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 تقديم:

صيورها  اختلفيون إاستسيتمر  ااالستعمار ظاهرة سياسيية ااتيو اميا تاليو 

فييي اييل مرعليية عيي  االخييرى  ااالسييتعمار الًييدير ظويير  اال  بصييورة اا ييًة فييي 

 را ي الواليات المتًدة االمريكية اقيا  الشيع   تجلتراإ مريكا الشمالية عندما اعتلو 

(  امييا 1783 – 1776ثماتييية  عييوا    عييوالي اسييتمرتهنيياب بًرايية مةااميية  ييديدة 

سييباتي ااتتتعييو عريتوييا عييد مةااميية باسييلة  ييد االسييتعمار اإتًييررت المكسييي  ب

االستعمار     اعصل الشع  البراتيلي على عريته ااستةالله ع 1864ااستةلو سنة 

 .اهكذا بد ت الًراة االستعمارية   ....1861البرتغالي عا  

منييذ سيينة  االفريةيييظوييرت الًرايية االسييتعمارية فييي الشييما    فريةييياافييي 

   افيي ااتييا 1885   افيي الصييوما  1882افييي تيوتن سيينة    الجتائيرفيي   1830

 .. اايرها.. 1891  افي موتمبيق   1885اينيا     افي1874

صورتوا  اختلفوااستمرت الًراة االستعمارية إلى الةرن الواعد االعشري   اإن      

ه إليى ا كلوا  إال  توا ال تختلف ع   هيدا  امطيامو امكاسي  االسيتعمار منيذ ظويور

 اآلن.

 اليذ بيه الوننييون تياريخول الًافيل  خيت   ا اليذ لةد اان االستعمار هو الًبير 

العار الذ  سيظل مالعةيا  لالسيتعمار عنيد ايل  هيسطراه م  تور اتار  اااتو مدته 

 جيل ادار.

الييذ  يجيي   ن  االارابييي اإتسييانيبييدا  ن الظيياهرة االسييتعمارية هييي ميير  

ه يفتر  عالجا  صعبا  ا ليما  ءع  التفكير فيوا  ذل   ن  فا ااإقالعيشفى منوا توائيا  

لتل  الظرا   اإذا اان الشع   ااقتالعا  ع  ظرا  معيشته الًا رة اتغييرا  جذريا  

فييي الييدا  االسييتعمارية يييدرب ايعيير   ن بييالده تةييو  بتوديييد دا   خييرى تكييون فيوييا 

هذه الثراات  :هذه الدا  االستعمارية يةو هبوا هللا لوا...  السان عا  ثراات عديدة ا

هييذا  يجي   ن تكيون لنييا الشيعوبنا... اييف تةبييل تلي  الشيعوح  ن تفعييل عكومياتول مثيل

التصر  اإن تستخد  منطق الةوة بد  قوة المنطق  ما الفير  بيي  هيذه الشيعوح ابيي  
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  ويي  االسييل  االةتييل... لتعيييف  سييرته فييي  عسيينةييو  ربوييا باليصيياع  االسييرة التييي 

 بًبوعة على عساح ايرها.

جميو الشرائو االدياتات تنوى عي  هيذا العميل لفيرد  ا دالية  االشيع  فيي  إن

 ارابا سااو ع  الًق في معظمه  ايعر   ن بعض عكوماتول تسر  اتنو  اتةتل 

 . ال م  يعار  سياستول

الًميية  المسيتعمرة فيي تفيوا الشيعوح الًديثيةلةد  يةظ االستعمار بتصيرفاته 

ة المًلييية  ا صييبًو سيينواته سييجل إداتيية دارالوننييية االغيييرة الةومييية االًيين ااإ

التي تميت بي  االديان االبشير  تميييتا   المتيفةالًضارتوا  االستعماريةعالمية  للدا  

 توا تنو  اتغدر اتسر  اتميارا ميا يًليو عنصريا ( اتةتل م  يعار وا إ افة إلى 

 لوا.

ليدرا ا ن تسيتيةظ مي  سييا خاصية  ن تسيتوع  اآا يةييا فربةى عليى  يعوح 

تفسوا بعيدا  ع  مصار  الغرح ابنواه  ا ن تعتمد على تفسوا اذاتوا   سباتوا  اتبني

 ن تكون صادقة مو تفسوا ا عوبوا في تنميتوا بالعد  االمساااة امخافة هللا تعالى. ا

اتبيه  ثيرا  مي   لةد عوى التياري  عبير صيفًاته اسينواته المختلفية ابيي  دفيا 

 خبار الخلفاء االًكا  العرح المسلمي   ااتوا  ساتذة العالل امًكميي تظميه ااا يعي 

علومييه امسسسييي تشييريعاته اعضييارته امشيييد  ممالكييه... فييال توبييوا اال سييرقوا اال 

 .... الةد اان في سيرتول عبر الالى االلباح...اال قتلوا ادراا

 : يواالصطالح اللغوي االستعمار مفهوم

 اذايير   امفوومييا لغيية بييه بييالتعريف االسييتعمار لظيياهرة التعيير  المفيييد ميي 

 التعرييف عيير فمي    عنه المترتبة االنتائج   خصائصه ا ب   هدافه اتًديد  سبابه

 ميا دالية اسيتعمرت الةيو  م  مشتق مصدر االستعمار المة  ن تالعظ ةلغ باالستعمار

 غضي اال بيالةور يواا  ر ااعتلو   حاالسال بالةوة ملكتوا    ا ؛استعمار ايرها ا  بالد

 اخيراتوييا رهييائذخا سييتغال اب ااسييترثرت   اصييبا   سييكاتوا ميي  للكثييير مةييرا   اجعلتوييا  

  اتجميد    هاليوا داستعبا في المتمثلة الةاهرة سياستوا تباعا على  عبوا ا جبرت  قسرا  

 امًييو   لة ييالفا  خالقوييل اإفسيياد   النبيليية ا عييرافول عيياداتول امسيي  النيييرة  فكييارهل

 اإمكان قدر للمستعمري  المخالفة الدياتات  عائر
 1)

 . 
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 عمارتييه فييي لييه  ذن  ا يعمييره جعلييه    ؛المكييان فييي اسييتعمره بييالةو  ىايعنيي

 : تعيالى قوليه جياء الكريل الةرآن افي يعمره  جعله    ااستعمره المكان  عمره اقولنا

   ييير ُالْ  هُيييو ُالْ  ااْل ْر ِ  ِمييي      ْتش  ر  اْسيييت ْعم   فيييي لكيييل ا ذن عمارهيييا  جعلكيييل    .. فِيو يييا ا 

 تعميرها
 2)

 . 

 االر  إعمييار تعنييي اللغييو  بمعناهييا اسييتعمار الميية  ن سييبق ممييا لنييا يتضيي 

 اتطويره التراعي للنمو اإعدادها
 3)

 . 

 سييطرة عمليية االسيتعمار  ن تعتير  الفرتسيية الموسيوعة  ن خليل  بو  يذار

 المستعمري  قبل م  يمارا تًضير  عمل قيا  يرافةوا  ن يفتر 
 4)

. 

 يخيالف معنيى تعنيي تجيدها لغوييا   اسيتعمار المية  صل في الترمل  معنا ما اإذا

 نيور      التعميير بمعنيى استعمر  ا عمر فعل  ن ذل    عا  بشكل االستعمار مفوو 

 بييالغرا انورهييا موييدها  ا   ييجارا   ارسييوا    االر  عميير قولنييا امثييل تطييويرا  

 االقيل على – العربية طارقاال بعض في هذه  يامنا إلى العرح  ن يذار امما االتعمير 

 ابمعنيى   ااسيتغاللوا االر  ااستصيالح بتعميير يةو  م  على عمار اسل طلةوني –

 .مثال لبنان في يةولون اما العماري  عمار اهو   ايعمرها يفلًوا الذ  الفالح آخر

 هيييو االر  اتعمييير   المييوت اعكسييوا   الًيييياة هييو اإتسييان عنييد االعميير

 . معمريوا م  هاؤإخال  ا موتوا هو االعكن هاؤإعيا

 بشيرية جماعيات باتتةا  الةد  منذ ارتبطو  قديمة بشرية ظاهرة االستعمار إن

 بعييض نإفيي لييذل  الةييوة بواسييطة  اناتييا   ااسييتًواذها   مختلفيية  قيياليل فييي الييرت  اراء

 قويييية دالييية بيييرن ايييالةو  االسيييتعمار مفويييو   ا اتعرييييف الةيييوة بيييي  ييييرب  الةيييوامين

 بالةوة سيادتوا عليوا ابسطو  را يوا اعتلو       عيفة دالة استعمرت
 5)

. 

 بيل   المعاصير التاري  دراسة في ابير باهتما  يًظى االستعمار مو وع إن

 يعيد  تيه  همويا لعل عديدة السباح راجو اذل    لدراسته االساسي العمود يعتبر اربما

 مي  اإتسياتية اإرادة اقوير الةيوة ااستخدا  التسل  مظاهر م  متطرفا   عدااتيا   مظورا  

  ا االقتصيياد   ا السياسييي التسييل  مظيياهر  عييد تبييريع  تييه إلييى إ ييافة آخيير  جاتيي 

  جييل ميي  ايرهييا علييى دا  مجموعيية  ا داليية تمارسييه الييذ ...  الثةييافي  ا العسييكر 

 هييي فيالةوة   الةيوة بمظوير االسيتعمار ارتبيان إلييى االمير بطبيعية راجيو اذلي    سيلبوا

 الةوة إمكاتيات م  المتيد على للًصو   داة هو ااالستعمار   االستعمار  ساا
 6)

. 
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 بظياهرة امتصيلة متفرعية   اعسيكرية اقتصيادية سياسيية ظياهرة فاالسيتعمار

 المسييتعمرات إلييى مواننيويا ميي  متتالييية موجيات قييدا  فييي تتجسيد   االجنبييية السييطرة

 االثةافيية  االقتصيادية الًيياة عليى االويمنة   دائل بشكل فيوا ااإقامة استيطاتوا بةصد

 المستعمري  اسل عادة  الئ  على ايطلق البالد ثراات ااستغال 
 7)

. 

  ا السياسيية سييطرتوا  ا عكمويا بفير  ميا دالية قييا  باالسيتعمار يةصيد اما

  ن إال   ذليي  فييي راابيية اييير عنوييا  جنبييية  ييعوح علييى عييدادها خييار  االقتصييادية

 يكييون قييد  تييه إذا  اسييتعمار يعتبيير ال مسييبةا   بشييرته االمتفييق المسقييو العسييكر  االعييتال 

 بالًرح متصلة العما  تتيجة تشر مسقو عسكر  تدخل مجرد
 8)

. 

 اجييه عيي  الةنيياع بتعرييية...  االسياسيية التيياري   سيياتذة ميي  العديييد هييتل  ا اقييد

   اعةيةتييه اااقعيه يتمشيى مييا ميو مفووميه  ا ييًواا   عةيةتيه ا ظويراا   االسيتعمار

 مجموعة  ا العمل برته يعرفه الجمل  وقي  ن تجد المعاصرة االدبيات إلى رجعنا اإذا

  ميي  مسيياعة علييى مييا داليية بواسييطة النفييوذ بسيي   ا السيييطرة  ييرتوا ميي  التييي االعمييا 

 آن فيي االسيكان االر  عليى  ا االر  تلي  سيكان على  ا لوا تابعة تك  لل االر 

 ااعد
 9)

. 

 تًةيةيا   مشيترب اير  إليى ترمي اجتماعية عراة االستعمار  ن العةاد ايرى

 ق  تجتمو لل التي ا سبابوا عواملوا لوا مًددة فترة في متعددة  مل تدعيوا ااعدة لدعوة

 دالية  ا بيالد  ل في يتمثل االستعمار  ن تكراما يرى بينما  قبلوا م  جماعية لًراة

 اال  الدالية اتةييد توثيق بويا التيي السياسية اهيو   ا  اقتصيادي ااستغاللوا  خرى لدالة ما

 في متمثل   جوهر    ار    تًةيقِ   جلِ  م   سياسية برااب  إليوا اتربطوا مستعمراتوا

الخاصة االقتصادية مصالًوا تطور
 10)

 . 

 عليه تمل معينة لفر يات اإتسان خضوع في يتمثل  ته فيرى هللا سعد. د  ما     
 11)

. 

 داال   هنيياب  ن نالمييا فيمعيي اااقييو عتميية برتييه االسييتعمار يعيير  ميي  اهنياب

 الشيييء ذليي  تمليي  ال قوييية اداال   مييا   يييئا   تمليي 
 12)

 برتييه االسييتعمار الييبعض  ايعيير 

 ذلي  إليى ايشيير المًتلية  المنانق  عوح ع  االتعالي االسمو التكبر      ستكباراال

 االتيا فيويا يينعكن ميرة ايل ينشير االسيتعمار  الموقيف إن: "  بةوليه"  تبيي بي  مال " 

." ..  ارابا إنار خار  االارابي
 13)

. 

 العمييران علييى ظاهرهييا فييي تييد  کلميية االسييتعمار  ن"  قاسييل مولييود"  ايييرى

 ذلي  تعكين عةيةتيه نإ بيل   ظياهره إليى بصيلة يميو ال عةيةتوا بان   ن إال عمارااإ
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 فييي عاثييه مييا علييى للدالليية اذليي    باالسييتدمار تعريفييه ر ى الييبعض  ن عتييى تمامييا  

  فساد م  بوا عل التي االرا ي
 14)

. 

 تسيتمد االسيتعمار اسيل منويا تقا ي التيي االساسيية الكلمة  ن"  بو ير"  ايرى

(  Colunus اولوتيياا   تينيييالال االصيل عيي   خيذت التييي مسييتعمر المية ميي   صيلوا

   إتتاجوييا ميي  بمةابييل ويياعاإفال االر  تراعيية علييى تييد  الًرفييي بييالمعنى االكلميية

 ا يتق عيير   البوتيية الًراح منذ االمالب اتساع مو ااتسو التم  مو المعنى اتطور

 الميية تظويير اقييد   مسييتعمرة بمعنييى Colonia اولوتيييا اسييل اولوتيياا الميية ميي 

 التييي الفتييرة خييال     عشيير الرابييو الةييرن منييذ الفرتسييية اللغيية فييي Colon المسييتعمر

 الالتينيية اللغية فيي اولوتييا المية ااتو اقد   االستعمارية بمشاريعوا فرتسا قيا  سبةو

 لكلمييية اليييراه  المعنيييى توليييد النًيييو ذلييي  اعليييى   التراعيييية االر  مسييياعة تعنيييي

مستعمرة
 15)

 العيا  امفووميه االسيتعمار  ن"  سيارتر"   الفرتسيي الفيلسو  يرى بينما 

 االسييتعمارية الييدا  عنييد مفوومييه هييو فمييا   تناالنيياه امييا االمثةفييي  المتخصصييي  عنييد

 .؟ المستعمرة الشعوح  عند ا يضا     اال ترااية الدا  عند ااذل  ؟ تفسوا

 هيذا لطبيعية اتظيرا     خاصة دراسية بًوثا   تتطل  االسئلة هذه ع  اإجابة إن

 . التساؤالت هذه ع  إجابتي في الًدير سرختصر فإتني معوا اتما يا   البًر

 مفووميه عي  عةيةتيه فيي يختليف االسيتعمارية اليدا  عنيد االستعمار مفوو  إن

 للشيعوح تبليغويا ااجبويا مي  مةدسية رسيالة االسيتعمار  ن اليدا  تلي  تيرى عير العا 

 ليواابوا متةدمة  عضارية مراعل إلى المتخلفي   الئ  اصو  على االعمل   خلفةتالم

  1878 سينة بيرلي  ميستمر اتتائج  عما  جاءت فةد الذل    العالمي الًضار  السير

 االستعمارية  ارابا سيطرة المستمر ذل  ثارآ م  اان فةد االستعمارية للًراة مشجعة

 ا  عالمي
 16)

. 

 الغربييية الييدا   مييا
 17)

 فييي االسييتعمارية الًرايية معظموييا مييارا التييي اهييي 

 ظياهرة فييه تيرى  توا في يتلخص لالستعمار مفووموا فإن   االمعاصرة الًديثة الفترة

 بعضيول ايضييف الًضيار  الميد اتشير الشيعوح لتةد  اسيلة  ته  ساا على   عادية

 الواجيي  ا ن   المجموعيية تليي  عنييق فييي مةدسيية ا ماتيية خالييدة رسييالة  تييه ذليي  إلييى

 ذلي  عي  عبير اقيد   االستعمار تير تًو الواقعة للشعوح ترديتوا لعليو يًتل اإتساتي

 يةو  عير"  مرينياب"  اهو له االداعي  االارابي االستعمار مناصر   عد بو وح

 مصييلًة فيي ااسيتغاللوا بثرااتوييا لالتتفياع جدييدة برقطييار االرتبيان هيو االسيتعمار: " 
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 ا دبيية علميية ثةافة م  إليه مفتةرة هي ما االقاليل تل  إعطاء ذاته الوقو افي   الون 

''  ... رقی ااالجن ااجتماعية اصناعية اتجارية
 18)

. 

  ن إال   عديييدة سييلبيات ميي  يشييوبه مييا راييل التعريييف هييذا  ن جاتمييا   ا عتةييد

 إليى تصيل ليل إيجابياتيه  قيل فيإن ابيذل     مثيل تطبيةيا   بتطبيةيه يةوميوا ليل المستعمري 

 المستعمرة الشعوح
 19)

. 

 لتطيور تظرتول اجوات في الغربيي  الليبراليي  يخالفون الي  اال تراايون  ما

  ن ييران فيإتول ليذل    االقتصياد  الجاتي  عليى فييه يرايتان ما االبا   فول االستعمار

  ميييا   االعتكاريييية مراعلويييا  عليييى إليييى ااصيييولوا الر سيييمالية تطيييور هيييو االسييتعمار

 اجيد التي الصفة ااتو موما الدخيل االجنبي الوجود  ن ترى فإتوا المستعمرة الشعوح

 عملييات مي  الوجيود ذل  يتضمنه ما بسب    سيادتوا على اعتداء يعد  را يوا في بوا

 ثةافاتوا اتشويه دمائوا اامتصاص ثرااتوا تو  إلى إ افة...  االةور الظلل
 20)

 . 

 ارتبانا   ارتب  إذ   تدريجيا   الًدير االارابي االستعمار مفوو  تطور اقد هذا

 ارتيب  فةيد   الًديثية الارابيا االسياسيية ااالجتماعيية االقتصيادية الينظل بتطيور ا  اثية

 إذ   تةريبييا     ييكاله بمختلييف الةييديل االقتصيياد علييى االةضيياء الصييناعية الثييورة بظوييور

 ابييد  الر سييمالية الةييوة ابييرتت االمييوا  رؤاا اتكدسييو الكبييرى المصيياتو ظوييرت

 اميا   الخيا  لمواداإلى  تًتا  مثال   فالمصاتو االقتصادية االا اع في اا ًا   ترثيرها

 الًضيار  الميد هيذا ا ميا    االغتيير المتعيدد إتتاجويا لتصيريف اثيرة السوا  تًتا 

 بيي  التنياقض مظياهر للعييان اا يًا   بيد  لالرتةياء سيعيوا في االمل اتطورات العالمي

 االتيي بويا قياموا التيي الًديثية للثيورات مفاهيمول ابي  االارابيي  المستعمري  سلوب

 سييلواوا تبرييير االسييتعمارية الييدا  عاالييو لييذل  االعداليية الًرييية  ييعار فيوييا رفعييوا

 اعتمدتيه فلسيفيا   تفسييرا   السيلوب ذلي  بإعطياء  البيي   التنياقض ذل  اتغطية االستعمار 

 اسيتعمارية عملييات مي  عليه تةد  ااتو فيما
 21)

 السيلوب ليذل  تعطيي  ن عااليو لةيد  

  ا(  االبييض لجيالر بعي ء    سموه ما اهو اإتساتية الصفة عليه وبغس  جديدا   نىعم

 تفسيه الوقو في بذرت ذل  مو   توا إال   المتخلف العالل تًو ضاريةًال  ارابا رسالة

   الالمشيييراع اجيييوده لالسييتعمار يبيييرر الييذ  العنصييير  باالسييتعالء الشيييعور بييذار

 صيييااة إعييادة تًيياا  ظيياهرة يشييكل االسييتعمار  صييب  الدالييية الظييرا  ابتطييور

 العصور ال يواا  بشكل اجودها
 22)

 .  
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 ا  سياسيي االجنبيية السييطرة فير  فيي يتمثيل فإته لالستعمار الجديد المفوو   ما

 الشييكلية اسيييادته باسييتةالله االعتييرا  مييو مييا قطيير  ا  ييع  علييى ا  اثةافييي ا  ااقتصييادي

 المنطييق قييوة علييو فةييد  ( الةييوة منطييق  التةليدييية االسييتعمار  سييالي  اعتميياد اتجنيي 

 –  يضيا   – االستعمار  الًوار سالح اعل االستعمارية قوته منطق مًل االستعمار 

 لتًا يي خاصية اسيائل  ارا يه تًةييق فيي يسيتخد  بيذل  اهيو   السالح عوار لًم

 ليذل  اسييلة  عس  اجدت اقد   العالمي العا  الر   معار ة  ا   الشعبية المعار ة

 ميي  تًييد بشييران النامييية الييدا  اتكبيييل   المتكافئيية اييير الثنائييية االتفاقيييات عةييد فييي

 التيدخل الجيل بويا الخاصية االسياسيية االقتصيادية المشياال ااستغال    العامة عريتوا

   المشيرانة االةيرا  االقتصيادية وتياتعالم خيال  مي  عليويا االضيغ   ساتوا في

 ااإقليمية الطائفية ااالتةسامات الداخلية اال طرابات اإثارة العسكرية الةواعد اإقامة

فيوا االعرقية
 23)

 . 

 التيي الغا مة الةوة اليدة استعمارية مبادئ برتواعه االغتا االتفو  التغل  إن

 تتشييرتا التييي النكبييات مبعيير االسييتعمار  ن امييا   الطبيعييية اإتسيياتية الًةييو  تنكيير

 إليى يويدفون إتميا باسيتعمارهل برتول  صًابه يدعيه ما يناقض اهو   العالل في اتوالو

 مستوى م  للرفو العالل  صةاع بةية إلى الًديثة االارابية الًضارة اتةل المدتية تشر

 االستغال  اهو   االتسل  الةورا التغل  وه عةيةته في فاالستعمار   اتطويره اإتسان

 اهيو   للشيعوح اامتويان إذال   مي صوره  جل   في االجتماعي االتعالي   االقتصاد 

 . جمعاء االبشرية االدساتير االشرائو االديان تنكرها عنصرية ممارسات مجمله في

 آ  الًضيارة إن: "  قيا  عي "  Aime Cesaire سيتاير ايمي"   صد  اما

"  االستعمار تتيجة التةد  بد  االتًطان إلى بوا االمر
 24)

. 

 : االستعمار ودوافع أسباب

 إجمالويا يمكي  عدييدة  سيباح الًيدير االارابيي االسيتعمار عراة اراء ااتو

 : يلي فيما

 :  عدة  تواع اهي إلى بدارها اتنةسل الًضارية الداافو - اال  

 :  التاريخي الدافع - أ

  يعوبوا ااسيتعمار المنانق لبعض باعتاللوا االستعمارية الدا  بعض تًججو

 للًكييل خا ييعة ااتييو  توييا بمعنييى   االقييدمي  الجييدادهل ملكييا   ااتييو المنييانق تليي  الن ؛

 ميا اإن   االجيداد  الئي  خلفويا التيي الًضارية اآلثار تل  ذل  على ادليلول   الراماتي
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 ااقيو فيي – تظرهل في – يعتبر ال المنانق تل  على تامة سيطرة م  االستعمار به يةو 

 عبيرت اقيد دميرت قد ااتو اعضارة ااتص  قد اان مل ل  رعيا   ا  استرجاع إال االمر

  ا ًو التي   1838 سنة الفرتسية"  Mole موليه"  اتارة سياسة بو وح ذل  ع 

 الراماتية  فريةيا ستًيي فرتسا  ن تا  بجالء
 25)

 ايان التياريخي اليدافو فإن اباختصار. 

 العامييل هييذا  ن امييا المنييانق  ميي  العديييد عتال ابيي الغربييية  ارابييا دا  لةيييا  قويييا   سييببا  

 .( الةديل بالما ي يعر  ما      ويةبالما المسرخي  م  عديدال عند عر 

 : الديني الدافع  - ب

 منويا سيعيا   إليويا المنيانق بضيل تةيو   تويا االستعمارية الدا  م  الكثير دعوا

 اقيد   التبشييرية الًرايات بواسيطة بيينول السيماا  اليدي  اتشير ا  ثةافيي سكاتوا لتطوير

 الرجييل اعيي ء  Paternalisna ااالبوييية اإتسيياتية النظريييات عيي  الكتابييات  اثييرت

 عكين  ثبو الواقو الك    Elder Brother االابر االخ  ا white Father االبيض

 . ذل 

 يمييثالن باعتبارهمييا االثةييافي الييديني العيياملي  علييى المسييتعمران راييت اقييد

  صب  اقد تلةًالم المنانق لدياتة االساسية االثةافة الةومية االراح الوننية الشخصية

  يدت ذل   جل ام ...  ادياتتول ثةافتول سيطرة إال يريدان ال المستعمري   ن اا ًا  

 الًرايييية ارجالويييا الكنيسييية ابارايييو بييييل   التنصيييير اتعراييي تتشيييرتاا الكنيييائن

 النشيييد فييي جليييا   ذليي  ايتضيي    ااإمكاتيييات بيياالموا  لوييا اتبرعييو   االسييتعمارية

 قراءتنيا النعميق الغيرح نيرابلن إلى الذهاح على إيطاليا  بناء يًر  الذ  اإيطالي

 :  للنشيد

 ا تيا تدعوتي إيطاليا  ن تعلمي  ال اترملي  ًكي  بل   تبكي اال صالت   تمي  ماه يا

 الملعوتيية االميية قًسيي سييبيل فييي دمييي البييذ  مسييرارا   ا  عييفر نييرابلن إلييى ذاهيي 
 26)

 

 لمًيو قيوتي بكل سرقاتل للسلطان االبكار البنات تجيت التي اإسالمية الدياتة االعارح

 اإسيال  مًاربية فيي ميات  تيه فرجيبيه علي   عدادب عد  ع   عد سرل  اإن الةرآن
 27)

 

 االستعمار ظاهرة في موما   الديني العامل  ا السب  اان الًد هذا إلى
 28)

 .  

 : القومي الدافع -ج  

 الدالية قيوة على دليال   المستعمرات اثرة في - الغربية - االارابية الدا  ر ت

 ا قطيار  اسيعة مساعات على استًوذت فةد لذل    امكاتتوا  رتوا اارتفاع اعظمتوا

 ال التيي اإمبرانوريية برتويا تجليتييةاإ المسيتعمرات اهي إعداها ع  قيل عتى عديدة
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 اسييلة االسيتعمار  الينوج االارابيية االقطيار بعيض اتخيذت اقد   منالش عنوا تغي 

 عيي   ا بويا تًةيق مرموقية داليية مكاتية إليى اصيوال   السياسيية سييطرتوا  آفيا ميد إليى

 تظرتيا اجوية امي  عتةادتياا عسي  يمثل ال الةومي المجد ذل  إن   قوميا   دا  جم انريةو

 ميثال   الًيا  علييه ايان اميا االستًواذ اع  االتمل  االسيطرة العظمة ع  ظاهرة الإ

 العظمية خمير تتيجية الثمالية عتيى سيكر عالية فيي ااتتيا  ياللتي افرتسيا إيطالييا بالنسبة

الةومي مجدها ادافو اإمبرانورية
 29)

. 

 :أهمها لعل عديدة عوامل إلى بدورها وتنقسم االقتصادية األسباب -ثانيا  

 : الرقيق تجارة -أ

 الرقيق تجارة االارابيون مارا الرخيصة العاملة االيد  ع  البًر  جل م 

 قييد االفارقيية العبيييد ميي  االالييى الييدفعات اااتييو   المسييتعمرات بررا ييي تييتالول منييذ

 االاليى الدفعية اصيلو عيير   تةريبيا   ااتشيافوا منيذ(  مريكيا  الجديد العالل إلى اصلو

  صيب  عتيى اتتنامى تنش  الرقيق تجارة ااستمرت   1510 سنة هاييتي لىإ ااتا م 

 سيكاتوا عيدد عشير مي   اثير اعيدها لشبوتة مدينة في - الرقيق - العبيد عدد
 30 )

 اقيد  

  ارابا إلى ترعيلول تل مليوتا   العشري   فريةيا م   راؤهل تل الذي  التتو  ددع قارح

 االمنيياجل الةاسييية ااالعمييا  الصييعبة الميييادي  فييي للعمييل اذليي    المتًييدة االواليييات

 بعييد فيمييا سياسييية السييباح ثييل  اال   االكسيي  الييرب  بغييية...  االطيير 
 31)

 اتواصييلو. 

 االسيتعمار دائيرة اتسياع فيي ميا  مو دارا   تلعي  جعلويا مميا تطاقويا تسواا الرقيق تجارة

 االاليى العالميية الًرح تواية امو   مةموال اداافعه  سبابه م   صبًو عير الًدير

 سيبتمبر 25 الموافيق السيبو ييو  االعضياء الدا  اقعو االمل عصبة إتشاء  ا اترليف

 مظياهره بجمييو الر  اإلغاء الرقيق تجارة قمو تةضي التي جنيف اتفاقية  1926 سنة

 العميل لةوة مفرن استخدا  إلى الرقيق تجارة فتًولو   جنائيا   جرما   ااعتباره اصوره

 المستعمرة الشعوح البناء
 32)

 . 

 : الصناعية الثورة تطور -ب

 االًراييية الًضيييارية النوضييية تةيييدمو  ن العلميييي التطيييور تتيييائج مييي  ايييان

   اتنوعيه الضيخل اإتتيا  إليى اتويد  الًديثية اآلالت على تةو  ااتو التي الصناعية

 توتيييو فييي االارابييية الييدا  تييرخر اسييتغلو عييير ذليي  إلييى سييباقة تجلتييراإ ااتييو اقييد

  لماتييا مي  ايل فيي الوننيية الوعيدة إتما  مو الك     را يوا خار  الصناعي إتتاجوا

 ثرااتوييا تسييرح ظيياهرة إلييى االارابييية الييدا  تنبوييو  1880 سيينة ابًلييو  اإيطاليييا
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 االارابيية االسيوا  معظيل في الصناعية منتجاتوا تواجد بسب  إتجلترا إلى االقتصادية

 الييدا  فر ييو مييا سييرعان إذ"  التجييارة عرييية"  بييد م علييى عتمييادا  ا  ييرائ  بييدان

 ر ت لييذل    اإتجليييت  الصييناعي اإتتييا  اجييه فييي الجمراييية الًييواجت االارابييية

 في خسارتوا ع  تعو وا التي الوسيلة هو االستعمار  الميدان في توسعوا  ن تجلتراإ

 فيي اسيارعو تجلتراإ عذا االارابية الدا  م  الكثير عذت اقد   االارابية االسوا 

 .االستعمار ظاهرة ممارسة

 : السكانية الكثافة معدالت ارتفاع -ج

 تعيد ليل التيي  ارابيا فيي السيكان عيدد تسيبة تييادة إلى الًياة تطور قاتون ى د

 إليويا تنيتح  مياا  إيجياد مي  بيد ال فكيان  عس  إدعاء عكوماتويا سكاتوا لمعيشة تتسو

 الةرن منتصف ففي   وتيالتدايات استراليا ا قاليل الجديد العالل رم  عُ   ن بعد التيادة تل 

 ارتفيو اقيد   تسيمة مليون  يا ربع مائة االارابية الةارة سكان تعداد اان عشر الثام 

 تسمة مليون ا ربعي  اثالثة ستمائة إلى  1914 سنة خال  العدد ذل 
 33)

 سيارع اقيد. 

 ذلي   ن ر ت التيي عكومياتول تشيجيو بعيد  ارابا م  للنتاح الماليي   الئ  م  العديد

 اياتوا النياتعي   الئي   ن إليى إ يافة السيكان اتيتاعل تتايد لمشكلة الجذر  الًل هو

 . بوا تتلوا التي المنانق تل  استعمار في سببا  

 : سواقواأل الخام المواد عن البحث -د

 ن ميي فييي ااتييو المجيياالت جميييو فييي خلضييال اإتتاجوييا الصييناعية الثييورة إن

 - المسيتعمرات قبيل مي  الكبيرة امياتوا على التسابق  دى التي الخا  المواد إلى الًاجة

 المسييتعمري   ن مييو   موييو  بشييكل االسييتعمارية ةالًرايي تنييامي إلييى -  ارابييا خييار 

 اعتاللويا  ن فرتسيا إدعياء مثيل  خرى  سباح اراء ايختفون السب  هذا عةيةة ينكران

 اعتاللوييا  ن تجلتييراإ اإدعيياء   ااالميي  النظييا  علييى للمًافظيية اييان االقصييى للمغييرح

 دعييوا امييا  ا   االفو ييى التمييرد عرايية إخميياد علييى الخييديو  لمسيياعدة اييان لمصيير

االظلييل االجييور  العسييف ميي  الليبيييي  تًرييير  جييل ميي  اييان لليبيييا اتاهييا بييرن إيطاليييا

 لنشيير اييان اآسيييا الفريةيييا اعتاللنييا نإ الةائييل العييا  االارابييي ااالدعيياء  ا  العثميياتي

 هدتيتما االبيض الرجل عضارة
 34)

  دى االارابيي يعالصينا اإتتيا  اتديياد  ن اميا. 

 اال اسييتيعابه عليى قييادرة المخياتن تعييد اليل اإتتييا  ذلي  ميي  هائلية اميييات تكيدا إليى

 تعرقلو   االارابية االسوا   صاح الذ  االتكماش ابذل  صرفه على قادرة االسوا 

 الًيل ااان   عمالوا م   عداد نرد إلى االتجرت الصناعية الةطاعات في النمو عملية

 الر سييما  التوظيييف الصييناعية المنتجييات لتصييريف خارجييية  سييوا  إيجيياد فييي يتمثييل
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   االسييتعمار  سييباح ميي  سييببا   خارجييية  سييوا  عيي  البًيير اييان فةييد ابييذل  الفييائض

 المصيينعة المييواد بيييو اعتكييار اييان امييا   االثمييان بييربخن الخييا  المييواد  ييراء ا صييب 

 االسعار برعلى
 35)

  . 

 هائليية اقتصيادية مصييادر لويل تيوفر المسييتعمرات بيرن االسييتعماريون فكير اقيد

 لتصيريف رائجية خارجيية  سيوا  اتواجيد الرخيصية البشيرية العمالية اوفرة امتنوعة

 اإتتا 
 36)

 االكسي  المغامرة راح إلى االارابية الجماعات بعض تتاع إلى إ افة  

 االموا  رؤاا تكدا إلى  دت الصناعية االرباح فإن  خرى تاعية ام    االقتصاد 

 توااي  بدرجية تنميو الصيناعة تكي  اليل   الصناعيي  الر سماليي  نداع المصار  في

 االارابيي  الميا  ر ا مكدسيات الصيناعية المشياريو تسيتنت  اليل   الما  ر ا تمو

  ميييوالول لتوظييييف بالدهيييل خيييار   مييياا  عييي  الر سيييماليون يبًييير  ن لتاميييا   فكيييان

 الصيي  فيي٪ 20 تبلي  الميا  ر ا  ربياح ااتيو فةيد ذلي  فيي تجًوا اقد   ااستثمارها

 عيامال   ذلي  ايان اقيد   ٪4  ارابيا فيي تبلي  ااتيو الوقيو تفين افيي   ا فريةيا االوند

   االسييتعمار  الميييدان فييي االتسييابق التنييافن إلييى االارابييية الييدا  دفييو فييي رئيسيييا  

 الفتييرة خييال  المسييتعمرات فييي المسييتثمرة االارابييية االمييوا  إلييى إعصييائية اتشييير

 : االتالي تتوتع برتوا 1914 - 1875

  لماتيا  ما فرت   بليون خمسي  افرتسا   هجني باليي   ربعة تجلتراإ استثمرت

 مييارب بليييون اعشييري  ثماتييية اسييتثمرت فةييد
 37)

 بةيميية االسييتثمار عملييية ابتوعيييد   

 إليوييا المشييار الفتييرة تفيين افييي الييدا  تفيين ن  إلييى  خييرى إعصييائية تشييير الييداالر

 : تياآل استثمرت

 . داالر مليار رانشع                         تجلتراإ - 

 .  داالر مليار تيةثما                         فرتسا -ح

 داالر مليار ستة                         لماتيا - 
 38)

 . 

 فييي ااا ييًا   صييريًا   اييان " فييير  جييو "  فرتسييا اتراء رئييين  ن ايبييدا

 المسيييتعمرات عليييى االسيييتيالء فيييي تطمييي   ارابيييا  يييعوح إن: " قيييا  عنيييدما عديثيييه

 م  تنتجه ما لبيو  سواقوا على االستًواذ ثل   خاماتوا في الرابة :هي ثالثة الارا 

 ."عندها الفائضة االموا  رؤاا الستثمار ا خيرا     مصنوعات
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 : التالية افعوالد إلى األسباب هذه وتنقسم السياسية األسباب -ثالثا  

 : االستراتيجي الدافع -أ 

 ميثال   ايالنف  الثيراات الهل االستعمارية الدا  اعتياجات تامي  في يتمثل اهو

 الجغرافييية المواقييو فييي العالمييية االهمييية ذات االمنييانق ااالميياا  الطيير  ااييذل   

 جبيل مضييق مي  ايل فيي بًريية لةواعد تجلتراإ اتخاذ مثل مواصالتوا  انر  مةموال

 ار ا   اسينغافورة   اسييالن   اعيدن   السيوين اقنياة اقبيرص  امالطيا    نار 

 اايذل    االيدردتيل البسيفور بمضييق راسيا اهتمو اما   اايرها...  الصال  الرجاء

   مار يا  جتييرة مثيل الوياد  المًيي  اجيتر   الكياريبي البًير بجتر  مريكا اهتما 

 ... ااارالي    امريان

 : العسكري الدافع -ب

 المسييلًة الجيييوش  ابيير تكييوي  علييى بينوييا فيمييا االسييتعمارية الييدا  تنافسييو

 ا  ميورد يشيكل ايان اليذ   االسيتعمار التوسيو  جيل مي  الطائلية المبال  عليوا اصرفو

  يييرارة عليييى المسيييتعمري  السيييكان االسيييتعمارية اليييدا   جبيييرت إذ   الةيييوات لتلييي 

 عملياتوييا فييي معوييا االمشيياراة  المسييلًة  العسييكرية قواتوييا صييفو  فييي االتخييران

 للعميل الليبييي  آال  بتجنييد إيطالييا قاميو اقيد   اننول  بناء  د ااتو الو   الًربية

 فييي اآلال  عشييرات تجنييد  ن فرتسييا اسييتطاعو امييا   المجاهييدي  إخييواتول  ييد معوييا

 الجتائير في اآلال  امئات   توتن
 39)

 فيي اتتصياراتوا تًةيق  ن بيذل  ااسيتطاعو   

 مي  عليويا عصيلو التي االبشرية المادية المساعدات بفضل خاصة العالميتي  الًربي 

 . المختلفة مستعمراتوا

 : النفسي الدافع -ج

 اإتسييياتية بالطبيعييية تتصيييل ظييياهرة االسيييتعمار  ن النفسيييية النظرييييات تيييذار

  عياتا   العنف استعما  اإلى التسل  إلى بطبعه يميل فاإتسان   الةد  منذ البشر ابنفسية

 االييراح   الشييجاعة اإتسييان بنييي يمجييد مييا مثييل   اآلخييري  مييو صييراع فييي االييدخو 

 اإتسيان االعتبارات تل  تًرب ااما  ...  المعارب في االنصر العالية الةتالية الًربية

 االشيراع التوسيو إليى تدفعوا التي اهي سياسية  اوعدة الدالة تًرب   فردية بطريةة

 الةد  منذ االستعمار ظاهرة في
 40)

. 

 قويييا   سييببا   بتييداخلوا  ييكلو قييد السييابةة االييداافو العوامييل  ن سييبق ممييا تسييتنتج

 عبير اااييات مكاس   جل م  المنانق م  العديد باعتال  الغربية  ارابا لةيا  امةنعا  
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 خيال "  Albert Sarrauارا سيت البير"  الفرتسي المستعمرات اتير بو وح عنوا

 ليل البيدء في االستعمار إن ؟ الًةيةة على التمويه في الفائدة ما"  قا  عي   1923 سنة

 مي  عميال   ايان إتميا   المسيتعمرات ي دتمي فيي رابية  ا   المدتية  عما  م  عمال   يك 

 المتصييلة الًيوييية المنافسيية فييي وييلم عييد  إتييه   المصييال  إليييه دعييو الةييوة  عمييا 

"...الناا بي  االمتتايدة
 41)

. 

   ابواعثيه  سيبابه اعةيةية   االسيتعمار عةيةية عي  الفرتسيي اليوتير عبر اهكذا

 . الدراسة م  البًر هذا رعوان يتال التساؤالت ع  ايجي  يكفي تظرتا في تعبير اهو

 التيه الشيرعية الناعية م  له  ساا ال االستعمار  ن تجد الةاتوتية الناعية  ما

  اييدها امييا   ديباجتييه فييي دةًييالمت االمييل ميثييا   اييدها التييي اإتسييان عةييو  مييو يتنييافى

 هيي الشيعوح إرادة  ن ليىع 3/ 31 الميادة تصو إذ   اإتسان لًةو  العالمي اإعالن

 الًكيل ذلي  فيي بميا ر ويالة الًكيل صيور ال بذل  فاستبعدت   الًكومة سلطة مصدر

 رهايمصي تةريير فيي الشيعوح عيق ميو بالطبو يتعار  الذ  االستعمار 
 42)

 ارايل. 

 عليى هيمنيو قيد الثاتيية العالميية الًيرح فتيرة ابعد خال  االستعمارية اإرادة نإف ذل 

  ارابييا دا  اعتلتوييا مسييتعمرات يشييكل المعمييورة مسيياعة ثليير  ن تجييد عييير   العييالل

 بلييوتي مي   اثير عيددهل البيال  العيالل سيكان مي  تسمة مليون سبعمائة  ن اما الغربية 

 ييرتح ايان الكيون سيكان ثلير مي   اثير  ن ذلي  امعنى   استعماريا   نومستغل   تسمة

 .صًة هذه الًةائق  بو وح لنا يبي  يتآلا االجدا    آتذاب االستعمار تير تًو

 (1) رقم ملحق

 مستعمراتوا سكان اعدد االستعمارية الدا 
 43)

 

 مستعمراتوا سكان عدد سكاتوا عدد االستعمارية الدا  ت

 تسمة مليون 500 تسمة مليون 48 إتجلترا 1

 تسمة مليون 70 تسمة مليون 38 فرتسا 2

 تسمة مليون 70 تسمة مليون 9 هولندا 3

 تسمة مليون 30 تسمة مليون 72 اليابان 4

 تسمة مليون 15 تسمة مليون 6 بلجيكا 5

 تسمة مليون 15 تسمة مليون 131 المتًدة الواليات 6

 تسمة مليون 10 تسمة مليون 8 البرتغا  7

 تسمة مليون 1 تسمة مليون 26 سباتياإ 8
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 واالستعمار األفريقية القارة
(44)

 

 السكان عدد الكلية المساعة
 يستو  لل منانق

 عليوا

 يستو  لل سكان

 عليول

 ميل مليون 11. 5

 مربو

 مليون 135

 تسمة
 تسمة مليون 25 تسمة مليون 2

 (2) رقم ملحق

 االالى العالمية الًرح قيا  عتى االستيطاتية االستعمارية الًراة
 45)

 

 مستعمراتوا سكان عدد الدالة سكان عدد المستعمرات عدد الدالة اسل ت

 391,582,528 46,052,741 55 إتجلترا 1

 62,350,000 39,602,258 29 فرتسا 2

 13,074,950 64,925,993 10  لماتيا 3

 15,000,000 7,571,387 1 بلجيكا 4

 9,680,000 5,960,056 8 البرتغا  5

 37,410,000 6,102,399 8 هولندا 6

 1,396,176 35,238,997 4 إيطاليا 7

 530,493,654 205,453,831 115 المجموع 8

 اللداللة االستعمارية االستيطان عراة  رقا  تًديد في تسبيا المسرخون ايختلف   

:  اهي لألالى قليال مخالفة  خرى إعصائية ذار ترى ذل  على
 46)

. 

 مستعمراتوا سكان عدد سكاتوا عدد الدالة اسل ت

 449,880,000 46,610,000 بريطاتيا  

 65,179,090 41,880,000 فرتسا ح

 50,970,000 9,190,000 هولندا  
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 (3) رقم ملحق

ااالفريةية االستعمارية الدا  بعض في الفرد دخل متوس  يمثل جدا 
  47)

 

 ((المستعمرات في تراوا التي االمةدسة العادلة االبيض الرجل رسالة هي هذه   

 السنة األفريقية الدول االستعمارية الدول
 بالدوالر الدخل متوسط

 األمريكي

 1560 1967 ـــــــــ المتًدة المملكة

 1738 = ـــــــــ فرتسا

 3578 = ـــــــــ المتًدة الواليات

 2247 = ـــــــــ کندا

 52 1965 الكوتغو ـــــــــ

 198 = ااتا ـــــــــ

 107 = اينيا ـــــــــ

 52 = المالا  ـــــــــ

 185 = المغرح ـــــــــ

 543 =  فريةيا جنوح ـــــــــ

 62 = تنتاتيا ـــــــــ

 225 = تامبيا ـــــــــ

 156 = مصر ـــــــــ

 (4) رقم ملحق

 االستعمارية الًراح ع  الناجمة المبا رة البشرية الخسائر
 48)

 

 بالمليون الوفيات عدد التاريخ الحرب تسلسل

 7,2 1918-1914 االالى العالمية الًرح (1

 7,37 1945-1939 الثاتية العالمية الًرح (2

 6,1 1936-1927 الصينية الشيوعية الًرح (3
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  االالى

 الةارة  به في الًرح (4

 الوندية

1946-1948 5,9 

 5,7 1920-1918 البلشفية الثورة (5

 الثورة   المكسيكية الًرح (6

) 

1910-1930 5,4 

 1 1962-1954 الجتائر استةال  عرح (7

 0.75 1951-1911 ليبيا استةال  عرح (8

 (5) رقم الملحق

بالداالر عائدات م  تًةةه اما االمريكية االستثمارات قيمة
 49)

 

 ( االستعمار  التطور  

 للمحول الدخل بالمليارات اإلجمالية القيمة السنة

1919 7 0.54 

1930 17,2 0.58 

1950 19 1,48 

1955 29,14 2,17 

1960 50,39 3 

1961 55,51 3,56 

1962 60,03 3,95 

1963 66,51 4,16 

1964 75,82 4,93 

1965 80,94 5,39 

1966 86,5 5,59 
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 (6) رقم ملحق

 االفريةية لألقاليل االارابي االستعمار
 50)

 

 فرتسا بلجيكا بريطاتيا البرتغا  إيطاليا سباتياإ

 سبتة

 الصًراء

 الغربية

 اينيا

 ستوائيةاآل

 مليلة

 

 ثيوبياإ

 إريتريا

 ليبيا

 الصوما 

 

  تغوال

 الر ا

 االخضر

 سااتومي

 ابرتسي 

 بيساا اينيا

 موتمبيق

 ارتريا   ااندا

 بوتسواتا

 تنتاتيا

  فريةيا جنوح

   تمبابوی

 تامبيا

 السودان

   سيراليون

 سيشل

   الصوما 

 اامبيا

   ااتا

 الكاميران

 ليسوتو   اينيا

   مصر

 المالا 

 بوراتد 

 رااتدا

 

  فريةيا

 الوسطى

 بني 

 بوراينا

 فاسو

   تشاد

 توتن

 الجتائر

 جيبوتي

 العا  ساعل

 السنغا 

 الصوما 

 الغابون

 اينيا

 الكاميران

 الكوتغو

 مداشةر

 المغرح

 موريتاتيا

 موريشيوا

 النيجر

 ااتا
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 : الهوامش

   العربيية الثةافية مجلية   االتبشيير ااالسيتعمار اإسيالمية اليدعوة   الجتائير  الكريل عبد مًمد( 1 

 .  58 ص   نرابلن   1982 ديسمبر   12 العدد

 61:  اآلية   هود سورة( 2

   1991 العالميية اإسيالمية اليدعوة جمعيية منشيورات   االسيتعمار تًرير   خليل  بو  وقي .د(  3

 .  42 ص

 . 42 ص   تفسه( 4

 اإيطالي االستعمار مارسه اقد   االستعمارية الدا  جميو لدى معرا  عمل/  السخرة تظا ( 5

 الفرتسييي   عيد يةيو  ااميا   االعميا  بر ق للةيا  بالةوة الطرابلسيي  سخر عير الغرح نرابلن في

 هي التي السخرة تظا  بفر  اإتما اتوبوا االرا ي سل  بسب  فة  لين تجدد قد االفارقة  تذ فإن

 :۔   تظر   العبودية م  قسوة   د

 ماجيد  الكيريل عبيد مراجعية    باظية عيو  نلعيو ترجمية    فريةيا تاري    جوليان اتدريه  ار  -

 .  114 ص   1968   مصر توضة دار:  الةاهرة

   1988 للتوتييو التوتسيية الشيراة:  تيوتن   9ن    الجديد الةاموا   اآخران   هداية ب  علي( 6

 .  46 ص

 السالسييل دار منشييورات:  الكويييو   4 ن   الدالييية السياسييية العالقييات   مةلييد إسييماعيل صييبر ( 7

 . 546 ص    1985

 االنشير للدراسيات العربيية المسسسة   1ـ ج   السياسة موسوعة   اآخران   الكيالي الوهاح عبد( 8

 .  172 ص    1979

 اما  ا - عسكرية قواعد - اليابان  ا بريطاتيا  ا  لماتيا في العسكر  االمريكي التواجد مثل( 9

 عليى السييطرة مي  ا عواتويا االمريكيية الةيوات تمكنيو عيير  1990 سينة  ااخير الكوييو فيي عد 

 .  هناب االا اع

    1971  المصيرية االتجليو مكتبية:  الةياهرة   امسيتعمراتوا  فريةييا کشيف تياري    الجمل  وقي -

 .116 ص

 80 عيييدد   الويييال  اتييياح سلسيييلة:  الةييياهرة اسيييتعمار  اال ال ييييوعية العةييياد  مًميييود ( عبييياا10

 .  83 ص   1957 

   1958  (ن.د    عتيق العتيت عبد ترجمة   المستعمرات تًرير تًو   تكراما اوامي -

 . 48 ص
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  1983   للكتياح الوننية المسسسة:  الجتائر   االرعلة االدح في تجارح   هللا سعد الةاسل  بو( 11

 .175 ص  

 .5 ص   1965  االنشر للطباعة الةومية الدار:  الةاهرة    فريةيا استعمار   ريا  تاهر( 12 

 . 19 ص    1981  الفكر دار:  دمشق   المعراة مو  في   تبي ب  مال ( 13 

 عبير المتمييتة البيارتة  خصييتوا اديمومية الجتائير مجيد عي  لمًية   بلةاسل تايو قاسل مولود( 14 

  .48 -17 ص   الجتائر    1985 لسنة 85 العدد   الثةافة مجلة   ااالعاصير العصور

 . 17 -13 ص    1967 اآلداح  دار:  بيرات   االستعمار جثة تشري    بو ير د  اي( 15

 .  5 ص   سابق مرجو   ريا  -

 معوييد:  الةيياهرة   العربييية الييبالد فييي ا ثييره 1878 بييرلي  مييستمر   صييفوت مصييطفی مًمييد( 16

 .  65 ص   1957  العربية الدراسات

 االارابيية الةيارة دا  ابرييات معظل هي بل فة   اإيطاليا اإتجلترا فرتسا ليسو الغربية الدا ( 17

 فرتسيا مستعمرات جميو االخير رفض فةد الذل  االستعمار  د ااتو بسمارب بةيادة  لماتيا  ن رال

 بالًراييية ااقتنيييو ر ييييه ايييير  تيييه إال   االليييوري  االليييتاا اسيييترداد مةابيييل ليييه عنويييا تناتليييو التيييي

 :   تظر للمتيد   االستعمارية

 – 1884               بيرلي  مستمر في االفريةية الةارة اتةسيل  فريةيا استعمار   صال  مًمد مًمد -

 الميسرخي  التًياد العامية االماتية:  بغيداد    1987 لسنة 31 العدد   العربي المسرخ مجلة    1885

 .123 ص   العرح

  للكتييياح الوننيييية المسسسييية:  الجتائييير   4 ن   الفرتسيييي االسيييتعمار   عسيييني  مًميييد مًميييد( 18 

 .  78 ص   1986

 خا ييعة جامييدة ظلييو  فريةيييا  ن االارابيييون يييتعل: "  قييا  عنييدما تكرامييا اييوامي صييد  لةييد( 19

 الي   في يعتبر ال تاريخوا نإف اهكذا   االارابي التدخل بفضل إال التاري  مسرح تدخل الل للراود

 علميي  سيااامتدادا  للتاري  االارابي   اهذا قو  مرداد امرفيو  التيه ال يةيو  عليى  هواالعيان 

. ".. 

:  بغيداد      1987 لسنة 31 العدد   العربي المسرخ مجلة العدد المة   النجار الةادر عبد مصطفى -

 .  7 ص   العرح المسرخي  التًاد العامة االماتة

   منشورة اير ماجستير رسالة   االارابي لالستعمار الدالية المسسالية   عمار مساعد ( 20

 .  71 ص    1986  الجتائر جامعة   ااإدارية الةاتوتية العلو  معود

:  غاتیبن        االفراغ االستعمار   الةديل االستعمار امبررات داافو    ااية  بو رمضان عامر -

 . 126 ص   1991  قاريوتن جامعة منشورات
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    1963 االنشير للطباعة العربية الشراة:  الةاهرة   امًتواها عراتوا الةومية   الراابي فساد( 21

 . 35 ص

 تخييتص ال  توييا إلييى إ ييافة   معينيية مرعليية فيي تنتوييي ال قييد االسييتعمار ظيياهرة بييرن يييوعي مميا( 22

 فالعيالل   اجودهيا مبيررات تيوافرت متيى تتكرر قد اظاهرة االستعمار  ن ذل    العصور م  بعصر

 .  يتغير ل  يبدا فيما الكنه يتةل  يكاد فعال

 م   فريةيا  في السياسية الًداد امشاال االستعمار   الًداد عو    خيا  ب  الًميد عبد( 23

 . 378 ص   1991  بنغات   قاريوتن جامعة:  منشورات   االفراغ االستعمار اتاح

 .  176 ص   سابق مرجو   الكيالي -

عيسيى   بي  عنفيي ترجمية   الثةافيية الثيورة إليى االستعمار تصفية م    اإبراهيمي نال   عمد( 24

 .  15 ص  (ت.د  االتوتيو للنشر الوننية الشراة:  الجتائر

 مًمد علي ترجمة   االعشري  عشر التاسو الةرتي  في  ارابا   تمبرلي هارالد   جراتو.  . ( 25

 سيجل مسسسية:  الةياهرة   6 ن   2ـ جي   الكيريل عبيد عيتت  عمد مراجعة   اسكندر الوين داة  بو

 .  39 ص    1976  العرح

 .  اإسال   مة بوا يةصد/  الملعوتة االمة( 26

 .112-111   ص 1992  نرابلن : دار الرااد 2  ن  ر وان  بو و ة  عند باح البًر( 27

   1990  للنشير ميوفل:  الجتائير   اييرهل تةيد  المياذا المسيلمون تيرخر لمياذا    رسالن  كي ( 28

 .  64 ص

   يعور اهيو السييطرة اع  العظمة جنون الةومي المجد بسب  االستعمار ظاهرة تفرت ما اثيرا  ( 29

 :  تظر.  السوفييتي باالتًاد يعر  اان ما اتتواء منذ بو وح تلمسه

 .  17 ص   سابق مرجو   ريا  -

 لسيينة 31 العييدد   العربييي المييسرخ مجلية    فريةيييا فييي الرقيييق تجيارة   الييدي  مًييي مجيييد جوياد( 30

 .  81 ص   العرح المسرخي  التًاد العامة االماتة:  بغداد    1987

 .  72 ص   سابق مرجو   خليل  بو  وقي( 31

 . 61  ص   سابق مرجو   عمار مساعد ( 32

 . 86 ص   سابق مرجو   مجيد جواد -

 .  125 ص   سابق مرجو    ااية  بو عامر -

 العلميية ااالجويتة للكتي  العامية الويئية:  الةياهرة   4 ن   العربيية الةومية   ر وان الفتوح  بو( 33

 .  361 ص    1969
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 2 عدد   الدالية السياسة مجلة   الدالي الةاتون في االجديد الةديل االستعمار   ااتل عافظ مًمد( 34

 . 78 ص   االهرا  مسسسة:  الةاهرة   1965 ديسمبر

 نيييرابلن   3ـ جييي   جمييياهير  منظيييور مييي  االسيييتعمار   ااالبًيييا  للدراسيييات العيييالمي المرايييت -

 . 9 ص   1988

 الةيياهرة   المةااميية اعراييات العربييي العييالل فييي االسييتعمارية الغييتاة   رمضييان العظيييل عبييد( 35

 . 10 ص   1985  (ن.د 

   بيضييون  ييبي  تعرييي    الجديييدة االسييتعمارية الغييرح اسييتراتيجية   اتشيينكو اييود الكسييندر( 36

 .15 -11 ص   1979  الفارابي دار:  بيرات

 الصييناعي اإتتييا  فييي فييائض لييديوا تكيي  لييل االسييتعمارية االارابييية الييدا  بعييض  ن مالعظيية مييو -

 الًرايية فييي الييدالتان سيياهمو فةييد ذليي  امييو...  راسيييا إيطاليييا  مثييل خارجييية  سييوا  لييىإ لتصييديره

 -:  تظر للمتيد.  االستعمارية

 .  122 ص   سابق مرجو   صال  مًمد مًمد. د -

 .  360 ص   سابق مرجو   ر وان( 37

 : اإسيكندرية     الًمايية عكيل تًو المغرح تاري  في ااثائق تصوص   عس   ًاته إبراهيل( 38

 .  113 ص    1982  المعار  منشرة

 الةضياء مخط   م  النفسية االًرح الوعشي االتعذي  الةمو ا سالي  فرتسا   فياللي مختار( 39

 االتيرا  التيرري  جمعيية   باتنية    1992 فبراير   5 عدد     الترا  مجلة   الجتائرية الثورة على

 .  50 ص   االثر 

 .  52 ص  (1958  الرسالة مطبعة:  الةاهرة   ااالستعمار اإسالمي العالل   الجند   تور -

"  بعنيوان( 1993/ 92   اتيوبر  الجيامعي الدراسيي العيا  افتتياح مًا يرة   هللا سعد الةاسل  بو. د -

  الجتائر   بوتريعة ا التاري  معود"  الجتائر  الةادر عبد ب  علي االمير

   1976  للنشير التوتسيية اليدار:  تيوتن   5ن   تيوتن تياري  خالصة   الوهاح عبد عسني عس  -

 .  221 ص

 . 80 ص   سابق مرجو   ااتل( 40

 ا بان جنود ارتكبوا التي اإتساتية اير ااإجرامية الوعشية االعما  تل  الر   هذا يسيد

 سيييادة تثبيييو بعييد خاصيية...  الجتائيير   ليبيييا:  مثييل المًتليية المنييانق  بنيياء  ييد االسييتعمارية الييدا 

 البشيرية اليذات بإر ياء النفسيية الناعيية هيو - اليه ذلي  فيي - يبيدا فيميا االسب    هناب المستعمري 

 :  تةريبا االت  منذ قديمة اظاهرة االستعمار بدايات  ما.  الظالمة

 .    641                       . .  30 الراماتي االستعمار( 1
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 .    1291                      .   1097 الصليبي االستعمار( 2

 .   1700          .   1498 االارابي التجار  االستعمار( 3

 

 .    1807               .  1798 فرتسي االتجلو االستعمار (4

 ـــــــ            .   1830 الًدير االارابي االستعمار( 5

 . 145 ص   سابق مرجو   الجمل  وقي( 41

 .   بعدها اما 78 ص   سابق مرجو   عسني  مًمد( 42

 .  320 ص   سابق مرجو   ر وان الفتوح  بو( 43

 ص     1970  الفرجياتي مسسسية:  نيرابلن   لليبييا اإيطيالي الغيتا   الشتيو  عمر منصور( 44

21 . 

  ص 1982مكتبية النوضية المصيرية    الةياهرة :  2را د البراا   العالقات السياسية الدالية  ن  -

114-115. 

      ص 1976مًمد اما  دسيوقي  الدالية العثماتيية االمسيرلة الشيرقية  الةياهرة : دار الثةافية   (45

268. 

 .14سني   مرجو سابق  ص عمًمد  (46

  عثميان إبيراهيل مراجعية   الةصيير  عميد ترجمية    فريةييا في االتخلف  ارابا   رادتي ( االتر47

 . 30 ص (132  الكويو   المعرفة عالل سلسلة

 الجامعيييية المسسسييية:  بييييرات   االسيييكاتية االسياسيييية االقتصيييادية الجغرافييييا   علبيييي ( عيييانف48

 . 67 ص   1989  االنشر للدراسات

 للتييرليف العامية المصييرية المسسسية:  الةيياهرة   االمريكيي االسييتعمار  قنعية   منصييور سيامي. ( د49

 . 76 ص   1967  االنشر

 .115-114( البراا   مرجو سابق  ص50
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