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 الخالصة

 

،ٗؽيج  ثمضٞيجً    1939-1892ٝضْجٗه ٍ٘ػ٘م ثىذقظ ّشجؽ ثإلًّجىٞز ثألٌٍٝنٞز ثىوٌدٞز فيٜ ثىذقيٌِٝ مياه ثىَيور     

 دوثٝز ىَ٘ػ٘م ثىذقظ ىنّ٘ٔ ثىوجً ثىيٛ ثفضضقش فٞٔ ثإلًّيجىٞز فٌهيج ىٖيج فيٜ ثىذقيٌِٝ ٗدوثٝيز ّشيجؿٖج،        1892هجً 

فٞو٘ه إىٚ ثّوالم ثىقٌح ثىوجىَٞيز ثىغجّٞيز ٍٗيِ عيٌ صهعٌٕٞيج هييٚ ّشيجؽ         1939أٍج دجىْْذز إىٚ ص٘قف ثىذقظ فٜ هجً 

ٝضـيٌ  ثىذقيظ فيٜ دوثٝضئ إىيٚ ٍ٘ػي٘م        دو فٜ ٍْـقز ثىنييٞؼ ثىوٌديٜ هٍَ٘يج.    ثإلًّجىٞز ىِٞ فٜ ثىذقٌِٝ فقْخ

صهِّٞ ثإلًّجىٞز ثألٌٍٝنٞز ثىوٌدٞز ٗدٞجُ إٔوثفٖج ثألّجّٞز ،عٌ ٝضْجٗه مٞفٞز ثفضضيجؿ ٌٍميَث ىٖيٌ فيٜ ثىذقيٌِٝ ثىييٛ       

              ٜ ثىييٛ ٕي٘ ثىٖيو      صقي٘ه فَٞيج دويو ىٞنيُ٘ ٍقيٌث ىيًّيجىٞز فيٜ ٍْـقيز ثىنييٞؼ ثىوٌديٜ ،ٗمييىل دٞيجُ ّشيجؿٖج ثىيوْٝ

ثألّجُ ثىيٛ مجّش صْوٚ إىٚ صققٞقٔ ثإلًّجىٞز ٗٝ٘ػـ ثىذقيظ ّشيجؿٖج فيٜ ثىَؾيجه ثىضويَٞيٜ ٍٗيج ٕيٜ ثىنـي٘ثس         

ثىضٜ ثصنيصٖج ثإلًّيجىٞز مضهّيِٞ ثىَيوثًُ ٗدٞين ثىنضيخ ٗثهميجه ثىيوًُٗ ثىوْٝٞيز ثىضيٜ صنيض ثىيوِٝ ثىَْيٞقٜ فيٜ              

ظييقٜ ثىَضَغييو دجفضضيجؿ ثىٌَثمييَ ٗثىَْضشييفٞجس ٗؽيييخ ثألؿذييج   ييٌٞ ،مَييج دييِٞ ثىذقييظ مٞفٞيز ثالٕضَييجً دجىؾجّييخ ثى  وثىض

 ٗصقوٌٝ ثىنوٍجس ثىـذٞز ألٕجىٜ ثىذقٌِٝ .
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ABSTRACT                                                

Deals with the subject of research activity Arab American Mission in Bahrain during 

the period 1892-1939 , and was chosen in 1892, the beginning of the research topic 

year for being in which the missionary branch opened in Bahrain and the beginning of 

its activity , as for stop search in 1939 is attributable to the outbreak of World War II 

and then its impact on the activity of the consignment is not only in Bahrain but also 

in the Gulf region in general. Address search at the beginning to the subject of the 

founding of the Arab American Mission and the statement of its fundamental 

objectives, then addresses how the opening of a center for them in Bahrain, which 

later turned to be the headquarters of the mission in the Gulf region, as well as a 

statement of religious activity which is the main objective, which was trying to 

achieve Posting and illustrates Search its activity in the field of education and what 

are the steps taken by the consignment as establishing schools and sale of books and 

introduce religious lessons that belong to the Christian religion in learning, as 

between research interest in how the health aspect of the opening of centers and 

hospitals and bring doctors and provide medical services to the people of Bahrain. 
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 الوقذهة 

ثىوٗه ثىغٌدٞز ٍْي فضٌثس ٍضقوٍز فٜ ثىضجًٝل  أّلجًثىَْجؿق ثىضٜ ثّضقـذش  إٌٍِٔ  ثىوٌدٜ صوو ٍْـقز ثىنيٞؼ

ٍ٘قوز ثىؾغٌثفٜ ٗصقنَٔ دجىـٌ   إىٚ,ٗٝو٘ه ثىْذخ ًٗث  ىىل  ٖٔج صضْجدق ٍِ ثؽو ثىْٞـٌر هيٞضثىقوٝظ ٗؽوي

 ىينغٌٞ ٍِ ثىغٌٗثس ثىـذٞوٞز ثىضٜ ٝقضؼْٖج . ٔ ٍظوًثمّ٘ إىٚ دجإلػجفزثىضؾجًٝز دِٞ ثىشٌ  ٗثىغٌح ,

 

ثىق٘ٙ  أّلجًٍقؾ  ٔ ثىؾغٌثفٞز ٍََٗٞثصٔ ثىـذٞوٞز قو ؽويضٔظإَٔٞز ٍْـقز ثىنيٞؼ ثىوٌدٜ ٗمظجةمجّش  ٗإىث

ٍْجؿق ثىنيٞؼ ثىوٌدٜ دضيل ثىَ٘ثطفجس ٗثىَََٞثس ثىضٜ صََٕٞج هِ  أفؼوُ ثىذقٌِٝ صنجه صنُ٘ ٍِ ثىنذٌٙ , فه

ـقٔ هور فٜ صيل ثىَنــجس , فذوو أُ ص٘ثىش هيٚ ثىَْ ثألٗىٚ فٜ ثىنيٞؼ ثىوٌدٜ ٗصؾويٖج مٌٙثألدقٞز ثىَْجؿق 

ثىضؾجًر مّ٘ٞيز  إىٚثىَْـقز فذوؼٖج ثصؾٔ  إىٚٗؿٌ  فٜ ٗط٘ىٖج  أّجىٞخٍضنير هور  هٗه ٍِ ثؽو ثىْٞـٌر هيٞٔ

ْٕٗجىل ٍِ ؽج   ثىضؾجًٝز ,ٍوُ ثىنيٞؼ ثىوٌدٜ  ٍ٘ؿب قوً ىٖج فٜ ثٌٕ صهِّٞثىَْـقز ٍِٗ عٌ  إىٚثى٘ط٘ه  فٜ

ثى٘الٝجس  إىٞٔىؾهس  آمٌ أّي٘ح دجىق٘ر ىٞؤِّ ىٔ ثىَْضوٌَثس ٗٝقٌٞ ثى٘مجالس فٜ ثغيخ صيل ثىَْجؿق ْٕٗجىل

ثّضنوٍش  إّٖج, ثى  ثألمٌٙ ثألًٗدٞزثىوٗه  إىٚ ثىَْـقز ٍضهمٌ قٞجّج" إىٚثىضٜ مجُ ٗط٘ىٖج  ثألٌٍٝنٞزثىَضقور 

ثىذقٌِٝ ىٞنُ٘  إىٚىٖج ٌٍمَث" فٜ ثىذظٌر ثصؾٖش  أّْشٗدوو أُ  ثىَْـقز , إىٚثىضذشٌٞٛ فٜ ثى٘ط٘ه  ثألّي٘ح

ٍْٖج ثىضويٌٞ ٗثىظقز  أّجىٞخهور  إىٚفٜ ثىنيٞؼ ثىوٌدٜ , ٗقو ىؾهس فٜ صْفٞي صيل ثىْٞجّز  ثإلًّجىٞزفٖٞج ٍقٌ 

 . ٜ ثّيثكوٌدٗقو ّجهوٕج فٜ ىىل ثىلٌٗ  ثىضٜ مجّش صوجّٜ ٍْٖج ٍْـقز ثىنيٞؼ ثى ثألّجّٞز إٔوثفٖجىنوٍز 

 

ثىوٌدٞز فٜ ثىذقٌِٝ ماه ثىَور  ثألٌٍٝنٞز ثإلًّجىٞزٗدْج ث هيٚ ىىل ،فهُ ٍ٘ػ٘م ثىذقظ ٝضْجٗه ّشجؽ         

فٌهج ىٖج  ثإلًّجىٞزدوثٝز ىَ٘ػ٘م ثىذقظ ىنّ٘ٔ ثىوجً ثىيٛ ثفضضقش فٞٔ  1892،ٗؽج  ثمضٞجً هجً  1892-1939

ثّوالم ثىقٌح ثىوجىَٞز ثىغجّٞز  إىٚفٞو٘ه  1939ص٘قف ثىذقظ فٜ هجً  إىٚ دجىْْذز أٍجفٜ ثىذقٌِٝ ٗدوثٝز ّشجؿٖج ،

 . فقْخ دو فٜ ٍْـقز ثىنيٞؼ ثىوٌدٜ هٍَ٘ج فٜ ثىذقٌِٝىِٞ  ثإلًّجىٞزٍِٗ عٌ صهعٌٕٞج هيٚ ّشجؽ 

 ٝضْجٗه،عٌ  ثألّجّٞز إٔوثفٖجثىوٌدٞز ٗدٞجُ  ثألٌٍٝنٞز ثإلًّجىٞزٍ٘ػ٘م صهِّٞ  إىٚٝضـٌ  ثىذقظ فٜ دوثٝضٔ 

فٜ ٍْـقز ثىنيٞؼ ثىوٌدٜ ،ٗميىل  ىيًّجىٞزثفضضجؿ ٌٍمَث ىٌٖ فٜ ثىذقٌِٝ ثىيٛ صق٘ه فَٞج دوو ىٞنُ٘ ٍقٌث  مٞفٞز

فٜ  ثإلًّجىٞز ٗٝ٘ػـ ثىذقظ ّشجؿٖجصققٞقٔ  إىٚثىيٛ مجّش صْوٚ  ثألّجُدٞجُ ّشجؿٖج ثىوْٜٝ ثىيٛ ٕ٘ ثىٖو  

ٗدٞن ثىنضخ ٗثهمجه ثىوًُٗ ثىوْٝٞز ِ ثىَوثًُ مضهّٞ ثإلًّجىٞزثىَؾجه ثىضويَٜٞ ٍٗج ٕٜ ثىنـ٘ثس ثىضٜ ثصنيصٖج 

ثىٌَثمَ  دجفضضجؿثالٕضَجً دجىؾجّخ ثىظقٜ ثىَضَغو ثىضٜ صنض ثىوِٝ ثىَْٞقٜ فٜ ثىضغيٌٞ ،مَج دِٞ ثىذقظ مٞفٞز 

 ثىذقٌِٝ . ألٕجىٜٗصقوٌٝ ثىنوٍجس ثىـذٞز  ثألؿذج ٗثىَْضشفٞجس ٗؽيخ 

 

 العربية  األهريكية (3) اإلرساليةتأسيس 

ٍَج الشل فٞٔ أُ ثىْشجؽ ثىضذشٌٞٛ ٝوو ثفو ثىّ٘جةو ثىََٖز ثىضٜ ثًصنَس هيٖٞج ثىوٗه ثالّضوَجًٝز ىضَْٞز         

ثىواقز ٗثىظوثقز ٍن ّنجُ ثىَْـقز  أٗثطٌٕوفش ٍِ ًٗثةٖج ص٘عٞق  إّٖجٍظجىقٖج فٜ ٍْـقز ثىنيٞؼ ثىوٌدٜ ،ثى 

قٞز ٗثىضويَٞٞز ثىضٜ صقً٘ دضقوَٖٝج ثىذوغجس ثىظ ثألّشـز(،ٗىىل ٍِ ماه 2ثى٘ؽٖز ثىَشٌ  ىيضذشٌٞ ) ٗإدٌثٍ

 (.3ٍْـقز ثىنيٞؼ ثىوٌدٜ ) ثىلٌٗ  ثىضٜ مجّش هيٖٞج ثىضذشٌٞٝز ىيْنجُ ٍْضغيز ديىل 

ىٖج ثىَؤّْجس ثىنجطز دٖج  ٗأقجٍ٘ثٗديىل فهُ ثىضذشٌٞ ٕ٘ ثفو ثىّ٘جةو ثىضٜ ّينضٖج ثىوٗه ثالّضوَجًٝز            

ّٞجّٞز ٗفٜ ثى٘قش ثىيٛ  ألغٌثعْٝٞز ،ىنْٖج ٌّهجُ ٍج ثّضغيش ٗثّضنوٍش ه ألغٌثعٗثىضٜ مجّش فٜ دوثٝضٖج 

مجّش فٞٔ ٍولٌ ثىق٘ٙ ثىغٌدٞز صضْجدق ٗصضْجفِ ىيْٞـٌر هيٚ ٍْـقز ثىنيٞؼ ثىوٌدٜ فٜ ثىقٌُ ثىضجّن هشٌ مجُ 

 (4).ٗثىضقجىف ٍوٖج  ٝضٖٞه ىَ٘ثمذضٖجثىْشجؽ ثىضذشٌٞٛ 
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ٕٜ أُ ٕيٓ ثىَْـقز قذو يٖٞج ثىَذشٌُٗ ىيضذشٌٞ فٜ ٍْـقز ثىنيٞؼ ثىوٌدٜ ٍِٗ ثىَذًٌثس ثىضٜ مجُ ْٝضْو ه       

 ثىقٌآٍُج مجّش هيٞٔ ،مَج ًأٗث فٜ ٍنجّز ثىْٞو ثىَْٞـ فٜ  إىٚ إهجهصٖجمجّش ٍضهعٌر دجىَْٞقٞز ٗٝؾخ  ثإلّاً

صيل  إىٚٗطيش ثىضذشٌٞٝز ثىضٜ  ثإلًّجىٞجس(ٗمجّش 5ثىوٌح ثىَْيَِٞ دجىَْٞقٞز ) إلقْجمثىنٌٌٝ ّٗٞيز ٍٗوما 

ثىذٌٗصْضجّضٜ ٍجًصِ ى٘عٌ)  ثإلطاؿٗصوجىَٞٔ ٍهٌٞ  أّْٔ(ثىيٛ ٗػن 6ثىَْـقز صجدوز ىيَيٕخ ثىذٌٗصْضجّضٜ )

martin Luther()7 د٘طفَٖج  ثألٌٍٝنٞز( ٗثىضٜ ثّْؾَش ٍوٖج فَٞج دوو مو ٍِ دٌٝـجّٞج ٗثى٘الٝجس ثىَضقور

 (.8) ثألٗىٚهٗال دٌٗصْضجّضٞز دجىوًؽز 

 دو ٗثثىضٜ  ثألّجّٞزىضْفٞيٕج ٗمجّش ثىَْهىز  دجإلهوثه دو ٗثو أُ ٗػن ثىَذشٌُٗ صفجطٞو مـز ثىوَو ٗدو         

(،ٗدوو ثؽضَجهجس 9دٖج ٕٜ هًثّز مو ٍجٝضويق دجىَْـقز ٍِ ٍويٍ٘جس ؽغٌثفٞز ٗثؽضَجهٞز ٗثقضظجهٝز ٗهْٝٞز )

 إىٚثىضجدوز  ثألٌٍٝنٞزالٝز ّٞ٘ؽٌّٜ مْجةِ ٍوْٝز ّٞ٘دٌَّٗٗٝل د٘ إفوٙٗفٜ  1889ؿ٘ٝيز ٍٗنغفز فٜ دوثٝز هجً 

،طجه   ثألٌٍٝنٞزثىٖ٘ىْوٝز ثىذٌٗصْضجّضٞز فٜ ثى٘الٝجس ثىَضقور  ثإلطاؿىنْْٞز  ثألؽْذٞز ثإلًّجىٞجسٕٞتز 

 Arabianثىوٌدٞز )  ثألٌٍٝنٞز ثإلًّجىٞزٍِ ثالٌٍٝنِٞ ثىَضقَِْٞ هيٚ صهِّٞ ٍْلَز َّٞش دـ  ٍؾَ٘هز

American Mission ()10.) 

 إٌٝثُشَجه ثىوٌث  ٗشَجه ّٗٗؾ  إىٚقو ٗطي٘ث  ثألٌٍٝنجُ،أُ دوغ ثىَذشٌِٝ أىٞٔ ثإلشجًرٍَٗج صؾوً        

دوو صهِّٞ  أالىٌ ٝظو ّ٘ثفو ثىنيٞؼ ثىوٌدٜ  أٌٍٝنٜأُ أٛ ٍذشٌ  أالٍِ ثىقٌُ ثىضجّن هشٌ ، ثألٗهٍْي ثىْظف 

 (.11ثىوٌدٞز ) ثألٌٍٝنٞز ثإلًّجىٞز

ىيغز ثىوٌدٞز  أّضجىث( ثىيٛ مجُ dr.lansingَجهجس ثىضٜ قجهٕج ثىومضً٘ الّْْغل ) ٗىٌ صنو صْضٖٜ صيل ثالؽض      

 Philip( ٗفيٞخ فيٞذِ ) Games cantineٗثىوذٌٝز فٜ ٍوٖو ثىإ٘س ٗعاعز ٍِ ٍْجهوٝٔ ٌٕٗ ؽَِٞ مجّضِٞ )

Philips ( ٌٍَٝٗ ٗطَ٘ةٞو )Samuel Zwemer()12) ٕٚؤال  ثىَذشٌُٗ ٝوَيُ٘ هيٚ طٞجغز  ثميفض

 (.13هَيٖج ٍٗظجهً صَ٘ٝيٖج ٗصشنٞو فٌ  ثىوَو ثىنجطز ديىل ) آىٞجسٗٗػن  ثإلًّجىٞز ٕوث أ

هَيٖج ،فقو قجً ؽَِٞ مجّضِٞ ٗطَ٘ةٞو ٌٍَٗٝ  ثإلًّجىٞزٗىغٌع ثالؿام هيٚ ثىذاه ثىضٜ ّ٘  صذجشٌ دٖج       

ٌَ ٍِ صهىٞف ّذوز هشٌ داه ثىشجً ٍٗٝجًر دوغ ٍوُ ثىنيٞؼ ثىوٌدٜ ،ٍِٗ ماه ىىل صَنِ ٍٗٝ إىٚدٌفاس 

 ثإلّاًمضجدج هِ شذٔ ثىؾٌَٝر ثىوٌدٞز صقوط فٖٞج هِ ٍٝجًثصٔ ٍٗشجٕوثصٔ فٖٞج ٗٝوو مضجح ثىؾٌَٝر ثىوٌدٞز ٍٖو 

(Arabia ,the cradie of Islam) 

 (.14صيل ثىَؤىفجس ) إٌٍِٔ 

،دوأس  ثألٌٍٝنٞزثىنْجةِ  ٗدوو ؽَن صيل ثىَويٍ٘جس ٗثىقٞجً دقَاس ثىضذٌم ثىَجهٝز ٗثىوْٞٞز فٜ دوغ        

ٗقجهور ىوَيٞجصٖج فٜ  ثإلًّجىٞز إلهَجهىضنُ٘ ٌٍمَث ًةْٞج  1891هَيٖج دهمضٞجً ٍوْٝز ثىذظٌر فٜ هجً  ثإلًّجىٞز

 .(15ٍْـقز ثىنيٞؼ ثىوٌدٜ )

 جمثألٗػثّضغيش  إّٖجثىوٌدٞز فٜ هَيٖج ،ثى  ثألٌٍٝنٞز ثإلًّجىٞزثى٘ثقن ،أُ ْٕجىل هجٍا ٍَٖج قو ّجهو        

ضَغيز ثىَ ثألٗػجمثىْٞتز ثىضٜ مجّش صوجّٜ ٍْٖج ىِٞ ٍْـقز ثىنيٞؼ ثىوٌدٜ فقْخ دو ثغيخ ثىذاه ثىوٌدٞز ،صيل 

هيٚ ثغيخ ٍْجؿق  ثىذٌٝـجِّٞٞثىظقٞز ثىَضٌهٝز ،فؼا هِ ىىل ّٞـٌر  دجىفقٌ ٗثىضنيف ٗثىؾٖو ٗثألٗػجم

ٕٜٗ صٌفن  ثإلًّجىٞزى٘قش ثىيٛ ؽج س دٔ فٜ ث ثألٗػجم(ٍٗوجّجر ّنجُ ثىَْـقز ٍِ صيل 16ثىنيٞؼ ثىوٌدٜ )

 شوجًثس ثىضويٌٞ ٗصقوٌٝ ثىنوٍجس ثىظقٞز ،فهمْذٖج قذ٘ال ىوٙ ّنجُ ثىَْـقز .

 

 في البحرين ونشاطها الذيني  اإلرساليةافتتاح هركز 

ٙ صوَو هييٚ صّ٘يٞن ّشيجؿٖج فيٜ ثىَْيجؿق       أميسدهفضضجؿ ٌٍمَٕج فٜ ثىذظٌر ، ثإلًّجىٞزدوو أُ قجٍش         ثألميٌ

 ٗثإلفْييج ٍذضييوةِٞ ٍييِ ٍْييقؾ عييٌ ثىذقييٌِٝ  ٔدَٝييجًر دوييغ ٍوّيي ثألٌٍٝنييجُفييٜ ثىنيييٞؼ ثىوٌدييٜ ،ثى قييجً ثىَذشييٌُٗ 

 (.17)1892فٌم ىٖج هجً  ثإلًّجىٞزٗىٚ ٍْجؿق ثىنيٞؼ ثىوٌدٜ ثىضٜ ثفضضقش فٖٞج ثٗثىن٘ٝش ،ٗمجّش ثىذقٌِٝ 
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ثٕضَجً ثىْجّز ثالٍيٌٝنِٞ ؿي٘ثه ثىقيٌُ    ىٌ ْٝو  ٍِٗ ثى٘ثػـ أُ ٍْـقز ثىنيٞؼ ثىوٌدٜ دوجٍز ٗثىذقٌِٝ دنجطز     

(ٗثُ صييل ثىَْـقيز فلٞيش فقيؾ ديذوغ ثالٕضَيجً ٍيِ ؽجّيخ دويغ          18) ثألٗىٚثىضجّن هشٌ ٗفضٚ ثىقٌح ثىوجىَٞز 

ىٖج هيٚ ثهضذجً  ثألٌٍٝنٞزٗثىؾَجهجس فٜ ثىَؾجالس ثىضؾجًٝز ٗثىضذشٌٞٝز ثىضٜ ّجىش فَجٝز ٍٗثًر ثىنجًؽٞز  ثإلفٌثه

 ثألٌٍٝنٞيز ٗىٌٖ ٍِ ثىققي٘  ٍيج ىيَي٘ثؿِْٞ ثالٍيٌٝنِٞ فيٜ هثميو ثى٘الٝيجس ثىَضقيور          أٌٍٝنًُٞ٘هجٝج ٌٕ  أفٌثهٕجأُ 

ثىوٌدٞيز فيٜ ٍْيجؿق     ثألٌٍٝنٞيز  ثإلًّيجىٞز  أهؼيج  (ٕٗيث ٍيج ْٝـذيق هييٚ    19ٗثىقَجٝز ) ثألٍِ،فؼا هِ فقٌٖ فٜ 

ٚ ثىوجىَٞيز   ثىنيٞؼ ثىوٌدٜ ثىضٜ ٍغيش ثدٌٍ ثىضْلَٞجس ثىضٜ ٍجًّش ّشجؿج ٗثػقج قذو ثىقٌح (ٗىييث فيهُ   20) ثألٗىي

،ٍٗيين ىىييل فهّٖييج دييوأس  ثألمييٌٙثىقيي٘ٙ ثالّييضوَجًٝز  إىييٚفييٜ ٕيييٓ ثىَْـقييز مييجُ ٍضييهمٌث قٞجّييج   ثألٌٍٝنييٜثى٘ؽيي٘ه 

ّشجؿجصٖج دق٘ر ٗثػقز ثّضٖوفش مْخ قجهور شوذٞز ىٖج فٜ صيل ثىَْيجؿق ٍيِ مياه ثىنيوٍجس ثىضيٜ قجٍيش دضقيوَٖٝج        

صققٞقٖيج ،ٗمجّيش ثىذقيٌِٝ ٗثفيور ٍيِ صييل        إىٚمجّش صـَـ  أمٌٙ أغٌثعىىل صيل ثىَْجؿق صوفوٖج فٜ ّنجُ  إىٚ

فيٜ   إلًّيجىٞضٖج ىضنيُ٘ ٍقيٌث ٌٍٗميَث     دجمضٞجًٕيج ثٕضَجٍيج ٗثػيقج    ثألٌٍٝنٞزثى٘الٝجس ثىَضقور  أهـضٖجثىَْجؿق ثىضٜ 

 ثىنيٞؼ ثىوٌدٜ .

ٍْـقيز ثىنييٞؼ ثىوٌديٜ ٗىىيل ىَ٘قوٖيج      ثىوٌدٞز فيٜ   ثألٌٍٝنٞز ىيًّجىٞزٌٗٝؽن ثمضٞجً ثىذقٌِٝ ىضنُ٘ ٍقٌث          

ثىؾغٌثفيٜ ثىََٞيَ دنّٖ٘ييج صقين ّٗييؾ ثىنييٞؼ ثىوٌدييٜ أٛ فيٜ ٍْضظييف ثىـٌٝيق دييِٞ ثىذظيٌر شييَجه ثىنييٞؼ ثىوٌدييٜ         

 (.21ثىنيٞؼ ثىوٌدٜ مجّش صٌه ٍِ ثىذقٌِٝ ) إٍجًثسٍْٗقؾ فٜ ؽْ٘دٔ ،ٗىيىل فهُ ٍولٌ ثىَويٍ٘جس ثىضٜ صغـٜ 

قيو ؽيج  دويو هيور ٍٝيجًثس قيجً دٖيج         ثإلًّيجىٞز ثىذقٌِٝ ىضنُ٘ ٌٍمَث ٍَٖج ىْشيجؽ  فؼا هِ ىىل ،فهُ ثمضٞجً        

قييجةا ))أُ ثىوييٌح ؽَٞوييج ٝنٌٍييُ٘  1892ىيذقييٌِٝ هييجً  ثألٗىييٚثىقييِ طييجٍ٘ةٞو ٍَٗٝييٌ ثىيييٛ مضييخ هييِ ٍٝجًصيئ 

جح ثىغٌديج  ٗد٘ؽيئ ثىوَيً٘ فييهُ هييٌح ثىْيجفو ثىوٌدييٜ الديو أُ ْٝييجًٌٕٗ ثىشييل هْيوٍج ٝييهصٌٖٞ ٍْيٞقٜ فييجٍا ثىنضيي      

 (.22ثّضقذيّٜ٘ دهقو ٍؼجٝقز ٍَج ص٘قوش (()–ثىذقٌِٝ  إٔوأٛ –ثىَقوُ ٗىنٌْٖ 

 

ٗثالّضووثه ىيوَيو فيٜ ثىذقيٌِٝ ،ثى ثّئ ثميي ٝؾَين        ثىضٖٞؤثى٘ثقن أُ طَ٘ةٞو ٌٍَٗٝ مجُ فـْج ٗٝقلج ىغٌع        

عيٌ مذٞيٌ فيٜ ثىؾجّيخ     فيٜ ٍؾيجه ثىَْيجك ثىييٛ ىئ ث      دَنضيف ثىَؾيجالس ٗهييٚ ّيذٞو ثىَغيجه     َويٍ٘جس هِ ثىذقٌِٝ ثى

))ىيِٞ ٍْيجك ثىذقيٌِٝ ًهٝتيج مَيج ٝظيفٔ        قيجه ثىظقٜ ٗفٜ ىىل  ْٝقو ىْج ٌٍَٗٝ ٗطفج ٗثػقج ىَْيجك ثىذقيٌِٝ ،ثى   

غجىذج ثىٌفجىز ثىيِٝ ٌَُٝٗ دٖج هٌػج ،ثى ىِٞ ْٕجك ٍنجُ فٜ ثىنيٞؼ َٝنِ ٗطفٔ دهّٔ ٍْضؾين طيقٜ ٗىنيِ ىيِٞ     

فيهُ ثىَْيجك ًثةين     ثألٗهْٞيجُ ٗصشيٌِٝ ثىغيجّٜ ٗفضيٚ ميجُّ٘      ّٗ آىثًثىَْجك غٌٞ طقٜ فٜ مو فظ٘ه ثىْْز ،ففيٜ  

هًؽيز فٌّٖٖجٝيش ،ٗهْيوٍج صٖيخ      60هًؽز فٌّٖٖجٝش ثٗ صقيو هيِ    85فٜ ثىلو هِ هًؽز ثىقٌثًر  ألصَٝوؽوث ،ثى 

ٌ ثىْيجً ٕٗييٓ ٕيٜ     إشوجهثىٌٝجؿ ثىشَجىٞز فٜ مجُّ٘ ثىغجّٜ ٗشذجؽ ٝنُ٘ ثىؾ٘ دجًهث ٗٝنُ٘ ثىٌَ  دقجؽز ثىٚ   ثألشيٖ

ثىقظٌثُ ،ٗهيٚ ثىٌغٌ ٍيِ أُ   أم٘ثكثؿِْٞ ثىيِٝ ْٝنُْ٘ فٜ ثىْْز ٗصنُ٘ ثقو طقٞز دنجطز ىيَ٘ ر فٜثىََـٌ

ثىيٞجىٜ صذقٚ دجًهر ٗثُ ثىقٌثًر صضيـف دْْجةٌ ثىذقٌ ثىََْجر )ثىذٌٝـ(ٗىىيل فضيٚ ٍْضظيف فَٝيٌثُ ْٕٗيجك ثىْيوٙ       

َضجٍ دهّٔ عقٞو ثى٘ؿهر دنجطيز هْيوٍج   ٗٝ–أٛ مغٌٞ ثىؼذجح –شجةن ،فٞظ ٝؾوو ثىؾ٘ ٍليَج  شٜ ثىغقٞو فٜ ثىَْج  

ّْييجةٌ ثىٞجدْييز فييٜ ثىغييٌح ٗثىؾْي٘ح فضْييضٌَ دظييً٘ر غٞييٌ ٍْضلَييز ميياه ٍّ٘ييٌ ثىظييٞف   أٍييجصضقيوً ّْييجةٌ ثىذقييٌ ، 

ثىٌٝجؿ ثىْجةور فٜ ثىذقٌِٝ ٕٜ ًٝـ ثىشيَجه ثىضيٜ صغٞيٌ ثصؾجٕٖيج قييٞا دهصؾيجٓ ثىْيجفو ،ٗٝنيُ٘ ثىٖي٘ث            أٍجدهؽَوز ،

ٙ ثىٌٝيجؿ ثىق٘ٝيز    أٍيج ً٘ر هجٍز ٗثىَْج  غجةَز ،ٗفٜ ثىشضج  فهّٖج صنُ٘ هجىٞيز ، ماه ٕذ٘ح ثىٌٝجؿ ؽجفج دظ  ثألميٌ

ٗىغجٝيز ّْٞيجُ ٕٗيٜ فيٜ      ثألٗهٕٜٗ ًٝجؿ شَجىٞز شٌقٞز ٗصٖخ دظً٘ر غٞيٌ ٍْضلَيز ٍيِ ميجُّ٘     -ثىنُ٘–فضوهٚ 

فيٜ هًؽيجس    ٗثّنفجعٍِ ثىَـٌ ثىغجىخ ٍظق٘دز دجىغذجً ٗٝنُ٘ ثىؾ٘ فٖٞج ٍليَج ٗمتٞذج ٍٗظق٘دج دَمجس ق٘ٝز 

 (.23ثىقٌثًر (()

 

 ثألٌٍثعىوٝٔ ٍوٌفز ٗثػقز دهؽ٘ث  ثىذقٌِٝ ىٞضوٌ  ٍِ ماىٖج هيٚ  أطذقشٕٗنيث ٝافق دجُ ٌٍَٗٝ          

 ثألؽي٘ث  ىٖيج صوييق ٗثػيـ ٗمذٞيٌ فيٜ ثىَْيجك الّيَٞج هْيوٍج صنيُ٘           ثألٍيٌثع ثىضٜ صظٞخ ّنجّٖج ٗىىيل الُ ثغييخ   

 ًؿذز . أٗؽجفز 
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ثىوٌدٞيز فيٜ ثىذقيٌِٝ ثفضيضـ فيٌم ىٖيج فيٜ         ثألٌٍٝنٞيز  ثإلًّيجىٞز ثىَْضيٍَجس ثىاٍٍز ىوَيو   صٖٞتز ٗدوو أُ صٌ         

فٜ ثىذقيٌِٝ ٍيِ مَْيز ٍذشيٌِٝ      ثإلًّجىٞز أهؼج (.ٗقو صهىف 24ٗمجُ ٍقٌٓ فٜ ٍوْٝز ثىَْجٍز ) 1892دوثٝز هجً 

          ِ دظيفز ؿذٞيخ ،فؼيا هيِ      ثعْجُ ٍيٌْٖ ٍظيق٘دِٞ دَٗؽيجصٌٖ ّٗيٞوصجُ غٞيٌ ٍضيَٗؽضِٞ ٗميجُ ثعْيجُ ٍيِ ثىَذشيٌٝ

ٍِ ثىَْجهوِٝ ثىْيجؿقِٞ دجىيغيز ثىوٌدٞيز ثىييِٝ مجّيش ٍَٖيضٌٖ صْيٖٞو         أشنجصؿذٞخ دظقذز ٍٗؽضٔ ،ْٕٗجك ّذوز 

ٌٍمييَ  إىييٚثالؽضَجهٞييز ٗثالقضظييجهٝز ٗثىْٞجّييٞز ىْقيٖييج    أٗػييجهٌٖثىضوجٍييو ٍيين ثىْيينجُ ثىَقيييِٞ ٗثىضوييٌ  هيييٚ    

ضجؿ ٍنضذز فٜ ثىذقٌِٝ ىذٞن ثىنضخ ثىَنضيفيز الّيَٞج ثىنضيجح ثىَقيوُ     قجً ٌٍَٗٝ دهفض ثألعْج (.ٗفٜ صيل 25) ثإلًّجىٞز

  (.26فٜ ىىل ثىوجً ) ثإلّؾٞوٍِ ٍجةز ّْنز ٍِ مضجح  أمغٌ،ثى صَنِ ٍِ دٞن 

ٗديىل ثّضـجم ثىَذشٌُٗ أُ ٝذٞو٘ث مَٞجس مذٌٞر ٍِ ثىنضخ ٗثىنٌثًِٝ ٗثىَؾاس ثىوْٝٞز فضيٚ قيجه ثفيوٌٕ            

ٗفٜ ثى٘قش ّفْٔ فهُ ثىَنضذز مجّش      (.27ّؾقْج فٜ صققٞقٔ ٕ٘ دٞن ثىنضخ فٜ دٞ٘صْج (() ثى٘فٞو ثىيٛ ثىشٜ ))أُ 

قجٍيش ثىَنضذيز   صق٘ٛ هيٚ ٍنيجُ ىيَـجىويز ىيييِٝ الٝشيضٌُٗ ثىنضيخ فذهٍنيجٌّٖ ثىؾييُ٘ فيٜ ثىَنضذيز ىيَـجىويز فٞيظ            

َ  نضخ ىٌٗثهٕج ػَِ ٍْجك عقجفٜ ثٝؼج فٜ صقوٌٝ ثىظقف ٗثى ٘هيز ثىَغقفيِٞ فيٜ ثىذقيٌِٝ     ،ىيث فهّٖج مجّيش صغيٌٛ ٍؾ

هيييٚ ثًصٞجهٕييج دظييً٘ر ٍْييضٌَر ىٞـييجىو٘ث فٖٞييج ثىظييقف ٗثىنضييخ ثىضييٜ صفضقييٌ ثىٖٞييج داهٕييٌ ،ىنييِ ثالّييي٘ح ثىيييٛ        

ثّضنؤٍ ثطقجح ثىَنضذز)ثىَذشٌُٗ(فٜ ثقْجم ثىَغقفيِٞ ح))ٍَثٝيج ثىيوِٝ ثىَْيٞقٜ ٗثًصذيجؽ صنييف ثىشيٌ  دجىيوِٝ         

ٚ ثصنييجى قٌثًٕييج ىييج ثىييٚ ثىَْييٞقٞز ثهس دضيييل ثىَؾَ٘هييز ثىَغقفييز ث ثالّيياٍٜ((ٗثًؽجم ثىضقييوً ثىقؼييجًٛ فييٜ ثًٗديي 

دو ثٌّٖ قجٍ٘ث دضهِّٞ ٍنضذز مجطز دٌٖ هٌفش دهٌّ ٍنضذز ثقذجه ثٗثه ،فٞيظ قيجٍ٘ث    دَقجؿوز ثىَنضذز ٗهوً ثًصٞجهٕج

ـيجٗالس  دهّضتؾجً ثفو ثىومجمِٞ فٜ شجًم ثىشٞل هذوثهلل دجىَْجٍز ىٞنُ٘ ٍقٌث ىٖج ،ٗٗػوش فٞٔ دوغ ثىنٌثّٜ ٗثى

ٍٗجص٘فٌ ىٖج ٍِ ثىظقف ٗدنجطز ثىوٌٗر ثى٘عقٚ ٗثالٌٕثً ٗثٝؼج ٍؾَ٘هيز ٍيِ ثىنضيخ ًٗثفي٘ ٝقيٌأُٗ فيٜ ٍْيجك        

 .(28ٍنضيف هِ ٍْجك ثىَْجقشجس ٗثىَقجٗالس ثىَْضٌَر ىيَذشٌِٝ فٜ ٍنضذضٌٖ )

وْٜٝ ،فذويو قٞجٍٖيج دذٞين    فٜ ثىذقٌِٝ مجُ ٝضوييق دجىؾجّيخ ثىي    ثألٌٍٝنٞز ثإلًّجىٞزّشجؽ قجٍش دٔ  أٗهثى٘ثقن ،أُ       

 أىٖٞييجثىيي٘هق فييٜ ثىشيي٘ثًم ٗصْلييٌٞ ثىَؾييجهالس ثىوْٝٞييز ثىضييٜ ْٝلييٌ      إىييٚ أفٌثهٕييجدوييغ ثىنضييخ ٗثىَْشييً٘ثس ىؾييه   

ثىّ٘جةو ثىْجؽقز ىيضهعٌٞ هيٚ ثىَْيَِٞ ،ٗٝو٘ه ثىْذخ فٜ ىىل دجالهضقيجه أُ   أفوٙ أّٖجهيٚ  ثألٌٍٝنُٞ٘ثىَذشٌُٗ 

ثىشييل فييٜ ّفّ٘ييٌٖ دوقٞييوصٌٖ  إعييجًرٍم ثىييوْٜٝ ىييوٙ ثىَْيييَِٞ ،ٗدجىضييجىٜ ثىيي٘ث إػييوج  إىييٚقييو ٝييؤهٛ  ثألّييي٘حٕيييث 

))فَْي ْٝجٌٝ ثىَجػٜ َّىْج فٜ غٌفيز في٘  ثفيو ثىَْيض٘ههجس دَ٘ثؽٖيز ثىَْيؾو       1893ىمٌ ٌٍَٗٝ فٜ هجً ٗ(.29)

ٗدقٌح قٖ٘ر شوذٞز مذٌٞر ،ففيٜ ثىشيضج  صنيُ٘ ديجًهر ٗفيٜ ثىظيٞف صنيُ٘ ٍفض٘فيز ىْْيَجس ثىذقيٌ ٗقٌٝذيز ؽيوث ٍيِ              

 (30قز ثىظٞجغز ٗمجُ ٕيث ثىَنجُ ٍْجّخ ىيوَو ىنّْ٘ج دقٌح ثالّ٘ث  فٜ ّٗؾ ثىْجُ((.)ٍْـ

 إىٚ 1899ثىيٛ هفن ٌٍَٗٝ فٜ هجً  ثألٌٍ آمٌٝضظجهو ٗٝضـً٘ ًٝ٘ دوو  ثإلًّجىٞزمجُ هَو  ثألعْج ٗفٜ ٕيٓ      

ٌ maedأُ ٝـيخ ٍِ ثىَقٌٞ ثىْٞجّٜ ثىذٌٝـجّٜ فٜ ثىنيٞؼ ثىوٌدٜ ٍٞو )  ع شيٌث  قـويز ثًع فيٜ    (ٍْجهوصٔ ىغي

ٌ ثىوٌدٞز ٗقو ٗثفقيش فنٍ٘يز ثىْٖيو ثىذٌٝـجّٞيز هييٚ ىىيل ثىـييخ ،        ثألٌٍٝنٞز ىيًّجىٞزثىذقٌِٝ ىضنُ٘ ٍقٌث   ٗثألمغي

ىـٌََٗٝ دهّٔ دهّضـجهضٔ ثىضفجٗع دشنو ٍذجشٌ ٍين فيجمٌ ثىذقيٌِٝ ىشيٌث  أٛ قـويز ثًع فيٜ        أموس أّٖجٍِ ىىل 

 (.31ثىذقٌِٝ )

فيٜ ثىذقيٌِٝ قٞيجً ٍَٗٝيٌ ٗثىيومضً٘ ًٗثه ٗثفيو        ثألٌٍٝنٞيز  ثإلًّيجىٞز ثىضٜ قجٍش دٖج  ٙثألمٌٍِٗ ثىْشجؿجس       

دجىضؾ٘ثه فٜ ٍولٌ ثىَوُ ٗثىقٌٙ ثىذقٌْٝٞز ،فٞظ قـوي٘ث مياه صييل ثىَٝيجًثس      1900دجهز ثىنضخ ثىوْٝٞز فٜ هجً 

 (.32ٍٞا ) 3735هِ  ٍجال ٝقو

فييٜ ثىذقييٌِٝ ىيقٞييجً دهّيي٘ح ثىيي٘هق ٗثىَؾجهىييز فييٜ   ٕجأهؼيج  ؿيذييش ٍييِ  ثإلًّييجىٞزىىييل ،فيهُ   إىييٚ دجإلػيجفز       

فيٜ   ثإلًشجههوهث ٍِ ثىنٌثًِٝ ثىضٜ صٖو  ثىٚ ثىضوٌٝف دْذو  ثإلًّجىٞز أطوًسىىل  ٗألؽو(،33) أٝؼجدٞ٘صٌٖ 

 ثألّيي٘ح هجٍز ٗفٜ شٌ  ثىؾٌَٝر ثىوٌدٞز مجطز ٗىِٞ ىىل فقْخ ،دو ٗػوش صويَٞيجس دشيهُ    ثإلّاٍٞزثىذاه 

ٌٝقٔ ثىؾوثه ثىوْٜٝ ثىَذجشٌ ،ٗفٜ ىىيل ىميٌ ٍَٗٝيٌ فيٜ مضجدئ      ٚ ؿْٝضنوٍٖج ثىَذشٌ هْو ىؾ٘ةٔ ثىثٗ ثىـٌٝقز ثىضٜ 

فْٞضقِْ فيٜ غٞيٌ ىىيل ٍيِ ثىقيجالس ثىؾييُ٘        ٗأال))ٝفؼو ثى٘هق ٍِ ٍنجُ ٌٍصفن  ثإلّاًثىؾٌَٝر ثىوٌدٞز ٍٖو 

ٍَنْيج دشينو ٝنيُ٘ فٞئ      ميجُ ىىيل   إىث،ثؽيْي٘ث   أعيجًٓ ،فجىشنض ٝنيُ٘ صٖٞؾئ ثقيو ٕٗي٘ ؽيجىِ ٗٝنيُ٘ ماٍئ ثقيو         

أُ صضنيَ٘ث دذؾ  ٗدظي٘س   ألؽو أّفْنٌطي٘ث ٍن  ُ٘ثىؾي أعْج ثىقجةؾ ًٗث  كًٖ٘مٌ ،فهُ ىيىل ف٘ثةو مغٌٞر ٗفٜ 

ٍِٗ عٌ ثهٌػ٘ٓ دٖوٗ   أٗالهيٚ ثىْؤثه فً٘ث ىنٜ الصْنشف٘ث ىَِ ٝؾجهىنٌ ٗثَّج فنٌٗث دجىؾ٘ثح  ٗال صؾٞذ٘ثٍؤعٌ 

 (.34(()ٗثمضظجً
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هْوٍج صٌ دْج  مْْٞز فٜ ثىذقيٌِٝ   1904قو ديغ ىًٗصٔ فٜ هجً  ىيًّجىٞزافق أُ ثىْشجؽ ثىوْٜٝ ٗف٘  ىىل ،ٝ      

ٕيييٓ ثىنْْٞييز فَٞييج دوييو ٌٍمييَث ىْشييجؽ   أطييذقشىغييٌع ثىظييار فٖٞييج ٗىضنييُ٘ ٌٍمييَث الؽضَجهييجصٌٖ ثىنجطييز ،ٗقييو  

ُ ٍْجّيذجس   إلقجٍيز ثىضذشٌٞٛ ٍٗنجّج  ثإلًّجىٞز ٚ  دجإلػيجفز ،ٗثىؾْيجةَ ٗثىضوَٞيو ٗثىظيار     ثألهيٌث  ثألهَيجه  إهثًر إىي

 (.35ثىذقٌِٝ ) إىٚ ثىَْٞقِٞٞثىضذشٌٞٝز دِٞ ثىَْيَِٞ الَّٞج دوو ٗف٘ه دوغ 

طيغجً ٗدويغ    أؿفيجال ؽَويش فٖٞيج    1911ثىْٞور ًٗثه ٍوًّز فٜ ثىذقيٌِٝ هيجً    أّشهسفؼا هِ ىىل ،فقو       

ُ ثىنذجً ثىيِٝ الٝوٌفُ٘ ثىقٌث ر ٗثىنضجدز ىغٌع صوييٌَٖٞ    أهث ٗمٞفٞيز   ثإلّؾٞيو ْيٞقٜ ٍيِ مياه صوييٌَٖٞ     ثىَ ثألَٝيج

،ٗمجُ هوه ثىقؼيً٘ غٞيٌ ٍْيضقٌ ٗىنيِ ثىَويوه فيٜ فيوٗه مَْيز هشيٌث صيَٞييث ميو ٝيً٘ ثفيو              ثىظي٘ثس ثىَْٞقٞز 

ثىَْٞقٜ فقيؾ ،ٗميجّ٘ث ٌٝغذيُ٘     ثألَٝجُٕيٓ ثىَوًّز ىووً ٍوٌفضٌٖ دهّٖج صويٌَٖ  إىٚ أدْج ٌٌّٕٝيُ٘  ثٟدج ،ٗمجُ 

الٝضويَييُ٘ ٕيييٓ ثىويييً٘  أٗالهٕييٌثىويييً٘ ثىقوٝغييز الّييَٞج ثىيغييز ثالّنيَٞٝييز ،ٗهْييو ثمضشييجفٌٖ أُ   ٌأدْييج ٕفييٜ أُ ٝييضويٌ 

 (.36ثىٞضجٍٚ ) ثألؿفجهٕيث ثىْ٘م ٍِ ثىضويٌٞ ٍن  ثإلًّجىٞزٍِ ثىَوًّز ٗغجىذج ٍج مجّش صْضنوً  أدْج ٌّٕقذ٘ث 

دجىْْيذز   أٍيج ثىوٝجّز ثىَْٞقٞز ، إصذجمثغيذٌٖ ٍِ ٕيٓ ثىَوًّز مجُ  إىٚٗديىل َٝنِ ثىق٘ه أُ ثىيِٝ مجّ٘ث ٝهصُ٘        

ُ صيل ثىَوًّز فهٌّٖ الْٝضٌَُٗ دٖج .ٗديىل ٝافق أُ ثىٖو   دهٕوث ثىَْيَِٞ فنجّ٘ث دَؾٌه ٍوٌفضٌٖ  إىٚ  ثألّيج

ىيٌ صْيضـن    ألّٖجفٜ ثى٘ثقن ىٌ صغذش ّؾجفٖج  أّٖج أال، أّجىٞخٕ٘ ثىْشجؽ ثىوْٜٝ ثىيٛ ثّضنوٍ٘ث ىْشٌٓ هور  ىيًّجىٞز

ُ ،ديو كيي٘ث ٍضَْينِٞ دٖيج ٗفيجٗى٘ث ثالّيضفجهر قيوً         ثإلّياٍٞز صق٘ٝو ثىذقٌِْٝٞٞ هِ هقٞيوصٌٖ   ٍيِ ثىنيوٍجس    ثإلٍنيج

 ثىَضَغيز دجىؾ٘ثّخ ثىضويَٞٞز ٗثىظقٞز . ثإلًّجىٞزثىضٜ مجّش صقوٍٖج  ثألمٌٙ

 

 

 في البحرين االهريكية  لإلرساليةالنشاط التعليوي 

ىِٞ فٜ ثىذقيٌِٝ فقْيخ ديو فيٜ      ثألٌٍٝنٞز ثإلًّجىٞز إىٖٞجثىضٜ ىؾهس  ثألّجىٞخٗٝوو ثىضويٌٞ ٍِ ثدٌٍ ثىّ٘جةو      

ٍْـقز ثىنيٞؼ ثىوٌدٜ هجٍز ىضؾو ٍِ ماىٖج قجهور شوذٞز ٗصهمي ؿٌٝقٖج ثىٚ ّنجُ ثىَْـقيز الّيَٞج فيٜ كيو ٍوجّيجر      

 ثىَْـقز ٍِ ثىضنيف ٗثّووثً ثىَؤّْجس ثىضويَٞٞز ثىقوٝغز . أدْج 

ِ ثىوٌدٞيز ٕيوفِٞ    ثألٌٍٝنٞيز  ثإلًّيجىٞز ضٖو  ثىْشجؽ ثىضويَٞيٜ ثىييٛ قجٍيش دئ     ٗثّضْجهث ىيىل ،ثّ       أٗىَٖيج  أّجّيٞٞ

ثىْنجُ دهٕضَيجً ثىَذشيٌِٝ دضيجًٝنٌٖ ٗهٝيجّضٌٖ ىضؾْيخ فيوٗط ًهر فويو هْٞيف ٍيِ قذيو ثىْينجُ صؾيجٓ              إقْجمٍقجٗىز 

ـوييِ فييٜ صييجًٝل ثىوييٌح    هْٝٞييز ىنوٍييز ثىفنييٌ ثىغٌدييٜ ٗثى    ألغييٌثعثىْشييجؽ ثىضذشييٌٞٛ ،ٗعجَّٖٞييج ص٘ؽٞيئ ثىضويييٌٞ     

 (.37ٗفؼيٖج هيٚ ثىشٌ  ) ثألًٗدٞزقٌٞ ثىْٖؼز  ٗإدٌثٍٗثىَْيَِٞ 

فيٜ ثىَْجٍيز    ثإلًّيجىٞز الفضضيجؿ فيٌم    ثألٗىٚفٜ ثىذقٌِٝ ٍْي ثىيقلجس  ثألٌٍٝنٞز ىيًّجىٞزدوأ ثىْشجؽ ثىضويَٜٞ      

ثفضضجفٖج ٍيِ قذيو ثىْيٞور ٍَٗٝيٌ      (ٗص38ٌثىغٌدٜ ثىقوٝظ ) دجألّي٘حٍوًّز ىيضويٌٞ  أٗه أّْش،هْوٍج  1892هجً 

ّ٘ٙ هوه قيٞو ٍيِ ثىضاٍٞيي ٗثىضيَٞييثس ،ٗىيٌ ٝنيِ       إّشجةٖجٍِ  ثألٗىٚٗىٌ صنِ صيل ثىَوًّز صْض٘هخ فٜ ثىْْ٘ثس 

أُ ٕيث ثىووه ثمي دجىضظجهو صوًٝؾٞج فٜ ثىْيْ٘ثس ثىضجىٞيز    أال(،39هوهٌٕ فٜ مو طف الَٝٝو هِ ثعْج هشٌ صيَٞيث )

،ٗٝوي٘ه ثىْيذخ    ثإلًّجىٞز أىٞٔٗىٌ صنِ دَْض٘ٙ ثىـَ٘ؿ ثىيٛ مجّش صْوٚ ٍضيديدز  ثألهوثه،ٍٗن ىىل فقو دقٞش صيل 

مشٞز أُ ٝضق٘ى٘ث هِ هٌْٖٝ ،فٞظ مجُ ثىَْٖؼ ثىضويَٜٞ ٝقض٘ٛ هيٚ  أدْجةٌٖمجّ٘ث قيقِٞ هيٚ  ثٟدج أُ  إىٚفٜ ىىل 

ٚ  دجإلػيجفز (،40هًُ مجص ىضوييٌٞ ثىنضيجح ثىَقيوُ )    ٙ ثىيوًُٗ   إىي ثالّنيَٞٝيز ،ثىيغيز ثىوٌدٞيز     ٕٗيٜ ثىيغيز   ثألميٌ

 .(41،ثىؾغٌثفٞج ،ثىضجًٝل ،ثىقْجح )

ٍَٗج ٝؾوً ىمٌٓ ،أُ ىغز ثىضويٌٞ فيٜ ٕييٓ ثىَوًّيز ميجُ ثىيغيز ثىوٌدٞيز هييٚ ثىيٌغٌ ٍيِ أُ ثىَوًّيِٞ ميجّ٘ث                    

 (.42ٌٍٝنِٞ )ث

(،ٗٝذيوٗ ٍيِ مياه ٕييٓ     43) وثإلّؾٞي دجىظار ثىَْيٞقٞز ٗقيٌث ر ٍيِ     ٝذوأ هجهرمجُ ثىذٌّجٍؼ ثىٍٜٞ٘ ىيوًثّز        

ٌ ثىنـ٘ر دهُ ثىْشجؽ ثىضذشٌٞٛ مجُ ٗثػقج ٍِ مياه ٍقجٗىيز صو٘ٝيو ثىضاٍٞيي هييٚ ثىظيار ثىَْيٞقٞز ،        ثىييٛ   ثألٍي

 ٍٗقجٗىز ثالّضفجهر ٍْٖج فٜ ثىؾجّخ ثىويَٜ فقؾ . ثإلًّجىٞزثىذقٌِٝ فٜ صوجٍيٌٖ ٍن  إٔجىٜصْذٔ ىٔ 
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ثّلَ٘ث ثىضاٍٞي ثىيِٝ  أهوثهثالٕضَجً دجىْشجؽ ثىضويَٜٞ هيٚ ثىٌغٌ ٍِ قيز ،ثّضٌَ  ثألَٕٞزٗهيٚ قوً مذٌٞ ٍِ       

ٙ ٍوًّيز   أقَٞش، 1902ٍْضشفٚ ىٖج فٜ هجً  دئّشج  ثألمٌٞرٗدوو أُ قجٍش  ثألٌٍٝنٞز ثإلًّجىٞزٍوًّز  إىٚ  أميٌ

 (.44) ثألٌٍٝنٞزهيٞٔ هجةيز ٍجُّ٘  أشٌفشٍِ ىىل ثىذْج  ثىيٛ  ثألًػٞزفٜ ثىقؾٌثس 

ٗميجُ ٍ٘قوٖيج    1905ثىوٌدٞز دهفضضجؿ ٍوًّز مجطيز ىيذْيِٞ هيجً     ثألٌٍٝنٞز ثإلًّجىٞزثىْٞج  ىثصٔ ،قجٍش  ٗفٜ      

ٚ ،ٗمجُ ٝقً٘ دجىضوًِٝ فٖٞج هيوه ٍيِ ثىَذشيٌِٝ     ثإلًّجىٞزفٜ ٍقٌ  ؽجّيخ دويغ ثىَوًّيِٞ ٍيِ ثىذقيٌِٝ ،ٗفيٜ        إىي

(،ٗدْيذخ ىىيل ٍثه هيوه    45ىيغيز ثىوٌدٞيز )  ٗثىَؤىفجس ثىَْٞقٞز ثىَـذ٘هيز دج  ثإلّؾٞوثى٘قش ّفْٔ ثفضضـ ٌٍمَث ىذٞن 

ٚ  1892ّْينز فيٜ هيجً     620ثىَذٞوجس ٍِ ثىَـذ٘هيجس ثىَْيٞقٞز ٍيِ     ٌ  إىي  1905ّْينز فيٜ هيجً     4000ٍيِ   أمغي

(46.) 

ٚ  أهٙفٜ ثىؾجّخ ثىضويَٜٞ   ثإلًّجىٞزثىيٛ ثّضنؤٍ  ثألّي٘حّٗضٞؾز ىيىل        ثىضاٍٞيي الٍضْيجم    أهيوثه صْيجقض   إىي

(،ٗٝظيف شيجٕو هٞيجُ ٕييٓ ثىَوًّيز دق٘ىئ       47) ثإلًّيجىٞز ىيضويٌٞ فيٜ ٍوًّيز    أدْج ٌٕ إًّجه هِ ثٟدج ثىنغٌٞ ٍِ 

–ثىْيفيٚ  –فيٜ ثىضقضجّٞيز    ثألؿفيجه ))ٗىوهجر ثىذٌٗصْضجّش فٜ ثىذقٌِٝ ٍوًّز طغٌٞر ٌٍمذيز ٍيِ فؾيٌصِٞ ٝؾييِ     

ٍٗيج فٖٞيج ٍيِ ٍْييَِٞ غٞيٌ       ثألطيجدن هوه صاٍٞييٕج هيوه    ٗال ٝذيغ–ثىويٞج –ثىنذجً ىيظار فٜ ثىف٘قجّٞز  ٍْٖج ٗٝؾَن

 (.48طذٜ هٌدٜ ٗفجًّٜ ٝضويَجُ فٖٞج ثالّنيَٞٝز (()

ِ ٗثىوقذجس ثىضٜ ٗثؽٖضٖج ثىَوثًُ ثىضذشٌٞٝز فٜ ثىذقٌِٝ هييق   ثإلفؾجًٗهيٚ ميفٞز         ثىٌٝقيجّٜ ثىييٛ ٕي٘     أٍيٞ

ِ ثفو ثىنضيجح ثىويٌح     أٗقفيش أُ ثىذوغيز  هييٚ ٕييٓ ثىْقـيز ديجىق٘ه ))ىي٘       1923هْيو ٍٝجًصئ ىيذقيٌِٝ هيجً      ثىَْيٞقٞٞ

ثُ ثىَْييَِٞ   ثىَْٞقٞز ٗثقضظٌ هَيٖج هيٚ ثىنوٍجس ثىضويَٞٞيز ٗثىـذٞيز  ىنيجُ ّؾجفٖيج ثمذيٌ دنغٞيٌ ،ثى       إىٚهه٘صٖج 

ٗهيٚ ثىٌغٌ ٍِ ثىؾٖ٘ه ثىضٜ ديىش ٍيِ  (.49دوجٍز ٗثىوٌح دنجطز ٍضويقُ٘ ؽوث دوٝجّضٌٖ ٗىِ ٝقذي٘ث هْٖج دوٝا (()

صققق ثٕوثفٖج فٞظ ىمٌس ثىَوًّز )ثىَذشٌر(ٍْٜٞ هثٝنْضٌث ثىضٜ ؽيج س ثىيٚ    ثؽو صويٌٞ ثىذْجس ىنِ صيل ثىؾٖ٘ه ىٌ

ٍيِ مياه ثهـيج  ثىؾي٘ثةَ      ثىذقٌِٝ ىضشؾٞن ثىفضٞجس هيٚ ثىقؼً٘ ثىٚ ثىَوًّيز ،))دهّئ ًغيٌ ثىؾٖي٘ه ثىضيٜ دييىش      

ثهوثه ثىفضٞيجس  مو ًٝ٘ ؽَوز الَّٞج ثىي٘ثصٜ ٝقؼٌُ ؽَٞن ثٝجً ثىوًثّز ((ىنِ ثالًٍ٘ ىٌ صنِ ٍشؾوز ىقيز  ٗثىٖوثٝج

 (50ثىاصٜ ٝهصِٞ ثىيٚ ثىوًثّز)

ٔ ثىضْظٌٞ د٘ثّيـز ثىضوييٌٞ ٍضوغيٌر ،هييٚ ثىيٌغٌ ٍيِ ثىؾٖي٘ه ثىضيٜ دييىٖج ٍَٗٝيٌ            أهَجهىيىل كيش        فيٜ   ٗأصذجهي

قييٞا،َٗٝنِ   1908-1907فٜ ثىذقيٌِٝ ىيَيور    ثإلًّجىٞزثىضاٍٞي ثىَْؾيِٞ فٜ ٍوثًُ  أهوثهثى٘قش ثىيٛ مجُ فٞٔ 

 : ثألصٜاه ثىؾوٗه ٍِ م إٝؼجفٔ

 

 (1) ؽوٗه ًقٌ

 (51)1908-1907فٜ ثىذقٌِٝ  ثإلًّجىٞزثىضاٍٞي ثىَْؾيِٞ فٜ ٍوثًُ  أهوثهٝ٘ػـ 

      

 ثىَؾَ٘م ثىٖٞ٘ه ثىَْٞـ ثىَْيَِٞ  ثىوجً 

1907 17 8 0 25 

1908 12 6 3 21 

 

هييٚ ثىيٌغٌ ٍيِ ثىؾٖي٘ه ثىضيٜ       ىٞزثإلًّيج ثىضاٍٞيي ثىَْيؾيِٞ فيٜ ٍيوثًُ      أهيوثه قييز   أهآٝضؼـ ٍِ ثىؾوٗه        

ٚ ثىذقٌِٝ  إٔجىٜصْذٔ  إىٌٚٝؽن  ثألٌٍفٜ ىىل ثىَؾجه ٕٗيث  ثإلًّجىٞزمجّش صذيىٖج   ثإلًّيجىٞز  ٗأغيٌثع ٍقجطيو   إىي

 ٍِ ماه ّشجؿجصٖج ثىضويَٞٞز .

 (.52)1914-1910ثىضاٍٞي ثّضٌَ دجىضْجقض ماه ثىَور  أهوثهأُ  أىٞٔ، ثإلشجًرٍَٗج صؾوً       

 ىنْٖيج ثىوٌدٞيز ،  ثألٌٍٝنٞيز  ثإلًّيجىٞز ثىضاٍٞي ثىَْؾيِٞ فٜ ٍوًّيز   أهوثههيٚ ثىٌغٌ ٍِ ىىل ثالّنفجع فٜ ٗ      

ثىنجطيز دجىذْيجس    ثإلًّيجىٞز ( هييٚ صـيٌ٘ٝ ٍوًّيز    Lwz deemثّضٌَس فٜ هَيٖيج ،ثى هَييش ثىْيٞور ىيٍ٘ هٝيٌ )      

ميوٍجس ٍٗؽيز طيجٍ٘ةٞو     إّٖيج  َوًّيز دويو   صييل ثى  إلهثًردويو أُ صيٌ ثّيضقوثٍٖج     ثألٗىٚالَّٞج دوو ثىقٌح ثىوجىَٞز 

 (.53ٌٍَٗٝ ثىضٜ مجّش صوٌٝ صيل ثىَوًّز ّجدقج )
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ثىضيَٞيييثس  أهييوثههْييوٍج فظيييش ٍٝييجهر ؿفٞفييز فييٜ    1926هيييٚ ٍييج ٕييٜ هيٞيئ فضييٚ هييجً     ثألٗػييجمثّييضٌَس     

ٍيين ّشييجؽ ثىذقييٌِٝ هٌفيي٘ث مٞييف ٝضوييجٍيُ٘  إٔييوأُ  إىييٚ(،ًٗدَييج ٝويي٘ه ثىْييذخ فييٜ ىىييل 54ثىَيضققييجس دجىَوًّييز )

دْجصٌٖ ٍور ٍوْٞز فٜ صيل ثىَوثًُ ىضويٌ شيٞتج ٍيِ ثىوييً٘ ثىقوٝغيز عيٌ ٝقٍ٘ي٘ث        دئهمجهثىضذشٌٞٛ ،ثى ٝقٍ٘٘ث  ثإلًّجىٞز

 صيل ثىضيَٞيثس .  أهوثهٍٝجهر  إىٚ أهٙثىيٛ  ثألٌٍ وًّز مشٞز صهعٌِٕ دهفنجً ثىَويَجس ثىَذشٌثسٍِ ثىَ دئمٌثؽِٖ

ثىذقيٌِٝ   أدْيج  ىيٌ ٝيؤعٌ هييٚ     ثإلًّيجىٞز ل مييف ثىضََٞيٜ هْيوٍج قيجه ))أُ ّشيجؽ      هذو ثىَجى أىٞٔٗٝؤمو ٍج ىٕذْج       

ٝقٍ٘يُ٘   ثٟدج ٗثىنضجدز ،ٗىيث فهُ ثغيخ  ثالّنيَٞٝز ٗثىقٌث رثىضويٌٞ ٗمظ٘طج صويٌٞ ثىيغز  ثألّجُثىيِٝ مجُ ٕوفٌٖ 

ٗىىيل م٘فيج هييٌٖٞ ٍيِ ثىضيهعٌٞ      ٍِ ثىضوييٌٞ دويو صويَٖيٌ ثىقيٌث ر ٗثىنضجديز ٗقيٞيو ٍيِ ثىيغيز ثالّنيَٞٝيز           أدْج ٌٕدْقخ 

 (.55ثىضذشٌٞٛ ثىَْٞقٜ ثىث ؿجىش ٍور ٍن٘عٌٖ فٜ ثىَوًّز (()

فٖٞيج ،ٗفيٜ    ثألًػٍٜذْٚ ثىنْْٞز فٞظ شغيش فؾٌصِٞ ٍِ ثىـجدق  إىٚثّضقيش ٕيٓ ثىَوًّز  1928ٗفٜ هجً       

ُ ثىذْيجس ّقي٘    ثى٘قش ّفْٔ ثّضٌَ ثىَذشٌُٗ ٝؤموُٗ هيٚ ص٘ؽٞٔ ٜ  ثإلَٝيج ٍضْ٘هيز   أّيجىٞخ دهّيضنوثً  ،ٗىىل ثىَْيٞق

(،ٗمجّ٘ث 56ثمذٌ ٗقش ىيضيَٞيثس ٗصشؾٞوِٖ هيٚ قٌث ر ثىنضخ ثىذْٞـز ثىضٜ صضويق دجىَْٞقٞز ) إشغجهٍْٖج ٍقجٗىز 

ٍنضذز ثىَوًّز ثىضٜ مجّش صقض٘ٛ هيٚ ٍؾَ٘هز مذٞيٌر ٍيِ    إىٚٝنظظُ٘ ٗقضج ٍوْٞج دوو ثّضٖج  ثىوًُٗ دجىيٕجح 

 (.57ٞز ٗصٌ ثّضقجةٖج دوْجٝز فجةقز )ثىنضخ ثىضٜ صضويق دجىوٝجّز ثىَْٞق

هيٚ ثفضضيجؿ ّيجه ميجص     1929فٜ هجً  ثألٌٍٝنٞز ثإلًّجىٞزثىَوًّز هَيش  إىٍِٚٗ ٍلجٌٕ ؽيح ثىضيَٞيثس        

ٙ ميجهً ثىضيوًِٝ ٝضيهىف ٍيِ ثىَذشييٌثس ثىَْيؤالس       ٗأطييذـىيذْيجس فيٜ صييل ثىَوًّيز ،     ثىَوًّيجس ثىَقيٞييجس   ٗإفيو

ٚ  دجإلػجفزَّٞج فٜ هًُٗ ثىنضجح ثىَقوُ ْٝجهوِٕ ثىَذشٌُٗ ٍِ ثىٌؽجه ال ٍيجهر هًثّيٞز صضوييق     أهمييش ىىيل   إىي

ٙ ٕٜٗ ٍجهر ًهجٝز ثىـفو ثىضيٜ مجّيش صقيً٘ دضوًْٝيٖج      دجألٌّر ثىضيٜ مجّيش صوَيو فيٜ      ثألٌٍٝنٞيجس ثىٌََػيجس   إفيو

 (.58) ثإلًّجىٞز

ديجىضذٌم ٍْيجَٕز ٍيٌْٖ     ّفٌْٖأفهُ ٍوًّز ثىذِْٞ مجّش صوجّٜ ٍِ هؾَ ٍجىٜ ٍَج هفن ثىضاٍٞي  أمٌٍِٙٗ ؽٖز      

ٚ ىَوًّيضٌٖ ،ٗدْيذخ ىىيل ثًصفين هيوه ثىضاٍٞيي ثىَْيؾيِٞ فٖٞيج          أفؼوفٜ فو ثىَشنيز ىٞقظي٘ث هيٚ دْج    151 إىي

هييٚ فَجّيز ثىْينجُ     ثإلقذجهٗمجه أُ ْٝضٌَ ثىووه فٜ ثالٍهٝجه ى٘ال ػٞق ثىَنجُ ،ٗٝوه ىىل  1932صيَٞيث فٜ هجً 

هِ ٕييٓ ثىَوًّيز ديـجُ دويغ ثىضاٍٞيي قيو ثّيضٌَ فيٜ          ثإلًّجىٞزفٜ ثفو صقجًٌٝ  (.ٗقو ًٗه59ىيضويٌٞ فٜ ثىذقٌِٝ )

ّفً٘ ثىضاٍٞي ٍِ ثىضويٌٞ ثىَْٞقٜ ثمي ٝؼوف ميَج ؿجىش ٍور دقجةٌٖ فيٜ ثىَوًّيز ّجٕٞيل     ؿ٘ٝيز ٗثُثىوًثّز ىَور 

ثُ صفٌْٞ ٍيج ؽيج  فيٜ    هِ ثىَوجًػز ثىشوٝور ثىضٜ مجّش صهصٜ ٍِ قذو ثىضاٍٞي ثىؾوه ثىيِٝ ْٝؾيُ٘ فٜ ثىَوًّز ،ٗ

(. ٗشيٖو هيجً   60د٘ػ٘ؿ هيٚ أُ ؽٖ٘هث مجّش صذيه فٜ ثىَوًّز ىيضهعٌٞ ثىوْٜٝ هيٚ ٕيؤال  ثىضاٍٞيي )   ثىضقٌٌٝ ٝوه

،ىنييِ هذييو ثىَجىييل ميييف ثىضََٞييٜ ٝييً٘ه     ثألٍيي٘ثه إىييٚثغييا  ٍوًّييز ثىذْييِٞ فييٜ ثىذقييٌِٝ دْييذخ ثىقجؽييز     1936

 (:61ثفضَجالس هور ٕٜٗ )

فٜ ثىقق٘ه ثىًَثهٞيز ثٗ فيٜ    أهَجىٌٖفٜ  إًٌٍٔ٘ أٗىٞج ف٘ث هِ ثىوًثّز ٗثميٗث ْٝجهوُٗ أُ دوغ ثىضاٍٞي ص٘ق-1

 ثىغ٘ص هيٚ ثىيؤىؤ.

فيٜ   أهَيجه ثىقيٌث ر ٗثىنضجديز ،ٗقيو فظيي٘ث هييٚ       أصقْي٘ث ًدَج ٝنُ٘ دوغ ٍِ قؼ٘ث ٗقضج ؿ٘ٝا فيٜ ثىَوًّيز قيو    -2

ٗقيش ميجُ هيوه ٍيِ ٝقيٌأُٗ ٗٝنضذيُ٘ فيٜ        ثٗ فيٜ ثىقـيجم ثىنيجص الّيَٞج فيٜ       آّييثك ثى٘كجةف ثىقنٍ٘ٞيز ثىَقيوٗهر   

 ثىذقٌِٝ قيٞو ؽوث .

ثىضققيي٘ث  ٗآمييٌٍُٗوًّييضٌٖ قييو ثىضققيي٘ث دجىنضييجح الّييضنَجه هًثّييضٌٖ     أغيقييشأُ دوييغ ٕييؤال  ثىضاٍٞييي ثىيييِٝ   -3

 .آّيثكدجىَوثًُ ثىضٜ ثفضضقضٖج ثىؾَجهجس ثىَقيٞز ثٗ ثىَوثًُ ثىضٜ ثفضضقضٖج ثىقنٍ٘ز 

ٗدنجطيز   ىيًّجىٞزٗثػقج هيٚ ٍْجً ثىْشجؽ ثىضويَٜٞ  أعٌثمجُ ىٔ  ثألمٌٞثىْذخ ٗديىل فهُ ٍِ ثىٌَؽـ أُ       

ٗثمي ٝضظجهو فٜ هقيو ثىغاعْٞٞيجس ٍيِ ثىقيٌُ      1919ّشهر ثىضويٌٞ ثىقنٍٜ٘ ثىقوٝظ فٜ ثىذقٌِٝ ٗثىيٛ دوأ ٍْي هجً 

 (.62ثىَوثًُ ثىقوٝغز ) إلّشج ثىوشٌِٝ هْوٍج ٗػوش ثىقنٍ٘ز ثىذقٌْٝٞز مـز 
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ٗهيٚ ثىٌغٌ ٍِ ثىؾٖ٘ه ثىضٜ ديىٖج ثىَذشٌُٗ فٜ ّذٞو هه٘صٌٖ ثىٚ ثىضْظٌٞ ٍِ ماه ميؾ ثىضوييٌٞ دجىضذشيٌٞ          

ٌ  أالىيْظيٌثّٞز   ىيٌ ٝ٘فقيي٘ث فيٜ صْظيٌٞ ثفيو ٍييِ ثىذقيٌِٝ ،ديو أُ ثىؾٖي٘ه ثىضييٜ دييىش ؽيج س دجالصؾيجٓ ثىَوييجمِ            إّٖي

ٍيِ ثىضوييٌٞ فيٜ ٕييٓ ثىَيوثًُ ٗميجّ٘ث ٝقفيُ٘         ثىذقيٌِٝ ،ثى صَنيِ دويغ ثىظيذٞجُ ٗثىذْيجس      ألدْج ٗدجىشنو ثالٝؾجدٜ 

ً ٍ٘قف ثىَوثفن ثىظيخ هِ ٍوضقوثصٌٖ  ثىَذشيٌِٝ هييٚ ثىيٌغٌ ٍيِ طيغٌ ّيٌْٖ ،ْٗٝقيو ثفيو ثىذيجفغِٞ هيِ ثفيو             أٍيج

ٕي٘ صوييٌ ثىيغيز ثالّنيَٞٝيز ٗثىقيٌث ر       ثإلًّيجىٞز أُ ثىيوثفن ًٗث  ثالىضقيج  دَيوثًُ    ق٘ىئ ))  ثإلًّيجىٞز ؿاح ٍوًّيز  

 . آّفج أىٞٔث ٝؤمو ٍج ىٕذْج (ٕٗي63ٗثىنضجدز (()

 

 العربية  األهريكية لإلرساليةالنشاط الصحي 

فيٜ   ٗإَّيج ثىوٌدٞز ىيِٞ فيٜ ثىذقيٌِٝ     ثألٌٍٝنٞز ثإلًّجىٞزصوو ثىنوٍجس ثىـذٞز ٍِ ثىّ٘جةو ثىٌةْٞز ثىضٜ ؽج س دٖج 

فيٜ ىىيل صقْيِٞ ثى٘ثقين     ؽْخ ٍن ثىنوٍجس ثىضويَٞٞز ،ٗىيٌ ٝنيِ هثفوٖيج     إىّٚجًس ؽْذج  ثىوٌدٜ ٗثىضٍْٜـقز ثىنيٞؼ 

ثىلٌٗ  ثىضيٜ   ثإلًّجىٞزّشٌ ثىوٝجّز ثىَْٞقٞز ،ٗقو ثّضغيش  ثألّجّٞزثىظقٜ ىضيل ثىَْجؿق دقوً أُ صنُ٘ ٍَٖضٖج 

ٚ ثىنييٞؼ ثىوٌديٜ صفضقيٌ     إٍيجًثس َؾضَين ثىنيٞؾيٜ مياه صييل ثىَيور ثىضيٜ مجّيش فٖٞيج         ثىمجُ ٝويجّٜ ٍْٖيج    ثىنيوٍجس   إىي

(ثى مجّيش صْضشيٌ فيٜ ثىذقيٌِٝ ثىووٝيو ٍيِ       64) ثألٍيٌثع ثىشيوذٜ فيٜ ٍوجىؾيز     ثىـذٞز ثىقوٝغز ٗثالهضَجه هيٚ ثىـخ

   ٜ ثىَو٘ٝييز ٗثىضْجّيييٞز ٗثىَاًٝييج    ٗثألٍييٌثعٗثىضٌثمٍ٘ييج ٗثىْييو   ثألٍييٌثع مجىؾييوًٛ ٗثىقظييذز ٗثىْييوجه أىييوٝن

 (.65ثىقظٚ فٜ ثىنيٞضِٞ ) أٌٍثعٗميىل  ٗثألّفيَّ٘ث

ثىييًً٘ ٗثىقييجالس ثىَْضوظييٞز ثىضييٜ أّيي٘ثم مغٞييٌ ٍييِ  ٗمجّييش ؿييٌ  ثىويياػ صوضَييو هيييٚ ثىنييٜ ثىيييٛ ْٝييضنوً ىويياػ 

ثىوياػ   ىىل فهُ إىٚ دجإلػجفزٝظوخ صشنٞظٖج ،فٞن٘ٙ ثىؾٌْ دقـوز ٍِ ثىقوٝو ثىَقَٜ فٜ ّجً شوٝور ثىقٌثًر ،

،ٗٝقيً٘   آّييثك ثىنييٞؼ ثىوٌديٜ    أٍجًثسثىٖٞج ثىْجُ فٜ ثىذقٌِٝ ٗدقٞز  ثىْفْٜ ٝوو ٍِ ؿٌ  ثىواػ ثىََٖز ثىضٜ ٝيؾه

ُ اػ هيٚ قٌث ر دويغ ثىْيً٘ ٍيِ    ىىل ثىو ثىْذ٘ٝيز ثىشيٌٝفز ،ٗٝقيً٘ دييىل ثىوَيو       ثألفجهٝيظ ثىنيٌٌٝ ثٗ دويغ    ثىقيٌآ

ٌ ىىل ْٕجك ّ٘م  إىٚشنض ٝوٌ  دـ)ثىَا(،ٝؼج   ديـ)ثىَثً(ثىيٛ ٝقيً٘ دئ     ثىْفْيٜ ٝويٌ   ٍيِ ؿيٌ  ثىوياػ     آمي

 (.66ثىشٌٌٝر ٍِ ؽْو ثىٌَٝغ ) ثألًٗثؿىـٌه  ثألشنجصدوغ 

ٚ  ٍٖٞيهر ٗثىلٌٗ  مجّيش   ثألٗػجمُ ٗديىل ٝافق أ       ثىضيٜ ثّيضنوٍش ثىّ٘يجةو     ثألٌٍٝنٞيز  ثإلًّيجىٞز همي٘ه   إىي

ٍْـقز ثىنيٞؼ ثىوٌدٜ دوجٍز ٗثىذقٌِٝ دنجطز ،ىييث ّؾيو ٍَٗٝيٌ ٝويو      إىٚثىـذٞز ٗثىنوٍجس ثىظقٞز ؿٌٝقج ىوم٘ىٖج 

ٍيِٞ فيٜ ثىؾَٝيٌر ثىوٌدٞيز    (،ثى ثّٔ ٝ٘طٜ ثىَذشٌِٝ ثىوج67ّفُ٘ ثىْجُ ) إىٚثىواػ ثىـذٜ ّٗٞيز ٍَٖز ىي٘ط٘ه 

 أقْييٚثىَغيقييز ٗٝغييَٗثُ  ثألديي٘ثح أٍجٍٖييجدييجىق٘ه ))أُ ثىـذٞييخ ثىَؤٕييو ٗثىؾييٌثؿ ثىََضييجٍ َٝضينييجُ صٌمٞظييج ٝفييضـ   

 (.68ثىقي٘ح (()

ثىوٌدٞز فٜ ثىذقٌِٝ قو دوأس ّشجؿٖج فٜ ثىَؾجه ثىظقٜ فٜ ٗقش ٍذنيٌ ،أٛ   ثألٌٍٝنٞز ثإلًّجىٞزثى٘ثقن ،أُ        

ٍجهيوث   ٗفيق ثىيَْؾ ثىقيوٝظ     أؿذيج  (،ٗىىل الُ ثىذقٌِٝ مجّش مجىٞز ٍيِ ٗؽي٘ه   69)1892ىٖج هجً ٍْي ثفضضجؿ فٌم 

 ثألّيقف مز ثىضذشيٌٞ ٗٝيقيٚ   ٔ دجىق٘ه ))فٜ ثىذقٌِٝ صضـً٘ فٌٝ٘ػقٔ ٌٍَٗٝ فٜ مضجدجص ثألٌٍثىـخ ثىشوذٜ ،ٕٗيث 

شينض ٝوَيو ؿذٞذيج ٍٗذشيٌث     أُ ٝنُ٘ فٜ ثىذقيٌِٝ   ثألفؼوٍِٗ  ثألفو أٝجًدٌٌّ مـذج فٜ ثىنْْٞز   -Van -فجُ 

ّْييَز هُٗ ؿذٞييخ ٗثفييو    أىييفمَْييِٞ   ٔ فَييجُ ىيقٌمييز ثىضذشييٌٞٝز الُ ْٕييجك   فييٜ ّفييِ ثى٘قييش ٗثُ ٝنييُ٘ ىوٝيي    

 (.70(()دٌْٖٞ

ٚ ثىواػ ٗثالّضـذجح فٜ فجه ٌٍػيٌٖ ٝيوهٌٕ٘    إىٚٗديىل فهُ فجؽز ثىْجُ            ثىذقيظ هْئ فيٜ أٛ ٍنيجُ      إىي

ٚ قو فـِ ثىَذشيٌُٗ  ٗدهٛ عَِ ٗدنو ثىّ٘جةو ثىَضجفز ىٌٖ ،ٗ ٕ٘ج ّيٌٝوج ٗؽويٕ٘يج   يٕييٓ ثىليٌٗ  ثىَيقيز فهّيضغ     إىي

ٔ ثىْظيٌثّٞز مَيج ٝـَقيُ٘     إىٚفٜ ثى٘ط٘ه دجىْجُ  إٔوثفٌٖٕوفج ٍِ  ِ  ىييث ٝقي٘ه   (.71) أىٞي في٘ه ٕييث    ثفيو ثىَذشيٌٝ

ٗصهمٞيو  ثىضْظيٌٞ ثىقوٝغيز    دوغيجس ًٗؿ ثىشفقز ثىوْٝٞز هيٚ  إػفج ٕ٘  ثإلًّجىٞجسٕيث ثىْ٘م ٍِ  إٔوث ثىْشجؽ ))أُ 

ٚ فيٜ ثى٘طي٘ه    ىيّؾٞيو ثىوجىَٞيز عيٌ صَٖٞيو ثىـٌٝيق      ثألٌّر أفٌثهفقٞقز ثىقٌثدز ثىَشضٌمز دِٞ  قيي٘ح دْيٜ ثىذشيٌ     إىي

 إلقْيجم ،ٗىقيو ميجُ ثىوياػ ثىـذيٜ ثىّ٘يٞيز ثىفوجىيز فيٜ ثىَؾضَويجس ثإلّياٍٞز           ثألٍيٌثع ٗمٌٞث ٌٍثؽوز ثىْيجُ ٍيِ   

ً ثىيذاه ثىَغيقيز   ثىْجُ ٗثىْيـجس ثىَقيٞز د٘ؽ٘ه ثىَذشٌِٝ الّيَٞج فيٜ    (مَيج أُ ٍهَيج    72ثىضْظيٌٞ ثىويْيٜ (()   أٍيج

ٚ صنيُ٘ ثىقجؽيز    ثٟالًٗفٞيظ صنيُ٘    آالٍيج ثإلًّجىٞز مجّ٘ث ٝق٘ىُ٘ ))فٞظ ّؾو دشيٌث ّؾيو    ثىـذٞيخ ٗفٞيظ صنيُ٘     إىي

 .(73) ((ثىقجؽز ثىٚ ثىـذٞخ فْٖجك فٌطز ٍْجّذز ىيضذشٌٞ
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ٗٝوي٘ه   ٍيق٘ف ٗثىضـً٘ دشنودجالصْجم ثىذقٌِٝ  قٞز فٜٗثىظثمي َّ٘ ثىنوٍجس ثىـذٞز  ،ثألّجُٗهيٚ ٕيث         

ـ دجىْشيجؽ ثىظيقٜ ،   ز ىضغـٞز ثىْفقيجس ثىنجطيز   ثىاٍٍ ثألٍ٘ثهص٘فٌ  إىٚثىْذخ فٜ ىىل  شيٌث    دجّيضـجهضٌٖ  ٗأطيذ

ٍييِ ثىنْْٞييز قْييَج ٍْٖييج هصٜ ٝيي ثألٍيي٘ثهثىٌَػييٚ ٗمجّييش صيييل  إلّييوج  أىٖٞييجثىضييٜ ٝقضييجؽ٘ث  ٗثألهٗٝييزثىَْييضيٍَجس 

ٌ ثىقْيٌ   أٍيج ، ثألٌٍٝنٞيز الٝجس ثىَضقيور  ثى٘ فٜ ثإلطافٞز ٜ  ثٟمي ثىضيٜ ٝيوفوٖج ثىٌَػيٚ ىقيج  ثىنيوٍجس       ثألٍي٘ثه  فٖي

 (. 74ثىـذٞز ثىضٜ مجّ٘ث ٝقظيُ٘ هيٖٞج )

 ثإلًّيجىٞز ٗٗفقج ىيىل دوأ صقوٌٝ ثىنيوٍجس ثىـذٞيز ٍيِ مياه ثىَْض٘طيف ثىظيقٜ ثىييٛ صيٌ ثفضضجفئ فيٜ ٍقيٌ                    

فٜ صَثٝو الَّٞج دوو  أهوثهٌٕٝضٌههُٗ هيٚ ىىل ثىَْض٘طف ٗمجّش  ثألٕجىٜ،ٗثمي ثىوٌدٞز فٜ ثىذقٌِٝ  ثألٌٍٝنٞز

ىٌ صنِ صشنو ػغـج هيٚ هَيو ثىَْض٘طيف    ثألهوثه،ٍٗن ىىل فهُ صيل  1894( هجً 75ثىٌمخ ) أد٘ثّضشجً ٗدج  

 : ثألصٜثىٌَثؽوِٞ مجّش قيٞيز مَج ٝ٘ػقٔ ثىؾوٗه  أهوثهالُ 

 

 (2ؽوٗه ًقٌ )

 (76) 1894هجً  ثإلًّجىٞزٍْض٘طف  ٚإىثىٌَثؽوِٞ  أهوثه

 ثىَافلجس  هوه ثىقجالس  ّ٘م ثىواػ 

ٗميييجُ ٍيييِ ثىقيييجالس ثىضيييٜ ه٘ىؾيييش  380 دجؿْٞز  أٌٍثع

 38 ؽٌثفز  ٌٍع ثد٘ ثىٌمخ 

 33 أّْجُ

 29  أمٌٙ أٌٍثع

       

أُ ثىْجُ ىٌ ٝنيِ ىيوٌٖٝ   ثىَْض٘طف ،ٗٝذوٗ أُ ثىْذخ فٜ ىىل  إىٚثىٌَثؽوِٞ  أهوثهقيز  أهآٗٝضؼـ ٍِ ثىؾوٗه 

ٗثىقْجهز دٌَثؽوز ثىـخ ثىقوٝظ الّيَٞج فيٜ صييل ثىَؤّْيز ثىظيقٞز ثىضيٜ مجّيش فيٜ دوثٝيز هَيٖيج ٗىيٌ             ثإلَٝجُىىل 

َٝغ هيٚ ٗؽ٘هٕج فٜ ثىذقٌِٝ ّ٘ٙ ثقو ٍِ هجٍِٞ ،ٗثُ ٕيٓ ثىَور الصْضـٞن ٍيِ ماىٖيج صغٞٞيٌ هيجهثس ثىْينجُ      

 ٝضوجٝش٘ث ٍن ثىَضغٌٞثس ثىؾوٝور ثىضٜ فظيش فٜ ثىؾجّخ ثىظقٜ . ىنٜ ْٝضـٞو٘ث أُ أؿ٘هٍور  إىٚثىضٜ صقضجػ 

ّيٌٞث ؿذٞوٞيج    1896-1895ثىوٌدٞز فٜ ثىذقٌِٝ ماه هجٍٜ  ثألٌٍٝنٞز ثإلًّجىٞزٍٗن ىىل ، فقو ّجً ّشجؽ        

 دجىق٘ه ))ىٌ ٝنِ ثىْشجؽ ثىظيقٜ ٗثّيوج مياه ثىٌدين     1897هجً  ثإلًّجىٞزٗمضخ ٌٍَٗٝ ٝظف ثىنوٍز ثىـذٞز فٜ 

ٌ فْيذذٔ   ثألٗه أٍيج ثىَْجفْز ثىـذٞيز ٗثىغيجّٜ ثىنْيجه ثىضؾيجًٛ فيٜ ثىيذاه ،       ثألٗهثىغجّٜ ٍِ ثىوجً ىْذذِٞ  ّيوٞو   إديٌثٕٞ

ٌ ثىوَو فنَٞج )ؿذٞذيج (،ٗثىْيذخ    إىٚ ثإلًّجىٞزثىيٛ ّوٚ دوو صٌمٔ ثىنوٍز فٜ  ٜ ٕي٘ طيٞجً    ثألمي فيٜ شيٌٖ    ثألٕيجى

ْْج أُ ّويق ثىَفضجؿ ف٘  ثىذجح دويو فضقئ هُٗ أُ ّنشيٚ    فجه َٝن أٝز،ٗهيٚ  ثألٍـجًفظو  إىٚ دجإلػجفزًٍؼجُ 

 (.77(() أمٌٙ أد٘ثحشٞتج ىْْضنؤٍ ٍْضقذا ىفضـ 

ثىضيٜ ص٘ثؽٖٖيج ،ديو أُ ىيوٌٖٝ     مجّش ٍظيََز فيٜ صههٝيز ٗثؽذجصٖيج ًغيٌ ثىوقذيجس        ثإلًّجىٞزٝضؼـ ٍَج ّذق ،أُ        

ثّضٌَثً هَيٖيٌ   إىٚ أهٙثىيٛ  ثألٌٍِ ثؽو صققٞقٖج ،ٗديى٘ث ؽٖ٘هث مذٌٞر ٍ ثألٍ٘ثههيٖٞج ثىنغٌٞ ٍِ  ٗأّفق٘ثًّجىز 

 . ثألفٞجُّٗشجؿٌٖ فٜ ثىذقٌِٝ ًغٌ ثىلٌٗ  ثىضٜ صوٌػ٘ث ىٖج فٜ دوغ 

ٝض٘ثفييوُٗ هيٖٞييج   ثألؿذييج ثىوٌدٞييز فييٜ ثىذقييٌِٝ ،ٗثمييي    ثألٌٍٝنٞييز ثإلًّييجىٞزفييجه ،ثّييضٌَ ّشييجؽ   أٝييزٗهيييٚ       

ٚ ( H.warelٗطيو ثىيومضً٘ ًٗثه )    1899،ففيٜ هيجً    جىٞزىيًّىاّنٌثؽ فٜ صقوٌٝ ثىنوٍجس ثىظقٞز ثىضجدوز   إىي

ٔ ثىذقٌِٝ ٗقجً دضقيوٌٝ   ٚ ثىـذٞيز ،ٗميجُ ٍويوه ث    موٍجصي  أشينجص ثىييِٝ ٝيهصُ٘ ىيوياػ ٍٝ٘ٞيج ٍجٝقيجًح هشيٌر        ىٌَػي

(78.) 

 أٝيي٘ه ( ٍٗٗؽضٔ ٍِ ثىذظيٌر فيٜ     Dr.sharon thomas،ٗطو ثىومضً٘ شجًُٗ عٍِ٘ ) أمٌٍِٙٗ ؽٖز        

ثىضٜ ؽيج  ٍيِ    ثألّجّٞز(،ٗٝذوٗ أُ ثىََٖز 79ثىوٌدٞز فٜ ثىذقٌِٝ ) ثألٌٍٝنٞز ثإلًّجىٞز إىٚ ّؼَجًىا 1900هجً 

غٌٞ قجهً هييٚ ثّيضٞوجح    ثإلًّجىٞزثؽيٖج مجّش ثىضنـٞؾ ىذْج  ٍْضشفٚ فٜ ثىذقٌِٝ الَّٞج دوو أُ مجُ ٍْض٘طف 

ٚ ٜ ٝقضيجػ دوؼيٖج   ٗمغيٌر ثىقيجالس ثىضي    أهيوثهٌٕ ؽَٞن ثىٌَػٚ ٗصقيوٌٝ ثىوياػ ىٖيٌ دْيذخ ػينجٍز       فيٜ   ثإلقجٍيز  إىي

 (.80ثىوَيٞجس ثىؾٌثفٞز ىٌٖ ) إلؽٌث ثىَْضشفٚ 
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ثىَْضشيفٞجس ثىقوٝغيز فيٜ ثىذقيٌِٝ،ثى صيٌ ثّيضتؾجً        إلّشيج  ثىذوثٝز ثىققٞقٞيز   1900،ٝوو هجً  ثألّجُٗهيٚ ٕيث       

َييٌ هييِ ىىييل دييجىق٘ه (.ٗٝضقييوط 81ٍٝٗثىوٌدٞييز فييٜ ثىذقييٌِٝ ) ثألٌٍٝنٞييز ثإلًّييجىٞزٍْييَال ىٞنييُ٘ ٍقييٌث ىَْضشييفٚ 

ٍيِ ثىذظيٌر    1900ً عيٍِ٘ ٍٗٗؽضئ هيجً    ٘))ثّضهؽٌّج ٍْيَال ٗثّيوج الّيضنوثٍٔ مَْضشيفٚ ٗؽيج  ميو ٍيِ ثىيومض        

ػًٌٗٝج ،ٗدوأ ثىوَيو فيٜ غيٌ  دْٖٞيج فْيج        ثٌٍأٍْضشفٚ  أّشج ٍوٖج  أطذـ،ٗصّ٘ن ّـج  ثىوَو ثىظقٜ ىوًؽز 

 (.82ٍِ ؽٌٝو ثىْنٞو (() آٌّرٍنش٘  ٍْضنوٍِٞ 

ىييٌ صنييِ ىييوٖٝج ّٞييز ىيذقييج  فييٜ ىىييل ثىَْييَه دييو مجّييش ىييوٖٝج ًغذييز فييٜ دْييج  ٍْضشييفٚ فييٜ   ثإلًّييجىٞزقيين ،أُ ثى٘ث      

ٚ ثىذقٌِٝ ،ىنٌْٖ مجّ٘ث دقجؽز  ٌ ثىاٍٍيز ىييىل ثىغيٌع ،ٕٗييث      ثألٍي٘ثه  إىي ىميٌٓ ٍَٗٝيٌ دق٘ىئ ))ٗؽْٖيج ّيوث        ثألٍي

ً دشٌؽ أُ ٝنُ٘ ثىَْضشفٚ صيمجًٝج هٗال آال ٍجٍُٗ فٜ ًّٞ٘ٝ٘ك ٗصذٌهش دْضز  أٌّرىؾَن صذٌهجس فهّضؾجدش 

 (.83ثٌّ ثىومضً٘ عٞ٘هًٗ ٍجٍُٗ ٗثُ ٝضٌ شٌث  قـوز ثًع صنُ٘ ٍينج ىيَْضشفٚ (() إلفٞج 

-1869ٚ ثىييٌغٌ ٍييِ ىىييل ،فييهُ ثىشييٞل هذييوثهلل دييِ مجىييو آه ميٞفييز ٝييٌٙ دييهُ ثىشييٞل هْٞييٚ دييِ هيييٜ )     يييٗه       

 (.84ز ىذْج  ثىَْضشفٚ )ثىاٍٍ ثألًعدقـوز قو صذٌم  آّيثك(فجمٌ ثىذقٌِٝ 1932

ثّٔ ٍِ ثىٌَؽـ أُ  أالٍِ هوٍٖج ، ثألًعف٘ه ٍْهىز شٌث  قـوز  ثًٟث ٗديىل ّافق أُ ْٕجىل ثمضافج فٜ       

ٚ    ثألًعثىشٞل هْٞٚ دِ هيٜ قو صذٌم دقـويز   ثىضيٜ   ثألٍي٘ثه ،ٗفيٜ ثى٘قيش ّفْئ أُ صييل      ثىنجطيز دذْيج  ثىَْضشيف

 . ثألًعذْج  ثىَْضشفٚ ٗىِٞ هيٚ شٌث  قـوز صذٌهش دٖج هجةيز ٍجُّ٘ قو صٌ طٌفٖج ى

ُ فجه ،ٗػين فؾيٌ    آٝزٗهيٚ          هيٞئ ٍْضشيفٚ ٍجّيُ٘     ٗأؿييق (85) 1902/ آىثً/19ىيَْضشيفٚ فيٜ    ثألّيج

صيل ثىوجةيز ثىضٜ صذٌهش دَذيغ ٍِ ثىَجه ىغٌع دْيج ٓ   إىٚ(  ّْذز  Masone memorial Hospitalثىضيمجًٛ ) 

ٗثىقيي٘ه ثىضيٜ    ْج  ثىذْيج  ٍشيناس مغٞيٌر صقيوط هْٖيج شيجًُٗ فيٜ ٍؾييز ثالًّيجىٞز         ٗقو ٗثؽٖش ثالًّجىٞز ثع (86)

ثُ ٍذْيٚ ٍْضشيفٚ ثىذقيٌِٝ قيو قيجًح هييٚ ثالّضٖيج  هييٚ ثىيٌغٌ ٍيِ ثّئ            ثق٘ه ))ثّضـٞن ثُ  قجةا،ثى مضخ  ثصنيس

  الصييَثه ْٕييجك فجؽييز ثىييٚ دوييغ ثالهَييجه ،فييذوغ ثىضؾٖٞييَثس ثىضييٜ ؿيذييش ٍييِ ىْييوُ ٍغييو ؿييا  ثىَذييجّٜ ٗؿييا      

ثالمشجح ٗثالقفجه ٗى٘فز ثىقٌٗ  ثىقوٝوٝز الٌّ ثىَْضشفٚ ميٖج ىٌ صظو دوو ٗقَْج هاٗر هيٚ ىىل دظْن ثد٘ثح 

ّٗ٘ثفي ثىَْضشفٚ فٜ ثىذقٌِٝ دوال ٍِ ثىْٖو ،ثٍج ثىْق٘  فقو طْوش ٍِ ثىـِٞ ٗثىؾض دوال ٍِ ثىقوٝو ،ثى ٗؽوّج 

ْييج  ثىظيٞف مَييج ثقَْيج هييوه ٍيِ ثىشييٌفجس ثىَقٞـييز    ثُ ىىيل ثًمييض عَْيج َٗٝنييِ ثُ ٝوـيٜ ثىَذْييٚ ديٌٗهر ؽٞييور ثع    

ىوم٘ه ثشوز ثىشَِ فٜ أٛ ٗقش ،ٗثّضنوً ىذْج  ثىَْضشفٚ فؾجًر ٌٍؽجّٞز قـوش ٍِ ثىذقيٌ ٗثفؼيٌس   دجىَذْٚ 

ٗصٌ ثفضضجؿ ثىَْضشفٚ فٜ مجُّ٘ ثىغيجّٜ هيجً    ،(  87) ((هيٚ كًٖ٘ ثىقٌَٞ مَج صٌ ؽيخ ثىؾٌٞ ٍِ ثىؾًَ ثىَؾجًٗر

ٗميجُ ٍذْيٚ ثىَْضشيفٚ ٝؼيٌ ؿيجدقِٞ ٗىئ شيٌفج هٌٝؼيز          (. 88شجًُٗ عٍِ٘ ٍوٌٝث ىئ )  ثىومضً٘ ٗأطذـ 1903

قيوً ،ٗمظيض فٞئ ؽْجفيجُ      26×36ًقوً ٗمجّش ٍْجفز ثىغٌفز ثىنذٌٞر دقٞيجُ   100×68ًٗمجّش ٍْجفز ثىَذْٚ 

     ٌ  (.،ٗثميي ثىَْضشيفٚ ْٝييضقذو  89ث فيٜ دوثٝيز صهّْٞيئ )  ىيْْيج  ٗغٌفضيجُ مجطيضجُ دجىٌؽييجه ٗصؼيَجُ هشيٌُٗ ّييٌٝ

مذٌٞر ٍِ ثىٌَػٚ فٞظ أُ ثالّضشجًر ثىـذٞز ٗثىوٗث  مجّش صوـٚ فقؾ ىييِٝ ٝقؼٌُٗ طار ثىظذـ ثىضيٜ   أهوثه

 (.90ثىذقٌِٝ صههٝضٖج ) إٔومجُ ٝذوأ دٖج هَيٌٖ ٗىٌ ٝشضٌؽ هيٚ ثىقجػٌِٝ ٍِ 

ـجهش أُ صققييق دوثٝيز ّشييجؿٖج ثىظييقٜ ثّييض  ثىوٌدٞييز ٍْٗييي ثألٌٍٝنٞييز ثإلًّيجىٞز ،أُ  أىٞيئ ثإلشييجًرٍَٗيج صؾييوً       

 ثألٗدتييزثىـييخ ثىقييوٝظ ىنغييٌر   إىييٚثىذقييٌِٝ  إٔييوفجؽييز  إىييٚ(،ًٗدَييج ٝويي٘ه ثىْييذخ فييٜ ىىييل   91ّؾجفييج ٍيَّ٘ييج )

 فٜ ثىَؾجه ثىظقٜ . ثإلًّجىٞزثىيٛ ّجهو فٜ ّؾجؿ هَو  ثألٌٍثىضٜ مجّش ٍضفشٞز فٜ داهٌٕ ، ٗثألٌٍثع

 أٗدتيز شٖوس ثىذقٌِٝ ثّضشجً عاعيز  – 1903أٛ هجً –ٗدْفِ ثىوجً ثىيٛ ثفضضـ فٞٔ ٍْضشفٚ ٍجُّ٘ ثىضيمجًٛ        

ثىضييٜ  ثألٍييً٘ أطييوخثىييغاط ٍييِ  ثألٗدتييزفييٜ أُ ٗثفييو ٕٗييٜ ثىؾييوًٛ ٗثىييوفضٌٝج ٗثىـييجهُ٘ ٗمجّييش ٍ٘ثؽٖييز صيييل  

ً ثىضٜ مجّش قيو دييىش ؽٖي٘هث مذٞيٌر ىَنجفقضٖيج ،ٗىنيِ كًٖٕ٘يج ثىَفيجؽب ٗثّضشيجًٕج ثىْيٌٝن            ثإلًّجىٞزٗثؽٖش   أٍيج

ٚ ىىل  ٗأهٍْٙن مـٌٕج ، أٗثىقؼج  هيٖٞج دْٖ٘ىز  ىٖج فٌطزثىَقوٗهر ىٌ صضٞـ  ثإلًّجىٞز إٍنجّٞجس ٗفيجر ثىنغٞيٌ    إىي

ثىييومضً٘ عييٍِ٘ ثىَوضَييو ثىْٞجّييٜ ثىذٌٝـييجّٜ فييٜ ثىنيييٞؼ   ثإلًّييجىٞزثىذقييٌِٝ ،ٗدْييذخ ىىييل ثديييغ ؿذٞييخ   أدْييج ٍييِ 

 ثىوٌدٜ ؽجّنِ   
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(Gaskin   ٜدجىقجىييز فيي)ًثّضشييٌس فييٜ   أمييٌٙ أٍييٌثع إىييٚ جإلػييجفزدٗدييِٞ ىيئ أُ ٍييٌع ثىـييجهُ٘    1903 أٝييج

ٝقو ٗٝضاشٚ ٍنيفج  ثألٗدتزٕيٓ  دوأ مـٌٗفٜ ّٖجٝز ىىل ثىوجً  ثألٌٍثعثىذقٌِٝ ٗثُ ثىنغٌِٞٝ قو ٍجص٘ث دْذخ ٕيٓ 

ٗىيضهمٞو هيٚ ثُ ثٕوث  ثالًّجىٞز ىْٞش ثّْيجّٞز  (.92ثىذقٌِٝ ) ألٕو ٗثألفَثًُٗث ٓ مغٌٞث ٍِ ثىشقج  ٗثىَضجهخ 

ىيَظجدِٞ دو ثُ ىٖيج غجٝيجس ثميٌٙ ،َٝنيِ ثالّيضواله ٍيِ مياه ٍجىمٌصئ ثىَذشيٌر ثٍٞييٜ ٍَٗٝيٌ             فٜ صقوٌٝ ثىواػ

هْوٍج قجىش))ٗدْذخ ًق٘ه دوغ ثىٌَػٚ ثىـ٘ٝو هْوّج فٜ ثىَْضشفٚ ٗؽوّج فٌطز ىقٌث ر دوغ ٍقجؿن ثالّؾٞو 

ٌٖ ٝقيوٍُ٘ ثىنيوٍجس   (ٕٗيث ٍج ٝوه هيٚ هًٌٕٗ ثىضذشٌٞٛ ثمغٌ ٍِ م93ّ٘)((ٗثىضقوط هِ ثىَْٞقٞز ٍن ثىٌَػٚ 

 ثىـذٞز الٕو ثىذقٌِٝ .

 أطيٞذ٘ث ٗقوً هيوه ثىْينجُ ثىييِٝ     1904ٌٍع ثىن٘ىٌٞث فٜ هجً  إىٚىىل ،صوٌػش ثىذقٌِٝ  إىٚ دجإلػجفز        

 أطيو ٍِ  أال دغاعز –ثىَْجؿق فٜ ثىذقٌِٝ ثمضلجكج دجىْنجُ  أمغٌَٕٗج ٍِ –دٖيث ثىٌَع فٜ ثىَْجٍز ٗثىَقٌ  

فيٜ ٍوجىؾيز ثىَيٌع ًغيٌ ثىؾٖي٘ه ثىضيٜ       قيو فشييش    ثإلًّيجىٞز (،ٕٗييث ٝوْيٜ أُ   94) أىفجٌٍُْٖ  ٗقو ٍجس أىفجعاعِٞ 

 ثىَض٘فٌر ىيَْضشفٚ . ثإلٍنجّجسثىٌَثؽوِٞ ٍن قيز  أهوثهديىش ًٗدَج ٝو٘ه ثىْذخ فٜ ىىل ثىٚ مغٌر 

طيييش ثىييٚ ( ثىضييٜ ٗ Lucy patterson)  دييجصٌ ّييُ٘،ىمييٌس ثىييومضً٘ر ىّ٘ييٜ  أّفييجٗىيضييوىٞو هيييٚ ٍييجىمٌ        

ثىظيقٞز فيٜ فجىييز ٍؼيـٌدز ،ٗثُ ثىَْضشييفٚ ميجُ ٝوَيو ىٞييو ّٖيجً ٗٝييَهفٌ        ثألٗػييجم))أُ  1904ثىذقيٌِٝ هيجً   

هييور هَيٞييجس  أّييذ٘هِٞميياه  أؽييٌسقييو  دييجصٌ ّييُ٘ثىَقييوٗهر ((،ٗمجّييش ثىييومضً٘ر   ثإلٍنجّٞييجسدجىٌَػييٚ ًغييٌ 

دويو أُ ٝظيذـ    ىيوياػ ثال  ثإلًّيجىٞز أُ ثىنغٌٞ ٍِ ثىٌَػٚ ىٌ ٝيهص٘ث ثىيٚ ٍْضشيفٚ     دجصٌ ُّ٘ؽٌثفٞز ،مَج ىمٌس 

 (.95ثىٌَٝغ فٜ فجىز ٍضقوٍز ْٗٝضفقو ثىٌَع مـٌٓ )

 ألغٌثع ثإلًّجىٞز أؿذج ثىيٛ ثّضنؤٍ  ثألّي٘ح إىٚٗٝذوٗ أُ صٌهه ثىٌَػٚ فٜ ٌٍثؽوز ثىَْضشفٚ ٌٝؽن       

 ثألّيجىٞخ ٗشجٕو صيل  1904ىيٛ ٌٍ دجىذقٌِٝ هجً (ث96ثىضذشٌٞ ،ثى ْٝقو شجٕو هٞجُ ٕٗ٘ ٍقَو ًؤٗ  ثىشٞنيٜ )

،ًٗأْٝيج   إلهثًصٍْٔضٌَر  أمٌٙٗقو طٌف٘ث هيٞٔ ثىَذجىغ ٗٝظٌفُ٘ ٍذجىغ  ثألٌٍٝنجُثى ٝق٘ه ))ىٕذْج ثىٚ ٍْضشفٚ 

قجهز مذٌٞر ٝيقٜ هيٌٖٞ فٖٞيج ثفيو    إىٚ،ٗهْوٍج ٝهصٜ ثىٌَػٚ مو طذجؿ ٝوميٌٕ٘  ثألهٌثحثىٌََػجس ْٕجك صنوً 

ىٖيٌ دجديج ٍيِ    ٍْٞقٞز عٌ ٝقً٘ فٞظيٜ ٗٝضيي٘ث ثىظيار ،فٞقيف ثىَْيجمِٞ ٍْضليٌِٝ ثّضٖجةٖيج عيٌ ٝفيضـ          ثىقُْ٘ ٍ٘هلز

     ٔ ٚ ؿٌٝيق   ثىقجهز ثىَيمً٘ر صضظو دغٌفز ثىـذٞخ ٍِٗ الٝومو ثىقجهيز ْٗٝيَن ثىَ٘هليز ىيِٞ ىي ثىـذٞخ((ٗٝنَيو   إىي

،ٗؽَٞن ؽوًثُ  أّؾٞيٞز أق٘ثهٕج ثىشٞنيٜ ٍشجٕوثصٔ فٜ ثىَْضشفٚ دجىق٘ه ))ٗؽوّج دـجقز ثىوٗث  ،قو مضخ هيٚ كٌٖ

الٌٝٝيوُٗ   ىيّْيجّٞز  موٍيز  ثألٌٍٝنجُثىَضْ٘هز ،ٕيث ٕ٘ ثىَْضشفٚ ثىيٛ ْٝشتٔ  دجألق٘ثهقو ٍيتش  ٗثألًٗقزثىقجهجس 

ٜ شيٞتج ْٝيٌٞث ٕٗي٘ ّذيي ثىيوِٝ       إال ٗال شينً٘ث هيٚ ىىل ؽَث ث  ٕٗييٓ ٕيٜ   –ثىْظيٌثّٞز  -ٗثهضْيج  ثىَْيٞقٞز   ثإلّياٍ

 (.97(()ثىقٌٝز ثىضٜ ْٝجهُٗ دٖج 

فٖٞج ٗثىضيٜ صضْيذخ فيٜ     ثألٗدتزثىوٌدٞز فٜ ثىذقٌِٝ مجّش ص٘ثؽٔ ٍشنيز ثّضشجً  ثألٌٍٝنٞز ثإلًّجىٞزأُ ،ثى٘ثقن       

،ٗدويو أُ شيٖوس ثىذقيٌِٝ     ثألٗدتيز م٘ثهً ٍْٗضيٍَجس ؿذٞز فضٚ صْضـٞن ٍِ ماىٖج صقيٞيو مـيٌ صييل     إىٚثىقجؽز 

 ثإلًّجىٞزثّضشجً ٌٍع ثىن٘ىٌٞث ،ٗىَوجىؾضٔ هَيش  أٝؼج شٖو 1905فهُ هجً  1904-1903ماه هجٍٜ  ٗدج ِٝ

ٌ ىَنجفقضٔ ، إٍنجّٞجصٖجثىوٌدٞز هيٚ صْنٌٞ مجفز  ثألٌٍٝنٞز ٚ  أهٙثىييٛ   ثٍٟي ثىَيٌثؽوِٞ ىَْضشيفٚ    أهيوثه ثٍهٝيجه   إىي

  ثألصٜٕٗيث ٍج ٝ٘ػقٔ ثىؾوٗه  ثإلًّجىٞز

 (3ؽوٗه ًقٌ )

 (98) 1905ً ماه ثىوج ثإلطجدزثىٌَثؽوِٞ ىيَْضشفٚ ٗفجالس  أهوثه

  

  ثإلطجدزهوه فجالس  ّ٘م ثىٌَع 

 4500 دجؿْٞز  أٌٍثع

 2700 ؽٌثفز

 1800  أمٌٙ أٌٍثع

 9000 ثىَؾَ٘م  
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هذيجًر هيِ    دهّٖيج دجؿْٞيز ٗثىضيٜ َٝنيِ صفْيٌٕٞج      أٍيٌثع مجّش  ثإلطجدزأُ ثغيخ فجالس  أهآ،ٝضؼـ ٍِ ثىؾوٗه 

ثىـيخ ثىقيوٝظ    ٍذيجها ثىذقيٌِٝ ثمييٗث ْٝيجٌُٝٗ     إٔجىٜثّـذجهج دجُ صوـٜ  ثألهوثهٌٍع ثىن٘ىٌٞث ،ٗثُ صَثٝو صيل 

 . آّيثكدوو أُ مجُ ثغيذٌٖ الٝقضْن دٌَثؽوز صيل ثىَؤّْجس ٗثالمضفج  دجالهضَجه هيٚ ثىـخ ثىشوذٜ ثىَضوجً  هيٞٔ 

و أىف ٌٍٝغ ،ٗثهمي (14000) إىٚىمٌ ٌٍَٗٝ دهُ هوه ثىٌَػٚ قو ٗطو  1905هِ هجً  أمٌٗفٜ صقٌٌٝ       

 (.99ٍولٌَٖ هَيٞجس ؽٌثفٞز ّجؽقز ) إىٚ ٗأؽٌٝشثىَْضشفٚ  إىٌٍٚٝؼج  166ىىل ثىوجً  فٜ

ثىوٌدٞيز فيٜ ثىؾجّيخ ثىظيقٜ ،ٗىٌَثهيجر ٍ٘ػي٘م ثىويجهثس ٗثىضقجىٞيو ثىضيٜ           ثألٌٍٝنٞيز  ثإلًّيجىٞز ثّضٌَ ّشجؽ        

ىؾز ثىْْيج  مظ٘طيج دويو    دؾيخ ؿذٞذجس ىغٌع ٍوج ثإلًّجىٞزثىذقٌِٝ الَّٞج فَٞج ٝنض ثىْْج  قجٍش  أدْج صقنٌ 

ُ ثىييومضً٘ر  إىييٚ ٗدجإلػييجفزٍْضشييفٚ مييجص دجىْْييج  ،  إّشييج   Vanٗطيييش ثىييومضً٘ر فييجُ دٌّييًٞ٘ )   دييجصٌ ّيي٘

perseum )(.100ىز هِ ثىوٞجهر ثىْْجةٞز )ٍٗوٌٝر ثىَْضشفٚ ٗثىَْؤ ٗأطذقش 

ىٞنيُ٘ ؿذٞذيج فيٜ     1907(هيجً  c.stanley mylreaفؼا هِ ىىل ،فقو صٌ صوِٞ ثىيومضً٘ ّيضجّيٜ ٍيجىٌٞٛ )            

دٖييث   ىميٌٓ ،ٍَٗيج ٝؾيوً    أٝؼيج ٍْضشفٚ ٍجُّ٘ ثىضيمجًٛ ،ٗمجُ ٍيجىٌٞٛ قيو ؽييخ ٍويز ٍٗؽضئ ثىضيٜ مجّيش ؿذٞذيز         

ٍيور موٍضئ فٖٞيج ثى قيجه      ٗأعْيج   أىٖٞيج ثىظقٞز فٜ ثىذقيٌِٝ هْيو ٗطي٘ىٔ     ثألٗػجمثىظوه أُ ٍجىٌٞٛ قو ٗطف ىْج 

ٗثىقَجٍيز ٍضْيجعٌر فيٜ ميو ٍنيجُ       ثألًعؿ٘ديز صْؼيـ ٍيِ    ٌ))صوجّٜ ثىذقٌِٝ دشنو مذٞيٌ ٍيِ ثىـقيِ ثىٌؿيخ ،فجى    

ثىناح فنجّش صقضضو فَٞج دْٖٞج هيٚ أٛ ؿوجً ّضِ صؾوٓ ،ٗمجّيش   أٍجٗثىيدجح ّٞو ثىؾ٘ ٗثىفتٌثُ صٌصن فٜ ثىش٘ثًم ،

ٗثىو٘ثٍيو مجّيش ٍٖٞيهر     ثألّيذجح فيجُ  (.ٗفٜ ػ٘  ىىيل  101ْٕجك دٌك ػقيز ًثمور مؼٌث  ٍٗيٞتز دجىذو٘ع (()

ةٞييو ٘دق٘ىيئ ))مجّييش ثىَاًٝييج ٗثىضٞف  أٝؼييجثىيييٛ ٝؤمييوٓ ٍييجىٌٞٛ   ثألٍييٌفييٜ ثىذقييٌِٝ   ٗثألٗدتييز ٍييٌثعثألالّضشييجً 

هجهٝييج ،ٗمجّييش   أٍييٌثثىؾييوًٛ فنييجُ ٍْييض٘ؿْج ٗثىْييو ٍْضشييٌث ،ٗثىذييٌص      أٍييجٗثىييوَّٝضٌٝج الص٘ثؽيئ أٛ ٍقجٍٗييز ،  

 (.102ثىـفٞيٞجس مجىوٗه ثىَو٘ٛ ٗثىذيٖجًّٞج صَٝو ٍِ ٍظجهخ ثىقٞجر (()

ُ ٌٍع ثىقَٚ ثىضٞف٘ةٞوٝز ٍْضشيٌث فيٜ ثىذقيٌِٝ ،ٗقيو صويٌع ٍيجىٌٞٛ ّفْئ دييىل ثىَيٌع ٕٗييث ٍيجهفن            ميىل مج 

دضشيينٞو ىؾْييز مجّييش دٌةجّييضٔ  1908قجٍييش فييٜ مييجُّ٘ ثىغييجّٜ إّٖييج ،ثى  ثألٍييٌثعدجىوَييو ىَ٘ثؽٖييز صيييل  ثإلًّييجىٞز

 ثألٍْج ٍؾيِ  إىٚصقٌٌٝ  ّجهٗإًٍَٖضٖج هًثّز ثى٘ػن ثىظقٜ فٜ ثىذقٌِٝ  ثإلًّجىٞز أؿذج ؽَٞن  إىٚ دجإلػجفز

ػًٌٗر ثالٕضَجً دجىْلجفز دشنو هجً  إىٚفٜ ًّٞ٘ٝ٘ك دوو ثّضٖج  هَو ثىيؾْز ،ٗقو ميظش صيل ثىيؾْز فٜ صقٌٌٕٝج 

 (.103ثالىضَثً د٘ػن ّضجةٌ هيٚ ّ٘ثفي ثىذٞ٘س ) ٗأٝؼج

،ٗقيجً ٍؾييِ ثىذيوٝيز فٖٞيج     فيٜ ثىذقيٌِٝ    ثألَٕٞيز ٍ٘ػ٘م ثىْلجفز قوًث مذٌٞث ٍيِ   أهـٜٗٝذوٗ ثّٔ دْذخ ىىل ،     

(مَج أُ فجمٌ ثىذقٌِٝ ثىشٞل هْٞٚ دِ هيٜ قو ّجٌٕ 104ثىقؼج  هيٚ ٌٍع ثىـجهُ٘ ) إىٚ أهٍَٙج  ثألٌٍديىل 

ثىاٍٍيز ىضي٘فٌٞ ثىَْيضيٍَجس ثىـذٞيز      ديجألٍ٘ثه  ثإلًّيجىٞز دشنو مذٌٞ فٜ ثالٕضَجً دجىنوٍجس ثىـذٞز ٗههيٌ ٍْضشيفٚ   

مجّش ثىذقٌِٝ صقنٌ د٘ثّـز ثىشيٞل ثىَشيًٖ٘ ثىشيٞل هْٞيٚ آه      ثألٝجًٕيٓ  ىيَْضشفٚ ٗفٜ ىىل ىمٌ ٍجىٌٞٛ ))ٗفٜ

ٗمْيش هثةَيج ثّيضوهٚ ىَقيوًصٜ ثىَْٖٞيز ،ٗميجُ مٌَٝيج         أطيوقج  ميٞفز ،ٗمجُ شٞنج مذٌٞث ٗقٌث ديقٞضٔ ثىذٞؼج  ٗمْج 

ٜ   إٝيٌثهثس هثةَج ًثػٞج هِ موٍجصٜ ٗمجُ ٌْٖٝ دققجةخ مغٌٞر ٍيِ ثىٌٗدٞيجس ثىفؼيٞز ىيوهٌ      ىيٌ صنيِ    ثىَْضشيفٚ ثىضي

 .(105(() ثألٝجًمذٌٞر فٜ ٕيٓ 

         ْ ز ٞجّييَٗٝنييِ ثىقيي٘ه ،أُ ثٕضَييجً  ثىشييٞل هْٞييٚ دييِ هيييٜ فييجمٌ ثىذقييٌِٝ دجىؾجّييخ ثىظييقٜ قييو ؽييج  ػييَِ ثى

هٗثةٌ صنضض مو ٗثفور ٍْٖج دَؾجه ٍوِٞ ّجَٕش  دجّضقوثطثىضٜ ٍجًّٖج ٗثىوَو هيٚ صْلٌٞ شؤّٖٗج  ثإلطافٞز

فن ٍْض٘ثٕج فٜ ثىَؾجالس مجفز ٗثىضٜ مجُ ٍِ ّضجةؾٖج صقْيِ ثىَْيض٘ٙ ثىظيقٜ    ج فٜ  صـٌ٘ٝ ثىذقٌِٝ ًٖٗدَؾَ٘ه

 ثىضٜ مجّش ٍض٘ؿْز فٖٞج . ثألٌٍثعثىذقٌِٝ دو ٗثىقؼج  هيٚ دوغ  ألدْج 

 إىٍْٚضشفٚ ٍجُّ٘ ثىضيمجًٛ دوو ٍغجهًر ثىومضً٘ شجًُٗ عٍِ٘  إىٍٚجىٌٞٛ ٍوٌٝث  أطذـ، 1909ٗفٜ هجً       

 (.106ثىن٘ٝش ) إىٚ 1911ٍجصٔ فضٚ ّقو هجً ٗثّضٌَ فٜ صقوٌٝ موثىْٖو 

ٌ مجُ ىٖيج   1914هجً  ثألٗىٚٗهْو ثّوالم ثىقٌح ثىوجىَٞز         هييٚ   ٗإَّيج مذٞيٌ ىيِٞ هييٚ ثىذقيٌِٝ فقْيخ       صيهعٞ

ثىوٌدٞيز فيٜ ثىذقيٌِٝ ٗىىيل      ثألٌٍٝنٞيز  ىيًّجىٞزصهعٌ ثىْشجؽ ثىظقٜ فٞظ  (107ٍْـقز ثىنيٞؼ ثىوٌدٜ دَؾَيٖج )

 ثألهٗٝيز ثىقظي٘ه هييٚ    ثإلًّيجىٞز  ٗىٌ ٝوو ٍِ ثىْٖو هيٚ،دجىوَيٞجس ثىوْنٌٝز فٜ ثىقٌحصهعٌس قو   ثألمٌٞرالُ 

 (.108ٗثىَْضيٍَجس ثىـذٞز )
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ثإلًّيجىٞز دَٝيجًر قيٌٙ     أفيٌثه قٞيجً دويغ    1915ىنِ ىىل الٝوْٜ ص٘قف ّشجؽ ثىَذشيٌِٝ ،فيٞافق فيٜ هيجً             

ٌ ثىذقيٌِٝ فٞيظ    ٍ  ؾٖٞيَ دويغ ثىنٞييجً ٗؽويٖيج   قييجٍ٘ث دض أّٖي ضْقيييز ٗصيهؽٌٞ دويغ ثىقَٞييٌ مّ٘يجةو ّقيو ٗصييٌ     هٞيجهثس 

ٍيِ ديجةن ىينضيخ ثىَْيٞقٞز ٍٗ٘كيف ثىَْضشيفٚ ٗؿذيجك ٍْٗيجهو ؽيٌثؿ ٗمجّيش صييل             ٍؤىفيز  ثىٌفييز  أهؼج ثمضٞجً 

( ،ٗمجُ ٕؤال  ٝذو ُٗ هَيٌٖ ٍِ ثىْيجهز ثىْيجدوز طيذجفج دقيٌث ر      Howel Vanثىٌفيز دقٞجهر ثىَذشٌ ٕ٘ه فجُ )

ٗ      قوُ ىَور ًدن ّجهز شٞتج ٍِ ثىنضجح ثىَ ٌ  عيٌ دويو ىىيل ٝقٍ٘يُ٘ دوَيٖيٌ ،ٗٝذيو ىيٌ ٝيقي٘ث صٌفٞذيج ٍيِ قذيو ّينجُ        أّٖي

ٌ ثّٔ الٝ٘ؽو ٌٍػٚ فٜ ٕيٓ ثىقٌٝيز ديو    إٔجىٖٞجقجه ىٌٖ  (ؽ٘ث)قٌٝز  إىٚثىقٌٙ ْٗٝضوه هيٚ ىىل هْو ٗط٘ىٌٖ   أّٖي

    ٍ هيييٚ  ثإلّؾٞييوقييجؿن ٍييِ ٍوجًػييُ٘ ى٘ؽيي٘هٌٕ فٖٞييج ،ٍٗيين ىىييل ٍنغييش صيييل ثىٌفيييز عاعييز ثٝييجً ٝقييٌ ُٗ ماىٖييج 

 إٔييجىٜ(ٕٗيييث ٝوْييٜ أُ ثىَذشييٌِٝ مييجّ٘ث ٍْييضٌَُٗ دْشييجؿٌٖ ثىضذشييٌٞٛ ًغييٌ هييَٗ    109ٍؾَيي٘هضٌٖ ثىظييغٌٞر )

 ثىذقٌِٝ هِ ٌٍثؽوضٌٖ ىَوٌفضٌٖ دجىْ٘ثٝج ثىققٞقٞز ىْشجؿٌٖ .

نو صيوًٝؾٜ ،أال  ثىوٌدٞز فٜ ثىذقٌِٝ دشي  ثألٌٍٝنٞز ثإلًّجىٞز،هجه ّشجؽ 1918ٗدوو ثّضٖج  صيل ثىقٌح هجً         

ثىذقٌِٝ فٜ صيل ثىَيور   أطذقش(مجطز هْوٍج 110) 1924ٝقظو أٛ صـً٘ فٜ ثىَؾجه ثىظقٜ فضٚ هجً  ٌى أّٔ

ٌ ثفو ثىٌَثمَ ثىـذٞز ثىََٖز فيٜ ٍْـقيز ثىنييٞؼ ثىوٌديٜ ٗمجّيش ميوٍجصٖج صقيوً         ٗ   ألمغي ىميٌ ثفيو ثىضقيجًٌٝ     ٍيِ ؽٖيز ،

ٚ ))ٗطيو هيوه ثىٌَػيٚ ثىنيجًؽِٞٞ     ديجىق٘ه   1924هيِ هيجً    ثإلًّيجىٞز ثىَ٘ؽي٘هر فيٜ ٍْضشيفٚ      أىيف  33000 إىي

ٌٍٝغ ٍٝ٘ٞج ،ٗقيو ٗطيو ثىٌَػيٚ ٍيِ      100ٌٍٝغ ٗمْج ّوجىؼ  600ٌٍٝغ ٗمجُ هوه ثىَقَِٞٞ فٜ ثىَْضشفٚ 

(،ٗثىذجؿْييز ثىشييٌقٞز ٍييِ هَييجُ  111ٗقـييٌ ّٗييجفو ثىقٌطييْز )  ٗثإلفْييج شييٌ  ّٗٗييؾ ثىؾَٝييٌر ثىوٌدٞييز ّٗؾييو   

هَيٞجس ؽٌثفٞز ٕٗيٌ ٍيِ ثىيوٍجً ٗثىقـٞيف ٗد٘شيٌٖ       إلؽٌث قٌِٝ ٗؽواُ ٗؽج  هوه ٍِ ثىٌَػٚ ٍِ مجًػ ثىذ

 (.112ٗىْؾز ٍْٗقؾ ٗثىؾذٞو ٗثىشجًقز ٗهدٜ (()

ثىوٌدٞييز فييٜ   ثألٌٍٝنٞييز ثإلًّييجىٞزثىَييٌثؽوِٞ ىيَْضشييفٚ هفوييش    أهييوثهٗمغييٌر  ثألٗػييجمثى٘ثقيين ،أُ صيييل           

ٜ ىىيل ثفيو صقيجًٌٝ ثىَْضشيفٚ     ،ٗقيو ديِٞ    ٗثألؿفيجه ىذْج  ٍْضشفٚ مجص ىيْْج   دجإلهوثهثىذقٌِٝ  فيٜ هيجً    ثألٌٍٝني

هذيو   ٗأهـجّيج ، ٗثألؿفيجه ديجىق٘ه ))قًٌّيج دْيج  ٍْضشيفٚ ؽوٝيو ىيْْيج         1924ٗثىييٛ ميجُ ٝضقيوط هيِ هيجً       1925

ىٖييث ثىغيٌع هيِ ؿٌٝيق ٍْيجم فَٞيور قيجً دٖيج ثىٌثةيو هٝييٜ            ثألًعثىوََٝ ثىقظٞذٜ ٍْوٗح فجمٌ ّؾو قـوز ٍِ 

(Dily ٌٝثىَقييٌٞ ثىْٞجّييٜ ثىذ )  ٌُٗمَييج صذييٌم  ًٗدٞييز أىييفـييجّٜ ،ٗٗطيييش ثىضذٌهييجس ثىَقيٞييز ىٖيييث ثىغييٌع هشيي

 (113ًٗدٞز ٗصذٌهش دْفِ ثىَذيغ ثىشٌمز ثىْفـٞز دجدن٘ (() آال ثىشٞل فَو دِ هْٞٚ دِ هيٜ دنَْز 

ٌفغ ىيقٞجً دضيل ثىنـ٘ر ٕٜٗ صضويق دجىَؾضَن ثىذقٌْٜٝ ثىيٛ ميجُ ٝي   ثإلًّجىٞزهفن  آمٌٗٝذوٗثُ ْٕجىل ّذذج        

دَوجىؾز ثىْْج  ٗىىل فْخ ثىوجهثس ٗثىضقجىٞو  ثألؿذج فضٚ قٞجً ٗ أُ ٝضٌ ٍوجىؾز ثىٌؽجه ٗثىْْج  فٜ ٍْضشفٚ ٗثفوث

فٜ فوٗه ػٞقز ٗفٜ ثىقجالس ثىقٌؽيز فيٜ فجىيز هيوً ٗؽي٘ه       أال ثألًٍ٘ثىيٛ ٝقًٌ صيل  ثإلّاٍٜأُ ثىوِٝ  ٗأٝؼج

ٍْضشيفٚ ىيْْيج     إلقجٍيز ٜ ثىضٜ هفوش ثىَذشٌِٝ ىيضقيوً دـييخ   ىاًّجىٞز دهُ  ٕيٓ ثىقجىز ٕ ؿذٞذجس ،ٗقو ىمٌ صقٌٌٝ

 ىذْجةيئهٗالً  آال ،ٗمييجُ ًه ثىَؾيييِ ثىَ٘ثفقييز هيييٚ ىىييل ،مَييج ثّيئ قييجً دضنظييٞض ٍذيييغ قييوًٓ مَْييز     ٗثألؿفييجه

(114) 

ٚ  أهس،فيهُ ثىليٌٗ  ثىـذٞوٞيز     ثألَٕٞيز ٗهيٚ قوً مذٌٞ ٍِ         دضّ٘يٞن ّشيجؿٖج ثىظيقٜ فيٜ      ثإلًّيجىٞز قٞيجً   إىي

ً ثىيٚ  1925ذقٌِٝ الَّٞج دوو أُ صوٌػش ٍْـقز ثىنيٞؼ ثىوٌدٜ فٜ هيجً  ثى ٍيوٌٍ ًثؿ ػيقٞضٔ ٍيج ٝقيجًح      إهظيج

ّيفْٞز مجّيش ّٗيؾ ثىنييٞؼ ثىوٌديٜ فيٜ ثىغي٘ص هييٚ ثىيؤىيؤ ٗقيو            أىفّفْٞز ٍِ دِٞ مَْز ٗهشٌُٗ  أال مَْز 

 (.115  ىىل )مغٌٞر ٍِ ؽٌث أػٌثًثٍجس غٌقج مغٌٞ ٍِ ثىذقجًر فٜ صيل ثىْْز ،ٗىققش دجىذقٌِٝ 

        ٗ فييو  إلٝؾييجهثىوٌدٞيز   ثألٌٍٝنٞييز ثإلًّييجىٞزأُ ىىييل ثى٘ػين هفيين فييجمٌ ثىذقيٌِٝ ىيضوييجُٗ ٍيين ٍْضشيفٚ     ،ٗٝذيو

ثىذقييٌِٝ ٗميييىل ٍ٘ثمذييز ثىلييٌٗ  ثالؽضَجهٞييز ىيْيينجُ ثىيييِٝ    إٔييجىٜىيلييٌٗ  غٞييٌ ثىـذٞوٞييز ثىضييٜ ٝضوييٌع ىٖييج   

 أهيوثه ٍيج ٝشيذٔ ثىَْضشيفٚ ثىويجةٌ ٗصيٌ       إّشيج  فيج  هييٚ   ٝوضَوُٗ دوًؽز مذٞيٌر فيٜ ٍوٞشيضٌٖ هييٚ ثىغي٘ص ،فيضٌ ثالص      

ٌٍمخ ىٖيث ثىغٌع ٗؽَٖ ىٞنُ٘ ٍْضشفٚ ٍض٘ثػن ٍَٖضٔ ثىًٌَٗ هيٚ ٍغجطيجس ثىيؤىيؤ ىَضجدويز ثىقجىيز ثىظيقٞز      

،ٍٗٗه ٕييث ثىَْضشيفٚ دـذٞيخ ٍٗؼيَو ًٗديجُ ٗدويغ ثىذقيجًر         أىٖٞيج ٗصقوٌٝ ثىنوٍيز ثىـذٞيز ىَيِ ٝنيُ٘ فيٜ فجؽيز       

(116.) 
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ٔ   Bunder carٝيوهٚ دْيوً ميجً)   ؾوً ىمٌٓ ،أُ ثىـذٞخ صٌ ؽيذٔ ٍِ ثىْٖيو ٕٗي٘ ؽيٌثؿ    ٍَٗج ٝ        (  ٗدجشيٌ هَيي

(  R.Holmesثىومضً٘ ٕي٘ىََ )  إشٌث ،ٗصقش 1925ثىذقٌِٝ ٗىىل فٜ شٌٖ ثٝجً إىٚدوو ًٝ٘ ٗثفو ٍِ ٗط٘ىٔ 

 (.118(ثىيٛ ٝوو ًةْٞٔ ثىَذجشٌ .)117)

 أطييذـ،فقييو  1924دْييج ٓ فييٜ ثىذقييٌِٝ هييجً   ثإلًّييجىٞزيٛ قييًٌس هَيٞييجس دْييج  ثىَْضشييفٚ ثىيي  إىييٚٗدييجىو٘هر        

هيٞٔ )ٍْضشفٚ ٍيجًُٝ٘ ٗٝييَ ثىضييمجًٛ (ٗميجُ      ٗأؿيق 1926ثىَْضشفٚ ؽجَٕث ىيوَو ٗثّضقذجه ثىٌَػٚ فٜ هجً 

صَْ٘ دشنو صوًٝؾٜ عٌ ؽيٌٙ هٍؾٖيج    أميسفٞٔ ٍيقق ىْنِ ثىٌََػجس ٗثمي ثىَْضشفٚ ٝقً٘ دوَيٞجس ثىض٘ىٞو ثىضٜ 

 (.119ز ثىـف٘ىز ثىضٜ مجّش ىٖج هٞجهر مجطز فٜ ثىَْضشفٚ )دوثً ًهجٝ

ٔ ،أُ ٍْضشفٚ ثىٌؽجه ثىيٛ ميجُ ٝيوٌٝٓ ؿذٞيخ ْٕيوٛ ثّضقييش       إىٞٔ ثإلشجًرٍَٗج صؾوً           1930ٍْيي هيجً    إهثًصي

ثىوٌدٞيز ٗثميي هييٚ     ثألٌٍٝنٞيز  ثإلًّيجىٞز  أهؼيج  (َٕٗج ٍِ Larka( ٗثىومضً٘ الًمج )  Dameثىومضً٘ هٌٝ ) إىٚ

ٚ ( Wells Thomsٌ ثىيومضً٘ ٗٝييَ عيٍِ٘ )    ثّؼي  1932قَٖج صقوٌٝ ثىنوٍجس ثىـذٞز ،ٗفٜ هجً هجص  إهثًرٕٞتيز   إىي

مياه   ىيًّجىٞزٍْضشفٚ ٍجًُٝ٘ ٍٗجًُ هًٗث مذٌٞث فٜ موٍز ثىْجُ ثىٌَػٚ ،ٗمجُ ٍِ ّشجؿجس ثىٖٞتز ثىـذٞز 

ؿق ثىَقٞـيز دٖيج ٗقيو فققيش ّؾجفيج فيٜ       قجٍش دقَاس ىَنجفقز ٌٍع ثىَاًٝج فٜ ثىذقيٌِٝ ٗثىَْيج   أّٖجثىوجً ىثصٔ 

 (.120ىىل ثالٌٍ )

ىغٌع ثالّضقٌثً فٜ ثىذقٌِٝ الّيَٞج ٗثّئ    ثألّْجُ أؿذج ثفو  دجّضقوثًقجٍش  ثإلًّجىٞزفؼا هِ ىىل ،فهُ        

ُ ىٌ ٝنِ ٝ٘ؽو فٖٞج أٛ ؿذٞيخ   1933فضٚ هجً  ُ ،ديو أُ ْٕيجك ؿذٞذيج     أّيْج ٍٗقيٌٓ فيٜ   ٝوَيو دشينو ٍضؾي٘ه     ىألّيْج

ىَوجىؾز دوغ ثىقجالس ثىظوذز ،ٗقو ٗثفق ىىيل ثىـذٞيخ    ٟمٌىذظٌر ،ٗمجُ ٝقً٘ دَٝجًر ثىذقٌِٝ ٍِ ٗقش ٍوْٝز ث

ٗقجٍش شٌمز دجدن٘ دذْج  هٞجهر ىئ فيٜ ٍوْٝيز ثىَْجٍيز ٗفيوه       1936 آحثىذقٌِٝ دظفز هثةَز فٜ  إىٚهيٚ أُ ْٝضقو 

ثىوٌدٞييز  ثألٌٍٝنٞييز ثإلًّييجىٞزٚ ٍْضشييف أٍييجًثىشييٌمز هفويئ ،مَييج مظييض ىيئ ّيينِ   إهثًرىيئ ًثصييخ شييٌٖٛ صضيي٘ىٚ 

(121.) 

ٕٗي٘ ثىضذشيٌٞ قيو فشييش فيٜ صققٞقئ ىنْٖيج         ثإلًّيجىٞز ثىييٛ ؽيج س ٍيِ ثؽيئ      ثألّجُٕٗنيث ٝافق أُ ثىٖو         

ٜ  ثىذقيٌِٝ ّٗيجَٕش دشينو     ألٕودجىَقجدو قو ّؾقش فٜ صقوٌٝ ثىنوٍجس ثىـذٞز  ثىي٘هٜ ثىظيقٜ فٖٞيج     أٝؾيجه  مذٞيٌ في

ٚ ىـخ ثىقيوٝظ ٗهفوٖيٌ   ث إَٔٞز إىّٚٗذٖش ثىْجُ  ٗثميي ثىْيجُ ٝض٘ثفيوُٗ فضيٚ ٍيِ       ثإلًّيجىٞز ٍٝيجًر ٍْضشيفٞجس    إىي

ثىَيٌثؽوِٞ هييٚ    أهيوثه ٗٝذيوٗ أُ مغيٌر   (.122مجًػ ثىَوُ ثىٌةْٞز فٜ ثىذقٌِٝ ىيقظ٘ه هييٚ ثىنيوٍجس ثىـذٞيز )   

 إىٚىىل  ٗأهٙ، فٜ ثى٘قش ثىيٛ ٍثه فٞٔ ثى٘هٜ ثىظقٜ ٗثىقجؽز ثىٚ ثىَؤّْجس ثىـذٞز ثىقوٝغز ثإلًّجىٞزٍْضشفٚ 

،ثى ثّضشيٌس ثىوٞيجهثس   1937ثٕضَجً ثىقنٍ٘يز ثىذقٌْٝٞيز دجىنيوٍجس ثىظيقٞز ثىضيٜ شيٖوس صقْيْج ٍيق٘كيج ٍْيي هيجً           

 دئّشيج   ديوأ ثىوَيو  ثىـذٞز ثىنجًؽٞيز دظيً٘ر ٗثػيقز ٗمـيؾ ىذْيج  ٍْضشيفٚ ثىٌؽيجه ٗثىْْيج  دَْـقيز ثىْويٌٞ ،مَيج            

ّيز شيجٍيز ٗؽيًٝيز ىَيٌع ثىَاًٝيج ،فٞيظ مييف ثىٌثةيو         ثىقٞيجً دوًث  ٗأٝؼيج ٍْضشفٚ ه٘ثىٜ ٍيِ قذيو شيٌمز دجدن٘،   

ٍَييج ؽوييو  ىألؿفييجههييور هٞييجهثس  أّشييهسٍييِ ّيييل ثىنييوٍجس ثىـذٞييز ثىْٖوٝييز ٍٗوٖييو ثىَاًٝييج دييوىٖٜ ،مَييج   أفٌٝييوٛ

 (.123ٍؾَ٘م ثىوٞجهثس ثىـذٞز فٜ ثىذقٌِٝ ّضز هٞجهثس )

مجّيش   1938ثىوٌدٞز فٜ ثىذقٌِٝ فضٚ هجً  نٞزثألٌٍٝ ىيًّجىٞزثىنجهً ٗثىَؤّْجس ثىظقٞز  إىٚدجىْْذز  أٍج       

ٌٍَػجس ّٗضز ٍْجهو ٌٍَع ٗعَجُّ٘ ٌٌّٝث فيٜ ميو    ٗأًدوز أؿذج هذجًر هِ ٍْضشفِٞٞ ٍْٗض٘طف ٗمَْز 

 (.124ٍْضشفٚ )

ثىضيٜ   1939صقيوً ميوٍجصٖج ثىـذٞز،ثّيوىوش ثىقيٌح ثىوجىَٞيز ثىغجّٞيز هيجً         ثإلًّيجىٞز ٗفٜ ثى٘قش ثىيٛ مجّيش فٞئ         

ثّقـييجم  إىييٚثىوٌدٞييز فييٜ ثىذقييٌِٝ ،ٗٝويي٘ه ثىْييذخ فييٜ ىىييل  ثألٌٍٝنٞييز ثإلًّييجىٞزهيييٚ ّشييجؽ  ٗثػييـ دشيينو أعييٌس

دْييذخ ٍؾٌٝييجس ثىقييٌح ٗثىوَيٞييجس ثىوْيينٌٝز  ثألٌٍٝنٞييزفييٜ ثى٘الٝييجس ثىَضقييور  ٗإهثًصٖييج ثإلًّييجىٞزثالصظييجه دييِٞ 

ٕيث ثىشيوً٘ كٖيً٘ ثىقٌميز    ٗميىل ثىشوً٘ ثىووثةٜ ثىقٍٜ٘ ىوٙ ثىَ٘ثؿِْٞ ثىوٌح ػو مو ٍجٕ٘ غٌدٜ ،ثى ٗثمخ 

ثىقٍ٘ٞييز ثىوٌدٞييز ٗثىشييوً٘ ثىيي٘ؿْٜ ثىَـجىييخ دجالّييضقاه ٗثىضقييًٌ ٍييِ ثالّييضوَجً ثىغٌدييٜ مَييج كٖييٌس ثىقؼييٞز        

 (.125صظجهو ثىْلٌر ثىووثةٞز ػو ثالّضوَجً ) إىٚ أهسثىفيْـْٞٞز ثىضٜ 
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             ٜ ثىقنٍ٘ييز  دذْجةٖييجقجٍييش  فؼييا هييِ ىىييل ،َٝنييِ ثىقيي٘ه أُ كٖييً٘ ثىَؤّْييجس ثىظييقٞز ٗثىَْضشييفٞجس ثىضيي

ٍٗؤّْجصٖج ثىظقٞز دَيج ثعيٌ دشينو ٗثػيـ هييٚ ّشيجؽ        ثإلًّجىٞزدهمٌ هيٚ ّشجؿجس  أٗدشنو  أعٌسثىذقٌْٝٞز قو 

 فٜ ثىؾجّخ ثىظقٜ ثىضٜ ثّقٌْ ّشجؿٖج ٗىٌ ٝذقٚ ّ٘ٙ هيٚ ّـج  ػٞق ؽوث. ثإلًّجىٞز

 

 الخاتوة 

ٚ قيو ص٘طيو    1939-1892فٜ ثىذقٌِٝ ماه ثىَور  ثىوٌدٞز ثألٌٍٝنٞز ثإلًّجىٞزأُ هًثّز ٍ٘ػ٘م ّشجؽ         إىي

 :ثٟصٞزثىْضجةؼ 

ٍ٘قوٖيج   إَٔٞزؽْو فقٞقز ٍفجهٕج  ىٌ ٝهس هُٗ هًثّز ٗصنـٞؾ ،دو ثّٔ ىيًّجىٞزأُ ثمضٞجً ثىذقٌِٝ ىضنُ٘ ٍقٌث -1

ٌ ثىوٌدٞيز ىضضنييٕج ٍقيٌث صيوٌٝ ٍيِ م      ثألٌٍٝنٞيز  ثإلًّجىٞزٍْـقز ثىنيٞؼ ثىوٌدٜ ثىضٜ هفوش  إىٚدجىْْذز  ٗهٖيج  اىئ ف

 . ثألمٌٙثىنيٞؾٞز  ثألمٌٙ ثىضٜ ثفضضقضٖج فٜ ثإلٍجًثس

فيٜ ثىذقيٌِٝ ٗثىَضَغييز دجالٕضَيجً ديجىضويٌٞ ٗثىظيقز        ثإلًّيجىٞز ثىضٜ ثّيضنوٍضٖج   ثألّجىٞخصذِٞ ٍِ ماه ثىوًثّز -2

 إلًّيجىٞز ثهْٝٞيز ٗثػيقز مجّيش صٖيو  ٍيِ ًٗثةٖيج        أؽي٘ث  ثىنٌٞٝز ٍغيو ًهجٝيز ثىٞضيجٍٚ فيٜ      ثألهَجهٗثىقٞجً دذوغ 

ٗىيث فهٌّٖ صَنْ٘ث ٍِ ثالّضفجهر ٍِ ثىقؼجٝج ثالٝؾجدٞز ثىضيٜ   ثألفنجًثىذقٌِٝ ثىيِٝ ىٌ صْـيٜ هيٌٖٞ صيل  إٔجىٜصْظٌٞ 

 ٍوٖج الَّٞج فٜ ثىَؾجىِٞ ثىظقٜ ٗثىضويَٜٞ . ثإلًّجىٞزفَيضٖج 

َيو هييٚ صنيِ٘ٝ ٍْيجك     ٍِ ماه صقوٌٝ ٍؾَ٘هز ٍِ ثىْشيجؿجس ثىو  أًثهس ثإلًّجىٞزثصؼـ ٍِ ماه ثىوًثّز أُ -3

ٍٗقجٗىز ثىضهعٌٞ هيٚ ثىوقيٞيز ثىوٌدٞيز ٍيِ مياه      ثإلّاٍٞزٗثىغقجفز ثىوٌدٞز  دٜ ىيضهعٌٞ هيٚ ثىْي٘ك ّٗلٌ ثىقٞجرغٌ

ٍ٘ؽ٘هر دنغٌر فٜ ثىذقيٌِٝ َٗٝنيِ ثقضْجةٖيج دنيو ّيٖ٘ىز ٗدْيجؿز الُ ثغيذٖيج         أطذقشثىَـذ٘هجس ٗثىْشٌثس ثىضٜ 

َؾضَيين ثىَْيييٌ ٗىىييل دجىْييوٜ إىييٚ ّقييئ  فييٜ ّييي٘مٞجصٔ ّٗلَيئ دهّ٘ثهٖييج    ثى صغٌٝييخٗميييىل ٍقجٗىييز  ٝييٍ٘م ٍؾجّييج .

ٍيِ   ثىْٞجّٞز ٗثالؽضَجهٞز ٗثألٌّٝز ٍِ أطجىضٖج ثإلّاٍٞز إىٚ صذْيٜ ثألَّيجؽ ٗثىيْلٌ ثىغٌدٞيز فيٜ ثىقٞيجر ثىَْيضَور       

            ٙ ىضقيو ٕييٓ    ميفٞز هْٝٞز ٖٝ٘هٝيز أٗ ّظيٌثّٞز ٗثإلٝقيج  ديهُ صييل ثىضويجىٌٞ ٗثىَغيو أفؼيو ٍيِ أٛ ٍذيجها ٍٗغيو أميٌ

ثىَذجها ثىْظٌثّٞز ٍقو ثىَذجها ٗثىقٌٞ ثإلّاٍٞز، ٗديىل ٝضققق ىيْشجؽ ثىضذشٌٞٛ إّشيج  ؽٞيو ٍيِ ثىَْييَِٞ ٝقيخ      

 ىنِ صيل ثىَقجٗالس دج س دجىفشو.ٗٝقَو أفنجً ثىغٌح ٗفؼجًصٔ،

ٕ  إهميجه قؼٞز ٍَٖز ًدَج ىِ صنيِ ٍ٘ؽي٘هر فيٜ ٍْـقيز ثىنييٞؼ ثىوٌديٜ ٕٗيٜ         إىٍٚقجٗىز ثىضٌٗٝؼ -4 ٌ ثىقٞيجر  ٍليج

ً صفنٞيٌ ثىْْيج  هيِ ؿٌٝيق ثىضوييٌٞ ،ىنيِ صييل         إٝقيجف  إَٖٔيج ثىغٌدٞز ثىقوٝغز ٗثىضيٜ ميجُ    قيو فشييش فيٜ صققٞيق      ثألٍي٘

ثىِْْٞ ميىل مجُ دٞيٌْٖ هيوه مذٞيٌ ٍيِ ثىويَيج        ٟال فؼجًر هٌٝقز صَضو  أطقجحثىذقٌِٝ ٌٕ  إٔجىٜالُ  إٔوثفٖج

َلجٌٕ دوًثّز ثىَ٘ثه ثىْجفوز ٗصٌك ثىَ٘ثه ثىضٜ مجّ٘ث ٝشيوٌُٗ أُ  ٗثىَغقفِٞ ثىيِٝ هٌف٘ث مٞفٞز ثالّضفجهر ٍِ صيل ثى

ٜ ديوٌْٖٝ   إَٝيجٌّٖ ٍوّّ٘ز صقجٗه ٍِ ماىٖج ٍهَهيز   أفنجًثفٖٞج  ثىقْٞيف ثىييٛ كيي٘ث ٍضَْينِٞ دئ ،ثى ىيٌ        ثإلّياٍ

ٚ ٗثصؾئ   ثإلّياً أُ صيٌك   ثإلًّيجىٞز صيل ثىْشجؿجس ثىضٜ قجٍش دٖيج   أٍجًثىذقٌِٝ  إٔجىٜٝوٌ  أُ ثفو ٍِ  ثىيوِٝ   إىي

 . ثألطٞيز ثإلّاٍٞزكي٘ث ٍقجفلِٞ هيٚ هقٞوصٌٖ ٗهٌْٖٝ ٗصقجىٞوٌٕ ثىوٌدٞز  أٌّٖثىَْٞقٜ ،دو 

،فويييٚ ثىييٌغٌ ٍييِ أُ ثىذقييٌِٝ صَضييجٍ هييِ دقٞييز أٍييجًثس ثىنيييٞؼ ثىوٌدييٜ ثألمييٌٙ  ْٕجىييل فقٞقييز الَٝنييِ ّنٌثّٖييج -5

قيو ّيجهوس    ثإلًّيجىٞز فٞجس ثىضيٜ ثفضضقضٖيج   ثىَيوثًُ ٗثىَْضشي   دجىقٌمز ثىغقجفٞز ٗثىفنٌٝز ٍْي أٗقجس ٍذنٌر ىنِ صييل 

دشنو مذٌٞ فٜ كٖيً٘ ثىَيوثًُ ثىقوٝغيز ٗثىَْضشيفٞجس ٗثىَؤّْيجس       ٗأَّٖشثى٘هٜ ثىفنٌٛ ٗثىغقجفٜ  ثصْجمهيٚ 

ٌ ثىذقيٌِٝ ثفيو    أطذقشأُ  إىٚ آمٌصَهثه فٜ ثىذقٌِٝ ٍٝ٘ج دوو  أميسثىظقٞز ثىقوٝغز ثىضٜ  ثىٌَثميَ ثىظيقٞز    إٔي

 ثىوشٌِٝ،فؼا هِ ثصْجم فٌمز ثىضويٌٞ ٗثىغقجفز فٖٞج .ٍِ ثىقٌُ  ثألٗهفٜ ثىْظف 
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 ادرههىاهش البحج وهص

 

 دئًّجههْٝٞز   ٍِ ثىقجٍُ٘ ثىوْٜٝ ثىَْٞقٜ مجطز ،ٗٝوْٜ قٞجً ؿجةفز  ثألطو ٍهم٘ى فٜ:ٍظـيـ  ثإلًّجىٞز(1)

 ٗأغٌثػٌٖ إٔوثفٌٖفقٞقز  دجألّجُٝؾٖيُ٘  أّجٍُؤّْجصٌٖ دِٞ  ٗإّشج ٍَغيِٞ ثٗ ٍْوٗدِٞ هْج ىْشٌ ٍوضقوثصٌٖ 

ْشٌ ،ثىقجٌٕر ىىيـذجهز ٗث فٌثّينِٞ:ٍقَو شفٞق غٌدجه ،ثىَّ٘٘هز ثىوٌدٞز ثىٌَْٞر ،هثً ثىشوخ ٍٗؤّْز 

 .357،ص1972،

دِٞ ٍؾَ٘هز ٍِ ثىذشٌ فٜ ٍقجٗىز ىضْظٌٌٕٞ  ثإلّؾٞوثىضذشٌٞ:ٍظـيـ هْٜٝ ٍْٞقٜ ٝقظو دٔ ّشٌ (2)

ثىْظٌثّٞز طٌثفز ثٗ هِ  إىٚدضيل ثىََٖز ٗىىل هِ ؿٌٝق ثىوه٘ر  ىيقٞجً أّفٌْٖ،ٗثىَذشٌُٗ ٌٕ ثىيِٝ ٝؾْوُٗ 

ثىَنٌ  أؽْقزثىضذشٌٞٝز فٖٞج :هذو ثىٌ فَِ فِْ ؽْنز ثىَٞوثّٜ ، ثألفنجًؿٌٝق ثىنوٍجس ثىظقٞز ٗثىضويَٞٞز ٗهُ 

،هثً 8(،ؽ3) ثإلّاً أهوث ثالّضوَجً (هًثّز ٗصقيٞو ٗص٘ؽٞٔ ،ّيْز – ثالّضشٌث –ثىغاعز ٗم٘ثفٖٞج )ثىضذشٌٞ 

 .53،ص2000ثىقيٌ ،هٍشق ،

 .538،ص2005ىيْشٌ ٗثىضٍ٘ٝن ،هَجُ ، أّجٍز،هثً 2(ٍقَ٘ه شجمٌ ،ٍّ٘٘هز ثىنيٞؼ ثىوٌدٜ ،ػ3)

هًثّز فٜ ثىضجًٝل ثالؽضَجهٜ ٗثىْٞجّٜ ،ثىن٘ٝش -(هذو ثىَجىل ميف ثىضََٜٞ ،ثىضذشٌٞ فٜ ٍْـقز ثىنيٞؼ ثىوٌد4ٜ)

 .1،ص1988،

فَٖٜ ،هجىٌ ثىَوٌفز ،ثىن٘ٝش  إدٌثٌٕٞٗثىَؾضَوجس ثىَقيٞز ،صٌؽَز ٍظـفٚ (هثفٞو ثًّ٘ىو ،ثىـخ ثالٍذٌٝجىٜ 5)

 .33-32،ص1998،

،ٕٜٗ ىغ٘ٝج  أًٗدجثىوْٜٝ فٜ  ثإلطاؿ(ثىذٌٗصْضجّضٞز :ٕٜ ٍؾَ٘هز ثىوقجةو ثىوْٝٞز ٗثىنْْٞز ثىَْذغقز هِ فٌمز 6)

ٕٜٗ دَوْجٕج ثى٘ثّن صـيق هيٚ (protestantismصوْٜ ثالفضؾجػ ثٗ ثالهضٌثع )  ثألطوٍشضقز ٍِ ميَز الصْٞٞز 

ثىوّٞ٘ٝز ٗثىوْٝٞز  ثألًٍ٘صقًٌٝز فٜ  أفنجًهيٚ  زثىنْْٞز ثىنجع٘ىٞنٞز ٗصْـ٘ٛ ثىذٌٗصْضجّضٞ إىٚثىيِٝ الْٝضَُ٘ 

ٗفٜ ثىضْجٍـ ثىوْٜٝ ،ٗثٌٕ ؿ٘ثةفٖج ٌٕ )ثىي٘عٌُٝ٘  ثألًٍ٘فٌٝز ثىضقوٌٝ ٗثىقنٌ هيٚ ثىفٌه  إهـج ،ٗميىل 

دِٞ مو ٕيٓ  ثألّجُ(ٗثُ ثىقجٌّ ثىَشضٌك  ثإلّؾٞيُٞ٘ثىَْٖؾُٞ٘ ،ثىَوَوثُّٞ٘ ،،ثالطـافُٞ٘ ،ثالّنيٞنجُ ،

ثىَـيق دهٗى٘ٝز ثىنضجح ثىَقوُ هيٚ ثىضقيٞو ثىنْْٜ مَظوً ىي٘فٜ ٗمضوجىٌٞ ىيوقٞور ٗثىْي٘ك  إَٝجٌّٖثىـ٘ثةف ٕ٘ 

 .357:ٍقَو شفٞق غٌدجه ،ثىَظوً ثىْجدق،ص

،ّجه شٖجهر ثىذنجىًُ٘ٝ٘ ٗثىَجؽْضٌٞ فٜ ثىويً٘ ٍِ  دهىَجّٞجَٝىذِ فٜ ديور ث 1483(ٍجًصِ ى٘عٌ:ٕ٘ ٍِ ٍ٘ثىٞو 7)

ٗهًُ ثىقجُّ٘ ،عٌ صق٘ه هْٔ ٗهمو هٌٝث ىيٌٕذجُ ثالٗغْـِْٞٞ ،ًٌّ مجْٕج هجً  1505ؽجٍوز ثًٍُ٘ هجً 

 ٍظوًث ًةْٞج،ٗثصني ٍِ ثىنضجح ثىَقوُ 1512دووٕج فظو هيٚ شٖجهر ثىومضً٘ثٓ فٜ ثىإ٘س هجً  1507

ثىضويٌٞ  أط٘ه، ثإلطاؿثىنْْٞز ٗؿٌ  ثىوذجهر فٖٞج،ٍِٗ ٍؤىفجصٔ ًّجةو  إلطاؿٝؼن ثىنـؾ ٗثمي  ألًثةٔ

هيٚ قؼٞز دٞن طن٘ك ثىغفٌثُ ،قجً دضٌؽَز ثىنضجح ثىَقوُ  ثىنجع٘ىٞنٞز ٗثفضؼثىَْٞقٜ ،مَج ثّٔ هجًع ثىنْْٞز 

ػٌح َْٕٞز ثىذجد٘ٝز ،ص٘فٜ  إىٚهش دجىي٘عٌٝز ثىضٜ ه صوجىَٞٔ إىٚ،ٗٝوٌ  ثىَيٕخ ثىيٛ ْٝضْو  ثألىَجّٞزثىٚ ثىيغز 

 1534-1517ثىوْٜٝ ٗثالّشقج  هِ ثىنْْٞز ثىنجع٘ىٞنٞز  ثإلطاؿ:فجًُ فٌّل ّظً٘ٛ ،فٌمز  1546هجً 

 .76-57،ص 2007،ؽجٍوز ثىذظٌر ، ثٟهثحهمضً٘ثٓ غٌٞ ٍْشً٘ر ،ميٞز  أؿٌٗفز،

ٌٝضٜ ،ٍْشً٘ثس ٌٍمَ هًثّجس (ثىنْْوً ثهٍ٘  ،ٗالٝز ثىذظٌر فٜ ٍجػٖٞج ٗفجػٌٕج ،صٌؽَز ٕجشٌ ثىضن8)

 .230،ص1982ثىنيٞؼ ثىوٌدٜ ،ؽجٍوز ثىذظٌر ،

 .19(هذو ثىَجىل ميف ثىضََٜٞ ،ثىَظوً ثىْجدق ،ص9)

،ثىَؤّْز ثىوٌدٞز 1935-1900فنجٝجس ثىضذشٌٞ ثىَْٞقٜ فٜ ثىوٌث  –(مجىو ثىذْجً ،عٌعٌر ف٘  هؽيز 10)

 .5،ص 2004ىيوًثّجس ٗثىْشٌ ،دٌٞٗس ،

                    (11) Clifton.j.phillips ,protestant,America and the pagan world,garvord,   

      1968,P.P.152                                                                                                               
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ٗصنٌػ ٍِ ٍوٖو ّٞ٘دٌَّٗٗٝل  1867ٕ٘ىْوٛ ،ٗىو هجً  أطوٍِ  أٌٍٝنٜ(طَ٘ةٞو ٌٍَٗٝ :ٍذشٌ 12)

ثىَٞوثّٞز ثىضذشٌٞٝز فٜ  أهَجىٔ٘ث دجًٍث فٖٞج ،ٍجًُ هؼ ٗأطذـثىوٌدٞز  ثألٌٍٝنٞز ثإلًّجىٞز إىٚثىإ٘صٜ ،ثّلٌ 

ثىضذشٌٞ ٗماه  أفقجهٗثىَْيَُ٘ دِٞ  ًثإلّاثىذظٌر عٌ فٜ ثىذقٌِٝ ٗدوو ىىل ثىن٘ٝش :هذو ثىٌفَِ هٌَٞر ،

 .16ثالّضشٌث  ،هثً ثىؾذو ،دٌٞٗس ،ه.س،ص

                    John.A.Denovo,American interest and policies in the Middle East, (13)     

   

1900-1939,the University of Minnesota press, Minneapolis, 1963,P.10                        

(فجؿَز فِْ ثىظجٝغ ،ثىْجفو ثىَضظجىـ فٜ مضجدجس ثىَْظٌِٝ فٜ مضجح هيٜ دِ دـٜ ،ّوٗر مضجدجس ثىٌفجىز 14)

،ص 1996،َجؽو ىيغقجفز ٗثىضٌثط ،هدٜ ز ثىيٞؼ ثىوٌدٜ هذٌ ثىوظً٘ ،ٌٍمَ ؽَوٗثىَذو٘عِٞ هِ ٍْـقز ثىن

310-311. 

 .17(هذو ثىَجىل ميف ثىضََٜٞ ،ثىَظوً ثىْجدق ،15)

 .7جىو ثىذْجً ،ثىَظوً ثىْجدق ،ص(م16)

 S.M.Zwemer,Arabia-the cradle of Islam ,London ,1900,P.P.360-364                    (17) 

ٍن فجمٌ ٍْقؾ ّوٞو دِ  ىٖج هاقجس طوثقز أطذقش ثألٌٍٝنٞزأُ ثى٘الٝجس ثىَضقور  إىٞٔ ثإلشجًر(ٍَج صؾوً 18)

،ٗمجُ ٍِ ّضجةؼ صيل ثالصفجقٞز صوِٞ ٌْٕٛ ٍجًشجه قْظا فٜ  1833ي٘ه أٝ 18ّيـجُ ٗص٘قٞن ثصفجقٞز صؾجًٝز فٜ 

 ثىضؾجًٝز ٍن ثىنيٞؼ ثىوٌدٜ،ٗمجُ ّشجؿٖج صؾجًٝج دقضج . شؤّٖٗج إلهثًرٍْقؾ 

Regnald Coupland ,East Africa and its Invaders from the earlist To the death of           

               seyyid said in 1856,Oxford,the clarendon press,1961 P.362.                           

هيٚ ّفؾ ثىنيٞؼ ثىوٌدٜ  ثألٌٍٝنٜ–ميىل ْٝلٌ ؿجىخ ٍقَو ٌٕٗٞ ،ثىضْجفِ ثىذٌٝـجّٜ                            

 32،ص1982، ٗثإلهاً،ٍْشً٘ثس ٍٗثًر ثىغقجفز 1939-1928ٍٗ٘قف ثىوٌح فٜ ثىنيٞؼ ٍْٔ 

فٜ ثىقٌِّٞ ثىضجّن هشٌ ٗثىوشٌُٗ ،هثً ثىَوٌفز  ثألّٗؾفؾٌ ،ثىق٘ٙ ثىنذٌٙ فٜ ثىشٌ   ه ٍقَ٘ه(ؽَج19)

 .134-133،ص1989، ثإلّنْوًٝزثىؾجٍوٞز ،

(ؿجً  ّجفن ثىقَوثّٜ ،صجًٝل ثىذقٌِٝ ثىْٞجّٜ ٗثالؽضَجهٜ ٗثىغقجفٜ ،ثىً٘ث  ىيْشٌ ،دٌٞٗس 20)

 .118،ص2011،

ّؾاس صجًٝنٞز ىيذوغز  1938-1900 ثألٌٍٝنٞزٝظ ىيذقٌِٝ فٜ ثىَظجهً و،ٗعجةق ثىضجًٝل ثىق أّضّٜ٘(س.أ.21)

،ثىْْز 6ّٞ٘ؽٌّٜ،ٍؾيز ثى٘عٞقز ،ٌٍمَ ثى٘عجةق ثىضجًٝنٞز ،ثىذقٌِٝ ،ثىووه–ّٞ٘دٌّْٗفٞل  ثىوٌدٞز

 .89،ص3،1985

 .22(هذو ثىَجىل ميف ثىضََٜٞ ،ثىَظوً ثىْجدق ،ص22)

  S.M.Zwemer,Op.Cit.,p.106-107.                                                                            (23 ) 

 .3439،ٍـجدن هيٜ دِ هيٜ ،ه.س،ص6(ػ.ػ.ىًٌَ٘ٝ ،هىٞو ثىنيٞؼ،ثىقٌْ ثىضجًٝنٜ ،ػ24)

 S.M.zwemer,the Mohammed an world of to-Day, new york,1906,                        (25) 

              p.90.                                                                                             

 .3439(ػ.ػ.ىًٌَ٘ٝ ،ثىَظوً ثىْجدق،ص26(

 .304(فجؿَز فِْ ثىظجٝغ ،ثىَظوً ثىْجدق،ص27)

 10-2005،8(مجىو ثىذْجً ،صيل ثالٝجً ،ثىَؤّْز ثىوٌدٞز ىيوًثّجس ٗثىْشٌ،دٌٞٗس ،28)

 .123جفن ثىقَوثّٜ ،ثىَظوً ثىْجدق ،ص(ؿجً  29ّ)

ثٕوثفٔ ٗثدوجهٓ ّٗذو -(إدٌثٌٕٞ دِ ٍْو٘ه ثىَجىنٜ ،ثىْشجؽ ثىضْظٌٞٛ فٜ ٍْـقز ثىنيٞؼ ثىوٌدٜ 30)

 .167ٕـ،ص 1429ٍقجٍٗضٔ،ثؿٌٗفز همضً٘ثٓ ،ؽجٍوز ثً ثىقٌٙ ،ثىْو٘هٝز ،

ُ فِْٞ ٍؾٌْٞ ،ثىضـً٘ثس .ميىل ْٝلٌ :هذج1408،ص3(ػ.ػ.ىًٌَ٘ٝ،هىٞو ثىنيٞؼ ،ثىقٌْ ثىضجًٝنٜ ،ػ31)

 .141،ص1991،ؽجٍوز دغوثه ، ثٟهثح،ًّجىز ٍجؽْضٌٞ غٌٞ ٍْشً٘ر ،ميٞز 1923-1869ثىْٞجّٞز فٜ ثىذقٌِٝ 

 .96(هذو ثىَجىل ميف ثىضََٜٞ ،ثىَظوً ثىْجدق ،ص32)

 .141ص(ثىنْْوً ثهثٍ٘  ،ثىَظوً ثىْجدق،33)
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 S.M .Zwemer,Arabia.p.384.                                                                                   (34) 

 .114(هذو ثىَجىل ميف ثىضََٜٞ ،ثىَظوً ثىْجدق،ص35)

 .106-105،صّفْٔ(ثىَظوً 36)

،ًّجىز ٍجؽْضٌٞ 1971-1945(ثفَو هذو ثىٕ٘جح ٍقَ٘ه ،ّشهر ثىضويٌٞ ثىٌَّٜ ثىقوٝظ فٜ ثىنيٞؼ ثىوٌد37ٜ)

 .21،ص2006جٍوز ثىَ٘طو ،،ؽ ثٟهثحغٌٞ ٍْشً٘ر ،ميٞز 

،ًّجىز ٍجؽْضٌٞ غٌٞ ٍْشً٘ر ،ميٞز 1923-1876،ّٞجّز دٌٝـجّٞج صؾجٓ ثىذقٌِٝ هيٞ٘ٛ ّيٍٜ٘  إَٝجُ(38)

 .85،ص2005ثىضٌدٞز ىيذْجس ،ؽجٍوز دغوثه ،

ٍْشً٘ثس ٍؤّْز ثى٘فور 1970-1920(ٍقَو ثىٌٍٞقٜ ،قؼجٝج ثىضغٌٞ ثىْٞجّٜ ٗثالؽضَجهٜ فٜ ثىذقٌِٝ 39)

 .173،ص1976،ثىن٘ٝش ، ٍٝنىيْشٌ ٗثىض٘

 .83(هذو ثىَجىل ميف ثىضََٜٞ ،ثىَظوً ثىْجدق ،ص40)

 .8،ص1969،ثىذقٌِٝ ،1965-1940فٜ ثىذقٌِٝ  صـً٘ ثىضويٌٞ،(هذو ثىَيل ثىق41ٌَ)

 .98،ثىَظوً ثىْجدق،ص أّضّٜ٘(س.أ.42)

 83(هذو ثىَجىل ميف ثىضََٜٞ ،ثىَظوً ثىْجدق ،ص43)

 .3442،ص6ػ(ػ.ػ.ىًٌَ٘ٝ،ثىقٌْ ثىضجًٝنٜ،44)

 (ثىَظوً ّفْٔ.45)

ثىن٘ٝش ٗثىذقٌِٝ ٍْي ّشهصٖج فضٚ هٖو ثالّضقاه ،ٍـذ٘هجس دجًّ٘ثٍج  ثىظقجفز فٜ(ٕاه ثىشجٝؾٜ ،46)

 .51،ص1986، 1ثىنيٞؼ،ؽ

 173ٍقَو ثىٌٍٞقٜ ،ثىَظوً ثىْجدق ،ص(47)

 .128(ّقا هِ :ؿجً  ثىقَوثّٜ ،ثىَظوً ثىْجدق ،ص48)

 312،ص1951،دٌٞٗس ،2ًفيز فٜ ثىذاه ثىوٌدٞز ،ػ– ثىٌٝقجّٜ ،ٍي٘ك ثىوٌح أٍِٞ(49)

،هثً 1925-1892(مجىو ثىذْجً ،طوٍز ثالفضنجك فنجٝجس ثالًّجىٞز ثالٌٍٝنٞز فٜ ثىنيٞؼ ٗثىؾٌَٝر ثىوٌدٞز 50)

 .48ثىْجقٜ ،دٌٞٗس،ص

 .22(ثفَو هذو ثىٕ٘جح ،ثىَظوً ثىْجدق،ص51)

 .ّفْٔثىَظوً (52)

 .124ضغٌٞ ثىْٞجّٜ ٗثالؽضَجهٜ ،ٍْشً٘ثس ٍؤّْز ثى٘فور ،ه.س،ص(ٍقَو ثىٌٍٞقٜ ،ثىذقٌِٝ ٍشناس ثى53)

ثىقَدٜ ّجدقج(،ثىَيفجس ثى٘عجةقٞز ،ٍيف دوْ٘ثُ ثىضويٌٞ  ثألهوثه)ٍوًّز فٜ دغوثهٍنضذز فٌمز ثى٘فج  ثى٘ؿْٜ (54)

 .2فٜ ثىذقٌِٝ ،ه.س،ص

 .83(هذو ثىَجىل ميف ثىضََٜٞ ،ثىَظوً ثىْجدق،ص55)

ثىضذشٌٞ  إٔوث ،صقٌٌٝ دوْ٘ثُ  إمذجًٝز،ثىَيفجس ثى٘عجةقٞز،صقجًٌٝ فٜ دغوثه  ٍنضذز فٌمز ثى٘فج  ثى٘ؿْٜ(56)

 .5فٜ ثىنيٞؼ ثىوٌدٜ ،ه.س،ص ثألٌٍٝنٜ

 25َظوً ثىْجدق،صىثفَو هذو ثىٕ٘جح ،ث(57)

 .84ثىْجدق،ص ف ثىضََٜٞ ،ثىَظوً(هذو ثىَجىل مي58)

 .(ثىَظوً ّف59ْٔ)

 .25ثفَو هذو ثىٕ٘جح ،ثىَظوً ثىْجدق،ص(60)

 85-84و ثىَجىل ميف ثىضََٜٞ ،ثىَظوً ثىْجدق،ص(هذ61)

 هِ ثىضويٌٞ ْٝلٌ:هذو ثىَيل ثىقٌَ،ثىَظوً ثىْجدق.ميىل ْٝلٌ : أمغٌ(ىيضوٌ  62)

Winder.r.bayly,Education in Al-Bahrain,Report for the "World of Islam ,London,       

                         

,1959,p.281-331.                                                                                                            

 .23ثفَو هذو ثىٕ٘جح ،ثىَظوً ثىْجدق،ص(63)

 341،ص1949ثىوٌح،صٌؽَز ميٞو هَ٘،ٍـذوز دغوثه ، أطوقجةٜ أقوً(ؽُ٘ فجُ ثِٝ ،64)

C.stanley Mylrea,Kuwait before oil ,unpuslished Manuscript,p.23                        (65 ) 
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،ًّجىز ٍجؽْضٌٞ 1951-1904فٜ ثىن٘ٝش   ٗثألٌٍٝنٞزثىذٌٝـجّٞز  ثألؽْذٞز(ٍْيٌ ٕجهٛ ،ثىْشجؿجس ثىظقٞز 66)

 .34،ص2014،ؽجٍوز ثىذظٌر ، ثإلّْجّٞزغٌٞ ٍْشً٘ر ،ميٞز ثىضٌدٞز ىيويً٘ 

 .307(فجؿَز فِْ ثىظجٝغ ،ثىَظوً ثىْجدق،ص67)

 224،ص1975ثىوجىٌ ثىوٌدٜ ،صٌؽَز هثً ثىضقوً ،ٍّ٘ن٘، إٍث دّ٘وثًٝفْنٜ ،ّٞجّضجُ (68)

 .47-46هذو ثىَجىل ميف ثىضََٜٞ ،ثىَظوً ثىْجدق،ص(69)

S.M.Zwemer,Arabia,p.358.                                                                                     (70) 

ؽجٍوز ثالٍجً ٍقَو دِ ّو٘ه ثإلّاٍٞز ،ٍاٍـ هِ ثىْشجؽ ثىضْظٌٞٛ فٜ ثى٘ؿِ ثىوٌدٜ ، (إدٌثٌٕٞ هنجشز71)

 .27صٕـ ، 1407،

 .27صٕـ،  1426ثىٌٝجع ،هثً ثىقجٌّ ،(هذو ثىوََٝ ثىفٖو ،ثىضْظٌٞ ثىـذٜ ثىنفٜ فٜ ثىذاه ثإلّاٍٞز ،72)

،ثىَنضذز  5،ؽ،ىذْجُ ٞزفٜ ثىذاه ثىوٌد ( هٌَ فٌٗك ٍٗظـفٚ ثىنجىوٛ ،ثىضذشٌٞ ٗثالّضوَج73ً)

 .59،ص ،1973ثىوظٌٝز،

 7،ثىَظوً ثىْجدق،ص إمذجًٝز،ثىَيفجس ثى٘عجةقٞز ،صقجًٌٝ فٜ دغوثه(ٍنضذز فٌمز ثى٘فج  ثى٘ؿْٜ 74)

:فَٚ ثىؼْل ثٗ ٍجَْٝٚ دجىوّؼ ٕٜٗ هوٗٙ فٌّٞٗٞز صْضقو ثىٚ ثالّْجُ هِ ؿٌٝق ىوغز ٗدج  ثد٘ ثىٌمخ(75)

 14ثٝجً ثىٚ  3ز دجىووٗٙ ،ٗصلٌٖ ثهٌثع ثىٌَع ماه ٍور صضٌثٗؿ دِٞ دو٘ػز ثّغٚ ٍِ ؽِْ ثىَثهؾز ٍظجد

ًٝ٘ دوو ثىيوغز ىَووٝز ،ٗثىؾوٌٝ دجىيمٌ ثُ ٕيث ثىٌَع ٝشذٔ ثالّفيَّ٘ث ٗٝظٞخ ثىٌَثفو ثىوٌَٝز مجفز .ٍْيٌ 

 .18ٕجهٛ هذوثهلل ،ثىَظوً ثىْجدق،ص

Source ,Neglected Arabia,oct,1894,p.5                                                                    (76 ) 

S.M.Zwemer,Arabia,p.361.                                                                                       (77) 

 .48(هذو ثىَجىل ميف ثىضََٜٞ ،ثىَظوً ثىْجدق،ص78)

 .22،صّفْٔ(ثىَظوً 79)

S.M.Zwemer,Arabia,p.363.                                                                                      (80 ) 

ثىٌَثمَ  إٌٔهيٚ ّشهر ٗصـً٘ ثىنوٍجس ثىظقٞز دجىذقٌِٝ ،ثىذقٌِٝ ثفو  أػ٘ث (هذوثهلل دِ مجىو آه ميٞفز ،81)

 .81،ص1984ثى٘عجةق ثىضجًٝنٞز ،ثىذقٌِٝ ،ٌٍمَ ثىقٌُ ،ثىنضجح ثىْْ٘ٛ ثىغجىظ، أٗثةوثىظقٞز فٜ ثىَْـقز ٍْي 

S.M.Zwemer,Arabia,p.363.                                                                                       (82) 

Ibid.                                                                                                                           (83) 

 .81(هذوثهلل دِ مجىو آه ميٞفز ،ثىَظوً ثىْجدق،ص84)

 .3441،ص6(ػ.ػ.ىًٌَ٘ٝ ،ثىقٌْ ثىضجًٝنٜ ،ػ85)

 .86هيٞ٘ٛ ّيٍٜ٘ ،ثىَظوً ثىْجدق،ص إَٝجُ(86)

 56(مجىو ثىذْجً ،طوٍز ثالفضنجك ،ص87)

 3441،ص6(ػ.ػ.ىًٌَ٘ٝ،ثىقٌْ ثىضجًٝنٜ ،ػ88)

 .81جىو آه ميٞفز ،ثىَظوً ثىْجدق،ص(هذوثهلل دِ م89)

 .48،ص1976،دغوثه ، ثألّوىِ،ٍـذوز 1971-1914،ثىقٌمز ثى٘ؿْٞز فٜ ثىذقٌِٝ  أىوذٞوٛميف  إدٌثٌٕٞ(90)

،ثىذقٌِٝ 24فٜ ثىذقٌِٝ ،ٍؾيز ثىذقٌِٝ ثىغقجفٞز ،ثىووه  ثألٌٍٝنٞز ثإلًّجىٞز(ٍقَو ثىنَثهٜ ،ٍتز هجً هيٚ 91)

 .23،ص2000،

 .50-49ف ثىضََٜٞ ،ثىَظوً ثىْجدق،(هذو ثىَجىل مي92)

 .42(مجىو ثىذْجً ،طوٍز ثالفضنجك،ص93)

 .144(ؿجً  ّجفن ثىقَوثّٜ ،ثىَظوً ثىْجدق،ص94)

 .51(هذو ثىَجىل ميف ثىضََٜٞ ،ثىَظوً ثىْجدق،ص95)

عجُ دغوثه ٗصٌ صوْٞٔ دٌصذز ٍاًٍ  إىٚهجه  1902ٗدوو صنٌؽٔ هجً  ثّضجّذ٘هٕٗ٘ مٌٝؼ ثىنيٞز ثىوْنٌٝز فٜ (96)

 أمَوْٕجك ص٘قف فٜ ثىذقٌِٝ عٌ  إىٚ،ٗفٜ ؿٌٝق ّفٌٓ  ثإلفْج ثىٌْثٝج ثىوغَجّٞز ثىَ٘ؽ٘هر فٜ ٍْـقز  إلفوٙ

 63ٍنجُ هَئ :ؿجً  ّجفن ثىقَوثّٜ ،ثىَظوً ثىْجدق،ص إىٌٍْٚٞصٔ 

 .232،ص1972(ٍقَو ًؤٗ  ثىشٞنيٜ ،ٌٍثفو ثىقٞجر فٜ ثىفضٌر ثىَليَز ٍٗج دووٕج ،ثىذظٌر ،97)
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 51ىَجىل ميف ثىضََٜٞ ،ثىَظوً ثىْجدق،ص( هذو ث98)

S.M.Zwemer,Arabia,p363.                                                                                      (99 ) 

هَجه ؽجٌّ فِْ ،ثى٘ثقن ثىظقٜ فٜ ثىذقٌِٝ دِٞ ثىقٌدِٞ ثىوجىَٞضِٞ ،دقظ ٍنـ٘ؽ غٌٞ ( 100)

 .14ٍْشً٘،ص

C.Stanley Maylrea,Op.cit,p14.                                                                              (101 ) 

Ibid,p.15.                                                                                                                (102) 

Ibid,p.17.                                                                                                               (103 ) 

 .96،ثىَظوً ثىْجدق،صأّضّٜ٘(س.أ.104)

 C.Stanley Maylrea ,Op.Cit.,p.33.                                                                           (105) 

Ibid,p.18.                                                                                                                (106 ) 

Muhamad.G.Rumaihi,Bahrain-socil and political chane since the first War ,        (107) 

,Kuwait, 1975,p.175.                                                                                               

ٍنضذز فٌمز ثى٘فج  ثى٘ؿْٜ فٜ دغوثه ،ثىَيفجس ثى٘عجةقٞز،صقجًٌٝ إمذجًٝز ،صقٌٌٝ دوْ٘ثُ إٔوث  ثىضذشٌٞ  (108)

 5ثألٌٍٝنٜ فٜ ثىنيٞؼ ثىوٌدٜ ،ه.س،ص

 .168(إدٌثٌٕٞ دِ ٍْو٘ه ثىَجىنٜ ،ثىَظوً ثىْجدق،ص109)

 (ثىَظوً ّفْٔ.110)

ثىغٌدِٞٞ ٝـيقُ٘ هيٞٔ ّجفو ثىقٌطْز. أُ  إالثىْجفو ثىوَجّٜ ، إٍجًثس أٗ(ٗٝقظو دٔ ثىْجفو ثىَضظجىـ 111)

 جفظ.ثىذ

Paul.W.Harrison,Doctor in Arabia ,New York ,1940,p.84.                                   (112 ) 

 .86َظوً ثىْجدق،ص(مجىو دِ هذوثهلل آه ميٞفز ،ثى113)

فِْٞ ،ٍقضـفجس ٍِ صجًٝل ثىشٞل فَو دِ هْٞٚ دِ هيٜ آه ميٞفز ،ٍؾيز ثى٘عٞقز ،ٌٍمَ ثى٘عجةق  أدج(هيٜ 114)

 .134،ص2003، 43ثىضجًٝنٞز ،ثىذقٌِٝ ،ثىووه

 .135(ثىَظوً ّفْٔ،ص115)

 .84(هذوثهلل دِ مجىو آه ميٞفز ،ثىَظوً ثىْجدق ،ص116)

دٖو  صقوٌٝ ثىنوٍجس  1905فٜ هجً  أطا شفٚ فنضً٘ٝج ثىضيمجًٛ ثىيٛ ثّشه(مجُ ٕ٘ىََ ٝشٌ  هيٚ ٍْض117)

ٍْضشفٚ ثىَقٌ   إهثًرٍ٘كفٜ ثى٘مجىز ثىْٞجّٞز ثىذٌٝـجّٞز فٜ ثىذقٌِٝ ٍِٗ ٗثؽذجصٔ ثّٔ هَو هيٚ  إىٚثىـذٞز 

ضً٘ثٓ هم أؿٌٗفز،1933-1919:ٍؤٝو هجطٜ ّيَجُ ،ثىْٞجّز ثىذٌٝـجّٞز فٜ ثىذقٌِٝ  1924هجً  ثّشه فٜثىيٛ 

 .88،ص1997،ؽجٍوز ثىذظٌر ، ثٟهثحٍْشً٘ر ،ميٞز  ٌغٞ

هجٍج فٜ ثىذقٌِٝ ،ٍؾيز ثى٘عٞقز ،ٌٍمَ ثى٘عجةق ثىضجًٝنٞز ،ثىذقٌِٝ 30دْوً مجً،ثىومضً٘ دْوً مجً ٗ(118)

 .158،ص1988، 13،ثىووه

 .52( هذو ثىَجىل ميف ثىضََٜٞ ،ثىَظوً ثىْجدق،ص119)

 (ثىَظوً ّفْٔ.120)

 .137ِ ،ثىَظوً ثىْجدق،صفْٞ أدج(هيٜ 121)

 .152(ؿجً  ّجفن ثىقَوثّٜ ،ثىَظوً ثىْجدق،ص122)

 .86(هذوثهلل دِ مجىو آه ميٞفز ،ثىَظوً ثىْجدق،ص123)

H.Storm,Wither-Arabia ,New york,1938,p.110.                                                     (124) 

 .52ثىْجدق،ص(هذو ثىَجىل ميف ثىضََٜٞ ،ثىَظوً 125)
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 وصادرال

 

 اوال: الىحائق

ٍنضذز فٌمز ثى٘فج  ثى٘ؿْٜ فٜ دغوثه)ٍوًّز ثألهوثه ثىقَدٜ ّجدقج(،ثىَيفجس ثى٘عجةقٞز ،ٍيف دوْ٘ثُ  (1)

 .ثىضويٌٞ فٜ ثىذقٌِٝ ،ه.س

قٌٌٝ دوْ٘ثُ إٔوث  ثىضذشٌٞ ٍنضذز فٌمز ثى٘فج  ثى٘ؿْٜ فٜ دغوثه ،ثىَيفجس ثى٘عجةقٞز،صقجًٌٝ إمذجًٝز ،ص (2)

 ثألٌٍٝنٜ فٜ ثىنيٞؼ ثىوٌدٜ ،ه.س

 

 حانيا:الرسائل واالطاريح

ثٕوثفٔ ٗثدوجهٓ ّٗذو -إدٌثٌٕٞ دِ ٍْو٘ه ثىَجىنٜ ،ثىْشجؽ ثىضْظٌٞٛ فٜ ٍْـقز ثىنيٞؼ ثىوٌدٜ  (3)

 ٕـ 1429ٍقجٍٗضٔ،ثؿٌٗفز همضً٘ثٓ ،ؽجٍوز ثً ثىقٌٙ ،ثىْو٘هٝز ،

،ًّجىز 1971-1945هر ثىضويٌٞ ثىٌَّٜ ثىقوٝظ فٜ ثىنيٞؼ ثىوٌدٜثفَو هذو ثىٕ٘جح ٍقَ٘ه ،ّش (4)

 .2006ٍجؽْضٌٞ غٌٞ ٍْشً٘ر ،ميٞز ثٟهثح ،ؽجٍوز ثىَ٘طو ،

،ًّجىز ٍجؽْضٌٞ غٌٞ ٍْشً٘ر ،ميٞز 1923-1876إَٝجُ هيٞ٘ٛ ّيٍٜ٘ ،ّٞجّز دٌٝـجّٞج صؾجٓ ثىذقٌِٝ  (5)

 .2005ثىضٌدٞز ىيذْجس ،ؽجٍوز دغوثه ،

 1534-1517مز ثإلطاؿ ثىوْٜٝ ٗثالّشقج  هِ ثىنْْٞز ثىنجع٘ىٞنٞز فجًُ فٌّل ّظً٘ٛ ،فٌ (6)

 .2007،أؿٌٗفز همضً٘ثٓ غٌٞ ٍْشً٘ر ،ميٞز ثٟهثح ،ؽجٍوز ثىذظٌر ،

،ًّجىز 1951-1904ٍْيٌ ٕجهٛ ،ثىْشجؿجس ثىظقٞز ثألؽْذٞز ثىذٌٝـجّٞز ٗثألٌٍٝنٞز فٜ ثىن٘ٝش   (7)

 .2014ٞز ،ؽجٍوز ثىذظٌر ،ٍجؽْضٌٞ غٌٞ ٍْشً٘ر ،ميٞز ثىضٌدٞز ىيويً٘ ثإلّْجّ

،أؿٌٗفز همضً٘ثٓ غٌٞ ٍْشً٘ر 1933-1919ٍؤٝو هجطٜ ّيَجُ ،ثىْٞجّز ثىذٌٝـجّٞز فٜ ثىذقٌِٝ  (8)

 .1997،ميٞز ثٟهثح ،ؽجٍوز ثىذظٌر ،

 

 حالخا:الكتب العربية والوعربة

 .1976،ٍـذوز ثألّوىِ ،دغوثه ،1971-1914إدٌثٌٕٞ ميف أىوذٞوٛ ،ثىقٌمز ثى٘ؿْٞز فٜ ثىذقٌِٝ  - (9)

إدٌثٌٕٞ هنجشز ،ٍاٍـ هِ ثىْشجؽ ثىضْظٌٞٛ فٜ ثى٘ؿِ ثىوٌدٜ ،ؽجٍوز ثالٍجً ٍقَو دِ ّو٘ه  - (10)

 ٕـ 1407ثإلّاٍٞز ،

ثىنْْوً ثهٍ٘  ،ٗالٝز ثىذظٌر فٜ ٍجػٖٞج ٗفجػٌٕج ،صٌؽَز ٕجشٌ ثىضنٌٝضٜ ،ٍْشً٘ثس ٌٍمَ  - (11)

 1982هًثّجس ثىنيٞؼ ثىوٌدٜ ،ؽجٍوز ثىذظٌر ،

 ،1951،دٌٞٗس ،2ًفيز فٜ ثىذاه ثىوٌدٞز ،ػ–ثىوٌح أٍِٞ ثىٌٝقجّٜ ،ٍي٘ك  - - (12)

 .1975دّ٘وثًٝفْنٜ ،ّٞجّضجُ إٍث  ثىوجىٌ ثىوٌدٜ ،صٌؽَز هثً ثىضقوً ،ٍّ٘ن٘، - (13)

 ،ٍـجدن هيٜ دِ هيٜ ،ه.س6،ػ3،ػػ.ػ.ىًٌَ٘ٝ ،هىٞو ثىنيٞؼ،ثىقٌْ ثىضجًٝنٜ  - (14)

 ؽُ٘ فجُ ثِٝ ،أقوً أطوقجةٜ ثىوٌح،صٌؽَز ميٞو هَ٘،ٍـذوز دغوثه ، - (15)

،ثىَؤّْز 1935-1900فنجٝجس ثىضذشٌٞ ثىَْٞقٜ فٜ ثىوٌث  –جىو ثىذْجً ،عٌعٌر ف٘  هؽيز م - (16)

 2004ثىوٌدٞز ىيوًثّجس ٗثىْشٌ ،دٌٞٗس ،

 . 2005مجىو ثىذْجً ،صيل ثالٝجً ،ثىَؤّْز ثىوٌدٞز ىيوًثّجس ٗثىْشٌ،دٌٞٗس ، - (17)

-1892ثىؾٌَٝر ثىوٌدٞز مجىو ثىذْجً ،طوٍز ثالفضنجك فنجٝجس ثالًّجىٞز ثالٌٍٝنٞز فٜ ثىنيٞؼ ٗ - (18)

 ،هثً ثىْجقٜ ،دٌٞٗس1925

هثفٞو ثًّ٘ىو ،ثىـخ ثالٍذٌٝجىٜ ٗثىَؾضَوجس ثىَقيٞز ،صٌؽَز ٍظـفٚ إدٌثٌٕٞ فَٖٜ ،هجىٌ ثىَوٌفز  - (19)

 1998،ثىن٘ٝش ،

ثألٌٍٝنٜ هيٚ ّفؾ ثىنيٞؼ ثىوٌدٜ ٍٗ٘قف ثىوٌح فٜ ثىنيٞؼ –ؿجىخ ٍقَو ٌٕٗٞ ،ثىضْجفِ ثىذٌٝـجّٜ  - (20)

 ً٘ثس ٍٗثًر ثىغقجفز ٗثإلهاً ،،ٍْش1928-1939ٍْٔ 
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هذوثهلل دِ مجىو آه ميٞفز ،أػ٘ث  هيٚ ّشهر ٗصـً٘ ثىنوٍجس ثىظقٞز دجىذقٌِٝ ،ثىذقٌِٝ ثفو إٌٔ  - (21)

ثىٌَثمَ ثىظقٞز فٜ ثىَْـقز ٍْي أٗثةو ثىقٌُ ،ثىنضجح ثىْْ٘ٛ ثىغجىظ،ٌٍمَ ثى٘عجةق ثىضجًٝنٞز ،ثىذقٌِٝ 

،1984. 

ثالّضوَجً –ثالّضشٌث  –أؽْقز ثىَنٌ ثىغاعز ٗم٘ثفٖٞج )ثىضذشٌٞ هذو ثىٌ فَِ فِْ ؽْنز ثىَٞوثّٜ ، - (22)

 ،هثً ثىقيٌ ،هٍشق ،8(،ؽ3(هًثّز ٗصقيٞو ٗص٘ؽٞٔ ،ّيْز أهوث  ثإلّاً )

هذو ثىٌفَِ هٌَٞر ،ثإلّاً ٗثىَْيَُ٘ دِٞ أفقجه ثىضذشٌٞ ٗماه ثالّضشٌث  ،هثً ثىؾذو ،دٌٞٗس  - (23)

 .،ه.س

هًثّز فٜ ثىضجًٝل ثالؽضَجهٜ ٗثىْٞجّٜ -ٜ ٍْـقز ثىنيٞؼ ثىوٌدٜهذو ثىَجىل ميف ثىضََٜٞ ،ثىضذشٌٞ ف- (24)

 1988،ثىن٘ٝش ،

 .1969،ثىذقٌِٝ ،1965-1940هذو ثىَيل ثىقٌَ،صـً٘ ثىضويٌٞ فٜ ثىذقٌِٝ  - (25)

 ٕـ 1426هذو ثىوََٝ ثىفٖو ،ثىضْظٌٞ ثىـذٜ ثىنفٜ فٜ ثىذاه ثإلّاٍٞز ،ثىٌٝجع ،هثً ثىقجٌّ ، - (26)

،ثىَنضذز 5،ؽ،ىذْجُ  ىضذشٌٞ ٗثالّضوَجً فٜ ثىذاه ثىوٌدٞزهٌَ فٌٗك ٍٗظـفٚ ثىنجىوٛ ،ث - (27)

 .1973ثىوظٌٝز،

فجؿَز فِْ ثىظجٝغ ،ثىْجفو ثىَضظجىـ فٜ مضجدجس ثىَْظٌِٝ فٜ مضجح هيٜ دِ دـٜ ،ّوٗر مضجدجس  - (28)

َجؽو ىيغقجفز ٗثىضٌثط ،هدٜ ثىٌفجىز ٗثىَذو٘عِٞ هِ ٍْـقز ثىنيٞؼ ثىوٌدٜ هذٌ ثىوظً٘ ،ٌٍمَ ؽَوز ثى

،1996 

ٍْشً٘ثس ٍؤّْز 1970-1920ٍقَو ثىٌٍٞقٜ ،قؼجٝج ثىضغٌٞ ثىْٞجّٜ ٗثالؽضَجهٜ فٜ ثىذقٌِٝ  - (29)

 .1976ثى٘فور ىيْشٌ ٗثىضٍ٘ٝن ،ثىن٘ٝش ،

 ٍقَو ثىٌٍٞقٜ ،ثىذقٌِٝ ٍشناس ثىضغٌٞ ثىْٞجّٜ ٗثالؽضَجهٜ ،ٍْشً٘ثس ٍؤّْز ثى٘فور ،ه.س - (30)

 2005ٗثىضٍ٘ٝن ،هَجُ ،،هثً أّجٍز ىيْشٌ 2ٍقَ٘ه شجمٌ ،ٍّ٘٘هز ثىنيٞؼ ثىوٌدٜ ،ػ - (31)

ٍقَو شفٞق غٌدجه ،ثىَّ٘٘هز ثىوٌدٞز ثىٌَْٞر ،هثً ثىشوخ ٍٗؤّْز فٌثّينِٞ ىيـذجهز ٗثىْشٌ  - (32)

  1972،ثىقجٌٕر ،

 .1972ٍقَو ًؤٗ  ثىشٞنيٜ ،ٌٍثفو ثىقٞجر فٜ ثىفضٌر ثىَليَز ٍٗج دووٕج ،ثىذظٌر ، - (33)

هٖو ثالّضقاه ،ٍـذ٘هجس دجًّ٘ثٍج  ٕاه ثىشجٝؾٜ ،ثىظقجفز فٜ ثىن٘ٝش ٗثىذقٌِٝ ٍْي ّشهصٖج فضٚ- (34)

 .1986، 1ثىنيٞؼ،ؽ

 

 رابعا:البحىث 

 

هجٍج فٜ ثىذقٌِٝ ،ٍؾيز ثى٘عٞقز ،ٌٍمَ ثى٘عجةق ثىضجًٝنٞز ،ثىذقٌِٝ 30دْوً مجً،ثىومضً٘ دْوً مجً ٗ (35)

 .13،1988،ثىووه

ٝنٞز ّؾاس صجً 1938-1900س.أ.أّضّٜ٘ ،ٗعجةق ثىضجًٝل ثىقوٝظ ىيذقٌِٝ فٜ ثىَظجهً ثألٌٍٝنٞز - (36)

،ثىْْز 6ّٞ٘ؽٌّٜ،ٍؾيز ثى٘عٞقز ،ٌٍمَ ثى٘عجةق ثىضجًٝنٞز ،ثىذقٌِٝ ،ثىووه–ىيذوغز ثىوٌدٞز ّٞ٘دٌّْٗفٞل 

،1985. 

هيٜ أدج فِْٞ ،ٍقضـفجس ٍِ صجًٝل ثىشٞل فَو دِ هْٞٚ دِ هيٜ آه ميٞفز ،ٍؾيز ثى٘عٞقز ،ٌٍمَ  (37)

 .2003، 43ثى٘عجةق ثىضجًٝنٞز ،ثىذقٌِٝ ،ثىووه

 .ن ثىظقٜ فٜ ثىذقٌِٝ دِٞ ثىقٌدِٞ ثىوجىَٞضِٞ ،دقظ ٍنـ٘ؽ غٌٞ ٍْشً٘هَجه ؽجٌّ فِْ ،ثى٘ثق (38)

ىغقجفٞز ،ثىووه ٍقَو ثىنَثهٜ ،ٍتز هجً هيٚ ثإلًّجىٞز ثألٌٍٝنٞز فٜ ثىذقٌِٝ ،ٍؾيز ثىذقٌِٝ ث (39)

 .2000،ثىذقٌِٝ ،24
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