومً زالٕ الخضزل بٍغاعاث الحٓىمت 

عاهُت في املمغب ، ّاهذ  املمغبُت والحىاػ ـلى املهالح البًر ئط 

عاهُت حفض الامخُاػاث التي خهلذ ـلحها بمىحب  الحٓىمت البًر

مْدؿباث مٍضؾت وجدؽى بالبىض الٍاهىوي ،  1856مفاهضة ـام 

جب ـلى مغاِل اخترام جلٔ املفاهضة وجعبَُ بىىصها بالٓامل  ٍو
(62). 

ومً حاهبه خغم) حىن صاعمىهض هاي( ، ـلى الحىاػ ـلى       

عا  ملفاهضة ـام مهالح الخجاع البًر
ً
، الؾُما في 1856هُحن ووٍا

عاهُحن مً  1862ـام  الظي قهض بفض املضاًٍاث للخجاع البًر

ً الثاوي  م )  1862بفض املحدؿبحن املماعبت ، وىي حكٍغ ، ٌضَّ

 ئلى الحٓىمت املمغبُت ـلى ازغ ٌُام 
ً
حىن صاعمىهض هاي( اخخجاحا

ُل دمحم  مددؿب مغاِل ) ـبضالؿالم الخاػي ( ، بسحب الِى

عاوي صاوُض حغي  ّان ًىىب ـً الخاحغ البًر الحؿىاوي الظي 

(David Gray ّاهذ ( ، ومهاصعة املحدؿب لبفض البضائق التي 

عاوي ، وٍض ألح )صاعمىهض هاي( ـلى مؿدكاع  للخاحغ البًر

ّاف( ـلى اظالً ؾغاح الحؿىاوي ومفاٌبت  الؿلعان )دمحم بغ

 .(63)املحدؿب بالسجً

ض هاي( جلٔ الحاصزت  للخضزل في الكإون اؾخمل) صاعمىه      

عاهُت في  ّاف علبت الحٓىمت البًر الضازلُت للممغب ، وٍض أِض لبر

اًا املماعبت للؿلعت في مغاِل ، لظلٔ  اؾخمغاع زضىؿ الـغ

ـلى املعالبت بدماًتها لفضص ٌلُل  1856اٌخهغث مفاهضة ـام 
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حن لخضمت ال عاهُا ضغوٍع خجاعة مً املماعبت التي اـخبرتهم بٍغ

عاهُا لم جًْ  ّاف أنَّ بٍغ عاهُت في املغاس ي املمغبُت ، وبلن بغ البًر

عاهُحن والفاملحن مفهم  ق ئلحاً الؽلم بالخجاع البًر  .(64)جخٌى

ص )صاعمىهض هاي( خٓىمت مغاِل بامٓان       وووٍا لظلٔ  هضَّ

ّان لحرهم مً  عاهُحن مً الحًٍى هىؿها التي  اؾخىاصة البًر

هم املحدؿب املغاِش ي بازاعة مكاّل ألاحاهب ًخمخفىن ب ها ، واتَّ

ِبحرة للحٓىمت املمغبُت ، ًمًْ أن ًترجب ـلحها ئنغاع الضٕو 

ألاوعبُت ـلى الؿماح لٍىانلها وججاعها باالؾخٍغاع في املىاظَ 

ت ووَ هؽام الحماًت   ـلى مهالحها الخجاٍع
ً
 .(65)الضازلُت خىاؼا

غ  وفي الؿُاً هىؿه  أعؾل )صاعمىهض         هاي( زعابا ئلى وٍػ

ّاهىن الثاوي  ، أِض وحها  1863الؿلعان )العُب بً الُماوي ( في 

 بهضص بظٕ الجهىص 
ً
ّان مىه هى شخهُا ذ الظي  ه في الٌى أهَّ

ملحاعبت اهدكاع الحماًاث لحر الٍاهىهُت ، أٌضم مددؿب مغاِل 

ض جضوق بالىغوؿُحن  ـلى ئزاعة مكٓلت اـخبرها قائْت ، ٌو

ض مً الحماًاث ـلى  وألاؾبان ـلى وحه الخهىم الى بؿغ مٍؼ

الء الخجاع الىغوؿحن والاؾبان   .(66)ِو

ومً حاهبها  اضعغث الحٓىمت املمغبُت الى الغضىر لجمُق          

معالب )صاعمىهض هاي(، ئط وحه الؿلعان املمغبي دمحم بً 

، اـخظع  1863ـبضالغخمً عؾالت ئلى )صاعمىهض هاي( في قباط 

ض )هاي( بفضم جْغاع طلٔوحها ـً الح  .(67) اصزت وـو

 اهخمام صاعمىهض هاي بدماًت خلىق اليهىص اإلاغاعبت

ـاف الحهىص في بالص املمغب الاٌص ى مىظ الٍضم ، واهههغوا         

 مً 
ً
ل حؼءا

َّ
في املجخمق املمغبي ، وأنبدذ ألاٌلُت الحهىصًت حكٓ

ُِان املمغب وخضاعجه ، ئط اِؿبتهم مٓاهتهم الاٌخهاصًت املمحزة 

في الفهغ الحضًث  مٓاهه زانت صازل املجخمق املمغبي ، والى 

ّان لهم حاهب اهىغاصهم باج ت مً الحغه والهىائق ،  ٍان مجمـى

اهخمام زام بالخجاعجحن املحلُت والضولُت ، وأُؾىضث ئلحهم في 

ت وؾُاؾُت ٌامىا بها لحؿاب  مىاؾباث ـضًضة مهام ججاٍع

 .(68)الؿالظحن املماعبت في مسخلي الضٕو ألاوعبُت 

عاهُت حفل          وووٍا لخلٔ املفعُاث ، خاولذ الحٓىمت البًر

جاع الحهىص ٌفملىن لحؿابها في بالص املمغب ، مً زالٕ ئٌىاـهم الخ

بدماًت مهالحهم الاٌخهاصًت والاحخماـُت صازل البالص املمغبُت 

اًا املماعبت الحهىص ئلى  عاوي في قإون الـغ فىص إٔو جضزل بٍغ ، َو

أًام املىلى ـبضالغخمً ، خُث ألحَّ )صاعمىهض هاي( ـلى الحٓىمت 

، باٌالت هائب الؿلعان في الضاع البُضاء ،  1848املمغبُت ؾىت 

عاوي الحهىصي ) خاًم  بفض الكٓىي التي عوفها ضضه املحمي البًر

 .( 69) املالح(

عاهُا في اب          لبًر
ً
 ٌىهلُا

ً
في مضًىت  1854أنبذ املالح هائبا

الضاع البُضاء ، ودضر زاله بِىه وبحن ـامل الؿلعان ، ئط 

زغي وظلب مً الؿلعان بفٕؼ جضزل )صاعمىهض هاي( مغة أ

ضاث مالُت لىائضة املالح بلمذ  الفامل ِما ظالب بخٍضًم حفٍى

 ـً الحاحت ئلى ئنضاع أوامغ  1464
ً
 مً الظهب ، وضال

ً
مثٍاال

ؾلعاهُت ئلى هىاب الؿلعان في املضن املخخلىت ملؿاـضة املالح في 

ّاهذ له ـىض بفض املماعبت    .(70)جدهُل صًىهه التي 

 ٍو        
ً
) صاعمىهض هاي (، لم ًًْ في خٍٍُت ألامغ مهخما بضو أنَّ

 في اؾخمالٕ طلٔ 
ً
ّان طُِا بالضواؿ ـً املالح ودؿب ، بل 

الحاصر للضمغ ـلى الحٓىمت املمغبُت والخأزحر ـلحها ، ختى 

ُق مفاهضة  عاهُا لخٌى جضعغها ئلى الضزٕى في مىاوضاث مق بٍغ

 .1856ـام 

مل )صاعمىهض هاي( خاصزت ٌخل أخض ، اؾخ 1863وفي  اطاع          

ت مً الخجاع الحهىص ، للخضزل في  الخجاع إلاؾبان ـلى ًض مجمـى

ٌغاعاث الؿلعان املمغبي ، وبفض الخدٍَُ في الحاصر اـتره 

الخجاع الحهىص بالحاصر ، وخٍضمذ أؾباهُا بعلب ئلى الؿلعان 

 باـ
ً
خباع وبالىفل أنضع الؿلعان أمغا ضام باـضام الٍخلت لغص الـا

  . (71)ازىحن مً الحهىص

لحر أنَّ )صاعمىهض هاي( جضزل لهالح الحهىص ، وظلب مً          

الؿلعان جأزحر جىىُظ الحْم ، ووسح املجإ للخدٍَُ في التهمه 

ض ازاع ضجت ِبحرة ٌغاع الؿلعان لضي الجالُت  املىحهت لهما ، ٌو
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الظي  الحهىصًت في املمغب ، واهدكغث أزباع ـً الؽلم والاضعهاص

 . (72)حفغض له الحهىص في املمغب

( أخض ِباع  mongyoreوفي لضىن طلٔ، ٌغع مىومُىعي )       

عاهُا بالخضزل في الحاصر ، بعلب مً الخجاع  اء الحهىص في بٍغ ألازٍغ

اعة املمغب في  ٍض  1863ّاهىن ألإو  11الحهىص ، ئط ـؼم ـلى ٍػ ، ـو

 مق الؿلعان املمغبي )دمحم بً ـب
ً
ضالغخمً( بدضىع احخماـا

)صامىهض هاي( ، ئط حفهض الؿلعان بالحىاػ ـلى مهالح الحهىص 

خضاء ـلى أي مً أوغاص  املماعبت ـىضما أنضع ٌغاعا ً بمىق الـا

ض بخٍضًم مداِمت ـاصلت  الجالُت الحهىصًت في املمغب ، ِما ـو

 . (73)لحاصزت ٌخل اخض الخجاع ألاؾبان

هظا الحض ، ولم ًًْ ًمط ي قهغ لحر أنًّ الامىع لم جيخه ـىض        

اعة مىهٍُىعي  ختى وكبذ زالواث بحن الحهىص وبحن  واخض ـلى ٍػ

 وظالب 
ً
ما صـا) صاعمىهض هاي( ئلى الخضزل مجضصا ـامت الىاؽ ، مَّ

ص  غ الؿلعان )بً الُماوي ( بالخضزل لهالح الحهىص ، وهضَّ وٍػ

عاهُت وإـالن الحامُت ـلى الحهىص امل ماعبت، بخضزل الحٓىمت البًر

مً حاهبه أعؾل )بً الُماوي( عؾالت ألى )صاعمىهض هاي( أِض وحها 

ـؼم الؿلعان والحٓىمت املمغبُت ـلى جدٍَُ الحماًت الٓاوُت 

ت في البالص  ، ومق طلٔ  (74)للحهىص والحىاػ ـلى مهالحهم الخجاٍع

ّان )صاعمىهض هاي( ، ال ًترصص ما صـذ الحاحت ئلى جٍضًم  وٍض 

ـلى ؾىء مفاملت الحهىص ، وهْظا اؾخمل أقض الاخخجاحاث 

)صاعمىهض هاي( ظىإ مضة وحىصه في املمغب مً ٌضُت الجالُت 

الحهىصًت للخضزل في قإون الضازلُت للممغب والخأزحر ـلى ٌغاعاث 

ي مً هظا الىىؿ ـىضما  1880الؿلعان ، وىي ـام  خضر مٌى

ىث أمغ ـامل الؿلعان في مضًىت ) الاوا ( بجلض يهىصي ختى امل

بتهمت مماعؾت الجيـ مق امغأة مؿلمت ،وعالب )هاي( الؿلعان 

ض مىاؾب  بالٍبض ـلى خاِم املضًىت ومفاٌبخه وصوق حفٍى

ذ هىؿه أعؾل ِخاب اخخجاج ئلى هائب  ألؾغة الحهىصي ، وفي الٌى

ّاف( ، جىإو وحها خالت ـضم  الؿلعان في مضًىت ظىجت ) دمحم بغ

في املمغب والخفضًاث ألازحرة الاظمئىان ـلى ألاعواح واملمخلٓاث 

 اًاه أنَّ خٓىماث الضٕو ألاوعبُت لً حؿمذ في 
ً
ـلى الحهىص مدظعا

 اؾخمغاع جلٔ ألاوضاؿ ، ئط حاء في جلٔ الغؾالت : 

اكب اإلاىكف غىضما ٌػلم أنَّ جلك "  أملي أن ًىدبه جاللخه لػى

الخدظًغاث ئهما جصضع مً شخص أثبذ صائما صضاكخه وخؿً 

 ئلى الػمل غلى جدلُم زير  هصحه للؿلطان،
ً
وؾعى صائما

 . (75)الؿلطان وعغاًاه"

ضه ، وٍض         َ )صاعمىهض هاي( في جلٔ الغؾالت ما ًٍغ
ٍَّ ض خ ٌو

، عؾالت لٓل خٓام  1880ّاهىن ألإو  26أعؾل الؿلعان في 

ألاٌالُم ولحرهم مً املىؼىحن ًإهبهم ـلى ئهمالهم في مىق 

أمغهم ب الٍبض ـلى املحغضحن صون الخفضًاث ـلى الحهىص ٍو

، ًخطح مً طلٔ أنَّ (76)قىٍه وحؿلُمهم للؿلعان ملفاٌبتهم  

 وؾعىة ِبحرة ـلى الؿلعان وأنبذ 
ً
صاعمىهض هاي ماعؽ هىىطا

بحرة.   ًأزظ بمكىعجه لٓل نمحرة ِو

: اخالت صاعمىهض هاي غلى الخلاغض ونهاًت صوعه الؿُاس ي 
ً
زامؿا

 1441في اإلاغغب غام 

، بلن )صاعمىهض هاي( الؿبفحن مً الفمغ ، وبضأ  1886في ـام        

املغض ًضاهمه ، وأصُع ـضم ٌضعجه ـلى مىانلت الفمل في املجإ 

 ظلب وُه ئخالخه ئلى 
ً
الؿُاس ي ، وْخب ئلى خٓىمت بالصه ِخابا

 ، وأٌترح 
ً
عاهُت أنمغ مىه ؾىا الخٍاـض وحفُحن شخهُت بٍغ

ً)حفُحن مؿدكاعه املؿتر ِحرب  ـىه، ئط Kirby Crane) ي ٍِغ
ً
بضال

ْم لً ججضوا أوضل مً املؿتر  حاء في جلٔ الغؾالت : ) مً عأَي أهَّ

ً طي املفغوت الىزٍُت بالبالص ولماتها(  .(77)ِحربي ٍِغ

ولم ًخمًْ )صاعمىهض هاي( مً مٍابلت الؿلعان املمغبي       

ّان ف(،  78))الحؿً بً دمحم(  ه  ي حىىبي ٌبل مماصعجه البالص ألهَّ

غ الؿلعان للكإون الخاعحُت ) دمحم  البالص وْخب عؾالت ئلى وٍػ

ّان مً  1886املىضل لغهُغ ( في جمىػ  حاء في جلٔ الغؾالت:  " 

 التي مثلذ ازىائها الفاهلت 
ً
خؽي زالٕ الىاخض وألاعبفحن ـاما

عاهُا الفؽمى ئن جمخفذ بثٍت ونضاٌت حاللت  مت ملْت بٍغ الٍْغ

ى ـبضالغخمً زم حاللت املىلى ؾُضي دمحم امللٔ الغاخل املىل

،واؾخمغ هىـ الحإ مق حاللت املىلى الحؿً ، وزم الحىاػ ـلى 
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جلٔ الحٍبت وبضون اهٍعاؿ  بفالٌاث الهضاٌت الٍضًمت الٍائمت 

ي أعحى 
َّ
بحن البلضًً وهي الفالٌاث التي ؾدؿخمغ بفىن هللا ، وإو

ىت  ضوا لؿضجه)ؾُاصجه( الكٍغ ي لً مً وسامخْم أن جِإ
َّ
بأو

اًاه "   ـً الاهخمام بمهالح حاللخه وزحر ـع
ً
ي ابضا  .(79)أجٌى

غ املمغبي بغؾاله ئلى )هاي( بفثها في         ومً حاهبه ، أحاب الىٍػ

أوازغ جمىػ في هىـ الؿىت أِض وحها أنَّ املىلى الحؿً أمغه بالٍٕى 

ب له أقض الحؼن وألاس ى  ئنَّ عخُل )هاي( ـً املمغب ٌض ؾبَّ

 . (80)ان ٌفخبره مً أٌغب أنضٌائهوالؿلع

عاهُىن في ظىجت ـً ـؽُم جٍضًغهم        اًا البًر ر الـغ ض ـبَّ ٌو

 ـبروا وُه ـً أؾىهم 
ً
فا  مٌى

ً
للٍىهل  هاي بأن أعؾلىا له زعابا

 ـً طلٔ اؾخٍبلذ الجالُت الحهىصًت في 
ً
الفؽُم لغخُله ، وضال

ـما  ظىجت أهباء اـتزإ )هاي( بأؾي قضًض ، وقْغوه بدغاعة

 مً اهخمام بمهالح الجالُت الحهىصًت في املمغب 
ً
ّان ًبضًه صائما

(81) . 

ـً الحُاة  وهْظا جم الخغوج الغؾمي لجىن صاعمىهض هاي     

 جمًْ زاللها مً 
ً
الؿُاؾُت في املمغب بفض واخض واعبفحن ـاما

عاهُت مً زالٕ الحىاػ  جدٍَُ الْثحر مً أهضاه الؿُاؾت البًر

 ـلى املهالح الاٌخهاصًت لبالصه .

 الخاجمت 

رػ الىخائج   ىا ملىضىؿ هظا البدث ًمًْ أن هبَّ مً زالٕ جعٌغ

 الاجُت:

زث شخهُت )حىن صاعمىهض  -1 هاي( بالحىْت والضهاء جمحَّ

ِغه به في  ـُ الؿُاس ي ، ئط اؾخعاؿ مً زالٕ أؾلىبه الظي 

الخفامل مق ؾالظحن املمغب ألاٌص ى ) الترهُب والترلُب( باٌىاؿ 

عاهُت في  هإالء الؿالظحن بالؿحر ووَ مسععاث الؿُاؾت البًر

 مً زالٕ جمْىه 
ً
بضو طلٔ واضحا ٍي، ٍو مىعٍت الكمإ ألاوٍغ

ت والؿُاؾُت مق املمغب ـام  مً ـٍض املفاهضة  1856الخجاٍع

عاهُت ظىإ مضة جىلُه  والتي خاوؾ مً زاللها ـلى املهالح البًر

عاهُت في املمغب ألاٌص ى.  الؿىاعة البًر

ي )حىن صاعمىهض هاي(  بىحه أظماؿ الضٕو ألاوعبُت ،  -2 ٌو

والؾُما وغوؿا وأؾباهُا في الخململ في بالص املمغب ألاٌص ى مً 

 1844املباقغ في ِثحر مً الٍضاًا، ئط جىؾغ ـام زالٕ جضزله 

ت الجزاؿ الىغوس ي املمغبي مً زالٕ ـٍض الهضهت بحن العغوحن  حؿٍى

ت ) واصي اؾلي( ، ومىق وغوؿا مً اؾخمالٕ اهخهاعها  بفض مفِغ

ت وجىؾُق أعاض ي اخخاللها في مىعٍت الكمإ  في جلٔ املفِغ

ىوه بىحه ألاظماؿ إلاؾ  ـً ٌو
ً
ٍي، وضال  1859باهُت ـام ألاوٍغ

بفض خضور خغب جعىان ووؾاظخه املهمت التي  ؾاهمذ 

 باوسحاب الٍىاث إلاؾباهُت مً جعىان.

هجح )حىن صاعمىهض هاي( في جدٍَُ أعباح ِبحرة للحٓىمت  -3

عاهُت، الؾُما بفض ـام  عاهُا  1856البًر ، اط اؾخعاـذ بٍغ

تها بىضل الجهىص التي بظلها )هاي( مً أن حؿًى الْثحر مً مىخجا

الهىاـُت ـبر الؿًى املمغبُت وجؼوص مفاملها  بما جؼزغ به البالص 

املمغبُت مً مىاص أولُت وبالخالي اؾخعاـذ  اؾدثماع حاهب ِبحر 

 مً مً عؤوؽ أمىالها بفضة ظًغ في املجإ الخجاعي املمغبي.

اؾخمل )حىن صاعمىهض هاي( حجت خماًت الجالُت الحهىصًت في   -4

خضزل في الكإون الضازلُت للممغب ، وٍض بالص املمغب ألاٌص ى لل

اصعى أنَّ الخجاع الحهىص ًخفغضىن للمضاًٍاث ؾىاء مً ٌبل 

ّان يهضص  الؿٓان املحلُحن أو مً ٌبل الحٓىمت املمغبُت ، ئط 

عاهُت ـلى الجالُت الحهىصًت في املمغب  صائما باـالن الحماًت البًر

 ئطا لم ًخم خماًت مهالح وخًٍى هظه الجالُت.

 ىامشاله

                                                           

1–Mrs.Brooks.L.A.E, Memoir of sir Gohn Drummond Hay 

(Lomdon:John murray Albemarle street ,1996), p6-7.                                                

هاًذ ٌاس ي الُاؽ، املمغب ألاٌص ى في اهخماماث الؿُاؾت الخاعحُت   (2)

عاهُت  ، أظغوخت صِخىعاه ، ّلُت الفلىم إلاوؿاهُت  1859-1792البًر

 .193، م 2014والاحخماـُت ، حامفت الجؼائغ ، 

    MRS Brooks memoir of Drummond Hay , p8.        3- 

عاوي ، حؿلم ( 1865 – 1774اللىعص باملغؾخىن ) (4) : ؾُاس ي وعحل صولت بٍغ

ت   للبدٍغ
ً
غا ت ، وأنبذ وٍػ  للحغب  1809 – 1807ـضة مىانب وػاٍع

ً
غا ووٍػ

غا للخاعحُت  1828 – 1809  1835 -1834باؾخثىاء 1841 -1830زم وٍػ
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غا للخاعحُت لىترة أزغي   للضازلُت  1851 – 1846ووٍػ
ً
غا  1855 -1852ووٍػ

 للىػعاء 
ً
ـىضما اهخٍلذ الىػاعة  1859و 1858ـامي  ـضا 1865 -1855وعئِؿا

ت ملضة أعبفحن ـاما  ئلى خؼب املحاوؽحن وبظلٔ ًٓىن ٌض جٍلض املىانب الىػاٍع

ش الحضًث  ت الخاٍع ض مً الخىانُل ًيخؽغ: الان باملغ ، مىؾـى  – 1789. للمٍؼ

ىؾي دمحم أمحن ، ج  1945 ب ؾىؾً وُهل الؿامغ و ٍو ، بمضاص ،  2، حفٍغ

 . 161 – 160، م  1992

عاهُا الفؽمى في الٍغن الخاؾق ـكغ )  (5) زالض بً نمحر، املمغب وبٍغ

( ،) الغباط: ميكىعاث ّلُت الفلىم الاوؿاهُت والاحخماـُت ، 1856-1886

 .53( ، م1997

6-Mrs Brooks , memori of sir Gohn Drummound Hay ,p 16.     

عاوي ، وهى أبغػ 1861-1782اللىعص أبغصًً ) (7) ( : ؾُاس ي وعحل صولت بٍغ

ماء خؼب املحاوؽحن في الٍغن الخاؾق ـكغ ، جىلى وػاعة الخاعحُت مغجحن  ـػ

 للحغب مً  1846-1841والثاهُت مً  1830-1828ألاولى مً 
ً
غا -1834وٍػ

مق  ، واعجبغ بفالٌت نضاٌت 1855-1852، وأنبذ عئِؿا للىػعاء مً  1835

 , Encyclopedia Britannica , Chicaho . , Vol .19الٍُهغ هُٓىالؽ ألإو 

PP . 771        

ّاهىن : )  (8) عاوي ، صزل البرملان في 1827 – 1770حىعج  ( عحل صولت بٍغ

غ الخاعحُت في املضة مً  1796 ، وفي ـام  1799 – 1796،أنبذ هائبا لىٍػ

 للخاعحُت في خٓىمت 1807
ً
غا ت  أنبذ وٍػ بىعجالهض ، زم قمل مىانب ئصاٍع

ت ـام   لٓاؾلٍغ
ً
غا للخاعحُت مغة أزغي زلىا ـلُا في الهىض ، ختى أنبذ وٍػ

أنبذ عئِؿا للىػاعة ختى  1827، وبفض اؾخٍالت اللىعص لىغبٕى ـام 1822

ًىم في مىهب عئاؾت  119بفض أن ٌط ى  1827وواجه في الثامً مً أب 

ض مً الخىانُل ًىؽ الىػاعة.   غ:للمٍؼ

The New Encyclopedia Britannica , Vol . 2 , Chicago , 1984 , PP . 

805 – 806           

عاهُت  (9) الُاؽ ، املمغب ألاٌص ى  في اهخماماث الؿُاؾت الخاعحُت البًر

 . 195، م 1792-1859

ت خضزذ في  (10) بحن املمغب ووغوؿا  1844اب  14واصي اؾلي: هي مفِغ

ه بؿبب مؿاـضة الؿلعان املمغبي مىالي بالٍغب مً مضًىت وحض

ت باهخهاع الىغوؿُحن  ـبضالغخمً للثائغ ـبض الٍاصع الجؼائغي واهتهذ املفِغ

ض مً الخىانُل ًىؽغ: دمحم الفغبي  ووغض قغوط ٌاؾُت ـلى املمغب. للمٍؼ

 ( ل , املمغب ألاٌص ى في ـهض الؿلعان الحؿً ألإو ( 1814-1873مفَغ

 .32, م1989ؾالمي ( ,,)بحروث : صاع املمغب الا 

                                                                                                  

عاهُا الفؽمى في الٍغن الخاؾق ـكغ ) (11) -1856بً نمحر ، املمغب وبٍغ

 .56(، م1886

 1822, وجىلى ـغف الؿلعت ـام  1789مىالي ـبضالغخمً : ولض ـام  (12)

حن اط اهخٍل الُه الفغف في اظاع  وهى الؿلعان الغابق ـكغ مً ؾاللت الفلٍى

نىٍت أٌغها ـمه ؾلُمان مق والضه هكام بً دمحم مً احل الٍضاء ـلى 

 الحغب الاهلُت التي وكبذ بحن الؿلعان ؾُضي دمحم بً ـبضهللا جىفي ـام

ض ًىؽغ ئلى : 1859  ..ar:Wikipedia.org/wiki للمٍؼ

ت (13) ش الفالٌاث إلاهجلحًز ,  1900املمغبُت ختى ـام –ب .ج . عوحؼ , جاٍع

 . 205( ,م1981جغحمه ًىهان لبِب عػاً , )الضاع البُضاء : صاع الثٍاوت , 

.14-From John Darmond hay to Muhammad Al-khatib929 June 

1853 ,in the national Archives Foreign office (Helcafter cltecl 

asFO/l74/132                          . 

عاهُت ، (15) الؿُاؾاث املمغب ألاٌص ى في اهخماماث الؿُاؾت البًر

 .197م

ـمغان ، الخجاعة املمغبُت في الٍغن الخاؾق ـكغ البيُاث والخدىالث (16)

 . 154( ,م 2006، )الغباط :صاع الامان ، 1830-1912

حىن عاؾل: )(17) ّان إٔو املضاوفحن 1792-1878  ( هى مً ألاخغاع الْباع و

 للمفاعضت وفي الفام 1832ـً إلانالح البرملاوي. في الفام 
ً
ُما م أنبذ ـػ

ت 1846 ّان ًمُل لحِغ  للىػعاء ـىضما هؼم املحاوؽحن. 
ً
م أنبذ عئِؿا

عاهُحن بفض أن قمل مىهب ؾْغجحر  عاهُا للبًر الخاعحُت وؾاـض ـلى بٍغ

 للىػعاء 
ً
ُْت. أنبذ عئِؿا عاهُا ـلى الحُاص في الحغب ألاهلُت ألامٍغ ئبٍاء بٍغ

ض ًىؽغ:1865مغة زاهُت ـام  م لْىه جٍاـض ـىضما ُهِؼم خؼبه. للمٍؼ  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8

%B1%D8%B3%D                                                             

ا : ولضث ـام (18) عاهُا ـام  1819امللْت وْخىٍع وجىحذ ـلى ـغف بٍغ

ت طاث ألانٕى الجغماهُت ، وحفخبر ازغ  1837 ، وجيخمي ئلى ألاؾغة الهاهىوٍغ

عاوي ًتُر بهماجه ـلى الحُاة الؿُاؾُت في البالص التي خْمذ خ اِم بٍغ

لت ختى وواتها ـام  ض مً الخىانُل ًىؽغ  1908ملضة ظٍى  ، للمٍؼ

%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%83%D8

AA%D9%88%D8%B1   

19-.From John Russell to Drummond hay , :August 1853 , F.o 

99/57.   

عاهُت (20) الُاؽ ، املمغب ألاٌص ى  في اهخماماث الؿُاؾت الخاعحُت البًر

 .64، م 1792-1859

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%B1%D8%B3%25D
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%B1%D8%B3%25D
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1
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عاهُا الفؽمى في الٍغن الخاؾق ـكغ )(21) -1856بً نمحر ، املمغب وبٍغ

 . 64(، م1886

22-From John Darmond hay to Muhammad Al-khatib929 June 

1853, F.o 174 /132.. 

عاهُت (23) الُاؽ ، املمغب الاٌص ى  في اهخماماث الؿُاؾت الخاعحُت البًر

 .  203، م 1792-1859

 24-   From khatib to Darmoud Hay , 13 september 1853 , F.o .174 

/13.  

عاهُت الُاؽ ، املمغب ألاٌص ى  (25) في اهخماماث الؿُاؾت الخاعحُت البًر

 .55، م 1792-1859

ضان , اجداه اـالم الىاؽ بجمإ ازباع خاضغة (26) ـبضالغخمً بً ٍػ

 .225, م 5( , ج1929مْىاؽ , )الغباط :

عاهُت (27) الُاؽ ، املمغب ألاٌص ى  في اهخماماث الؿُاؾت الخاعحُت البًر

 .207، م 1792-1859

 28- Mrs.Brooks.L.A.E,Amemorrofsir Drummond Hay ,P169.  

عاهُت (29) الُاؽ ، املمغب الاٌص ى  في اهخماماث الؿُاؾت الخاعحُت البًر

 .208، م 1792-1859

عاهُا الفؽمى في الٍغن الخاؾق ـكغ )(30) -1856بً نمحر ، املمغب وبٍغ

 .77(، م1886

31- From Darmond Hay to Abdul Rahman ,24 febrar1855 ,F.o 

99/65.  

عاهُا الفؽمى في الٍغن الخاؾق ـكغ )(32) -1856بً نمحر ، املمغب وبٍغ

 .82(، م1886

عاهُت (33) الُاؽ ، املمغب ألاٌص ى  في اهخماماث الؿُاؾت الخاعحُت البًر

 .212، م 1792-1859

 .211املهضع هىؿه , م (34)

    35- From Darmond Hay to Mohammed AL – A sfar , 3 Aprill 

1855 , F.o 99/65.  

36  –From Darond Hay to Lord clavehdon 12 Aprill 1855 , F .o 

99/65.  

عاهُا الفؽمى في الٍغن الخاؾق ـكغ )(37) -1856بً نمحر ، املمغب وبٍغ

                       88(، م1886

ت (38) ش الفالٌاث الاهجلحًز   220,م 1900املمغبُت ختى ـام –عوحؼ , جاٍع

                                                                                                  

عاهُت (39) الُاؽ ، املمغب الاٌص ى  في اهخماماث الؿُاؾت الخاعحُت البًر

 214، م 1792-1859

عاهُا الفؽمى في الٍغن الخاؾق ـكغ )(40) -1856بً نمحر ، املمغب وبٍغ

 60(،م1886

.41-From Darmond Hay tolord Carendon , 13 1856 , F.o 99/7 

عاهُت (42) الُاؽ ، املمغب الاٌص ى  في اهخماماث الؿُاؾت الخاعحُت البًر

  217، م 1792-1859

 224املهضع هىؿه ،م  (43)

   44- From Darmond Hay tolord Carendon , 7 Aabl 1856 , F.o 

99/7. 

عاهُا الفؽمى في الٍغن الخاؾق ـكغ )(45) -1856بً نمحر ، املمغب وبٍغ

 .109(،م1886

 . 110املهضع هىؿه ، م (46)

   47-From moulay Abdel Rahman to Mohamed AL khatib , H June 

1856, F . o 99/72    

عاهُت (48) الُاؽ ، املمغب الاٌص ى  في اهخماماث الؿُاؾت الخاعحُت البًر

 .227، م 1792-1859

ت املمغبُت ختى ـام  (49) ش الفالٌاث الاهجلحًز -324، م  1900عوحغػ ، جاٍع

325. 

عاهُا الفؽمى في الٍغن الخاؾق ـكغ )(50) -1856بً نمحر ، املمغب وبٍغ

 .122(،م1886

 .126املهضع هىؿه , م (51)

-1497خؿً الىُْٓي , املٍاومت املمغبُت للىحىص ألاؾباوي في ملُلُت  (52)

 .403, م1997: معبفت الىجاح الجضًضة ,  , )الضاع البُضاء1859

عاهُت (53) الُاؽ ، املمغب الاٌص ى  في اهخماماث الؿُاؾت الخاعحُت البًر

 .235، م 1792-1859

ت املمغبُت ختى ـام (54) ش الفالٌاث الاهجلحًز  .223، م  1900عوحغػ ، جاٍع

لاػي دمحم , الخىاوـ ألاوعبي خٕى املمغب ألاٌص ى في ضىء املإزغاث  (55)

( , عؾالت ماحؿخحر لحر ميكىعة , ّلُت الفلىم 1912-1884الضولُت )

 .9, م2011الاوؿاهُت والاحخماـُت, حامفت اصعاع ,الجؼائغ , 

   56- From Darmmond Hay to Malsbury I May 1859 , F . o 99/90.   

ل , املمغب الاٌص ى في ـهض الؿلعان الحؿً الإو )  (57) -1873مفَغ

 .53(, م1814
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    58- From Darmmond Hay to John Russell 25 October 1859 , F .o 

90/99.   

59-From Darmmond Hay to Al khatib , 20  March 1860 , F .o 

174/136                  

حغمان ـُاف , حىاهب مً الاػمت املالُت في املمغب بفض المؼو الاؾباوي  (60)

 .81-80( ,م1986, ) الضاع البُضاء :  1860

-1873مفحرف ، املمغب الاٌص ى في ـهض الؿلعان الحؿً الإو  (61)

 .54، م1894

ضان ، الفؼ والهىلت في مهالح هؽم الضولت ،  (62) ـبضالغخمً بً ٍػ

 .311( , م1962)الغباط : املعبفت امللُْت ، 

  . 63- From Darmmond Hay to Muhammed Barkash  31 October 

1862 , F .o 174/137 

عاهُا الفؽمى في الٍغن الخاؾق ـكغ )(64) -1856بً نمحر ، املمغب وبٍغ

 .284-283(،م1886

 .65-From Darmmond Hay to Muhammed Barkash  4 October 

1862 , F .o 174/137      

ت (66) ش الفالٌاث الاهجلحًز  .235,م 1900املمغبُت ختى ـام –عوحؼ , جاٍع

ضان الفلىي , الفالئَ الؿُاؾُت للضولت الفغبُت ,  (67) ـبضالغخمً بً ٍػ

 .126( ، م1999جدٍَُ ـبضاللعُي الكاطلي ، )الغباط: املعبفت امللُْت ، 

ضان ، اجداه اـالم الىاؽ ازباع خاضغة مْىاؽ ،  (68) ـبضالغخمً بً ٍػ

 . 287، م 6( , ج2000جدٍَُ ـلي ـمغ , )الٍاهغة: مْخبت الثٍاوت الضًيُت ، 

69-From Darmmond Hay to AL khatib , 22August 1854 , F .o 

174/137. 

عاهُا الفؽمى في الٍغن الخاؾق ـكغ )( 70) -1856بً نمحر ، املمغب وبٍغ

 .295(،م1886

ت ، م (71) ضان , الفالٌاث الؿُاؾُت للضولت الفلٍى  .133بً ٍػ

عاهُا الفؽمى في الٍغن  (72) -1856الخاؾق ـكغ )بً نمحر ، املمغب وبٍغ

 297(،م1886

ت  (73) ش الفالٌاث الاهجلحًز  .231,م 1900املمغبُت ختى ـام –عوحؼ , جاٍع

عاهُا الفؽمى في الٍغن الخاؾق ـكغ ) (74) -1856بً نمحر ، املمغب وبٍغ

 .310(،م1886

ت  (75) ش الفالٌاث الاهجلحًز  . 234,م 1900املمغبُت ختى ـام –عوحؼ , جاٍع

 .256املهضع هىؿه ، م  (76)

 .269,م املهضع هىؿه ( 77)

                                                                                                  

(: هى الابً الاِبر 1894-1836الحؿً بً دمحم : الحؿً الإو ) (78)

 ـلى  1836للؿلعان دمحم بً ـبض الغخمً بً هكام ولض ـام 
ً
/ انبذ ؾلعاها

ا وأن ًبؿغ ؾلعت الضولت  1873املمغب ـام  ٍؼ وخإو أن ًجفل الحْم مِغ

ً مً جدضًث الجِل، لًْ إلانالخاث  ـلى ّل الٍبائل صون 
ّ
جمُحز. جمْ

غحق الؿبب في ـضم  ألازغي لم جخم للجهاًت بؿبب جمغص بفض الٍبائل. ٍو

جدٍَُ ّل إلانالخاث وبؿغ ؾلعت الضولت ئلى ؾُاؾت الخٍكي التي اجبفها 

ىخذ الباب ـلى مهغاـُه للخضزل ألاحىبي،  مًغ املمغب في الضًىن ٍو ٌُ لٓي ال 

ذ ئلى الخدْم املالي لألوعوبُحن في ّل مً جىوـ الظي أصي في ط لٔ الٌى

ض مً الخىانُل ًىؽغ: مفحرف، املمغب في ـهض الؿلعان  ومهغ آهظاُ. للمٍؼ

 .37-20، م1894-1873الحؿً الإو 

ت  (79) ش الفالٌاث الاهجلحًز  .269,م 1900املمغبُت ختى ـام –عوحؼ , جاٍع

 .269املهضع هىؿه، م (80)

 .270,م 900املهضع هىؿه  (81)
 

 كائمت اإلاصاصع واإلاغاجؼ

: الىثائم غير اإلايشىعة
ً
 اوال

عاهُت  -  وزائَ املحىىؼاث الىظىُت في وػاعة الخاعحُت البًر

FO) \National Archives foreign office  British)                                                                                   

  1-From John Darmond hay to Muhammad Al-

khatib929 June 1853 ,in the national Archives Foreign 

office (Helcafter cltecl asFO/l74/132)                       

2- From John Russell to Drummond hay , (August 1853 , 

F.o 99/57)              

3- From John Darmond hay to Muhammad Al-khatib929 

June 1853, F.o 174 /132                                                                                                                        

4- From khatib to Darmoud Hay , 13 september 1853 , 

F.o .174 /133           5- From Darmond Hay to Abdul 

Rahman ,24 febrar1855 ,F.o 99/65                      

6- From moulay Abdel Rahman to Mohamed AL khatib , 

H June 1856, F . o 99/72                                                                                                                    
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7- From Darmmond Hay to Malsbury I May 1859 , F . o 

99/90                              

8- From Darmmond Hay to John Russell 25 October 

1859 , F .o 90/99                  

9- From Darmmond Hay to Al khatib , 20  March 1860 , F 

.o 174/136                   

10- From Darmmond Hay to Muhammed Barkash  31 

October 1862 , F .o 174/137                                                         

11- From Darmmond Hay to Muhammed Barkash  4 

October 1862 , F .o 174/137                                                         

     
ً
 الكخب الػغبُت واإلاػغبت: ثاهُا

ش الحضًث  (1 ت الخاٍع ب  1945 – 1789الان باملغ ، مىؾـى ، حفٍغ

ىؾي دمحم أمحن ، ج  ، بمضاص ،  2ؾىؾً وُهل الؿامغ و ٍو

1992. 

ت  ب .ج . عوحؼ (2 ش الفالٌاث الاهجلحًز املمغبُت ختى ـام –, جاٍع

, جغحمه ًىهان لبِب عػاً , )الضاع البُضاء : صاع الثٍاوت ,  1900

1981.) 

حغمان ـُاف , حىاهب مً الاػمت املالُت في املمغب بفض المؼو  (3

 (.1986, ) الضاع البُضاء :  1860الاؾباوي 

ؾباوي في ملُلُه خؿً الىُْٓي , املٍاومت املمغبُت للىحىص الا  (4

 .1997, )الضاع البُضاء : معبفت الىجاح الجضًضة , 1497-1859

عاهُا الفؽمى في الٍغن الخاؾق  (5 زالض بً نمحر، املمغب وبٍغ

( ،) الغباط: ميكىعاث ّلُت الفلىم الاوؿاهُت 1886-1856ـكغ ) 

 (.1997والاحخماـُت ، 

ضان , اجداه اـالم الىاؽ بجمإ ازباع (6  ـبضالغخمً بً ٍػ

 .5( , ج1929خاضغة مْىاؽ , )الغباط :

ضان ، الفؼ والهىلت في مهالح هؽم الضولت  (7 ـبضالغخمً بً ٍػ

 (.1962، )الغباط : املعبفت امللُْت ، 

ضان الفلىي , الفالئَ الؿُاؾُت للضولت  (8 ـبضالغخمً بً ٍػ

                                                                                                  

الفغبُت , جدٍَُ ـبضاللعُي الكاطلي ، )الغباط: املعبفت امللُْت 

 ،1999.) 

الخجاعة املمغبُت في الٍغن الخاؾق ـكغ البيُاث  ـمغان ، (9

 (. 2006، )الغباط :صاع الامان ، 1912-1830والخدىالث 

دمحم الفغبي مفَغل , املمغب الاٌص ى في ـهض الؿلعان  (10

( ,)بحروث : صاع املمغب الاؾالمي ( 1894-1873الحؿً الإو 

,1989. 

ج الجامػُت: : الغؾائل والاطاٍع
ً
 ثالثا

الُاؽ، املمغب الاٌص ى في اهخماماث الؿُاؾت هاًذ ٌاس ي  -

عاهُت  ، اظغوخت صِخىعاه ، ّلُت  1859-1792الخاعحُت البًر

 2014الفلىم الاوؿاهُت والاحخماـُت ، حامفت الجؼائغ ، 

: الكخب واإلاىؾىغاث الاجىبُت
ً
 عابػا

1- Mrs.Brooks.L.A.E, Memoir of sir Gohn Drummond 

Hay (Lomdon:John moray Albemarle street ,1996)         2- 

The New Encyclopedia Britannica , Vol . 2 , Chicago , 

1984                                      

3- Encyclopedia Britannica , Chicaho . , Vol .19 , PP . 771           

 مىاٌق الاهترهِذ:
ً
 زامؿا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%

86_%D8%B1%D8%B3%D         

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%

83%D8%AA  
 

Abstract: 

     This research sheds light on a personality 

who played a major role in the 

implementation of British plans in the Far 

Maghreb. At the beginning of the forties of 

the nineteenth century, the European powers’ 

disputes in the commercial field over 

Morocco increased, so it was necessary for the 

British government to increase its penetration 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%B1%D8%B3%25D
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%B1%D8%B3%25D
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA
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in the region to ensure its economic interests 

there. She had to choose a personality capable 

of implementing British plans in the region, so 

she chose John Darmond Hay, who found him 

the right person to preserve British interests 

Because he is a descendant of a British family 

that had a long history of contributing to the 

formulation of British policy, and because his 

father, Darmond Hay, served British policy in 

the Far Maghreb and provided great services 

to the British government over fifteen years, 

so the British government chose his son John, 

who was found in the right personality, not 

perfect. What his father started, and indeed, he 

continued to serve British interests in the 

region for forty-one years (1845-1886), during 

which he played a major role in the 

developments of political and economic 

events in Morocco.     

 


