
 لويـــــحث العـــــــعالي والبـــــــعلين الــــــــــوشازة الت

 وتـــــــــــقال 5491هـــــــــــــاي  80جاهعت  

 كلــــــــيت الـــــــعلىم اإلنـــــسانيت واالجــــــــتواعيت   

                                                                                                                                             قسن التـــــــــــــــازيخ                                                    

 

 
 

 

 

 

 ي ــس  بسلين الثانــهؤتو
 بئفسيقيا  م(5001 -5009)

 

 

 لوـــــاستس في التازيخ العامهركـــــــــسة هقــــــــدهت لــــــــنيل شـــــــهادة  ا
 

 الطلبت:إعداد 

 سويت بىشازبـ 

  :إشساف األستاذ                                                                         نىز الهدي لعواهسة ـ 

                                                                  الحىاس غسبي                                                                                                    
 

 

 ناقشــــــــــت :وــــلـــــــــجنت ال
 

 األســــــــــــــــــــــــــتاذ  الستـــــــــــــــــــــــــبت  الصـــــــــــــــــــــفت  الجاهــــــــــــــــــــعت

 5491ماي  80امعة ج
 قالمة

 عبد الكريم قرين أستاذ مساعد "أ" ــــــساــــرئيـــــــــــ
 

 5491ماي  80جامعة 
 قالمة

 الحواس غربي أستاذ مساعد "أ" شرفا ومقرراـــــــــم
 

 5491ماي  80جامعة 
 قالمة

 النوي بن مبروك  أستاذ مساعد "أ" ناقشــــــــــــــامـــــــ
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رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى  "........
والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في  

 صدق اهلل العظيم                      عبادك الصالحين"      

19سورة النمل. اآلية:   
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ان الحمد والشكر هلل رب العالمين لجاللة وجيو وعظمة سلطانو، ونسجد هلل رب العالمين  
شاكرين مزيد من فضلك وعظمة نعمتك على ما منحتنا من تفكير وقوة وصبر حتى  

الى حيز الوجود.  ظير ىذا العمل  

يبخل  ويطيب لنا التقدم بالشكر والعرف ان لألستاذ المشرف "غربي الحواس" الذي لم  
علينا بنصائحو النيرة ومعلوماتو القيمة حيث كان لو الفضل الكبير في توجيينا للعمل  

 على ابرازه الى الوجود بالشكل الذي ىو عليو ف لو منا كل التقدير واالحترام.

كما نتقدم بالشكر والتقدير الخاص لألستاذ "قرين عبد الكريم" الذي ساعدنا في  
 انجاز ىذا البحث.

ى االخ والزميل محمد بوشارب الذي كان لو القدر االكبر من العطاء.كما ال ننس  

 الى كل من ساىم بتشجيعنا ونصحنا ولو بكلمة طيبة.
 

  



 اىداء
.......ثم امكادي ثمرة جيدي الى من ق ال فييا الحبيب المصطفى: " امل ثم امك .... " 

الى روح امي الغالية اليامنة واسال اهلل العظيم ان يرحميا برحمتو الواسعة وان يسكنيا  
 فسيح جنانو وان يجعل قبرىا روضة من رياض الجنة

 .وان يجمعني بيا يوم القيامة في جنة الفردوس...........آمي     ن يا رب العالمين

 .والى والدي "عيسى" اطال اهلل في عمره

الى حبيبتي ورفيقة دربي اختي "حورية" التي لم تبخل علي بدعميا ومساعدتيا المادية  
 .والمعنوية طوال مسيرتي الدراسية

الى جميع اخوتي االعزاء:" وسيلة، عبد الغاني، سيف االسالم، نوال ، نجاة ومحمد" اللذين  
طوال مدة انجاز ىذا البحثدعموني وشجعوني ووقفوا معي    . 

 .الى خطيبي جمال وجميع عائلتو

 "الى جميع ابناء اخوتي: ا"نور اليقين، جييان، عبد الرزاق، احمد عبد الحميد

 الى اغلى صديق اتي نور اليدى
 

 

 

 سمية



  

الى من ق ال فييا الرحمان الرحيم:" واخفض ليما جناح الذل والرحمة وق ل ربي ارحميما  
 . كما ربياني صغير" الى اللذين ما زلت اشق طريقي بدعواتيما حفظيما اهلل

الى مثلي االعلى وقدوتي في ىذه الحياة والذي لم يبخل علييا بشيء وسعى دائما  
الن اكون افضل واحسن وشق طريق الصعاب من اجل تعليمي الى تاج راسي الى من  

 .رعاني بالعطف والحنان وعلمني ان الحياة جد واجتياد

 ****اليك انت ابي العزيز محمود ****

ئيا الذي ال نف اذ لو الى التي منحتني الحياة يوما الى  الى التي غمرتني بحنانيا وعطا
من تحملت االعباء والصعاب من اجلي الى اثمن كنز الى التي حملتني تسعة اشير  

 .في احشائيا وارضعتني وعلمتني فصيح الكالم

 ****اليك انت امي العزيزة علجية ****

 .ي طوال مدة البحثالى كل اخوتي االحباء اللذين آزروني وشجعوني وتحملوا عنائ

 "الى كل ابناء وبنات اخوتي خاصة: " نسرين، حياة، سوزي، شيماء، اميمة وخولة

 .الى صديقتي العزيزة بشرى

الى من تق اسمت معيا ىذا الجيد بإخراج ىذا العمل الى النور بعون اهلل صديقتي  
 .واختي سمية

 .اليك انت استاذي غربي حواس

                   نور الهدى                   .الى كل من وسعهم قلبي ولم تسعهم هذه الورقة                                     
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 مقدمة:
ستعمارية القرن الخامس عشر بدأت القوى اإل في أعقاب الكشوف الجغرافية منذ

فريقية ونيب خيراتيا ومواردىا الطبيعية والبشرية فجعمتيا تعيش ستعمار القارة اإلإلى إتتطمع 
تو لمرقيق والموارد التي يحتاجيا األوروبي في نيض مصدر صبحتأمرحمة  مظممة حيث 

 الصناعية التي بدأت منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر.
ليا وعمى  لى مناطق نفوذاإقتسام القارة إستعمار لم يكتفي بذلك بل راح يحاول ال أن اإلإ-

المتنافسة ويمكن  بين القوى االوروبية إثر ىذا كاد تضارب المصالح ان يؤدي الى اإلصطدام
وفي جو الشكوك التي سايرت كل منيا نوايا  القول ان ىذا الصراع بين القوى االوروبية 

تناقش  فيو تمك  الخيوط التي تجمعت في النياية وأدت لعقد مؤتمر دولي الدول االخرى بدأت
حاكم  من بسمارك وىبدع م (4881-4881 القضايا االفريقية ،فكان انعقاده في برلين )

 المانيا.
 أسباب اختيار الموضوع:-

 يجازىا فيما يمي:إعتبارات يمكن إموضوع لعدة ال ختيارإيعود سبب 
 فريقيا الحديث خاصة وأنو لو إ: في دراسة تاريخ الميول الشخصي والرغبة الذاتية

 .لى يومنا ىذاإتأثيرات مازالت ممموسة 
 يتمثل في أن الموضوع في حد ذاتو يمثل سمسمة : الذي لى جانب الدافع الموضوعيإ

 فريقي والبد من دراستو.من حمقات التاريخ اإل
  فريقي الحديث يعتبر نقطة تحول في التاريخ اإل م4881-م4881أن مؤتمر برلين

ن ىناك القميل من البحوث العممية التي ن الموضوع يعتبر نادر ألألى إ باإلضافة
ضافة عممية في تاريخ إن ىذه الدراسة ربما تساىم ولو بالقميل في أتناولتو فقط، كما 

 فريقية.الدراسات اإل

 طار المكاني والزماني:اإل-
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فريقية عامة والتي شيدت قيام طار مكاني يشمل القارة اإلإينحصر ىذا الموضوع في 
بيين و ور األ أقدامن وطأة أالبحث الفترة منذ  ما الفترة الزمنية فيغطيأبية و ور أكبر ىيمنة أ

وىي  م41عقاب الكشوف الجغرافية والتي كانت بدايتيا حوالي القرن أفي  فريقيةرض اإلاأل
لى غاية إي ألى ما بعد عقد المؤتمر إما نياية البحث فتمتد أتفرضيا طبيعة الموضوع  ةبداي

 القارة. قسامإب نتيىإوالذي  م41نياية القرن 

 شكالية والتساؤالت:اإل-
 شكالية تتمثل في:إدراسة ىذا الموضوع يقف عمى  نإوعميو ف

 ؟فريقيةما مدى تأثير مؤتمر برلين عمى القارة اإل   
 ىميا: أوالتي تندرج ضمنيا العديد من التساؤالت 

 فريقية؟ثر مؤتمر برلين عمى القارة اإلأ ي مدىألى إ 
 حقية أنو تشريع دولي ينظم أم أوربية ىل كان حال لفض النزاع بين مجموع الدول األ
 فريقية؟رض اإلقتسام األإ
  لى يومنا ىذا؟إفريقيا إىل كان المؤتمر سببا في تأخر 

لى مقدمة وتمييد وثالث فصول إعتمدنا تقسيم الموضوع اولإلجابة عمى ىذه التساؤالت 
 وخاتمة كاآلتي:

 يمي: وفييا عرض موضوع الدراسة وشرح لخطة البحث وفق مامقدمة: 
الدول عاشتيا لى شرح مبسط لواقع الظروف التي إ: والذي تطرقنا من خاللو تمهيد 

قيا خاصة في ظل حركة الكشوف التي يفر أحوال إبية الكبرى عمى الساحة الدولية، و و ور األ
 عرفتيا القارة.

لمبحث األول دوافع الحركة ااولنا في نلى مبحثين، تإوقد قسمناه : ولالفصل ال  
والمبحث الثاني إىتم بدراسة التنافس االوروبي عمى ة لمقارة اإلفريقية وروبياإلستعمارية األ
جتماعا اما أدى إلى إحتدام الصراع ما جعل المجتمع الدولي في أوربا يعقد القارة اإلفريقية 



 مقدمة

 

 
 ج

، 4881برلين عام)  وروبية في إفريقيا من خالل عقد مؤتمرطارئا لبحث المصالح األ
 .م(4881
ذلك األسباب عن إنعقاد المؤتمر والمسائل التي عالجيا، وك وفي : تحدثناالفصل الثاني 

بية إال أنو قبل ذلك قمنا بإبراز الظروف و التي جعمت من عقده ضرورة بالنسبة لمدول األور 
 التي ميدت لعقد المؤتمر.

: وىذا الفصل ركزنا فيو عمى نتائج المؤتمر والتي كانت إفريقيا مصرحا الفصل الثالث 
براز  رة المجتمع الدولي ليذا المؤتمر باعتبار أن الصراع القائم عمى الكونغو قد كان ظنليا وا 

 عجل بعقد المؤتمر. ما العام األوروبيعامال أساسيا في تحريك الرأي 
 وتضمنت اىم االستنتاجات التي توصمنا الييا من خالل دراستنا ليذا البحث . :خاتمة 
: لقد ساىمت الكتب التي تناولت إفريقيا بشكل كبير في أهم المصادر المعتمد عميها 
 خطة لموضوعنا ىذا ومن ذلك نذكر أىم ىذه الكتب:وضع 
:" دراسات في تاريخ غرب إفريقيا قي الجملعبد اهلل إبراهيم، شو الرزاق عبد  - 

يث والمعاصر" والمذين ساعدانا في معرفة دالحديث والمعاصر " وكتاب " تاريخ إفريقيا الح
 روف واألحوال التي سبقت إنعقاد المؤتمر.ظ

 عبد الكريم قرين يحي بوعزيز،تاريخ افريقيا: وذلك باإلضافة إلى كتاب

لتدعيم البحث بخرائط أعتمدىم اإلستعمار األوربي في حمالتو عمى إفريقيا وتبيان  
 مناطق السيطرة األوروبية عمى األراضي اإلفريقية. 

 عتمادنا عمى بعض الكتب األجنبية خاصة كتاب: اباإلضافة إلى 
 Cloud roosens , les relation internationales de 1815A nos jour    والذي

 نعقاد المؤتمر.اإعتمدنا عميو كثيرا في معرفة أحوال أوربا قبيل 
 Jean ziegle  ,décolonisation instabilités et famines en Afrique 

 نعقاد المؤتمر والمسائل التي عالجيا.إعميو ىو اآلخر في  والذي إعتمدنا  
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 وبات التي واجهتنا: عالص 
تمقينا صعوبات في بعض األمور العممية خاصة وأنو أغمبية الكتب العربية لم تتطرق 

خرى صعوبة في ترجمتيا األ ىيجنبية والتي تمقينا فييا إلييا ما جعمنا نعتمد عمى المراجع األ
 لمام بالموضوع.الشافي خاصة وأنيا ساعدتنا في اإل مسمكانت بمثابة البإال أنيا 

, ساستاذنا غربي الحو أوال يفوتنا في ىذا السياق إال أن ننوه بالفضل الكبير إلى 
 وبعض األساتذة والزمالء الذين لم يبخموا عمينا بتوجيياتيم ونصائحيم طوال مرحمة البحث.
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 .ستعماريةالا : دوافع الحركة1
م إال أنرو فري الن ر  55وربي الحديث في إفريقيا، بدأ في القررنستعمار األرغم أن اال
القرارة،   األوربير  نحرو سرالحقيقر  ىنراد دوافرح تحررد السيا م لرم تنرن فري59الثراني مرن القررن 

سررتعمار ياترراو أدوارا ومحرراوالت بداضيرر  محرردودا فرري داضرررة برريق ، برر  نرران االنرران نطرراطيا و 
سررتعمار األوربرري فرري الن رر  الثرراني مررن االاربررو التمييديرر  ورررد ترنرروت حرنرر  ويتعثررر فرري تا

حيرث نانرت  بنتبي وتطاورو حتال  األم، ولقد تداخلت دوافح اال02القرن م، وأواض  59القرن 
طرعوبيا   غالتساستيطان بيا، و ستعمار إفريقيا واالال لمتنافس  تبحث عن ن  المبرراتالقوى ا

 عماري رد تأثر بعدة عوام  منيا:ستاالونيب خيراتيا، ومن ىنا يمنن القو  بأن التوسح 
 الدافع الديني::1-1

 رال رليبي  نحر وروبراأسرتطاعت اوىرو دافرح ررديم نطرأ منرص الع رور الوسرطأ، بعرد أن 
تعقيبير  للمسرلمين فري طرما  إفريقيرا،  نتقامير امين مرن إسربانيا، فنررت فري طرن حمرالت لالمسر
م لررم النانرت ت رليم معلومرات عررن منراطل فري العر نمرا 1ق رد ترأمين عردم تيديردىم ألوروبررا،ب

ستنطرافي  لنطرر المسريحي  والتري ررام ااإلسبان برورة القيام برحالت  ى، فرأ2ت ليا أي ديان 
إلرررأ  الرردعوة ودىررررتاورررد 4م 5455منررص3حالمرررالسرررم ىنررري اب طررتيرابيررا األميررر ىنرررري الررصي 
تاررارة ربيرون ببرررورة نطرررىا للقبررا  علررأ و بعررد أن نررادى المننرررون األ ،المسريحي  فرري إفريقيررا

، 5ثنير  منيراو خا ر  السرتعماري  علرأ تن رير القباضر  اإلفريقير  الرريل، لصا حربت الردو  اال
وبنيررت  ري يالتبطرر سررالياتر رسررلت ايوطررا ارررارة مررن المن رررين وتواحمررت الامعيررات واإلأف

                                                             
 .62ص  ،السابل محمد في   موسأ، المراح -1
 .44نور الدين حاطوم، ع ر النيب  األوربي ، دار الننر، دمطل، سوريا، بدون سن ، ص  -2
واح  سررأرسرر  إلررأ و رررام برررحالت متعررددة برتغررالي  حمررالملنرري و :(م5462-م5399)األميررر دوه هنريرر ، هنررري المرر   -3

 .557موسأ، المراح السابل، ص  : رؤو  نظريعملوا بتاارة العبيد،  اللصين غربي إفريقيا نان من
 .62المراح السابل، ص  موسأ، محمد في   -4
 .537مطابح اإلسالم القاىرة، ، ص  ،0ط واستعمارىا،تاريخ نط  إفريقيا  الام ،طوري  -5
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البعثررررات تسررررتلم اإلرطررررادات   صهونانررررت ىرررر، 1ري يالمرررردارج التن ررررنحتررررت لرررر  و يالننرررراضج الام
عطتيررررا مرنرررروا مرمورررررا يررررواوي مرنررررو أحيررررث  2سررررتعماري ت الماديرررر  مررررن الرررردو  االاوالمسرررراعد
نطرا  مطراريح الحنومر  حرراو المرواطنين وتروايييم نحرو ىرصه الييضررات  ننسريا فري السريطرة واا واا
مررررن الطرررررنات التااريرررر  نمررررا نانررررت تنيررررا  علييررررا التبرعررررات واليبررررات الماليرررر  ، 3التن رررريري 

نمررا أن البعثررات التبطرريري  رررد سرربقت أحيانررا فرري نطرر  النقرراب عررن  4سررتعماري الامعيررات اال
 6لنناسرررتوند ، ونرررصنر فررري ىرررصا المارررا  ايرررود دافيررر5وبيرررينر و منررراطل لرررم تنرررن معروفررر  لأ

davidlivingstonنران نطراطو نبيرر  الرصي 7م5838ري  عرام ينظرم إلرأ امعير  لنردن التبطرا الصي
ثررارة الرررأي العررام العررالمي بررد تاررارة الرفيررل، ورررد دفعررت  8ويفرري نطرر  نيررر الومبيرر حررالت ر واا

 نتلندا.سااستون ببعثات ديني  أخرى من بريطانيا و ننل
لمدينر  ا دخرا إ، وتحرت طرعار ااوا  المنتطرن  حرديثاألنطر المسيحي  في  ستاروتحت 

اني  والقبرررا   علرررأ تارررارة سررروربيررر  فررري المنررراطل اإلفريقيررر ، وتحرررت طرررعار النظريرررات اإلناأل
اري، و رررار التبطرررير للمسررريحي  مسرررتعاري  إلرررأ نطررراط يالرريرررل، تحولرررت ىرررصه البعثرررات التبطررر

                                                             
 .67، ص5990نلي  الدعوة اإلسالمي  ، ،  0ط ستعمار في إفريقيا السودا ، عبد العويو نحلوت، التن ير واال -1
 .599، ص 0229ياد علي الياطمي، تاريخ أوروبا الحديث والمعا ر، دار الننر، عمان، إ-2
 اإلسرررالم فررري إفريقيررا، نتررراب ي ررردر عررن رابطررر  العرررالم والمرررؤامرة علررأعبررد العلررريم عبررد الررررحمن خبرررر، اإلعررالم العربررري  -3

 .530-535، ص 5458، عام 580، العدد 56اإلسالمي، السن  
 .599ل، ص بالمراح السا، ياد علي الياطمي إ -4
 .49المراح السابل، ص  ،0طوري الام ، عبد الروال إبراىيم، ط -5
وتردرب علرأ  عم  في اامع  االسياوم  5838نظم إلأ امعي  لندن التن يري  اسنتلندي األ   ا :دافيد لفنجستون -6

رؤو   ينظرررر: ري ولننرررو تراارررح وفبررر  العمررر  فررري إفريقيرررا، يعلرررأ أعمرررا  الوراعررر  ال رررناع  والتارررارة ليقررروم بنطررراطو التن ررر
 .948ص  ،مراح السابل  ،سالم

 .523، ص 5965فريقيا، الدار القومي  للطباع  والنطر، القاىرة، إستعمار ا واىر رياض،  - 7
ص ، سرابل النصير محب اهلل مراح ينظر : نم، 0662طتل منو اسم وامبيا يبلغ طولو، انير في إفريقيا  : يزىبنهر زم  -8

 (.566ص 
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أار  السريطرة علرأ مرن المرخص الصي بدأ التاار وعلما  الاغرافيا والنبرات والحيروان أدوارىرم 
 1ليا من منان  وحبارة. ا، بصلد متلد األاوا  من القارة المتناسي 

 :قتصاديالدافع اال :1-2
برين  2 مثلثيربي  خا   فرنسا وبريطانيا أرباحا طاضلر  مرن التارارة الو ر و انت الدو  األ 

فريقيرررا والعرررالم الاديرررد، فبرررال عرررن اإلناررراو مرررح برررالد الينرررد والطررررول عرررن طريرررل  أوروبرررا واا
ومرن أبررو  3يا مرن منراطل إفريقيراانالتاارير  التري وسرعت نطراطاتيا مرح فررض سرلط الطرنات
سرررتعمارية الة الشرررركسرررتعماري  التررري تواولرررت نطررراطيا فررري إفريقيرررا  الطررررنات االصه األمثلررر  ليررر
 .خريناآلستعماريين ال، وبعض اkarlpatersيتروبالتي أسسيا   نار  4األلمانية"

 طررررن  انررروبسررريج   علرررأ تأcecilrhodesج  ودوفررري انررروب إفريقيرررا عمررر   سيسررر  ر 
 ستغال  مناام الصىب في انوب إفريقيا.الم 5889إفريقيا البريطاني  عام 

فررري طررررل إفريقيرررا التررري  Rubattinoيو اإليطاليرررة"ن" شرررركة روبررراتوفررري روديسررريا نارررد
لنير  مو طرن  النيارر ال 5ساىمت في بسط ننوص إيطاليا في منطق  ع ب ال وما )إريتيريا(

 6ستعمار منطق  نايريا.افريقيا والتي ساعدت إنالترا علأ لني  في غرب إمال

                                                             
، 5987،دار الثقافرر  للنطررر والتوويررح، الدوحرر  5ل، ترراريخ إفريقيررا الحررديث المعا ررر، طاطرروري الامرر ، عبررد اهلل عبررد الرررو  -1

 .53ص 
حيرث نانرت السرنن تبحرر مرن بريطانيرا محملر  بربعض المنتوارات القطنير   triarghetraffirأو عبرور المثلرث  : المثمثيرة -2

وعقررود المارروىرات ال ررناعي  متايرر  فتأخررص مررا تحتااررو مررن البطررر فرري مقابرر  ببرراعتيا غيررر صات ريمرر  مررن تاررار السرراح  
 رحاب مروارع القطرن األوروبيين ثم تعبر المحيط األطلسي في العالم الاديد حيث يقوم التاار االناليو ببيرح ىرؤال  البطرر أل

ديرراب، لمحرررات مررن التررراريخ اإلفريقررري ر ررب السرررنر ثررم تعرررود أدراايررا محملررر  بالسرررنر والقطررن والتبرررغ ،ينظررر: احمرررد ابرررراىيم 
 .95، ص 5985الييض  العام  لمنتب  اإلسنندري  ،  ،السعودي  ض،، الريارالحديث، دار المريخ للنط

 .555ص  ،طوري الام  ، تاريخ، المراح السابل -3
الطرن  اإلناليوي  وىي طرن  طررل نطاط بفي طرل إفريقيا ا طدم نطاطيا  م5824بدا نطاطيا عام : الشركة األلمانية -4

ر وليرام  مننيرون والتري انتيرأ ال رراع بينيمرا  بمواير  األربري المتنراو  علييرا السريسسريا أالتري  مبراطورير اإل قيرايفر اطررل 
 .540ص ،المراح السابل ،وري الام  طينظر: 

 .555، صننسو  -5
 .57لمراح السابل، ص، ا5، طراىيم، تاريخ طوري الام  عبد اهلل إب -6
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ي لقد نان ليصه النطاطات التااري  أثر البالغ في ريرام الثرورة ال رناعي  فري أوروبرا والتر
خ و را بعرد أن أخرصت المعامر  ال رناع  بنظرام 1رسرتعماروي  دفعت عالر  االأبدت حوافو 
وربيرر  بالمنتواررات الترري أ رربحت واسررح ممررا أدى إلررأ إغررالل األسرروال األنطررال اإلنترراج علررأ 

 3 يسرررتيالنسررروال للمنتوارررات ال رررناعي  واالفنررران البرررد مرررن تررروفير األ 2فاضبررر  عرررن الحااررر 
مرروا  الناضبرر  الترري سررتثمار األاعلررأ المرواد الخررام و اعي  والح ررو  لت رري  المنتاررات ال ررن

تنونت لدييم من النطاط التااري وصلد بسبب التقدم النبير في ال ناع  خرال  القررن التاسرح 
 4عطر ميالدي.

القررارة اإلفريقيرر   وفرنسررا فرريألمانيررا ورررد وارردت الرردو  ال ررناعي  فرري مقرردمتيا إنالترررا، 
والمواد الوراعي  والمعدني  والسناني ، وىصا  6للمواد الخاما ر د نونيا م 5ىدافياأمااال لتحقيل 

سرتعمار المنراطل داخر  القرارة إل وىصا مرا طراح الردو  األوربير  للتغلرب علرأ المخراطر التوغر 
 7الغني  بالمعادن.

حتنارير  النبيررة الطرنات االصه ، نانت ىوعندما طار  القرن التاسح عطر علأ نيايتو
أن  االنبررار، ورأو ي ، وظيرررت طبقرر  اديرردة مررن الرررأج مرراليين رت رراداالالحيرراة تسرريطر علررأ 

 8يستثمروا أمواليم.

                                                             
 .57ص السابل، المراح ،5ط ، تاريخ إبراىيم، اهلل عبد الام  طوري  -1
 دىمرري محمررد بررنر، ترراريخ أوربررا فرري القرررن التاسررح عطررر، مطبعرر  وورة التعلرريم العررالي والبحررث  العلمرري، بغررداد، صاأل -2

550. 
 .53، ص م 5972، دار حمادة للطباع ، 5ستقال ، طإفريقيا في عيد اال  طانمو رفاعي، عبد العوي -3
 .68ص  ،5947،دار النيب  العربي ، بيروت  م،(5962-5855البيانات السياسي  المعا رة )  ، عبد الحميد بطريل -4
68. 

 .538ص  ،السابلالمراح  ،5ط ،تاريخ ام ،ال طوري -5
 .85، ص 0229عبد النافي، دارسات في تاريخ أوربا الحديث، منطورات اامعي ، دمطل،   طو  -6
 .538ص ،السابلالمراح  ،الام  طوري -7
 .597إياد علي اليادي، المراح السابل، ص  -8
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فنران أن تحرو  المررا   1ىرردا ،األ صهلتحقيرل ىر المنران المثرراليتعمرات سروأ ربحت الم
تعمرات م حوبا بحماير  سستغال  أبنا  الماستثمر بعد، وح   أ حابيا علأ تإلأ بالد لم 
 2مناام أو بنا  سند حديدي  أو تأسيج البنود.تح في بنا  الم انح، وف الحنوم 

راد رضررريج وورا  دوربيرررون األىميررر  الحيويررر  إلفريقيرررا وعبرررر عرررن ىرررصا اإللقرررد أدرد األ
تحتراج ال رناع   : ررا  ثيرحjules francois camille feryفرنسا  او  فرانسوا نامي فيري  

ونران ىرصا اإلدعرا   . لسول ليرال، وليصا السبب تحتاج المستعمرات لتوفير ااالنرنسي  إلأ أسو 
ولررو نرررارد "  joseph cromberlin" جوزيررج جمرررلين سررتعماريين البريطررانيين لنرر  مررن اال

 lugord 3.ستعمارياالوالملد البلايني 
دة فرري إفريقيررا والمتمثلرر  ثراضيررا بررالمواد ضوممررا ال طررد فيررو أن الظرررو  الترري نانررت سررا

ض نتطررار األمررراافرري ميرردان اإلنترراج لقسرراوة الظرررو  الطبيعيرر ، و  فارررر الخررام وعرردم فعاليرر  األ
العالم، طاعت بطن  أو النتان ، فبال عن عدم توا   األفارر  بما ىو اار من تطور غي 

ين للبحرث عرن المررواد الخرام واليررد بيرررو و األ نردفحاسررتعماري نحرو القرارة، حيررث اال تاراهبرأخر اال
 تاررراهالمتطلبرررات الررررأج ماليررر  وتطورىرررا ب سرررتااب او  لررر  متبعرررين سياسررر  الغررروو المباطررررالعام
 4بناضيا وتدمير ماتمعاتيا.أ  ستغالاستمر التنالب علأ إفريقيا ونيب خيراتيا و استعمار، و اال

 4ماتمعاتيا.
 االستراتيجي: الدافع: 1-3

يمنننرررا أن  رت رررادي ىنررراد عوامررر  أخررررى الالعامررر  الرررديني والعامررر  االإبررراف  إلرررأ 
وربير  علرأ توسريح ممتلناتيرا فيمرا عرن تنرافج الردو  األ  اتارننتااىليا، ومنيا دوافرح سياسري  

                                                             
 .53ص ، عبد العويو رفاعي، المراح السابل   -1
 .56ص  ،م5966 ،القاىرة ،المعرف ، دار 5طستقالليا، استعمار القارة اإلفريقي  و ا ،رياض واىر -2
 .598-597إياد علي الياطمي، المراح السابل، ص   -3
،  ري  65، عردد  يرمال  معلومرات دول ،عالرات العربي  اإلفريقي لثره علأ اأي ، التغلغ  الغربي في إفريقيا و الطر  سمرا -4

 .72السوري ، ص ومي في الاميوري  العربي  ق، مال  ف لي  ت در عن مرنو الم5999 ي  
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مثرر  بريطانيررا وفرنسررا منررص أخررر القرررن الثررامن عطررر فرري  1ورا  البحررار، ترردعم ننوصىررا الرردولي
وفرري تقسرريم أرابرري الدولرر  العثمانيرر  بررين  ،وفرري البحررر المتوسررط 2مسررتعمرات أرابرري اديرردة

خيرة نان ليرا األن ىصه الترا ألناا وربي  فالاواضر مثال، نانت محط تنافج بين فرنسا و و  األالد
حررتال  مررن الاواضررر ومررن ثررم سررارعت فرنسررا النطررالل يررد االننرروص فرري ترنيررا وم ررر، ونانررت تر 

ميررر  اعلتيرررا نقطررر  أطمررراع مرررن ربررر  يرررا أىعنمرررا أن م رررر نررران لمور 3م5832الاواضرررر سرررن  
إبرراف  إلررأ  4سررتعمار اإلناليرروي و خا رر  فرري حرروض النيرر  لمالررو مررن أىميرر  إسررتراتياي اال
إفريقيرا  مرينتين ببقي  أنحا  العالم والطرل البحري  عبرمورح القارة اإلفريقي  يربط إفريقيا واألال

أ رربحت مطروررر  ومعلومرر  لرردى األوربيررين الررصين أ رربحت ليررم مسررتعمرات وتاررارة فرري الينررد 
اررا  نرران علررييم السرريطرة علررأ الطرررل الترري ر فلنرري تسررتمر تاررارتيم فرري تلررد األ 5وطرررل أسرريا

 6حمر وطريل غرب إفريقيا وانوب إفريقيا.تؤدي إلأ ىصه المناطل مث  طريل البحر األ
 : نمو الرو  القومية:1-4

الناعلرر  فرري السياسررات الدوليرر ،  مررن بررين أىررم العوامرر  Nationalismeتعررد القوميرر    
ونانرت تلرد الردو  7ستعماري  الحديث  علأ إفريقيرارا في ظيور الموا  االيم  تأثاب  أنثر العو 

رياسا بالدو  األخرى، وللحناظ علأ بقا  الردو   ،8ومي  فرنسا وبريطانياقالتي حرنتيا الروح ال
الدو  نان لوم علييا التوسح خارج حدودىا فيما أ بح يسرمأ بالمارا  الحيروي، ونتيار  لنمرو 

                                                             
 .69المراح السابل، ص  عبد الحميد بطريل، -1
 .54ووي، المراح السابل، ص لقا محمد علي -2
 .565في   محمد موسأ، المراح السابل، ص  -3
 .535طوري الام ، المراح السابل، ص  -4
 .54ووي، المراح السابل، ص قمحمد علي ال -5
 .565ص   ،السابلفي   محمد موسأ، المراح  -6
 .45سماعي ، المراح السابل، ص إمحروج  حلمي-7
، م0252يل محسررن، دار اليررال ، بيررروت، نطرر :، تررر02و59ترراريخ العالرررات الدوليرر  فري القرررنين  ،ارر فرانسروا طررار  مو  -8

 .57ص 
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وة قررروح القوميرر  فرري أوروبررا ظيرررت وحرردات سياسرري  اديرردة مثرر  إيطاليررا وألمانيررا تتطلررح إلررأ ال
 1ىو طأن بريطانيا وفرنسا. والماد، مثلما
ببرررورة الحررل فرري الحيرراة والحريرر ،  2 اررون لررود نرررين أمثررا  نات المرتنرراع أ ررو اإن 
سرررتعمار، وأنرررو مرررن غيرررر يرررو االاالعررري  ت بررررورة عتبررراران إلرررأ يعين األوربيرررر بالمطررردفعرررت 

المعقو  أن تنام طعوب بلردان علرأ ننروو ال تعرر  نير  تسرتخرايا، وال نير  تسرتنيد منيرا، 
 مدن  منيا.تمقاب  حرمان الطعوب الم

طريررل  فقرردان بريطانيررا وفرنسررا لمسررتعمراتيا فرري العررالم الاديررد حرردا بيمررا إلررأ نيرر إن 
ت ارىا ناوبعد  م5875ومي  عام قستعما  وحدتيا الاستعماري، نما أن ألمانيا بعد التوسح اال

ري الخررررررروج إلررررررأ ميرررررردان المنافسرررررر  م، رأت مررررررن البرررررررو 5872النبيررررررر علررررررأ فرنسررررررا عررررررام 
3اني  غليروم الثراني مراإلمبراطرور األل ت ريحاتستعماري ، يتالأ صلد في اال

Guillumeيرث ح
عتمادىرررررررررررررررررررا علرررررررررررررررررررأ األمانيرررررررررررررررررررا مرىرررررررررررررررررررون بمررررررررررررررررررردى  يررررررررررررررررررررى أن مسرررررررررررررررررررتقب  نررررررررررررررررررران
4البحار

lavenirdelallemagneestsurlesmeres 
و   ياب أن يحظأ التوسح قن النرنسيين إلأ اليرت اديوفي ىصا السيال صىب أحد اال

القرومي، إنيرا مسرأل  حيراة أو مروت بالنسرب  لنرنسرا، ف مرا نان األو  في وعينا لمستعماري بااال
أن تسرررتولي علرررأ مسررراحات إفريقيررر  طاسرررع  أو ن رررير فررري مررردى القررررن أو القررررنين دولررر  مرررن 

 5. الدرا  الثاني 

                                                             
 .45المراح السابل، ص  إسماعي ، حلمي محروج -1
د نارم ينظرر: ضرو التقدمير ،ار آإناليوي عرر  بأفنراره التحررير  و  : فيلسو ( م5724-م5630) johnlockeو ، لجون  -2

 .498اللغ  واألعالم، المراح السابل، ص 
الحرررب  دخرر (، م5958 -م5888إمبراطررور المانيررا فيمررا بررين ) : ( م5945-م5859) Guillume II ليوه الثررانيغررا -3

عررالم، المراررح مناررد اللغرر   واألينظررر: م  5958  علررأ العررر  بعررد اليويمرر  فييررا عررامو م وتنررا5954العالميرر  االولررأ عررام 
 .393السابل، ص 

 .329المراح السابل، ص  تاريخ،اال  يحي،  -4
 .529ص  ،أحمد إبراىيم دياب، المراح السابل  -5
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  :صلرد حيرث  ررح رراضال نأبعرد  مر  إلرأ 1Gallienijoseph ب  صىب الانرا   غاليني اووي 
رت ادي  نعر  فقط أنيرا توارد أرراليم فري إفريقيرا البرد اال ننيم في المساض ال نحن العسنريون 

 2. لمان يحاولون أخصىا منا، لنننا نحاو  منعيمأن تنون من ن يبنا، ألن اإلناليو واأل
 : الكشوج الجغرافية:1-5

علأ تحرنيا بنا  علأ التقارير والمعلومات والدراسات، التي  بي و ور عتمدت الدو  األا
مر  تالمسرحيين الرصين واروا إفريقيرا، وعملروا علرأ محرو ال رورة القاالمبطررين تمت إمرا بواسرط  

سرررتباحوا إفريقيرررا فررري عمليرررات تارررارة الرريرررل فيمرررا برررين االتررري ترنتيرررا ب رررمات أاررردادىم الرررصين 
 3القرنين  الخامج عطر  والسادج عطر .

مرحلر  النطرو  الاغرافير  العظمرأ إلفريقيرا عنرد إنطرا  الامعير  اإلفريقير  فري  اودادت
والتررري نررران ليرررا النبررر  النبيرررر فررري تنظررريم عمليرررات  Africon Assouationم 5788لنررردن 

 4النطو  الاغرافي  إلفريقيا من حيث التخطيط وتموي  نثير من المستنطنين.
بير  علرأ و لتنرافج الردو  األور ا وديراداو  مارسرتعن حرن  النطو  الاغرافي  نطأة االورد نت  ع

نلمررر  العالميررر  مرادفررر  للغربيررر ، فالعرررالم ىرررو الغررررب منرررص أن وأ ررربحت 5السررريطرة فررري إفريقيرررا
 6عليو أوروبا بحرن  النطو .ت سيطر 

 
 

                                                             
برراريج، سرراىم فررري خرردم فرري برررالد السررودان )مررالي( حررانم :( م5956-م5849، ) joseph Gallieniغررالني جوزيررج -1

 ، ينظر: م5956حتأ  م5955معرن  المارن، وووير حربي  من 
Le petit larousse 2003, distributurexctusit ,au ca nada montrèal, Quèbec, hach ette Edition, 2009p1357. 

2
-- chri.stopherAndreuilecolonialismefrancaisen.Afriuve, LAfriquenoire, depui la confèrence, de barlin, centre 

des hautes. Sur. LA frique, et LAsie, Moderne (cheam) paris 1985 p111. 
 .45السابل، ص المراح  اليام محمد علي صىني،  -3
 .59بو عيان ، المراح السابل، ص أفتحي محمد  -4
 .44،ص م0220 ،الطباع   والنطر، دار الوفا  لدنيا 5علي تسن، تاريخ أوربا الحديث والمعا ر، طغلي فر  -5
، ص ELGA،5999ع ررر النيبرر ، منطررورات  إبررراىيم، محابرررات فرري ترراريخ أوربررا الحررديث غنرريعبررد العويررو عبررد ال -6

576. 
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 ستعمار.ل  : المستعمرات السكنية كدافع1-6
طرغلت أصىران األوربيرين  1نقالب ال ناعي والتقدم العلمري الرصي طريدتو أوروبرا بعد اال

ن ىاررة ىرؤال  السرنان ألسرتراليا وغيرىرا مرن  ،2دياد السرنان خا ر  فرنسرا وألمانيراو ابمطنل   واا
  مرررا ترترررب علييرررا خسرررارة أبناضيرررا  رررليطرررن  حرررديثا تنتيررري بقطرررح  رررلتيا بررراألم األتالررردو  المن

ب رسررراليم إلرررأ ماري  فررري التوسرررح فر ررر  للخرررالص سرررتعلرررصا واررردت ىرررصه الررردو  اال 3سرررتمراراب
سرتغاللي  بغرررض اإلرامر  الداضمرر  والمسرتعمرات اال ونانرت علرأ نرروعين بغررض 4،المسرتعمرات

ولصلد نان القرن التاسح عطرر وخا ر  الن ر  الثراني منرو رمر  5الح و  علأ المواد الخام،
تلرد السياسر  علرأ حسراب مسرتعمرات  تطبيرلمرن وربي  إلأ إفريقيا لترتمنن موا  اليارات األ

 6.عين ب
 دعوة إلى نشر الحضارة.ال: 1-7

 رت بأنيرا تسريطر علرأ البلردانددعت دو  أوروبا أن ليا رسال  حبراري  وثقافير ، وطرا
وصلررد ،نحررو العررالم نبيلرر  تؤدييررا  8سررتخدام أسرراليب إنسرراني اوصلررد ب 7م،دلنطررر الحبررارة والتقرر

المختلنر  والبرعين  ريرل فري إفريقيرا، ورفرح مسرتوى الطرعوب ر بالقبا  علرأ العبودير  وتارارة ال
 9و حيا.ا ثقافي

                                                             
 .45ي محروج إسماعي ، المراح السابل، ص ملح -1
 .563في   محمد موسأ، المراح السابل، ص  -2
راسرات د،  المالرد الثقرافي، معيرد البحروث والمن تاريخ رارة اإلفريقير  لمحات اإلفريقي الموسوع  راب محمد عبد الحليم،  -3

 .335، ص م5997اإلفريقي ، القاىرة، 
 .350ص ،ي، المراح السابل نعنعي عبد العويو سليمان نوار، عبد المايد -4
 .563في   محمد موسأ، المراح السابل، ص -5
 .538المراح السابل، ص  الام ،طوري  -6
، م0229 رراضر، بال ، دارم02إلررأ مطلررح القرررن م  56برروعويو، ترراريخ إفريقيررا الغربيرر  اإلسررالمي  مررن مطلررح القرررن  يحرري -7

 .53ص 
 .329ي  إلأ الحرب العالمي  الثاني ، دار النيب  العربي ، ص سي، تاريخ أوربا من الثورة النرنعسليمان نوار نعين  -8
 .599علي الياطمي، المراح السابل، ص ياد إ  -9
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ولقررد تحمررج ليررصه الننرررة نبررار الساسرر  األوربيررين مررنيم وويررر المسررتعمرات البريطرراني 
، ا، والررصي يرررى أنررو مررن وااررب اإلناليررو أن يقومرررو joseph chamberlainاوويرر  تطررمبرلين

إن  : أمام البرلمان النرنسي را  ما يلري  لاو  فيري وفي نلم   1بدورىم الحباري في إفريقيا
وىرصا معنراه أنيرم ال يرررون إلرأ مسرتوى  عالن حقول اإلنسان لم يدون أا  األفارر  السودإإن 
ولرأ التري يرام األررا :  منرص األما عنرد تاراهال، فري ىرصا  يرونيمو  نمرا صىرب الانررا    ،نساني اإل
سرود، حيرث ال  علرأ الارنج  األتعسرمبرادئ االين وبعنا نحن األوربيرين ا فييا باإلفريقيينلتقإ

 نقرالببعرد اال م59وم 58بقت ساضدة طيلر  القررنين  ىصه النظرة 2 أخبعنا اإلفريقيين للعبودي 
واررود للحبررارة فييررا ورسررخ فرري  الرريررل، وأن ال لتاررارة  عتبررار إفريقيررا خوانرراام تررال ررناعي، و 
 3يعتيا.طبمنحط  بربي أن إفريقيا و العق  األ

بررا و سررتعمار الحررديث والترري حنرروت دو  أور االىررصه أىررم الرردوافح الترري أدت إلررأ  ونانررت
سررتعمار وأدت إلررأ سررقوط معظررم دو  أسرريا وأفريقيررا تحررت سرريطرتيا مرردة طويلرر  مررن علررأ اال

والرت تتخربط فييرا اؤج والطرقا ، ونر  ىرصه المطران  التري ملبرالومن حيث نت  عنيا التخلر  وا
 إلأ األن.

 نعقاد المؤتمر.ال يقب عمى إفريقيا  روبياأل التسابق -2
 :ه1878ول مؤتمر برلين األ -1
بدايررر  التنالرررب والتررردافح األوربررري نحرررو القرررارة  م5878رتررررح بعرررض المؤرخرررون برررأن عرررام ا
ىامررررر ، مرررررن خرررررال  تواييرررررو للنطررررراط  اض نترررررم  5878فريقيررررر ، أيرررررن أفررررررو مرررررؤتمر بررررررلين اإل
وربيرر  عنرده الردو  األواألسريوي ، وىرو التراريخ الرصي بردأت  سرتعماري نحرو القرارتين اإلفريقير اال

                                                             
 .445اال  يحي، تاريخ، المراح السابل، ص  -1

2
- Renèdumont, 1afrique noire est mal prtie , Edition du seuil, collection esprit, frontière ouverte, paris,vi , 

1962,p24. 
 .524ص  ،، نطر وتوويح دار الثقاف  لبنان، ]د ت[أحمد محمداما  : ربوا  اديدة، تأإفريقيا تحت  ،نو دسيباو  داف -3

524. 
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سرمارد أن تنرون بررلين ب، وعررض 2اإلمبريالير  1تاراه نحرو الخرارج والرصي سرمي بع ررفي اال
اويلير   53اروان إلرأ  55في النترة الممتدة ما بين  3اتمح المؤتمروناللمؤتمر وبالنع  مقر 
وىررري، الدولررر  العثمانيررر ، بريطانيرررا، فرنسرررا، فيرررو سررربح دو  أوروبيررر  نبررررى ت وطرررارن 4م5878

اتمررراع فررري بررررلين االن لقبرررو  الررردو  النبررررى انرررو  5المارررر،و  روسررريا، ألمانيرررا، إيطاليرررا، النمسرررا
بررمنيا بررالمرنو السياسرري الممترراو الررصي أ رربحت ألمانيررا تطررغلو فرري السرراح  الدوليرر ،  فرراعتراا
علرأ سرمارد ال روت األبنر  ل سمارد علأ ن  راا  السياس  المعا رين لو، حيرثبتنول وب

سررمارد فرري عقررد المررؤتمر ترمرري إلررأ إيارراد تنررافج بونانررت سياسرر  6و  فرري المررؤتمروالرررأي األ
 .دولي خارج أوروبا

وصلرد  7أوروبرا رراب روسرين مرن دخرو  الحررب وتنون ألمانيا بعيدة عنرو، حيرث نانرت دو 
تمننيرا مرن الو رو  إلرأ الميراه الدافضر  ونرصا  من خال  محاول  روسيا تحقيل مناسب إرليمير 

 السيطرة علأ او  من البلقان ومحاول  بريطانيا الحناظ علأ الوبح القاضم الصي يخدم 
 
 
 

                                                             
دمت و  وبعرردىا اسررتخون األيلبمبراطوريرر  نرراإن ررار أم، إلطررارة 5832مرررة فرري فرنسررا عررام اسررتخدمت ألو   : اإلمبرياليررة -1

دوراضيلي  ياس سل بحت تستخدم أ، و م5872ستعماري  لنابليون الثالث، وانتقلت لبريطانيا عام  إلطارة انتقادات التوسعات اال
 محررب  ، نررصير ينظررر وب األانبيرر ، خا رر  فيمررا ورا  البحررار،طرعإلطررارة السياسرر  التوسررعي  علررأ ال التوسرعي  وبعرردىا اسررتقرت

 .39ي، المراح السابل، ص تماو اهلل الا
  خ العالررررات الدوليررر  فررري الع رررر الحرررديث، دار المعرفررريعمرررر عبرررد العويرررو عمرررر، امرررا  محمرررود حارررر،  رررور مرررن ترررار  -2

 .90، ص م0229الاامعي ، 
 .445، ص م0253، ضجاننقالب علأ الخالر ، دار  النلأ االإن من ريام الدول  يالعثمانيج طقو  ،محمد سيي  -3
 .44بواىن، المراح السابل، ص أدر البي -4
 .445السابل، ص  المراح ،محمد سيي  -5
، القررراىرة ، ري   ررر، منتبررر  األنالرررو الم0تررررى علييرررا، جنالدولررر  العثمانيررر  دولررر  إسرررالمي  م ،اوينعبرررد العويرررو محمرررد الطررر -6

 .334ص ،  0224
 .44ألبير أدبواىن، المراح السابل، ص  - 7
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  نطبا   بعدما ىددت بريطانيا خ1العالرات األوربي ، ومأدى إلأ تأم الحيا وىو الصي 
 2تيا في مؤتمر دولي.اعحرب علأ روسيا أن لم توافل علأ مرا

ا برصلد عرمتب يم أمرالد الدولر  العثمانير سسمارد للحناظ علأ تنورو في أوروبا تقبولقد رأى 
 تريطانيررا بالسرريطرة علررأ م ررر، نمررا تسررتطيح فرنسررا إصا تناسرربلسياسرر  التعررويض ورررد سررمح 

علررأ ارد مبتررونج، وىنررصا عمرر  بسرر المنقررودتينالررواليتين  ضتسررتعي واللررورين لررواجمسررأل  األ
نبارىا إلفريقيا حناظا علأ السرالم فري أوروبرا والوبرح الردولي أرى بتوايو تربي  الدو  النب
عن مؤتمر برلين عدة ررارات من بينيا ظيور دو  اديدة علأ نت   ولقد  3المتنول في ألمانيا

رتر  نر  حرنر   حساب الدول  العثماني ، لتسا  ىصه النترة نمو ننوص القنا   الصي عم  علأ
وىنررصا فرر ن مررؤتمر  4ي فرري الدولرر  العثمانيرر ،عاتمرراعي، وتطرررياو  رت ررادياإ ررالح سياسرري و 

ىور اإلمبراطوريررر  العثمانيررر  التررري أرغمرررت علرررأ التنررراو  علرررأ دبررررلين مرررن المعرررالم البررراروة لتررر
رتناضرو مرن أرابرييا ارتنرا  مرا يمنرن احيث سرعت نر  دولر  إلرأ  5مالنياأمساحات واسع  من 

فرنسررا فرري ىررصا المررؤتمر علررأ تثبيررت وبررعيتيا  ورررد ناحررت  6مريرر آبوسرريل  طرررين  أو بوسرريل  ت
في األخير  توي  صلد، وخراسفي البحر المتوسط ودخلت في مساومات مح بريطانيا ألا  ت

ولم يعاربيا سروى إيطاليرا  نااح سياسي يقوم علأ إعطاضيا تونج نيدي  ثمين بمن المؤتمر 
 7عنيا، ألنيا األررب من الناحي  الاغرافي . الالتي أرادت لعب الدور بد

 
                                                             

1 -http://www.onefd.edu.dz. 
 .86، ص م0228 ، امد للنطر والتوويح، األردنح، دار ال5تاريخ الدول  العثماني ، ط ،ميمون  حموة المن ور -2
 .022عمر عبد العويو عمر، المراح السابل، ص  -3
، ص 0227ولررأ، دار الوفررا ، اإلسرررنندري ، ، أوروبررا مررن الثررورة النرنسرري  فرري الحرررب العالميرر  األىريرردي  ررالح أحمررد  -4

070. 
، ص 0254يبيررا، دار الررتعلم الاررامعي، ل، ين، سررالطين الدولرر  العثمانيرر  عوامرر  النيرروض واسررباب السررقوط نإبررراىيم حسرر -5

395. 
 .445، المراح السابل، ص  محمد سيي  طقو  -6
 .64، ص 5999 العالمي ،د، ر   وتاريخ الحبارات العربي  بين األمج واليوم، دار يعاط  ع -7
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 نعقاد المؤتمر.ا وربية في إفريقيا قبلالدول األ ط نشا-2
 : ألمانيا:2-1

وربرري، وعمرر  التنررول األلمرراني فرري برررلين األولررأ علررأ السررالم األلقررد حافظررت معاىرردة 
رت رادي  فري سياس  اإلمبريالي  السياسي  واال أوروبا علأ توايو ن ر الدو  النبر، إلأ إتباع

فنران ىرصا المرؤتمر بمثابر   1إفريقيا وأسيا، علأ  حساب الطعوب اإلفريقي  والعربي  اإلسالمي ،
 2ستعمار إفريقيا.اإطارة المرور نحو التحرد إلأ 

ولري خرارج أوروبرا تنرون دياراد تنرافج أوروبري و إلرأ إمارد ترمري بسرفقد نانت سياسر  
ارد منانررا ليررا برمن الرردو  األوروبيرر  تفبرردأت القرروى الاديردة فرري التحرررد ل 3بعيرردة عنرو ألمانيرا

 روات فري ألمانيرا منادير  بالمسرتعمرات، لرم ينرن بسرمارد متحمسرا األخرى، فحينمرا تعالرت األ
ايود طعبو فري الميرادين الخاراير  والمق رود  تيتليصه األفنار ألنو واد من الحنم  عدم تط

 4ىنا خارج أوروبا ب  البقا  داخ  أوروبا وصلد لعدة أسباب:
 لمانير  داخر  ألمانيررا تحسربا ألي طرارئ وخ و ررا يتطلرب األمرر بقرا  القرروى الطراب  األ

 من النرنسيين الصين يتطلعون للثأر من ألمانيا.
 ال توا  روي  تطن  تيديدا داضم أللمانيا. واللورين لواجأن فرنسا رغم خسارتيا األ 
  رغبررر  بسرررمارد العارمررر  برررأن تبقرررأ ألمانيرررا أرررروى فررري أوروبرررا وال ينافسررريا أحرررد فررري ىرررصه
مران لتأسريج لستااب  لندا ات الرحال  والتاار ورارا  ال رناع  األومن  صلد رفض اال5القوة،

 6مستعمرات ألماني  فيما ورا  البحار.

                                                             
 .070تاريخ، المراح السابل، ص ، يدير  الح أحمد ى -1
 .554المراح السابل، ص  ،محمد علي القووي -2
 .535المراح السابل ص  ،في   محمد موسأ  -3
أحمررد نايررب وىاطررم وديررح ال ررنح، دار المعررار ، القرراىرة،  :ترراريخ أوريررا فرري الع ررر الحررديث، تررر ،ىربرررت فيطررر، ألبرررت -4

 .385، ص 5984
 .425ص  ننسو، -5
 .95المراح السابل، ص  ،حلمي محروج إسماعي  -6
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تااريررر  فررري المررردن التااريررر  الطرررمالي  لخلرررل الطلرررب الطرررعبي ر لاماعرررات مرررفتررررد األ
للح ررو  علررأ مسررتعمرات وناحررت تلررد الاماعررات نااحررا برراىرا لدرارر  أن بسررمارد رررد غيررر 

ريقير  فري بررلين، ونران ليرا فمانير  للدراسرات اإللاأل تأسست الامعير  م5878فني عام  1،ضوأرا
بتردا  مرن عرام اوفي ساح  طرل إفريقيا، و  ونابارنطاط نطني في القارة اإلفريقي  والسيما في 

 2ستعمار في فرانننورت.لماني  لالأسست ألمانيا الامعي  األ م5885
ر ألمانيررا وأبررحأ يطلررل علييررا إسررم ي ررعررا تحررت حمايرر  ريفأ رربحت ىررصه األارروا  ام

 3طرل إفريقيا األلماني .
ام طمررروح األلمررران فريقيررر  إلرررأ الحلرررم والمارررا  الحيررروي الخ رررب أمرررلقرررارة اإلافتحولرررت 

خ و ا بعد أن عاد الرحال  المنتطنون ونطروا رحالتيم في مالدات بخم  نطرنت النثيرر 
التحررد السرريح ألخرص ن ريبيا مرن ىرصه  من ننوو القرارة ومواردىرا ولرم ينرن أمرام ألمانيرا سروى 

ورررد أثررار  5لمرران لسررواح  إفريقيررا،نرردفح الرأسررماليون األفا4المرروارد الميمرر  لل ررناعات األلمانيرر ،
بريطانيرا وألمانيرا،  موبوع التاار األلماني الصي نان يعم  في منطق  )ناميبيرا( الخرال  برين

اسر  عنردما أعلرن يفعلير  لتننيرص ىرصه الس تخص بسمارد خطرواتاحيث أن بريطانيا يدىا علييا، ف
 لمانير  وفري ننرج الوررت عررض وويررأن منطق  انوب غرب إفريقيا بأنمليا تحت الحماي  األ
تااه الطعوب المختلنر  وعلييرا إرسرا  ا6،المستعمرات النرنسي  رغبتو في التعاون بد بريطانيا
بلرررغ غررررور بعرررض النتررراب برررأن رأوا برررأن و البعثرررات لحمررر  الحبرررارة ونطرررر الررردين المسررريحي 

بريطانيررا أعظررم دو  العررالم، وىرري مييررأة بحنررم طبيعتيررا لحنررم غيرىررا مررن الطررعوب والسرريطرة 

                                                             
، 0225علررأ للثقافرر ، القرراىرة، فريررد اررورج،  المالررج األ :، تررر5822إفريقيررا منررص عررام  ،ني أتمررورطررو أن ،أولينررر رونالرردو -1

 .552ص 
 .46، ص 0229، ي  قيا الحديث، منتب  األنالو الم ر بحوث ودراسات وثاضقي  في تاريخ إفري ،إليام محمد علي صىني -2
 .96المراح السابل، ص   ،محمد نما  الدسوري -3

4
- tull G.and.p.bulwer, Britain and worldint he20centry: (London : 1971)p5. 

 .40ص  ،المراح السابل ، امال هللا عبد الروال عبد اهلل إبراىيم، طوري عطا -5
 .555المراح السابل، ص  ،محمد علي القووي -6
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انظر الملحل ررم 1ي  تحتنظ بالطعوب الخابع  ليا دون روة أو عن .علييم، وىي تعر  ن
(5) 

 يطانيا:ر ب-2
الررصي نرران  2سررتعماري فرري بريطانيررا علررأ يررد  دوراضيلرري لقررد ظيرررت حرنرر  التوسررح اال

تااىررررررات المعاديرررررر  ونرررررران يعررررررارض اال م5882إلررررررأ م  5784رضيسررررررا للرررررروورا  مررررررن عررررررام 
نين طر، فأرسرررلت أعرررداد نبيررررة مرررن المسرررتو سرررتعمادخلرررت بقررروة مارررا  االوالتررري  3سرررتعمار،لال

بسررربب م  5880حررتال  البريطررراني عرررام إلرررأ إفريقيرررا ومررن صلرررد خبرررعت م رررر لال4اإلناليررو
بطرت عندىا إلأ بيح أسيم الدو  الم ري  في رنراة ااألوم  المالي  للحنوم  الم ري  التي 

 6دنأ.ند والطرل األفأ بحت تتحنم في التاارة الدولي  المتاي  نحو الي5،السويج اإلناليو
 6دنأ.األ

فبريطانيررا نطررطت فررري سرريطرتيا علررأ إفريقيرررا لتنررتح لننسرريا الطريرررل مررن القررراىرة  إذن:
 .8انوبا 7طماال إلأ الناب

 فرنسا:: 2-3
أمرررا فرنسرررا فقرررد تولررردت  فييرررا روح القوميررر  إثرررر ىويمتيرررا أمرررام ألمانيرررا، ويعتبرررر ع رررر 

سرتعماري  فبعرد تورنيرا عرن التوسرح عرادت فرنسرا ن أوىأ ع ور فرنسرا االالاميوري  الثالث  م
                                                             

 .46إليام محمد علي صىني، المراح السابل، ص -1
سياسررري ورضررريج اناليررروي أ ررربح رضررريج لحررروب المحرررافظين وترررولأ رضاسررر   :( م م5886-م5824) ،امينيررريمررري بنئدزرا  -2

رؤو  :ظررني ،نان عن ريا ونودي في عيده بالملن  فينتوريا إمبراطورة علأ اليند م5882-م5874الووارة اإلناليوي   بين 
 .376سالم  موسأ، المراح السابل، ص

 .35المراح السابل، ص  إسماعي ،حلمي محروج  -3
 .340المراح السابل، ص  ،عبد النافي  طو   -4
 .58، صالمراح السابلمحمد مراد،  -5
 .340ص السابل ، المراح  ، طو  عبد النافي -6
إرلرريم فرري انرروب إفريقيررا الانوبيرر  راعدتررو نرراب ترراون عا ررم  إفريقيررا الانوبيرر  علررأ األطلسرري ررررب رأج الراررا   :الكررا  -7

 .446المناد في اللغ  واالعالم، المراح السابل، ص :ينظر ،ال الح
 .557المراح السابل، ص  ،فرغلي علي تسن -8
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سررتعماري ، مررح ررروة تويرردىا الرغبرر  فرري التعررويض عررن فقرردانيا الإلررأ السياسرر  ام  5879عررام 
وورا  الرصي ترولأ الحنرم فري أواخرر القررن الرإص أعطرأ  ارو  فيرري  رضريج  1واللرورين، لألواج

 2الاديدة. التاسح عطر، الدفع  األولأ لبنا  اإلمبراطوري  النرنسي 
عتبررر  اررو  فيررري  رضرريج وورا  فرنسررا أن التخلرري عررن التوسررح خررارج أوروبررا ىررو أورررد 

  رت راديين النرنسريين رراضال:لعظمأ وفي ىصا المعنأ نتب أحرد االالتناو  عن مستوى الدو  ا
أو مروت  ستعماري المنان األو  في وعينا القومي إنيا مسأل  حيراةينبغي أن يحت  التوسح اال

 3. ب  لنرنسابالنس
يتيا علرررأ الررربالد احرررتال  ترررونج وسرررارعت لنررررض و رررفتوايرررت الايرررو  النرنسررري  ال

 4م5885عام
ألمانيرا فري صلرد، نمرا ا حتالليا الاواضر ورد أيدتيامنص ، عتبرت تونج امتداد طبيعيا ليااحيث 

سرتعادة ننوصىرا فري السرنغا  أيرن دعمرت واودىرا ىنراد ووبرعت انططت فرنسا بعرد صلرد فري 
 5نحو التحرد إلأ النيار.  تيدخط  

 إيطاليا:: 2-4
سرررتعمار مترررأخرة نرررصلد مثررر  ألمانيرررا ولرررننج األسرررباب، ونررران دخلرررت إيطاليرررا ميررردان اال

حيا  اإلمبراطوري  الرومانير  القديمر  ليرا  غيرر أنيرا لرم تنرن 6ساستيا طديدي الرغب  في بعثا واا
طررترى أحررد التاررار اسررتعماري حينمررا أت إيطاليررا ننوصىررا االالقرروة النافيرر  لتحقيررل صلررد ورررد بررد

حمررر، فبسررطت الحنومرر  اإليطاليرر  حمايتيررا اإليطرراليين مينررا   أسرراب  علررأ سرراح  البحررر األ

                                                             
 .52المراح السابل، ص  ،إليام محمد علي صىني -1
 .35المراح السابل، ص  ،حلمي محروج إسماعي  -2
 .40-45ص ،ننسو -3
 .65المراح السابل، ص ،فرانسوا طار  موا  -4
 .034المراح السابل، ص ،دسوريناىد إبراىيم  -5
 .75المراح السابل، ص ،يحي بوعويو -6
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في أو  األمر إلأ طرما  إفريقيرا وخا ر   تايت أنظار إيطالياا، ثم 1علأ بقي  أاوا  الساح 
 2ط الخطط اإليطالي م أحب5885حتال  فرنسا لتونج عام اتونج القريب  من سواحليا إال أن 

 لمساعدة بريطانيا لقمح الثورةم  5880ورد وايت التطورات السياسي  إيطاليا في اويلي  عام 
وبعرد أن رأت إيطاليرا ت رميم فرنسرا علرأ أن تنرون ترونج مرن  3لعرابي ، بقيادة أحمرد عرابري،ا

إرلرريم  لعرردم ررردرتيا علررأ نسررب،لتعررويض ل سررتحواص علررأ طرررابلجن رريبيا، وايررت أنظارىررا لال
ت فرري البلقرران اد الثررورامررخب  نطررغاليااو سررتغلت إيطاليررا بررع  الدولرر  العثمانيرر  اورررد  4تررونج

 5حتالليا ليبيا.اواليمن لتننيص خط  
 بمجيكا: 2-5

 وليرستعمار متأخرة إال أن الدور الصي رام بو صلرد بلاينرا  يدان االنا مرغم دخو  بلاي
بولرد  المارا  الخ رب فري  نان خطيرا في القرارة اإلفريقير ، فقرد وارد الملرد  ليرو 6بولد الثاني 

فيررررو الميررردان الرررصي حقرررل   القرررارة اإلفريقيررر  إلطرررباع ىوايترررو فررري المغرررامرات ونانرررت  النونغرررو
نانرت سرببا فري  ننطنت مطامح بلاينا فري النونغرو، والتريام  5882، حيث أنو منص 7أحالمو
 .8نظار إلأ إفريقيا الوسطأ األ توايو

 

                                                             
 .055المراح السابل، ص ،إياد علي الياطمي-1
 .85المراح السابل، ص ،ي اعنر عباج حميد2
م ووير للحربي  5885عسنري وسياسي م ري توعم ع يان البباط الم ريين عام  م:(5925-5845) أحمد عرابي -3
سرابل، ص المرارح الرؤو   سرالم ،  :ىوم ايطو في الت  النبير دخر  علرأ إثرىرا اإلناليرو إلرأ القراىرة، ينظرر م5880في 
674 . 

فري  رسرال  مقدمر  لنير  طريادة المااسرتيرمال  المنار وربايا المغرب العربي، المسأل  الطرابلسري  نموصارا،  ،سميرة لحمر-4
 . 69، ص 0224، 0223اواضر، التاريخ الحديث والمعا ر، اامع  بووريع ، ال

 .88المراح السابل ص ،ىاعنر عباج حميد-5
واعلو مورع  خا   بو ينظر: رؤو  م  5885ستعمر النونغو منص املد بلاينا  :(م5929-5865) ،بولد الثاني ليو -6

 .958رؤو  سالم  موسأ، المراح السابل، ص
 .35،30المراح السابل، ص ،ي الام ، عبد اهلل إبراىيمرطو  -7

8
- Claude Roosens les Relations internationales de  1815ANosjour :Bruylant-academia-Belgique.2001.p169. 
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1بولرررد رحلررر   الرحالررر  سرررتانلي وطرررد أنظرررار الملرررد ليرررو
stanly  م  5877-م5874برررين عرررامي

رراليم بيرد  نطر  األ م5876إلأ عقرد مرؤتمر دولري  برونسر   عرام  النط  إفريقيا لصلد دع
دخرررا   ونرررمالوارعررر  فررري رلرررب إفريقيرررا و  رررررر المرررؤتمر ترررألي  الييضررر  الدوليررر  لنطررر  إفريقيرررا واا

 2الحبارة بيا.
و الييضرر  الدوليرر  تررتحنم فرري   stanlyولررد ومسرراعده سررتانلي ب حيررث أ رربح الملررد ليررو

 3.م5878ط للننغو منص سالحوض األو 
ص إلرام  منطقر  ننرو  4de braza،وااي  بقيادة دي بر مونتيا  لصلد أرسلت فرنسا بعث  عل

عرردة مررح الوعمررا  اإلفررريقيين فرري الطرراط   اتتناريرراص فرنسرري ىنرراد، حيررث عقررد دي بررراوا ننررو 
رتي النونغرررو مسررراج لمسرررتع، وبرررصلد وبرررعت حارررر األم5880الطرررمالي لنيرررر النونغرررو عرررام 

، 5تناريرر  مماثلرر  مررح القباضرر ا بولررد ن اانررب الملررد ليررو، ورررد عقررد الرحالرر  سررتانلي مرروالغررابون
لرررصي أوعررر  بريطانيرررا والتررري م ا65882ونارررح سرررتانلي فررري تأسررريج أو  محطررر  علرررأ النونغرررو 
في غررب إفريقيرا، وسراىمت ألمانيرا بويرادة سارعت لامح المعلومات عن المخططات النرنسي  

حتال  م رر فرري مقابر  عبررويتيا فرري اوبريطانيررا، عنردما رحبررت ألمانيرا بررفرنسرا ن ال رراع برري
ونتيا  لصلد حدث  رراع وتنرافج حرو   حروض النونغرو  وتخرو  بريطانيرا   7 ندول الدين،
ستيال  علأ ىرصا لبرتغا  في االعترافيا بأحقي  اابولد  في المنطق  فسارعت إلأ  يولمن ننوص  

                                                             
المنارد  :راضرد إناليروي توغر  فري مااىر  إفريقيرا وانتطر  نيرر النونغرو ينظرر : (م5924-5845) ستانمي هنرري مرورتن-1

 .096ص  ،المراح السابل ،في اللغ  و األعالم
 .096المراح السابل، ص  ،الام  طوري-2

3
-Claude ROOSENS. OP CIT.P169. 

مستنطررر  فرنسررري انتطررر  النونغرررو وأ ررربح حرررانم عليرررو مرررا برررين عرررامي : (5925-850) نبيرررار سرررافورنيل دي بررررازا -4
 .558رؤو  سالم  موسأ، المراح السابل ص  :ينظرم ( 5887-5897)
 .555المراح السابل، ص ،محمد علي القووي -5
 .077ص  ،المراح السابل ،طوري الام  -6
 .555، صالسابل المراح  ،محمد علي القووي -7
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لد  وحقو في حوض النونغو  وبين معررض و ب وربيين بين مؤيد لسياس   ليواإلرليم، فانقسم األ
 1طي للبرتغا  حقورا رديم  فيو.عت لسياس  بريطانيا التي

( تغيرا في مواوين القوى م5884-م5872ومن ىنا يتبين أن أوروبا طيدت في النترة )
اطقر  باأللمانير  النل  حداث خا   بعد أن توحدت دوليا المستقلمانيا لمسرح األأوصلد بدخو  

رت رراديا، ورررد أدى اوربيرر  عسررنريا و   األالرردو سررتطاعت  ألمانيررا أن تنررافج ابقيررادة بسررمارد و 
ونران صلرد وابرحا النسرل بعا  دور بريطانيا نعام  تواون فري إلماني  إلأ ظيور القوى األ

 م5878و  نعقاد مرؤتمر ميرم وىرو مرؤتمر بررلين األاسمارني ، و بمن خال  سياس  األخالل ال
ي خارج عتبر من المؤتمرات الميم  في ىصه النترة والصي يرمي إلأ إيااد تنافج أوروبأوالصي 

 أوروبا وتنون ألمانيا بعيدة عنو.
إلفريقيرا والتري  ورد طاعت حال  البع  التي طدتيا إفريقيا والسيما المناطل الطرمالي 

إلررأ ويررادة التنالررب ،الحنررم العثمرراني فرري ىررصه النترررة  إلررأ  العربرري وتخبررح الرروطن  اررو  مررن
ييا حيرث ناحرت الردو  برأراستعمار فري ار  اال نتطاراوربي علييا وأدى ىصا األخير إلأ األ
خيرر حمايرر  لم رالحيا، وصلررد بوبرح إفريقيررا تحرت التنرراوض بتنظريم صلررد سرتعماري  فرري األاال

 .م5884-م5884التنافج فييا من خال  عقد مؤتمر برلين 
 

                                                             
 .097ص ، المراح السابل  ،طوري الام  -1
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في منتصؼ الثمانينات مف القرف التاسع عشر أصبحت القارة األفريقيػ  لبػب المشػا ؿ 
أجػؿ السػيطرة و ػاف ل ػذا  العالمي  وذلػؾ مػف لػاؿ التنػافس الػذت عرفتػل الػروؿ األوروبيػ  مػف

التنػػػافس األثػػػر فػػػي تػػػوتر العالػػػات وزيػػػارة الصػػػراعات جػػػراي الت ػػػارب فػػػي التوج ػػػات وفػػػي 
ثر هذا الجو  بسمارؾ المستشار األلماني لعقر مؤتمر رولي تػوافقي وتمثػؿ فػي  ارعالمصالح وا 

ـ وذلػػػؾ مػػػف أجػػػؿ تلتيػػػؼ حػػػر التنػػػافس بػػػيف هػػػذ  الػػػروؿ 7::4-ـ6::4مػػػؤتمر بػػػرليف سػػػن  
األوروبي  ولر عرؼ مؤتمر برليف مجموعػ  مػف المحارثػات السػري  بػيف الػروؿ الراعيػ  والػروؿ 

عبػ  البنػور التػي سينالشػ ا المػؤتمر الػذت المرعوة ب رؼ جس النػبض ومعرفػ  مػرو موافقت ػا 
صػػػي     ػػػاف وراي عقػػػر  مجموعػػػ  مػػػف األسػػػباب جعبتػػػل  ػػػرورة فػػػي سياسػػػ  بسػػػمارؾ  يجػػػار

نت ت منالشاتل بجمب  مف النتػاج  والقػرارات  ػاف تطبيق ػا اتتاهمي  بيف الروؿ األوروبي  والذت 
 التعبي عب  ساح  إفريقيا.

 .رالمؤتم نعقادل : االظروف الممهدة 4
نجبتػػرا  ػػاف نتيجػػ  لسبسػػب  مػػف األحػػراث التػػي  إف سػوي الت ػػـ الػػذت حػػرث بػػيف ألمانيػػا وا 

لاصػ   1أرت إل  القطيع  بين ما و اف اللاؼ بيف الرولتيف لر برأ حوؿ منطق  إنجرا ب وينػا
بعػرما طببػت بعثػ  الػرايف التبشػيري  مػف الح ومػ  األلمانيػ  إف تطبػب مػف الح ومػ  البريطانيػػ  

إفريقيػػػا لتطبيػػػؽ النظػػاـ وحمايػػػ  الرعايػػا األلمػػػاف والمبشػػػريف  منطقػػ  جنػػػوب  ػػرب التػػرلؿ فػػػي
 2والتجار ل ف الح وم  البريطاني  رف ت أت إجراي لبترلؿ.

ستعرارها لحماي  أرواح ابسمارؾ إل  الح وم  البريطاني  يستتسر عف مرو   ما أرسؿ
نػل فػي حالػ  رفػض بريطانيػا ل ػذ  الحمايػ  ف نػل  والمصالح األجنبي  فػي منطقػ   ػرب إفريقيػا وا 

                                       
الص رو تقع في إفريقيا الجنوبي  ال ربي  و ع عبـ ألمانيا عب  ساحب ا مف طرؼ تاجر ألماني  أو إنجرو >أنجرا بكوينا -1

 يرع  ) لورريتز( و انت محؿ اللاؼ بيف ألمانيا وبريطانيا لبؿ المؤتمر. 
 .74عبر الرزاؽ عبر اهلل إبراهيـ، شولي الجمؿ، رراسات، المرجع السابؽ، ص -2
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هتمػػاـ مػػف ايحػػتتظ لنتسػػل بحػػؽ و ػػع ا تحػػت الحمايػػ  األلمانيػػ ، ول ػػف المو ػػوع لػػـ يحظػػ  ب
 1المسؤوليف البريطانييف ولـ ترر بريطانيا إال بعر ست  أش ر.

لطػػوات فعبيػػ  لتنتيػػذ هػػذ  السياسػػ  عنػػرما أعبػػف أف منطقػػ  جنػػوب  ػػرب تلػػذ بسػػمارؾ احيػث 
و اف لرار بسمارؾ بال ـ متاجػأة لبح ومػ  البريطانيػ   2إفريقيا بأ مب ا تحت الحماي  األلماني 

حيث لـ يتولػع أحػر أف بسػمارؾ يريػر بسػط السػيارة األلمانيػ  عبػ  المنطقػ  و ػاف لػرار إعػاف 
 3با في توتر العالات.ـ سب 6::4أفريؿ  46الحماي  

ولػػر أ ػػرت بريطانيػػا بػػرورها عبػػ  مصػػالح ا فػػي المنطقػػ  وأن ػػا تحػػت النتػػوذ البريطػػاني 
ف  ػب بسػمارؾ مػف هػذا العمػؿ وأرسػؿ لسػتير األلمػاني ببنػرف فػي , 4ف مت ال اب ليتشوالنر

أعقبػل  حتجػاجبمػا ألػرمت عبيػل بريطانيػا وهػذا االعتػراؼ ـ، يتيػر رف ػل لا6::4جويبي   46
مسػػػتعمرة ال ػػػاب فػػػي حػػػرور 5عػػػاف الحمايػػػ  عبػػػ  الشػػػريط السػػػاحبي ألنجراب وينػػػا مػػػف حػػػرورإ

وظ ر هذا وا ػحا 6،البرت الي  في أن وال وأرت هذ  السياس  األلماني  لزيارة التقارب مع فرنسا
أثنػػػاي منالشػػػ  الميزانيػػػ  7ـ عنػػػرما إنحػػػازت ألمانيػػػا لترنسػػػا6::4جػػػواف  :4فػػػي مػػػؤتمر لنػػػرف 
لاص  بريطانيا التػي  انػت  وبصت 8أل   انت تلص الروؿ األوروبي   ب ا المصري  وهي مس

 9. 4::4 انت تسيطر عب  مصر منذ عاـ 

                                       
 .74ـ، شولي الجمؿ، رراسات، المرجع السابؽ، ص عبر الرزاؽ عبر اهلل إبراهي -1
 .447محمر عبي القوزت، المرجع السابؽ، ص -2
 .74شولي الجمؿ، رراسات، المرجع السابؽ، ص  عبر الرزاؽ إبراهيـ،-3
الب   ،ينظر> لمنجر 88;4>  محمي  بريطاني  في جنوب افريقيا تسم  حاليا بتسوانا نالت استقال ا في عاـ لبيتشولند -4

 .494واالعاـ، المرجع السابؽ، ص 
 .74عبراهلل عبر الرزاؽ ابراهيـ ،شولي الجمؿ،  المرجع السابؽ، ص -5
 .75، ص نتسل -6
 .454فيصؿ محمر موس ، المرجع السابؽ، ص -7
 .75عبر اهلل عبر الرزاؽ ابراهيـ، شولي الجمؿ، المرجع السابؽ، ص -8
، م تب االنجبو 4، ط 4(، ج :4;1.4;:4العالات الرولي  السياسي  في العشريف)ررر سمعاف بطرس فرج اهلل،  -9

 .447، ص 96;4مصري ، 
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ولػـ ي تػؼ بسػػمارؾ مػف معار ػػتل لسياسػ  بريطانيػػا فػي مصػػر  فقػط بػػؿ إنت ػز فرصػػ  
ـ وأبػرو إسػتعرار  لبتعػاوف مػع فرنسػا 6::4فيتػرت  48عقر معاهػرة البريطانيػ  البرت اليػ  فػي 

مت لترح وزير لارجي  ألمانيا 6::4أوت  48رة، فبرأت المباحثات فيما بين ما في  ر المعاه
تتػاؽ فرنسػي ألمػاني بشػأف الق ػايا "ال ونت هانتز" عبػ  الجانػب الترنسػي  ػرورة التوصػؿ ال

 1فريقيا.إفي  رب 
نعقػػػار المػػػؤتمر بشػػػ ر تقريبػػػا ظ ػػػرت فػػػي األفػػػؽ بعػػػض اللافػػػات بػػػيف فرنسػػػا اولبػػػؿ 

فلشػػي بسػػمارؾ ولػػوع اللػػاؼ والمواج ػػ  بػػيف فرنسػػا  المسػػأل  المصػػري وبريطانيػػا بلصػػوص 
لتافػات رجيسػػي  بين مػا حػػوؿ المسػاجؿ المتعبقػػ  اوبريطانيػا ب ػذا اللصػػوص لاصػ  إف هنػػاؾ 

تصػػاؿ ببريطانيػػا ورعوت ػػا لبمػػؤتمر الب ػػرب إفريقيػػا فوجػػر بسػػمارؾ فػػي هػػذ  األثنػػاي  ػػرورة ا
طاع ا عب  أسس التي عب  أساس ا سيعق  2ر المؤتمر.وا 

ستتسػارات حػوؿ المػؤتمر ستمر التواصؿ البريطاني األلماني لطبػب المزيػر مػف االاولر 
ر ػػػـ موافقػػػ  وزيػػػر لارجيت ػػػا "جرانتيػػػؿ" عبػػػ  عقػػػر  مػػػف حيػػػث المبػػػرأ، ولػػػر  انػػػت المعار ػػػ  
البريطانيػػ  تػػرور حػػوؿ  مػػوض حريػػ  التجػػارة لصوصػػا فػػي المبػػرأ األوؿ وشػػ ؿ الرلابػػ  فػػي 

حتاؿ التعبي ولػـ اال يطبؽ مبرأ األستؿ في المبرأ الثاني وأليرا إل  أت مرو 3حوض النيجر
مف المبارئ األلرو فيما بعر ف رف ا التمييػز بػيف ال ون ػو  ولـ تعترض بريطانيا عب  أت مبرأ
 4وبيف النيجر الذت تسيطر عبيل.

                                       
 .75عبر اهلل عبر الرزاؽ  ابراهيـ،  شولي الجمؿ، المرجع السابؽ، ص -1
 نتسل.-2
ميؿ، يصب في لبي   انا ويعر مف أصبح األن ار لبماح  وطريؽ ماجي عظيـ  4811يببغ طولل  >حوض النيجر -3

 .:1محمر محي الريف رزؽ، المرجع السابؽ، ص  ينظر>لبموصات، 
 .75ص  المرجع السابؽ، شولي الجمؿ، رراسات، ،عبر اهلل عبر الرزاؽ ابراهيـ-4
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 courcelمبػيف بسػمارؾ والسػتير الترنسػي  ورسػيؿ6::4وبعر لقاي فػي بػرليف فػي أوت 

 1وألبر  بأف ما يرير  هو إلام  نوع مف التوازف بيف الروؿ األوروبي  فيما وراي البحار.
لترح بسمارؾ مرينػ  بػاريس  م ػاف ا هو نعقاراولر تمت منالش  مسأل  الرعوة لبمؤتمر وم اف 

مناسػػػػب لبمػػػػؤتمر ل ػػػػف فرنسػػػػا ررت عبػػػػ  هػػػػذا األسػػػػبوب بالتوصػػػػي  بػػػػأف ت ػػػػوف بػػػػرليف مقػػػػر 
 2لبمؤتمر.

 الترنسػػػػػي بالموافقػػػػػ  عبػػػػػ  الػػػػػرعوة لبمػػػػػؤتمر بعػػػػػر أف أررؾ رجػػػػػاؿ الساسػػػػػ  جػػػػػاي الػػػػػرر
 3صطراـ وارر ال محال  إذ لـ تتـ الرعوة لعقر .األوروبييف بأف اال

وب ػػذا فػػ ف بسػػمارؾ  رجػػؿ إسػػتراتيجي  بيػػر  ػػاف يػػرو أف عقػػر المػػؤتمر ال ػػرؼ منػػل هػػو أف 
 4.تبعب ألمانيا رورا متصبيا عب  الساح  األوروبي  و الرولي 

 : أسباب انعقاد المؤتمر.2
لقر  اف لعقر مؤتمر برليف رعوة مف بسمارؾ لبقوو األوروبي  حيث  ػاف مػف وراي هػذ  

الروؿ المرعوة ومف لاؿ هػذا تسػتنت  أنػل  هذ الرعوة مجموع  مف المصالح والر بات تجمع 
 >توجر أسباب أرت لعقر هذا المؤتمر ال رورت والتي تتمثؿ في

 األوروبي: التنافس 2-4
سػتعمار األوروبػي وبػرزت فػي األفػؽ لقر ش ر القرف التاسػع عشػر موجػ  جريػرة مػف اال

ا مبراطوريات البريطاني ، الترنسي ، األلماني ، وا يطالي   ب ا تتصارع بعنؼ وتتسابؽ بنشاط 

                                       
 544المرجع السابؽ، ص  ،4ط شولي الجمؿ، تاريخ،-1
 ::5جاؿ يحي، المرجع السابؽ، ص -2
، 8;;4ال تاب العربي، القاهرة،  رار , عبر العبيـ سير منسي >تر ، تاريخ افريقيا بعر الحرب العالمي  الثاني ،شجوف هات-3

 .41ص 
4
-jean Claude allaimla conférence de Barlin sur l’Afrique(1884-1885) l’Afrique noire Dupuis la conférence de 

ber lin,op ,cit,p19. 
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لػػ  إزريػػار الحاجػػ  انقػػاب الصػػناعي و وبعػػر ظ ػػور اال1لتسػػاـ منػػاطؽ النتػػوذ وتوزيػػع ا رث،ال
 2موار األولي ،ال

لػػ  لػػارج لارت ػػا الصػػ يرة وتحػػاوؿ توسػػيع مسػػتعمرات ا إألػػذت الػػروؿ األوروبيػػ  تنظػػر 
 لتصػػػاري اال إفريقيػػػا القػػػارة الب ػػػر   ػػػرورة لحػػػؿ مشػػػا ب ا ، فتوج ػػػت إلػػػ 3لػػػ  ألصػػػ  مػػػروإ
سػػػتعماري  تقػػػوو عػػػػف ذت لبػػػؿ وتجنبػػػػا اال تجاهػػػػاتسػػػتيعاب صػػػناعت ا ال ػػػػلم  فبػػػرأت االاو 

نشأ عف ترؾ الروؿ األوروبي  تتنافس فيمػا بين ػا ومػا يشػ بل ذلػؾ مػف أ ػرار لبتعقيرات التي ت
 4عب  مصالح ا.

ف اف البر مف عقر مؤتمر رولي تبرأ مف لالل عمبي  إعارة توزيػع هػذ  القػارة بثروات ػا 
ومواررهػػػا وأسػػػوال ا الواعػػػرة روف أرنػػػ  نظػػػرة إنسػػػاني  أو ح ػػػاري  لشػػػعوب هػػػذ  القػػػارة فجػػػاي 

 ـ( تتويجػػا لبج ػػور ومحػػاوالت القػػوو األوروبيػػ  تنظػػيـ عمبيػػات7::4-ـ6::4مػػؤتمر بػػرليف )
 5فريقي .الت الب والسيطرة عب  القارة ا 

 :م4884-22-26المعاهدة البريطانية البرتغالية  2-2
هناؾ عامؿ جعؿ مف مؤتمر برليف  رورت جرا فػي رأت الاعبػوف ال بػار فػي أوروبػا 

 48البريطانيػ  البرت اليػػ  التػي عقػرت بػػيف الطػرفيف فػػي  المعاهػرة وهػي6وفػي مقػرمت ـ ألمانيػػا
 7ـ. 6::4فيترت 

                                       
 .81، ص 5:;4حوؿ القرف  االفريقي، عالـ المعرف ، ال ويت،  األوربي صاح الريف حافظ، صراع القوو -1
 .549عبر المجير نعينعي، المرجع السابؽ، ص  ،عبر العزيز سبيماف نوار-2
 .694ص  ، رو بروف، تاريخ، المرجع السابؽيتج-3
 .549سبيماف نوار، المرجع السابؽ، ص عبر العزيز -4
  :44-448، ص 84;4محمر محمر أحمر، رار العبـ لبماييف، بيروت،  >سوف، افريقيا تحت األ واي، ترترافير رافير-5
، مجب   بي  االرابوالصراع األوروبي عب  القارة االفريقي ،  ـ(7::4-6::4بارت، مؤتمر برليف )نمير األاألنجـ عبر -6

 .8;8، ص 7;العرر 
 .457ألبرت، المرجع السابؽ، ص  هربت فيشر-7
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عتراف ػا ابالسػيارة البرت اليػ  ر ػـ  عتػراؼسػتمرت إنجبتػرا سػنوات طويبػ  تػرفض االا لقػر
ـ( اللاصػػػػتيف بتجػػػػارة الرليػػػػؽ و انػػػػت 4:49-ـ4:41ال ػػػػمني ب ػػػػذ  السػػػػيارة فػػػػي عػػػػامي )

 1عتراؼ ب ا في ال ون و.مطالب بريطانيا واالالبرت اؿ تعارض مولؼ بريطانيا راجما وترفض 
تلػػذت اـ( حتػػ  5::4-ـ4::4ومػػا أف حػػرثت المنػػاورة الترنسػػي  فػػي حػػوض ال ون ػػو سػػن  )

الرولتاف أسسا جريرة لبتتاهـ فقر لشيت البرت اؿ مف أف تتقر بعر مرة وجيزة منػاطؽ  انػت لػر 
فػي  2أف يقتػؿ ن ػر ال ون ػوعتبارها مػف أما  ػا اللاصػ  بينمػا لشػي ا نجبيػز اتعورت عب  

نت جت ػا فرنسػا، ومػف ا(التػي (profectiveوجل التجارة الرولي  بسبب سياس  ال راجب الحامي 
عتػػراؼ األليػػرة بمطالػب ا نجبيػػز عبػػ   ػػتتي اثػـ  ػػاف مشػػروع السػيارة البرت اليػػ  فػػي مقابػؿ 

التجػارة فػي الن ػر الن ر لمساف  لمسيف ميا تصػعر مػع الن ػر، وسػبمت البرت ػاؿ بمبػرأ حريػ  
أنجبو برت الي  لتنظيـ الماحػ  فيػل وأال تزيػر ال ػراجب عػف الب ػاجع الػواررة فيػل   وت ويف هيج

بالمج  مف ثمن ا األصبي وي وف لبريطانيا حقوؽ الرولػ  األ ثػر رعايػ ، وبػذلؾ حقػؽ  41عب  
سػػػػيطرة متيػػػػازات تجاريػػػ  لونجبيػػػػز وو ػػػػع الشػػػػواط  الػػػرنيا لبن ػػػػر تحػػػػت امشػػػروع المعاهػػػػرة 

 3البرت الييف.
 أو السالطيف  ولقر واجل مشروع المعاهرة هجوما عنيتا سواي مف الرا يف عنل 

 4وتػألر،  إنعزاؿ لريفاآلعبيل ف و في رأت األوليف مشروع معاهرة لاصرة محرورة وفي رأت 
 ػطرت الح ومػ  اولقر عار ت ح وم  برليف لبمعاهرة البرت الي  ا نجبيزيػ  ونتيجػ  لػذلؾ  4

 5ل  عرـ التصريؽ عب  هذ  المعاهرة.إببنرف 

                                       
 .447فر بي عب  تسف، المرجع السابؽ، ص -1
وبانجي، ن ر  اسات، ثاني أطوؿ األن ار في إفريقيا بعر النيؿ وطريؽ ماجي صالح ومف روافر  ن ر األ >نهر الكونغو -2

 .:1رزؽ، ص  ي الريفمحمر محينظر> يصبح لبماح  وبل شاالت، 
 .447فر بي عبي تسف ، المرجع السابؽ، ص-3
 .نتسل -4
 .614جاؿ يحي، تاريخ افريقيا، المرجع السابؽ، ص -5
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اللارجيػػػ  البرت اليػػػ  أسسػػػا جريػػػرة لبتتػػػاوض يم ػػػف  لترحػػػتاوفػػػي هػػػذا الجػػػو الحسػػػاس 
اي عبػػ  يسػػتلتػػراح  ترصػػ  لوالتوصػػؿ إلي ػػا مػػف لػػاؿ مػػؤتمر رولػػي وتبقػػت ألمانيػػا هػػذا اال

ي  رب إفريقيػا مػف العقػر السػابع مػف المباررة مف ير بريطانيا التي عمبت عب  تقوي  نتوذها ف
بتػػرأ الت الػػب بػػيف الػػرولتيف اـ و ػػاف لظ ػػور فرنسػػا أثػػر  فػػي مسػػرح األحػػراث، حيػػث  ;4القػرف 

تجػا  القػػارة ا فريقيػ  فجػاي مػػؤتمر بػرليف لبنظػػر اوبػرزت مرحبػ  جريػػرة مػف الصػراع األوروبػػي 
 1في شؤوف إفريقيا وتقسيم ا بيف الروؿ ا فريقي .

 الدول األوروبية في حوض الكونغو:: أطماع 2-3
فتنافسػػت  2إف منطقػػ  حػػوض ن ػػر ال ون ػػو منطقػػ  شاسػػع  فػػي لبػػب القػػارة ا فريقيػػ ، 

الروؿ األوروبيػ  ل شػتل، حيػث أرسػبت بريطانيػا الجمعيػ  الج رافيػ  المب يػ  البريطانيػ  ال ػابتف 
ونجح  اميروف في ،إل  منطق  ال ون و محاول  منل لي وف أوؿ مف يتو ؿ في ن ر  3 اميروف

ـ عػػار 4:97عقػر عػػرة معاهػػرات مػػع الح ػاـ الػػوطنييف فػػي منطقػػ  ال ون ػو األرنػػ  وفػػي عػػاـ 
ل ػػف ر ػػـ ذلػػؾ لػػـ تسػػتطع  شػػوؼ 4لػػ  أهميػػ  المنطقػػ  وثروات ػػا الطبيعيػػ  إإلػػ  بػػار  وأشػػار 

سػـ المػاح سػتانبي الػذت ا اميروف معرف  ن ر ال ون و معرف  مطبق  ويرتبط ا تشافل التعبي ب
جسػتوف" والػذت  تػب نـ لببحػث عػف " رافيػر لت;4:8ذاع صيتل بعر الرحب  التػي لػاـ ب ػا عػاـ 

هتمػػاـ الشػعب البريطػاني بػػال ون و اـ عػف الثػروة التػػي يعػ  ب ػا الن ػػر محػاوال إثػارة 7;49عػاـ
"يم نني أف أصوؿ ل ـ أف ن ػر ال ون ػو بػالر ـ مػف الشػاالت التػي تعتر ػل يم ػف أف   >لاجا

 5لمرور الن رت رالؿ القارة وأف هذا الن ر هو أعظـ طريؽ ماجي في القارة".يستوعب  ؿ ا
                                       

 .44، ص :;;4فريقيا، عالـ المعرف ، ال ويت، إعبر الرزاؽ عبر اهلل إبراهيـ، المسبموف واالستعمار األوروبي في -1
 .7;5جاؿ يحي، المرجع السابؽ، ص -2
رسبتل الجمعي  الج رافي  البريطاني  لنجرة ـ أ(;4:9-4:95تشؼ بريطاني برأ رحبتل في )م >  قارني كاميرون-3

محمر محي الريف  ينظر> جستوف الذت مات وواصؿ بعر  العمؿ ل نل لـ يستطيع تتبع مجرو ن ر ال ون و،نتيلالمست شؼ 
 .8:رزؽ ، المرجع السابؽ، ص 

 .495ي، وثاجؽ، المرجع السابؽ، ص ذهنال اـ محمر -4
 .55ص  المرجع السابؽ، ،4عبر اهلل عبر الرزاؽ، تاريخ، ط، الجمؿاهلل  اشولي عط-5
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ست شػػافات التػػي لػػاـ ب ػػا سػػتانبي عػػار عػػف طريػػؽ رأس الرجػػاي صػػالح لزنجبػػار ومن ػػا وبعػػر اال
ل ػػف الح ومػػ  البريطانيػػ   انػػت 1عػػار إلػػ  بريطانيػػا، ولػػر نشػػر سػػتانبي مػػا شػػاهر  فػػي مذ راتػػل

لػػػ  إنجبتػػػرا ونشػػػر إولػػػـ تتلػػػذ أت إجػػػرايات عنػػػرما عػػػار سػػػتانبي را ػػػي  بػػػنمط التجػػػارة القػػػريـ 
الػػذت ل ػػ  نحػػو عشػػريف  2بولػػر الثػػاني مبػػؾ ببجي ػػا ست شػػافاتل ومقابػػؿ ذلػػؾ  ػػاف المبػػؾ ليػػوا

سػػتعماري  لبػػروؿ األلػػرو و ػػاف يبحػػث عػػف فرصػػ  لبنػػاي إمبراطوريػػ  عامػػا يػػررس األنشػػط  اال
 3لاص  لل.

وبرزت سياستل أف بار  بار صػناعي  وتجاريػ   ولر أعبف ذلؾ أماـ البرلماف الببجي ي
سػػتتارة من ػػا وتػػؤتي وأنػػل لػػـ يعػػر أمامػػل المجػػاؿ لبتوسػػع فػػي أوروبػػا وأف الج ػػور التػػي يم ػػف اال

ثمارهػػا هػػي فػػي القػػارة ا فريقيػػ  ولػػذلؾ بػػث رعايػػ   بيػػرة عػػف القػػارة ا فريقيػػ  وسػػاعر  فػػي ذلػػؾ 
 ات صرو عنػر أحػر مػف مواطنيػل فقػر  ػانو أجر ،ول ف أراجل لـ ت5السياسي الش ير "إميؿ بانن "

يػػرر وف أف مػػواررهـ المحػػرورة ولػػوت ـ الحربيػػ  تقتصػػر روف إبػػاغ مرتبػػ  أ بػػر مػػف مرتبت ػػا 
ظػػؿ  بولػػر ولتػذاؾ وال تسػػتطيع أف تبقػػي بثقب ػا فػػي ناحيػػ  مػػف نػواحي الصػػراع الػػرولي ل ػف ليػػو

الجػػرأة حيػػث  ػػاف يقػػوؿ >"مواررنػػا سػػت اؿ ثػػروات إفريقيػػا بمزيػػر مػػف ايشػػجع بأف ػػار  رولتػػل فػػي 
ني ال أنس  شيجا إذا ولقػر 6يم ف إحصاج ا وال ينقص ا شيي سوو الجػرأة"  لبت أنل ال هاجب  وا 

بولر والػذت  ـ( أنظار ليو4:99-ـ4:96جذبت ج ور ستانبي في ال ون و في التترة ما بيف )
 7شلصي. اف م رما باالست شافات فحاوؿ االستتارة مف االستعمار لصالحل ال

                                       
 .57ص  المرجع السابؽ، الرزاؽ،شولي عطا اهلل الجمؿ، عبر اهلل عبر  -1
، رونالرو اوليتر انتومي ينظر> ،اوربييف )فرنسا، المانيا( عماليفهي رول  استعماري  ص يرة مقارن  بيف > بمجيكا -2

 .445ص ، المرجع السابؽ 
 .نتسل -3
 .495ص  ،السابؽالمرجع  ،وثاجؽ، ذهنيمحمر عبي ال اـ  -5

 .465زاهر رياض، المرجع السابؽ، ص -6
، تاريخ القرف -7  .96;، ض 7;;4في افريقيا والعالـ، رار الت ر المعاصر، بيروت،  ;4نور الريف حاطـو
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إلػػ  مػػؤتمر  ممثبػػي بريطانيػػا وفرنسػػا والنمسػػا وروسػػيا ابولػػر بػػأف رعػػ فبػػرأت أعمػػاؿ ليػػو
رلاؿ الح ارة في ا وذلػؾ فػي مرينػ   ج رافي لبمنالش  في أف ؿ الطرؽ لب شؼ عف إفريقيا وا 

نبثقػت عنػل الجمعيػ  اـ والذت 4:98سبتمبر  ;4إل   44في التترة الممترة مابيف  1برو سؿ،
رلػاؿ الح ػارة في ػا،الرولي   ف 2ريقيا وا 

International assoualion for explorotion and     

 civilizg of africa ـ تترعت عف الجمعي  الببجي ي  لجن  تابع  ل ػا أطبػؽ :4:9وفي نوفمبر
3عبي ا هيج  رراس  ال ون و األعب .

Le conit d’etudes du haut conge 
جتمػاع ابولر الثاني لح ور  تل رعا  المبؾ ليووعنر عورة المست شؼ ستانبي مف رحب

و انت تموؿ مف لبػؿ رجػاؿ  4ـ تأسست عب  إثر  هيج  ال ون و الرولي :4:9نوفمبر  47في 
ست شاؼ بػار ال ون ػو نيابػ  عػف ال يجػ  فػنجح فػي تأسػيس األعماؿ ثـ أو ؿ ستانبي م م  اال

 لتيػرامع الزعماي المحبييف و  تتالياتاـ مع توليعل لمعاهرات و  1::4أوؿ محط  هناؾ سن  
 5بولر رجيسا ل ا. ليو

بولػػر الثػػاني الػػذت  ولقػػر  انػػت للطػػوات سػػتانبي الناجحػػ  األثػػر البػػالغ عبػػ  المبػػؾ ليػػو
التي  اف ظاهرهػا عبميػا وسػارع   شؼ عف أ را ل في ال ون و وعف حقيق  الجمعي  الرولي ،
،و ػػػاف هػػرؼ ليوبولػػػر مػػف هػػػذ   فػػي تجريػػػرها مػػف الصػػػت  الروليػػ  لتصػػػبح مب ػػا ببجي يػػػا بحتػػا

 6عتراؼ برول  ال ون و الحرة.الحمات هو الحصوؿ عب  اال
                                       

 .77ص   ، عبر العزيز رفاعي، المرجع السابؽ-1
 .465زاهر رياض، استعمار، المرجع السابؽ، ص -2
 .6:1احمر نجـ الريف فبيج ، إفريقيا رراس  عام  والبيمي ، مؤسس  شباب الجامع  ، ا س نرري ، مصر، ص -3
ن  رراس  ال ون و مف لبؿ المبؾ ليوبولر الثاني والتي حبت محؿ لج ;4:9تأسست في ريسمبر  >هيئة الكونغو الدولية-4

تجاهات الح اري  وا نساني  ل ن ا في م مون ا تلتي طموحات ا ا لبيمي  والتجاري  في باال هتمام ااعبنت أو  األعب 
  Geargesmzonglomtalaja the congofrom l'eopold to rabilalapeople  ‘s the story ,zed books , lrdينظر>ال ون و ،

,london ,2002,P15  
 .41، المرجع السابؽ، ص جوف هاتش، تاريخ افريقيا -5
 ، النزاعات في القارة االفريقي ، ان سار راجـ او انحصار مؤلت، رار التجر لبنشر والتوزيع،لارميمال عبر القارر رزيؽ-6

 .56ص ، 4117مصر، 
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ولػػذلؾ حػػاوؿ إ ػػراي رجػػاؿ أعمػػاؿ البريطػػانييف بممارسػػ  نشػػاط ـ التجػػارت فػػي المنطقػػ  
ب ؿ حري  وعمؿ عب  إلناع ـ بأف تجارت ـ أ ثر أماف تحػت إرارتػل ممػا لػو  انػت تحػت إرارة 

عتراؼ برولػػػ  حػػػرض فػػػي الولػػػت نتسػػػل ب ػػػرورة إلنػػػاع بسػػػمارؾ بػػػاالالبرت ػػػاؿ أو فرنسػػػا  مػػػا 
رتتع عبػـ ببجي ػا عبػ  ب ػع  موا ػع فػي ال ون ػو ابولر في م متل و  ال ون و الحرة ونجح ليو

 1سـ شر   ال ون و العالمي .اب
عانػػل بمحاولػػ   بولػػر فػػي ن ػػر ال ون ػػو، وعنػػرما ا تشػػتت أطمػػاع المبػػؾ ليػػو سػػتمال  اوا 

سػػتعماري  األلػػرو أف تقابػػؿ هػػذا العمػػؿ مػػف جانػػب أرارت الػػروؿ اال لب ون ػػوالقباجػػؿ المجػػاورة 
سػتعماري  لاصػ  مػا بػيف ببجي ا بلطوات م ارة فبجأت فرنسا إلػ  التصػعير فػي سياسػت ا اال

ـ( وتجبػ  ذلػؾ ب رسػاؿ الم تشػػؼ "سػافوريتاف رت بػرازا" إلػ  ال ون ػػو 1::4-ـ;4:9عػامي )
 2حبييف مما جعب ا تصطرـ مع ببجي ا في المنطق .لبتصريؽ عب  معاهرات مع الزعماي الم

 ما لامت بريطانيا بالتتاوض مع حبيتت ا البرت اؿ مف أجؿ القياـ بعمؿ مشترؾ  ر مشروعل 
سػػػتياي عبػػػ  منطقػػػ  اال لػػػ  أحقيػػػ  البرت ػػػاؿ فػػػيإـ 6::4فيتػػػرت  48صػػػبت الػػػرولتاف فػػػي فو 

ريطانيػػا مػػف إيجػػار جنوبػػا سػػعيا مػػف ب° :و° 44مصػػب ن ػػر ال ون ػػو مػػا بػػيف لطػػي عػػرض 
 3مو ع لرـ ل ا في منطق  ألرو.

،و انػػػػت بريطانيػػػػا تػػػػرو فػػػػي 4وأف تعمػػػػؿ الػػػػرولتاف سػػػػويا لبق ػػػػاي عبػػػػ  تجػػػػارة الرليػػػػؽ
 عتراؼ بحقوؽ البرت اؿ في ال ون و لطوة تم يري  لترض السيارة البريطاني  عبيل، اال

 
 

                                       
 .96ص  ، ، المرجع السابؽعبر القارر رزيؽ الملارمي، النزاعات  -1
 .41، المرجع السابؽ، ص شجوف هات-2
 .71-:6شولي الجمؿ، رراسات، المرجع السابؽ، ص  ،عبر اهلل عبر الرزاؽ إبراهيـ-3
وهي تمثؿ التجارة في البشر ويعور براي  ممارس  األوربييف ل ذ  التجارة في القارة ا فريقي  منذ القرف  >تجارة الرقيق -4

 .544ص السابؽ،المرجع  ،أيار عب  ال اشمي ينظر>اللامس عشر، 
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 1فالبرت اؿ رول  ص يرة و عيت  وليست منافس  لوي  لبريطانيا.
سػتعماري  نشػاطا فػػي منطقػ  ال ون ػو ول ػػف والمعػروؼ أف البرت ػاؿ هػي ألػػرـ الػروؿ اال

رتبطػػػت االتعبػػي بػػؿ  حتاؿالإرعايات ػػا فػػي هػػذ  المنطقػػ  لػػـ ت ػػف وا ػػػح  ولػػـ يؤيػػر ذلػػؾ بػػا
مصالح ا في هذ  المنطق  منذ أربع  لروف بتجػارة الرليػؽ التػي أل يػت رسػميا فػي مػؤتمر فينػا 

البرت ػػػاؿ تمػػػارس هػػػذ  التجػػػارة و انػػػت  ػػػؿ مػػػف بريطانيػػػا وفرنسػػػا  سػػػتمرتاـ ر ػػػـ ذلػػػؾ 4:47
و أارة الرليػػػؽ عبػػػ  مصػػػب ن ػػػر ال ون ػػػو تعمػػػاف عبػػػ  منػػػع أت لػػػوة تمػػػارس العمػػػؿ فػػػي تجػػػ

 2الشواط  المجاورة.
وبػػذلؾ أصػػبحت ال ون ػػو تمثػػؿ أر ػػا بػػا صػػاحب تمػػارس  ػػؿ رولػػ  أوروبيػػ  التجػػارة 

ؼ األوروبييف لوجور  ميات  لم  مػف المطػاط في ا، في ظؿ مف الحري  ال امب  ومع ا تشا
والعاج وزيت النليؿ في حػوض ال ون ػو، بػرأ نشػاط الػروؿ يتزايػر وبػرأت ت ػتـ بالسػيطرة عبػ  
منػػػاطؽ ن ػػػر ال ون ػػػو و انػػػت ا رعػػػايات ا لبيميػػػ  التػػػي حصػػػؿ عبي ػػػا الم تشػػػؼ رت بػػػراز 

تتاليػػ  عػػف تبػػؾ اال بولػػر مسػػؤول  بشػػ ؿ مباشػػر، ليػػو لصػػالح فرنسػػا با  ػػاف  إلػػ  إرعػػايات
البرت اليػػ  البريطانيػػ  و انػػت بريطانيػػا ت ػػتـ بحريػػ  التجػػارة أ ثػػر مػػف  يرهػػا ،فػػي ذلػػؾ الولػػت 

تتاليػ  مػع البرت ػاؿ ألن ػا فػي ذلػؾ الولػت  انػت حبيتػ  ل ػا ،و انػت إنجبتػرا ا انت تسع  لعقر 
 ؿ جػزيا  بيػرا ت تـ أساسا بتسوي  المش ات الرولي  فػي  ػرب إفريقيػا والتػي  ػاف ال ون ػو يشػ

 3من ا.
سػػػتمرت المتاو ػػػات حػػػوؿ ال ون ػػػو بػػػيف الػػػرولتيف و ػػػاف اللػػػوؼ مػػػف نشػػػاط فرنسػػػا او 

المتزايػػر هػػو السػػيطرة عبػػ  الساسػػ  البريطػػانييف ، مػػا  انػػت البرت ػػاؿ تلشػػ  مػػف نتػػوذ الػػروؿ 
نت زت الترصػ  وفر ػت نتوذهػا عبػ  الشػاط  ابولر، ول ذا  األوروبي  لاص  لوات المبؾ ليو

                                       
 .466ص  المرجع السابؽ، عبراهلل عبر الرزاؽ إبراهيـ، تاريخ، ،مؿشولي الج-1
 .467نتسل، ص  -2
 .468 ص ،نتسل -3
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 تتػػاؽ مػػع بريطانيػػا ألن ػػا ألػػؿ طموحػػا مػػف فرنسػػا،اي لبن ػػر و انػػت البرت ػػاؿ تحبػػذ عقػػر الجنػػوب
نت ػ  األمػر بعقػر المعاهػرة البريطانيػ  البرت اليػ  التػي اشػ را و  46ستمرت المباحثات حوالي او 

 1أشرنا الي ا سابقا.
ولقر ساعر عقر هذ  المعاهرة عب  التقارب الترنسي األلماني ر ـ عراج ما السابؽ أيػف 

عػػػارة األمػػػور ا تتػػػؽ عبػػػ  عقػػػر مػػػؤتمر رولػػػي لبق ػػػاي عبػػػ  المعاهػػػرة البريطانيػػػ  البرت اليػػػ  وا 
عتمارهػػا اـ إال أف إجػػرايات  6::4فيتػػرت  48أف المعاهػػرة لػػر ولعػػت فػػي  لنصػػاب ا وبػػالر ـ

التشريعي  في الرولتيف لـ تست مؿ فػي ذلػؾ التػاريخ ،ويرجػع ذلػؾ لمعار ػ  ن اجيا مف ال يجات 
الػػروؿ األوروبيػػ  ولاصػػ  فرنسػػا، هولنػػرا، ألمانيػػا والواليػػات المتحػػرة األمري يػػ  وفػػي ظػػؿ هػػذ  

ـ(  محاولػ  لبػروؿ األوروبيػ  7::4-ـ6::4األجواي المتأزم  رعي لعقر مػؤتمر بػرليف عػاـ )
 2اني  البرت الي  التي تجعؿ ال ون و تحت سيطرت ا.لبق اي عب  المعاهرة البريط

 : حماية المصالح األوروبية في إفريقيا:2-4
و نتيجػ  لمػػا سػبؽ نسػػتن  أف مػؤتمر بػػرليف جػػاي ليػنظـ العالػػات بػيف القػػوو األوروبيػػ  

يحػػػرر مػػػف لالػػػل تنظيمػػػا جريػػػرا لبعالػػػات الروليػػػ  فيمػػػا يلػػػتص  طػػػارإسػػػتعماري ، وو ػػػع اال
الػػروؿ أصػػبحت ت ػػرر أر ػػاف السػػاـ األوروبػػي  هػػذ ألف ت ػػارب المصػػالح بػػيف ذلػػؾ 3ب فريقيػػا،

لتيػار سػوو التتػاوض  ػي تحػافظ عبػ  التػوازف الرببوماسػي اولـ ي ػف أمػاـ القػوو ال بػرو مػف 
يجػار م ػاف  ما أف ر بػ  الػروؿ اال 4والساـ األوروبي، سػتعماري  فػي الحتػاظ عبػ  م اسػب ا وا 

 5 ا لعقر مؤتمر برليف وذلؾ لببحث في الق ايا العالق  بين ـ.ل ا في إفريقيا هو الذت رفع ب

                                       
 .468شولي الجمؿ، عبراهلل عبرالرزاؽ إبراهيـ، تاريخ، المرجع السابؽ، ص  -1
 نتسل. -2
 .89-88ص  المرجع السابؽ، شولي الجمؿ ، رراسات، ،عبراهلل عبر الرزاؽ ابراهيـ-3
 .66اربواهف، المرجع السابؽ، ص البير -4
 .455زاهر رياض، المرجع السابؽ، ص -5
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فريقيػا أو لتسػوي  الصػراع حػوؿ ال ون ػو إف لحؿ مشا ؿ  ػرب فألمانيا ورعوت ا لبمؤتمر لـ ي 
بقػػػػرر مػػػػا هػػػػو سػػػػعي بسػػػػمارؾ  ر ػػػػاي -رنا سػػػػابقا شػػػػا مػػػػا -التػػػػي أثارتػػػػل الػػػػروؿ األوروبيػػػػ  

ـ وجػػل بسػػمارؾ  5::4األلمانيػػ  الناميػػ  ،فتػػي عػػاـ  1التسػػبطات االسػػتعماري  لػػرو البرجوازيػػ 
إل  جمعي  التجار ب فريقيا نراي بتقريـ الحبوؿ المقترحػ  لصػالح التجػارة األلمانيػ  وأصػرر عػاـ 

ـ  تابػػػا جمػػػػع فيػػػػل شػػػ ايا التجػػػػار األلمػػػػاف فػػػي إفريقيػػػػا ،عػػػػف سػػػوي معامبػػػػ  القناصػػػػؿ  6::4
صػػرار  فػػي نػػص الميثػػاؽ عبػػ  حريػػ  نعقػػار المػػؤتماالبريطػػانييف ل ػػـ، وعبيػػل أ ػػر  ػػرورة  ر وا 

 2حتراـ هذ  السياس .االتجارة في حو ي النيجر وال ون و وتع ر  ؿ رول  ب
 ما أف هرؼ ألمانيا وفرنسػا مػف عقػر المػؤتمر هػو تحجػيـ نشػاط بريطانيػا فػي ال ون ػو 

ي فػي بولػر الثػان والنيجر أما عف البرت ػاؿ وبريطانيػا فشػار تا فػي المػؤتمر  فشػاؿ مشػروع ليػو
 3ال ون و ولوفا مف مر أطماعل في المنطق  وجعب ا تحت النتوذ الببجي ي.

 نعقاد المؤتمر:ا-3
وج ػػت ألمانيػػا الػػرعوة إلػػ  ملتبػػؼ القػػوو الروليػػ  لح ػػور أشػػ الل، حيػػث أفتػػتح يػػـو 

rad zivillفػػرارت أشػػ الل فػػي لصػػر رار زيتيػػؿ5عبػػ  السػػاع  الثانيػػ  زواال ،4السػػبت
، بمرينػػ  6

مػػػػ ل  السػػػػارس والعشػػػػروف 6::4تتػػػػرة الممتػػػػرة مػػػػف اللػػػػامس عشػػػػر نػػػػوفمبر فػػػػي ال 7بػػػػرليف
، ولػر ح ػر المػؤتمر شلصػيات سياسػي  ورببوماسػي  رفيعػ  المسػتوو وهػو مػػا 8ـ7::4فيتػرت

 يع س األهمي  البال   لبمؤتمر والذت مثبل منروبو الروؿ التالي >

                                       
هي طبق  اجتماعي  محررة ت ـ ذوت الرلؿ المستقؿ وال يمارسوف ات م ن  وب ذا التحرير يلرج العماؿ  >البورجوازية -1

 .:9سابؽ، صي، المرجع التماز نذير محب اهلل الج ينظر>البرجوازي ،  إطاروالتاحوف وص ار الموظتيف مف 
 .455المرجع السابؽ، ص زاهر رياض، 2
 .448وزت، المرجع السابؽ، ص قمحمر عبي ال-3

4
Henri brunxhuig. Le partage de l afriquenoire.inprimeriereliewe.mame èdition.1971.falmmarion.france.p 60. 

5
-JEAN ZIGLE. Décolonisation Instabilité et famines en afrique,100ans après la conférance de berlin ,solidarité 

socialiste,p28. 
6
-jean cloudeallain :la conférance,op,cit,p22. 

 .77عبر اهلل عبر الرزاؽ ، شولي عطااهلل جمؿ، رراسات، المرجع السابؽ، ص  -7
8
- Henri brunxhuig. Le partage,i bid,p60. 
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 عف إمبراطوري  ألمانيػا ح ػر  ػؿ مػف السػير أوتػوفothon بسػمارؾ، والسػير بػوؿ يػر أم
poul والسػػير أو يسػػت بػػوش ،وزيػػر الرولػػ  سػػ رتير م تػػب الشػػؤوف اللارجيػػauguste bush 

 henri deومستشػػػار وناجػػػب سػػػ رتير الرولػػػ  لبشػػػؤوف اللارجيػػػ  ،والسػػػير هنػػػرت رو وسػػػرو

kussrow. مستشار متو ي  الشؤوف اللارجي 
 وعػػف إمبراطوريػػ  النمسػػا ح ػػر  ػػؿ مػػف السػػير> إميريػػؾEmeric   حاجػػب ومستشػػار

مبراطػور ألمانيػا مبػؾ ألػرو جالػ   مقرب لبمبؾ ستير متوض فوؽ العارة بمطبؽ الصػاحيات
 1بروسيا.

  <او سػػت  ابريػػا ؿعػػف ممب ػػ  ببجي ػػا ح ػػر السػػيرGabriel August  وزيػػر بمطبػػؽ
 الصاحيات، مبعوث متوض فوؽ العارة لرو جال  إمبراطور ألمانيا مبؾ بروسيا.

 عف ممب ػ  الػرانمارؾ ح ػر> السػير إميػؿ روفػيفEmile Devind  حاجػب المبػؾ ووزيػر
 بمطبؽ الصاحيات، مبعوث متوض فوؽ العارة لرو جال  إمبراطور ألمانيا مبؾ بروسيا.

 عػف ممب ػ  إسػبانيا ح ػر> السػير فرانسيسػ و ميػرت  ولػـوFrancisco Merry Colom 
لعػػارة لػػرو جالػػ  إمبراطػػور ألمانيػػا مبػػؾ وزيػػر بمطبػػؽ الصػػاحيات، مبعػػوث متػػوض فػػوؽ ا

 2بروسيا.
 اسػػوف.أ .مري يػػ  ح ػػر  ػػؿ مػػف> السػػير جػػوفعػػف الواليػػات المتحػػرة اال John  

Akasson  وزير بمطبؽ الصاحيات مبعوث متوض فوؽ العارة لػرو جالػ  إمبراطػور ألمانيػا
 وزير سابؽ. Henry Sanforadسانتورر .س. مبؾ بروسيا والسير هنرت

  جم وري  فرنسا ح ر> السير ألتونسعفAlphonse   باروف رو ورسيؿ ستير متػوض
  3فوؽ العارة بمطبؽ الصاحيات لرو جال  إمبراطور ألمانيا مبؾ بروسيا.

                                       
1
Jean ziegle.ibid.p 28. 

2
Jean ziegle. Op. cit. p 28 

3 ibid,p28. 
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 يرلنػػػػػرا ح ػػػػػر> السػػػػػير إروارر بولػػػػػرويف  عػػػػػف الممب ػػػػػ  المتحػػػػػرة بريطانيػػػػػا العظمػػػػػ  وا 
حيات لػػػرو جالػػػ  سػػػتير متػػػوض العػػػارة بمطبػػػؽ الصػػػاEdward Baldwin Maletتماليػػػ

 امبراطور ألمانيا مبؾ بروسيا.
 عػػف ممب ػػ  إيطاليػػا ح ػػر> السػػير إرواررEdwarad  سػػتير متػػوض فػػوؽ العػػارة بمطبػػؽ

 الصاحيات لرو جال  إمبراطور ألمانيا مبؾ بروسيا.
 عػػف ممب ػػ  األرا ػػي المنلت ػػ  ح ػػر> السػػير فريػػر ريػػؾ فيبيػػبFredric Philippe 

 متوض فوؽ العارة لرو جال  إمبراطور ألمانيا مبؾ بروسيا. وزير بمطبؽ الصاحيات ستير
 ومػػاز عػف ممب ػػ  البرت ػاؿ ح ػػر  ػؿ مػػف> السػػير راسػيرا Da serra Gomes   وزيػػر

بمطبؽ الصاحيات ستير متوض فوؽ العارة لرو جال  إمبراطور ألمانيا مبؾ بروسيا والسير 
 1ستشار المبؾ.م Antoine de SerpaPimentelأنطواف رت ساربا بيمانتاؿ

 عف إمبراطوري  روسػيا ح ػر> السػير بيػارPierre   مستشػار لػاص لومبراطػور وزيػر
 بمطبؽ الصاحيات، مبعوث متوض فوؽ العارة لرو جال  مبؾ األرا ي المنلت  .

 عػػف ممب ػػ  السػػوير والنػػروي  ح ػػر> السػػير  يبػػيسGillis  وزيػػر بمطبػػؽ الصػػاحيات
 مبعوث متوض فوؽ العارة لرو جال  إمبراطور ألمانيا مبؾ بروسيا.

  عف إمبراطوري  الرول  العثماني  ح ر> محمر سعير باشػاMohamed Said Bacha   

صػػػاحب المقػػػاـ العػػػالي وسػػػتير متػػػوض فػػػػوؽ العػػػارة وبمطبػػػؽ الصػػػاحيات لػػػرو جالػػػػ       
 .2إمبراطور ألمانيا مبؾ بروسيا

  إذ هيمنػػت عبػػ  أشػػ الل لمػػس روؿ  بػػرو والتػػي  انػػت تسػػع  إلػػ  تحقيػػؽ مصػػالح ا
 إفريقيػا وهػي> ألمانيػػا، فرنسػا، بريطانيػػا ،البرت ػاؿ و ببجي ػػا أمػا الػروؿ التسػػع األلػرو ف انػػت

حا رة بأصوات ا فقط مف أجؿ تسيير أش الل وتز ي  لراراتل،فعقر هػذا المػؤتمر عشػر جبسػات 
نت ػػت الجبسػػ  األليػػرة فػػي يػػـو السػػارس  نػػوفمبر 47ولػػ  فػػي يػػـو  امبػػ  بػػرأت الجبسػػ  األ وا 

                                       
1
-Jean ziegle.ibid.p 28 

2
 - Jean ziegle .op. cit.p28. 
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ـ، وصػػػػػػػػػػػػػررت لػػػػػػػػػػػػػرارات المػػػػػػػػػػػػػؤتمر فػػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػػ ؿ ميثػػػػػػػػػػػػػاؽ  7::4فيتػػػػػػػػػػػػػرت  والعشػػػػػػػػػػػػػريف
 2حيث ت مف ست  لرارات وسبع  فصوؿ ثماني  وثاثوف مارة.1( GénéralActعاـ)

المػػارة  ولعػػت مػػف لبػػؿ ممثبػػي الػػروؿ المشػػار   ماعػػرا الواليػػات المتحػػرة بسػػبب عزل ػػا، نصػػت
 3مف لراراتل عب  أف الموار التي تعتمرها الروؿ المشار   والمولع  تصبح ساري  المتعػوؿ :5

 (.4انظر المبحؽ رلـ )4بعر الموافق  عبي ا مف طرؼ  اف  الروؿ.
 ومن أهم المواد التي أقرها الميثاق العام لممؤتمر:

 سػػت رؽ بحث ػا حػػوالي ا> وهػي الق ػػي  التػي 5تقريػر حريػ  التجػػارة فػي الحػػوض ال ون ػو
 أسبوعيف.

 6حري  الماح  في حوض ال ون و والنيجر. 
 تتؽ المؤتمروف عب  أف أت رول  أوروبي  تحتػؿ ببػر إفريقيػا يحػؽ ل ػا أف تسػتعمر هػذا ا

 الببر فيما بعر.
 ػػؿ رولػػ  تمتبػػؾ أت لطعػػ  أرض عبػػ  سػػواحؿ إفريقيػػ  أف تلبػػر الػػروؿ األلػػرو  تبتػػـز 

ب ػػذا لتسػػتطيع الرولػػ  التػػي ي ػػوف ل ػػا أت حقػػوؽ فػػي لطعػػ  األرض هػػذ  مػػف إثبػػات حقول ػػػا 
 عتراض عب  هذا التمبؾ.واال
  تبتـز الروؿ بالمحافظ  عب  القباجؿ الوطني  والعناي  بتحسيف أحوال ا المعنوي  والماري 

 7تعاوف في محارب  الرؽ ولاص  تجارة الرليؽ. ما 

                                       
 .:44فر بي عبي تسف ، المرجع السابؽ، ص  -1

2
- Philippe Décane :ibid,pp45-60. 

 .;7عبر اهلل عبر الرزاؽ ابراهيـ، شولي الجمؿ، رراسات، المرجع السابؽ، ص-3
 .:44المرجع السابؽ، ص فر بي عبي تسف ، -4

5
 –Claude rooseens, op cit,p170. 

6
 –A.A.duboahen, histoire général de l’afrique sons domination coloniale(1880-1935) t7, Unesco/nea, paris 

1987,p51. 
م تب  االنجبو المصري ، محمر عبر التتاح إبراهيـ، افريقي  مف مصب ال ون و ال  منابع النيؿ في ه ب  البحيرات، - 7

 547، ص :8;4
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 أهم المسائل التي عالجها المؤتمر:-4
إف أهػػـ المسػػاجؿ التػػي عالج ػػا المػػؤتمر فػػي جبسػػاتل الرسػػمي  وتنػػالش في ػػا المػػؤتمروف 

 > اآلتي انت 
 حرية التجارة في حوض نهر الكونغو:-4-4

نجبتػرا وال يجػ  الروليػ    شتت المنالشات حػوؿ هػذا المو ػوع عػف تقػارب بػيف ألمانيػا وا 
و انػػت هػػذ  المجموعػػ  ت ػػرؼ إلػػ  التوسػػع فػػي عمبيػػ  حريػػ  التجػػارة   ػػؿ فػػي أواسػػط إفريقيػػا، 
ول ف فرنسػا والبرت ػاؿ عار ػتا هػذا المبػرأ حيػث سػعت  ػؿ من مػا إلػ  ت ػييؽ حػرور التوسػع 

طيعػػػ  الوا ػػػح  بػػػيف أع ػػػاي وفػػػور فرنسػػػا وألمانيػػػا، ولػػػر تعػػػاطؼ بقػػػرر ا م ػػػاف وظ ػػػرت الق
ولػػر  1نتصػػارا مبموسػػا لمبػػارئ حريػػ  التجػػارةابسػػمارؾ مػػع إنجبتػػرا وال يجػػ  الروليػػ  وحقػػؽ بػػذلؾ 

نجح المؤتمر بعر الجبس  األولػ  فػي تحريػر الحػرور الج رافيػ  لحػوض ال ون ػو وشػ بت لجنػ  
متػػر مػػف منػػاطؽ سػػقوط األمطػػار عبػػ  الحػػواؼ ل ػػذا ال ػػرض وأم ػػف رسػػـ هػػذ  الحػػرور التػػي ت

ون ػر  schari  وشػ ارو ogowe وأجػووت niari  الجببيػ  لححػواض المجػاورة ألن ػار نيػارت
فػػي الشػػرؽ و ػػذلؾ منػػاطؽ  2اقػػالشػػرلي  عبػػ  بحيػػرة تنجاني النيػػؿ فػػي شػػماؿ وسػػقوط األمطػػار
البرت ػاؿ بعػض ( في الجنوب ولر أثارت (logeزت ولوجيبيسقوط األمطار عب  أحواض الزم

ألما  ػػا ل ن ػػا لػػـ تػػنجح فػػي ذلػػؾ وأم ػػف  المشػػ ات بسػػبب ر بت ػػا فػػي  ػػـ بحيػػرة تنجانيتػػا
نت ػػػاي مػػػف بحػػػث هػػػذ  المسػػػأل  مػػػع أواجػػػؿ ريسػػػمبر ليتتػػػرغ المػػػؤتمر لبحػػػث المسػػػأل  الثانيػػػ  ا 

 3اللاص  ببحري  الماح  في حوض النيجر.
 
 

                                       
  .:46 -469شولي الجمؿ، تاريخ، المرجع السابؽ، ص -1
مرجع ال> بحيرة  بيرة في افريقيا الشرلي ، بيف ال ون و وتنزانيا وبورنرت ، ينظر> المنجر في الب   واالعاـ، بحيرة تنجانيقا–2
 .4:4سابؽ، صال
 .:46 ، صالسابؽمرجع الشولي الجمؿ، تاريخ، - 3
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 حرية المالحة في حوض النيجر:-4-2
منذ البراي  تعاونت ألمانيا مػع فرنسػا فػي و ػع مشػروع تقػرمت بػل ألمانيػا لبقيػ  الوفػور 

لتافػات بػيف ألمانيػا وفرنسػا عنػر ايتعبؽ بالماحػ  فػي حػوض األن ػار ا فريقيػ  ،ل ػف حػرثت 
رراسػػتل حيػػث  انػػت فرنسػػا مػػف طببػػت بػػ رراج مو ػػوع النيجػػر فػػي جػػروؿ منالشػػات المػػؤتمر 

أيػػػف  انػػػت فرنسػػػا فػػػي صػػػراع مػػػع بريطانيػػػا حػػػوؿ هػػػذا   ػػػل لبم ػػػزو،ووافػػػؽ بسػػػمارؾ روف إررا
 1.الحوض وأرارت بذلؾ  ماف مصالح ا بتأيير مف ألمانيا 

فتقرمت بريطانيا برورها بطبب لمعالجػ  مو ػوع النيجػر مسػتقا عبػ  حػوض ال ون ػو 
ولػػر وافػػؽ المػػؤتمر لمطبب ػػا و ػػاف ذلػػؾ  ػػرب  لترنسػػا التػػي أرارت  ػػماف مصػػبحت ا وتحجػػيـ 

مف نصوص المؤتمر عب  أف تتع ر بريطانيا بتطبيؽ  51نصت المارة .2لمصبح  البريطاني ا
مبػػارئ حريػػ  التجػػارة والماحػػ  فػػي ميػػا  النيجػػر وفروعػػل ومنافػػذ  الوالعػػ  تحػػت سػػيارت ا  مػػا 

التجاريػ  فػي أحػػواض  المنشػتتتع ػرت بريطانيػا بالعمػؿ عبػ  حمايػ  التجػػار األجانػب وجميػع 
لتػػػزاـ التجػػػار بشػػروط ولواعػػػر التجػػػارة اوذلػػػؾ بشػػرط   ت السػػيارة البريطانيػػػالنيجػػر الوالعػػػ  تحػػػ

 3هناؾ.
عبػ  حريػ  الماحػ  فػي النيجػر والميػا  ا لبيميػ  لػاؿ الحػرب  55 مػا نصػت المػارة 

حيػث تظػؿ نصػوص المػؤتمر سػاري  المتعػوؿ فػػي زمػف الحػرب وعبػ  هػذا تظػؿ الماحػ  حػػرة 
 .4في حال  حرب ل ؿ الروؿ سواي المحايرة من ا أو التي

 حتالل الفعمي:شروط ال-4-3
مػف أهػػـ المػوار التػي أتتػػؽ عبي ػا فػي المػػؤتمر والتػي نصػت عبػػ  أف  56تعتبػر المػارة 

أت لػػػوو تسػػػتولي عبػػػ  أت جػػػزي مػػػف األرض عبػػػ  سػػػواحؿ القػػػارة وت ػػػوف هػػػذ  األرض لػػػارج 
                                       

 .:46 صي الجمؿ، تاريخ، المرجع السابؽ، شول - 1
 .:8المرجع السابؽ، ص ،جاؿ يحي – 2
 .:46ص  ،السابؽ شولي الجمؿ، تاريخ، المرجع - 3

.نتسل- 4  
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  الرولػ   ػؿ الػروؿ ممتب ات ا الحالي  أو التي ترير أف تنوت إعاف الحماي  عبي ا أف تلبػر هػذ
المولع  عب  ميثػاؽ المػؤتمر وذلػؾ حتػ  تػتم ف مػف الػرفاع عبػ  مب يت ػا الجريػرة وارعايات ػا 

 عب  بنريف هما> 56اللاص  ولر احتوو لرار المؤتمر في المارة 
> يق ػػي بػػأف أت لػػوة تحصػػؿ عبػػ  منطقػػ  مػػا فػػي المسػػتقبؿ عبػػ  سػػواحؿ البنددد األول -

 الحالي  أف تعبف ذلؾ لجميع القوو في المؤتمر.إفريقيا وتقع لارج ممتب ات ا 
> يق ػػي بعػػرـ إعػػاف أت رولػػ  لبحمايػػ  عبػػ  منطقػػ  ألػػرو مػػف منػػاطؽ البنددد الثدداني -

حتاؿ فعبػي لتبػؾ المنطقػ  مػع مراعػاة العمػؿ عبػ  االقارة ا فريقي  روف أف ي وف ذلؾ مؤيرا بػ
لامػػ  ح ومػػ  عارلػػ  و  المػػواطنيف وحقػػوؽ التجػػارة حتػػراـ حقػػوؽ اتقػػرـ تبػػؾ المنطقػػ  وسػػ ان ا وا 

 .1والنقؿ والمواصات
رعػػ  اوالماحػػظ ل ػػذ  المػػارة يجػػر أف ف ػػرة الرجػػؿ األوروبػػي القػػوت والمتح ػػر والػػذت 

بأنل يحمؿ رسال  ح اري  ثقافي  لتلبيص الشعوب ا فريقي  مف التلبؼ والج ػؿ نػالض ذلػؾ 
عبػػ   ػػذب إرعاياتػػل وحججػػل بقيامػػل ب سػػتعمارها ومػػا تجربػػ  الجزاجػػر ومػػا فعبػػل ب ػػا إال رليػػؿ 

 2ستعمار .الت طي  
 إلغاء تجارة الرقيق:-4-4

لقر أررجت هػذ  المسػأل   ػمف المنالشػات الرسػمي   مػا جػايت ب ػا نصػوص المػؤتمر 
أنل تـ التطرؽ إل  مسأل  تجارة الرليؽ في عبػارات  إال3والذت ولعت عبيل  ؿ الروؿ المشار  

فتتاحيػػ  حيػػث لػػاؿ > "إف مػػف بػػيف  بمتػػل اال مػػوجزة عبػػ  الػػر ـ مػػف تصػػريحات بسػػمارؾ فػػي
 .4األهراؼ ال برو هي رفع األهالي لبمساهم  في التعؿ الح ارت"

                                       
 .;46ص شوقي الجمل، تاريخ، المرجع السابق،  – 1

2 – jean Claude allain, op, cit,p30. 

 .;46ص  ،السابؽالمرجع ،شولي الجمؿ ، تاريخ  -- 3

4 -jean Claude allain, ibid, cit,p30. 
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تيبوتيب ممب ػ   وما يرؿ عب  ذلؾ هو تأسيس محمر بف حمير المرحي المعروؼ ب سـ
nikonde  فػػي ا لبػػيـ الشػػرلي مػػف إلبػػيـ جم وريػػ  ال ون ػػو الحاليػػ  وباشػػر هنػػاؾ تجارتػػل فػػي

عترفػت بػل ح ومػ  ال ون ػو الحػرة وأجػرت عبيػل راتبػا شػ ريا ممػا يػرؿ عبػ  عػرـ ر بػ  او  حري 
الػروؿ األوروبيػػ  ر بػ  جريػػ  فػي سػػحؽ تجػارة الرليػػؽ بقػرر مػػا  انػت تر ػػب فػي الق ػػاي عبػػ  

 .1منافسي ا الذيف يقتوف في وجل أطماع ا التوسعي 
الػذت تعتػرؼ بػل القػوو  ونظرا ألف تجارة الرليؽ ممنوع  طبقا لمبػارئ القػانوف الػرولي-

، ونظػػرا ألف 3ووفػػؽ لمػػا جػػاي فػػي المػػارة التاسػػع  فػػي الميثػػاؽ 2المولعػػ  عبػػ  مرسػػـو المػػؤتمر
 وبحرا ممنوع . عمبيات نقؿ الرليؽ برا

لذا ف ف القوو التي ل ا حقوؽ سيارة أو نتوذ في المناطؽ التي ت وف حوض ال ون و تعبػف أف 
هػػذ  المنػػاطؽ لػػف تسػػتلرـ  سػػوؽ لبرليػػؽ وتبتػػـز  افػػ  القػػوو ب تلػػاذ  افػػ  الوسػػاجؿ لو ػػع حػػر 

 4ل ذ  التجارة ومعالب   ؿ المشت بيف ب ا.
تحػوؿ لطيػرة فيمػا يتعبػؽ ـ، نقطػ   6::4يعتبر مؤتمر برليف الذت رعت إليػل ألمانيػا 

ستطاعت أف تحقؽ  ر ػ ا فػي تقسػيـ ال ع ػ  استعمارت األوروبي، لاص  وأن ا بالتنافس اال
ا فريقيػػ  ف ػػو بمثابػػ  تنظػػيـ رولػػي لعمبيػػ  السػػبب والن ػػب ب  ػػتاي القبيػػؿ مػػف الشػػرعي  عبػػ  

مػف>  سػتعماري  المتصػارع  الػذت تجسػر  لاصػ   ػؿا حتاؿ مع تعميػؽ ال ػوة بػيف الػروؿ اال
 فرنسا، بريطانيا، ألمانيا.

 

                                       
 .576وربا الحريث، المرجع السابؽ، صأيار عبي ال اشمي، تاريخ إ– 1
والرراسات لحريث والمعاصر، مع ر البحوث ا فريقياإيقيات ورراسات وبحوث في التاريخ فر إماهر عطي  شعباف، – 2
 .461، ص4144فريقي ، القاهرة، ا 

 .;46الجمؿ، المرجع السابؽ،  شولي– 3
 .461، صالسابؽماهر عطي  شعباف، المرجع  - 4
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فريقيا أوروبا عمى عكساتهناو  نتائج المؤتمر  :وا 
من قبل القوى  اإلفريقيةنطالقة الفعمية لتقسيم القارة برلين" كان نقطة اال "مؤتمر إن

 األكبرستعماري عمى نحو يضمن الضم لمتوسع اال األساسستعمارية فقد وضع حجر اال
وتقسيميا  إفريقياوالوسائل ما عجل بتجزئة  األساليبة في ذلك شتى يجمنت األقوىلممستعمر 

 .عدة وحدات سياسية  إلى نيائيا
 :روبيةو عمى القارة ال    -1

 نطمقتانفوذىا، سس التقسيم في القارة وحددت مناطق ألبعد وضع الدول المشتركة 
 بال صاحب"ارض  أطمق عميووخاصة ما  اإلرثقتسام مناطق النفوذ وتوزيع بعنف تتسابق إل

تحت ىذا الشعار خاصة في  األوربي ستعمارالتي وضعيا اال األراضيتمك  أكثر" وما 
 1مخططيا.لتحقيق  إفريقيا

سبانيا والبرتغال ،إبمجيكا  ،يطالياإ ،ألمانيافرنسا ،،فدخمت في حوزة كل من بريطانيا 
 2أنشاؤىاوراء النقاط الساحمية التي كانوا قد  ما  إلىمناطق شاسعة داخمية تمتد 

 لنفوذىا: إفريقيا خضاعإستعمارية ودور كل منيا في يمي الدول اال وفي ما
 :فرنسا:1-1

عمى ،حيث بسطت نفوذىا  اإلفريقيةفازت فرنسا في البداية بأجزاء كبيرة شمال القارة 
 3ستعمار غرب القارة االنصيب األكبر من  أيضاالجزائر ،ثم تونس وكان لمفرنسيين 

 4.السودان الغربيمتد نفوذىم وسيطروا عمى اكما 
 وتمكنت فرنسا بذلك من ربط مستعمراتيا في شمال القارة بمستعمراتيا في غربيا كما حاول 

                                                             
 .54ص ،السابق المرجع، حافظصالح الدين  -1
 .435ص  ،لمرجع السابق، ا قرحيمميالد ال -2
 .285-284ص  السابق،المرجع  ،كشف ،شوقي الجمل-3
 .112ص  ،درر سمعان بطرس فرج اهلل ،المرجع السابق -4
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وضمت كل من الصومال ومدغشقر ،والغابون 1وادي النيل  إلىذىم و نف مد الفرنسيون من
فريقيا نو ترك ليا المؤتمر الضفة اليمنى من نير أكما 2ستوائية عمى الساحل الشرقي الا وا 

 (.3انظر الممحق رقم ) .3بولد إذا تخمى عنيا الممك ليو أمالكتسترد  أنالكونغو ،بشرط 
 بريطانيا::4-1

،ففي الشمال كانت تسيطر عمى مصر منذ  إفريقياي فتمتعت بريطانيا بنصيب كبير 
سارعت في جوان عام  إفريقياوعقب المؤتمر وزيادة عمى مستعمراتيا في 4م 1884سنة 

 شتممت عمى جامبيا ،سيراليون التكوين محمية ليا عمى الساحل النيجر وفي الغرب م 1884
ساحل الذىب ونيجريا ،وال يحدىا من الداخل سوى منطقة النفوذ الفرنسي والكونغو 

 5.البمجيكية
الغربي وجزيرة لعدن والجنوب  وفي الشرق سيطرت عمى الصومال البريطاني المواجو

" وسيطرت بريطانيا عمى نداغأالبريطانية "كينيا" و" إفريقيا" وما كان يسمى بشرق زنجبار"
زمبابوي( ،وفي "روديسيا الجنوبية" ) وزامبيا"" الشمالية الند" )مالوي( و"روديسياا"نياس منطقة

)لسيوتو(،و  "" و"بوسوتوالندسوازيالندواناالند"و"س"بت الجنوب سيطرت بريطانيا عمى منطقة
 (.5انظر الممحق رقم ) 6مستعمرتي "الكاب" و"ناتال".

 البرتغال : :1-3
ين صغيرين ميناءالمؤتمر إال لقد كانت قرارات المؤتمر ىزيمة ليا ،حيث لم يترك ليا 

حتفاظيا بمستعمراتيا القديمة في موزنبيق  عمى الساحل الى جانب إفي شمال الكونغو ،

                                                             
 .284المرجع السابق ص  كشف، الجمل، شوقي -1
 .18ص  السابق،المرجع  تسن،فرغمي عمي -2
،ص  1995يوسف شمب الشام ،منشورات وزارة الثقافة ،دمشق ،سوريا ، :السوداء ،تر إفريقياـتاريخ  ،جوزيف كيزيربو-3

919. 
 .114ص ،درر سمعان بطرس فرج اهلل ،المرجع السابق -4
 .91ص السابق،المرجع  عمر،عمر عبد العزيز -5
 .112ص ،درر سمعان بطرس فرج اهلل ،المرجع السابق -6
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كما قامت بتنفيذ مشروعات جديدة  ،نغوال عمى الجية الغربية لمقارةأالبرتغالية و نيا يالشرقي وغ
نتيى بإنذار كل من احتالل الموانئ الواقعة شمال مصب نير الكونغو ،لكن نشاطيا او 

متداد الممتمكات الوالتي أدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وطالبوىا بالتنازل عن مشاريعيا 
 (.4.انظر الممحق رقم )1ال في جنوب إفريقيا حتى كاتنجا شماال البريطانية من الترنسف

 سبانيا:إ: 1-4
كناريا ،ورفعت عمييا العمم  زرجدعمت نفوذىا في المناطق الساحمية الواجية ل

( أي "وادي Rio de oro") دي أورو"ريو م،وفي الداخل في منطقة 1884سباني عام اإل
 2المغربية في "مميمية " و"سبتة"الذىب" وتثبيت أقداميا في بعض الثغور 

التي تقع عمى  الموانيحتالل العديد من اوحاولت ،  " لحتمت منطقة "بيمو ا يطالياإ أما
 ريا" يريتااإليطاليون تكوين مستعمرة ليم في " ستطاعاو البحر األحمر 

يطالية في رسوما بتوحيد الممتمكات اإلمأصدرت إيطاليا   م  1891وفي سنة 
 (.2انظر الممحق رقم ) 3ا" أيضا .ريريتياواحدة سميت باسم "مستعمرة 
 م1885جعميا منذ عام  إفريقياستعماري واسع النطاق في اقامت بنشاط ألمانيا  أما

 4.إفريقيافي  اتسيطر عمى مناطق واسعة جد
لنفسيا أربعة أجزاء متباعدة من القارة وىي :جنوب غرب إفريقيا  عأن تقتط فاستطاعت

 5تنجانيقا( . إقميم) إفريقيا( والكامرون ،وشرق إفريقيا)غرب دتوجالن،و 
نو من نتائج مؤتمر برلين التي وافقت عمييا الدول المختمفة ،ىي أن سممت أكما 

حوض الكونغو الشاسع إلى المنطقة الجديدة التي أطمق عمييا دولة الكونغو الحرة ووافقت 
                                                             

 .18ص  السابق،المرجع  تسن،فرغمي عمي -1
 .49ص  السابق،، المرجع إبراىيمعبد اهلل  الجمل، شوقي -2
 .344-341ص السابق،المرجع  ،كشف الجمل، شوقي-3
 .141المرجع السابق ،ص  تسن،فرغمي عمي  -4
محمد السيد غالب ،الدار المصرية  :دولت أحمد صادق ،مر :،تر3روالند أوليفرجون فيج ،موجز تاريخ افريقية ،ج -5

 . 411لمتأليف والترجمة ،ص 
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عترفت كل من الواليات المتحدة وألمانيا بالكونغو اعمى إدارة ىيئة الكونغو األعمى  فييا ،و 
بصفتو بولد " بموافقة البرلمان البمجيكي يحكم  "ليو أصبحم1885في نوفمبر عام  بولديةو يالم

 1الشخصية دولة مترامية األطراف.
 :عمى القارة اإلفريقية -2
 ستعماري :معاهدات التقسيم اال-2-1

حيث شيت القارة  فريقياإ جزاءأعمى تممك  بزداد التكالانتياء مؤتمر برلين ابعد 
 األوقاتي وقت من أتفاقيات لم تشيد السياسة العالمية مثميا في سمسة من المعاىدات واال

تفاقيات اتمك المعاىدات تتخذ شكمين شكل معاىدات بين اإلفريقيين واألوربيين وشكل وكانت 
 2.ثنائية بين الدول األوربية

في  ألمانية–نجمو ىي المعاىدة األ إفريقياتطبيق لنظرية مناطق النفوذ في  أولوكان 
ونفس  إفريقيافي بقاع معينة في  الدولتين طم والتي حددت مناطق نشا1884افريل 49

 زنجبارم والتي وضعت  1882نوفمبر  1الدولتين وقعتا عمى معاىدة تعيين الحدود في 
ند داخل منطقة التشو بوغندة وروسيا الشمالية و أالتابعة ليا وكذلك كينيا و  األراضيومعظم 

حتكار بريطانيا البكسرىا  إفريقيافي شرق  نفوذىا السياسي ألمانياالنفوذ البريطاني وضمت 
 (.9انظر الممحق رقم ) 3.في المنطقة

م التي أتمت التقسيم الشامل  1891الشييرة " عام  وجاءت بعدىا معاىدة "ىيموغالند
كرا عمى بريطانيا ولكنيا في الوقت نفسو قضت حلشرق إفريقيا ووضعت ىذه المعاىدة أوغندا 

عمى حمم بريطانيا الكبير بشق الطريق من الكاب )رأس الرجاء الصالح (  إلى القاىرة 
 4ستقالل زنجبار ا وأنيتوسممت ىيموغالند أللمانيا 

                                                             
رسالة مقدمة لنيل  ،إفريقياتجاه المستعمرات في ا األلمانيوالتنافس  الدبموماسيعزيز عبد اهلل مظموم ،سياسة بسمارك  -1

 .95،ص4114-4111،العراق ،في التاريخ الحديث والمعاصرة جامعة سانت كممنتس شيادة الدكتوراه 
 .114ص المرجع السابق، الحديث، إفريقياتاريخ  ،ىجعفر عباس حميد-2

3
- Sir Eduard Hertslet , the Map of Africa  By treaty , published By TORGOTTEN ? 1894?P596. 

 .43دبواىن ،المرجع السابق ،ص ا ألبير -4



فريقيا: نعكساته عمى أوروبا وا   الفصل الثالث:                 نتائج المؤتمر وا 
 

 
65 

-( والمعاىدة اإلنجموم1993-م1891لمنيتان )أ–نجموالمعاىدتان األأقرت لقد و 
عالي النيل في منطقة النفوذ البريطانية وفي جنوب تمك المنطقة أ( بوقوع م1891يطالية )إ

( م1882البرتغالية )–( والعاىدة األلمانية م1882البرتغالية )-سممت المعاىدة الفرنسية 
كما عينت  زمبيق،و ( بنفوذ البرتغال في أنغوال و المم1891برتغالية )-اإلنجمو والمعاىدة

،ولممعاىدة التي عقدت بين بريطانيا ودولة  إفريقياحدود منطقة النفوذ البريطانية في وسط 
ألنيا عينت حدود دولة الكونغو الحرة بحيث صارت  أيضاداللتيا ( م1895الكونغو الحرة )

يصل الخاضعة لفرنسا ووادي النيل ووفرت لبريطانيا ممرا  اليماألقبمثابة منطقة عازلة بين 
ا ،وكانت يقعن طريق بحيرة تنجين أوغندامن  بتداءاالرجاء صالح ،والقاىرة  ورأسبين الكاب 

تفاقية ا( و م1891اروروا )ب–ساي  تفاقيةاىي  إفريقيافي غرب  أبرمتتفاقيات التي اإل أىم
 1.المنطقة يم تمكسبريطانيا وفرنسا بمقتضاىما تق أتمتالمتان  م1898النيجر 

التي حسمت م  1899مارس  41نجميزية فرنسية المؤرخة في إ تفاقيةا أخيرا وىناك
في مدة ال  اإلفريقيةستعماري كل القارة المسألة المصرية ونتيجة ليذه المعاىدة غمر المد اال

 2.تتجاوز ربع القرن
 الغزو العسكري:: 2-2

ستعماري في في زيادة التوسع اال األثرليذه المعاىدات  كان  نوأوكما تحدثنا سابقا 
مؤتمر قرارات د أيدد و جالذي  م1891نعقاد مؤتمر بروكسل سنة االقارة اإلفريقية وخاصة بعد 

 إلىعمى طاولة المفاوضات وقسمت  إفريقيابعد من ذلك حيث وضعت أ إلىبرلين لكنو ذىب 
 3.ستعماريةاال األوربيةبين الدول مناطق نفوذ 

سياسة الغزو العسكري ،فمقد زحفوا  إتباعفي  األوربيةالدول  أنشطولقد كان الفرنسيون 
بيا  واجييمونجحوا في كسر المقاومة العنيدة والشييرة التي  ،أدناه إلىنير النيجر  أعاليمن 

                                                             
 .45 ص السابق، المرجع دبواىن،ر االبي-1
 .114المرجع السابق ،ص  ،ىحميد جعفر عباس -2
 .135ص  السابق،المرجع موسى، فيصل محمد  -3
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ار نرشيأد ئالرا إنكما م  1898سنة  أسرةمن  األمر أخرساموري توري العظيم عندما تمكنوا 
التي كان حاكميا 1التكرور إمبراطوريةنتصارات من القضاء عمى تمكن بعد سمسمة من اال

ستولت عمى ما عرف فيما او الغربية  إفريقياشواطئ  إلىوبعدىا وجيت فرنسا حممتيا ،2حمدوأ
نفوذىا في منطقة النيجر تسع اعمى )ساحل العاج وداىومي( وكذلك غانا الفرنسية  باسمبعد 
 3.سم السوداناأ ما عرف بنشأبمغت بحيرة تشاد و  ى حتى األعم

مثل فرنسا طامعة في الحصول عمى أكبر  األخرىما بالنسبة لبريطانيا فكانت ىي إ
حتى وشرقو  اإلفريقيستعمرت الجنوب افمم يحل القرن العشرين حتى  إفريقيامساحة من 

ستعمار البريطاني بعدما سيطر والسودان ،وتبدأ قصة االعبر مصدر البحر المتوسط 
،فأصبحت جميع مناطق جنوب م1914رنج عام واأل4رالبريطانيون عمى جميورية البوي

 إقميمبريطانيا مع مصر عمى ت سيطر  م1899ستعمارية ،وفي عام تحت السيطرة اال إفريقيا
عمنتيا وسيطرت عمى كيفيا وأم  1885حتمت بريطانيا الساحل الصومالي عام االسودان كما 

 أصبحتوغندة وبيذا الحماية عمى أ أعمنتم1895وفي عام  م1894مستعمرة بريطانيا عام 
 5بريطانيا تسيطر عمى القسم الشرقي لمقارة .

بريطانيا حمايتيا عمى ساحل الذىب وتغمغمت نحو الداخل  أعمنت فريقياإفي غرب  أما
بريطانيا  أعمنتم1818غانة الحالية وفي عام  أراضيم جميع  1911حتى شممت عام 

                                                             
شعب زنجي كان يسكن فوتو بالون وعمى ضفاف نير السنغال شعب وقف ضد االستعمار : موركأو الت رالتكرو  -1

دور المرابطين في نشر االسالم في غرب افريقيا  ،عصمت عبد المطيف دندسينظر:  الحاج عمر ، أبرزىمالفرنسي ومن 
 .53ص  ،1988، دار المغرب االسالمي، لبنان، 1م، ط1138-1141

 .44المرجع السابق ،ص  بواىن،دا  البير-2
 .91المرجع السابق ،ص  جمال حجر،  عمر عبد العزيز عمر، -3
-1832ال )سفالتر  رانجواالدولتي بيا  ئواأنشالجنوبية ،الذي  إفريقيااسم عرف بو المستعمرون اليمنديون في : البوير-4

 .155،ص  واإلعالممنجد المغة  :أنظر م(1844
 .81-99ع السابق ،ص جميجة ،المر فاحمد نجم الدين  -5
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 إقميمعمى م  1893عمى الداخل كما سيطرت عام  وبسطت نفوذىا لسيراليون ستعمارىاا
 .1م  1888مستعمرة تابعة لمتاج عام  أعمنتيا غامبيا و
في ىذا التكالب عمى المستعمرات  األخرىفقد شاركت ىي بالنسبة أللمانيا  أما
لشرقية وفي توغو والكاميرون وفي ا افريقيحدود مستعمراتيا وممتمكاتيا في إ ووسعت اإلفريقية

الجنوبية الغربية رغم ذلك فإن عوامل المناخ في تمك األقاليم لم تساعد األلمان عمى  افريقيإ
 2التوطن .
بعد بداية القرن العشرين إال فإنو لم يكتمل  البرتغاليةحتالل العسكري لألقاليم الا ماأ
بعد ثالث إال  إخضاعيمبولد بشن حممة عمى عرب الكونغو ولم يتسن  عندما أمر ليو بكثير

 لبرقوحتالل المناطق الساحمية ام لقد تمكنت إيطاليا من  1894 إلىم  1894سنوات من 
قضت  نأ  إلى ستقاللواستطاع المغرب الحفاظ عمى ام و 1911وطرابمس )ليبيا( في عام 

لم م  1915عام  فإنو بحمولم ولذلك  1914فرنسا  في عام سبانيا و إ لعمى ىذا اإلستقال
ثيوبياسوى ليبيا  األقلسما عمى إمن دولة مستقمة  إفريقيايكن قد بقي في   3.وا 

في مدة ربع القرن حيث  اإلفريقيةاالستعماري غمر كل القارة  أن المدوىذا يعني  
أما الباقي مترا تخضع لفرنسا والثمث األخر  يخضع إلنج اإلفريقيةالمساحة  ثتم أصبحت

 (.8) رقم الممحق انظر .اإلسبانوااليطاليين والبرتغاليين و  واأللمانفكان بين البمجيكيين 
 
 
 
 
 

                                                             
 .83 ،ص السابق ،المرجع فميجة الدين نجم احمد -1
 .523،المرجع السابق ،ص  األوربي تاريخال جالل يحي، -2
 .49بواىن، المرجع السابق، صدا ألبير -3
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 .إفريقيايم عمى سآثار التق: 2-3
 اإلفريقية:التجزئة االستعمارية -1

ونفوذ الدول  ألىواءوفقا  اإلفريقيةيم القارة ستق أسسمعاىدة برلين عمى  أسفرتلقد 
القارة وفقا لما يخدم أطماعيم بل شتتوا  األفارقة لرأي عتباربعين اال األخذدون  األوربية

 1ستعمارية.اال
 أثرىاحيث قامت عمى  اإلفريقيينعمى  األثرستعمارية عميقة ولقد كانت التجزئة اال

ييا ،حيث جاء في ف وثنية لمتجمعات ال عتبارإفريقيا وذلك دون االوحدة سياسية في  51نحو 
نو ال يوجد مناطق م أ 1924عام  األممالتابعة لييئة  إفريقياقتصادية عن تقرير المجنة اال

فبريطانيا وحدىا عممت  في العالم بيا ىذا العدد الكبير واليائل من الدويالت الصغيرة أخرى
 2.لك فعمت فرنساجزءا وكذ 15 إلى إفريقياستولت عميو من اما  تجزأتعمى 

نتشار القبائل والممالك والتي اوالسكان وال بحدود  باألقاليمعمى دراية  األوربيولم يكن 
تقبمو قبيمة واحدة رفضتو  وما وجد قبيمتين مختمفتين تخضعان إلدارة واحدة، إنكانت نتيجتو 

ع إلدارتين ولغتين مختمفتين ومثال عمى ذلك الكونغو ضالشعب الواحد يخ وأصبح األخرى
لغات رئيسية ،كذلك نيجيريا وجدت فييا ثالث لغات كبرى وىذا فضال  أربعالتي وجدت فييا 

 3.أخرىلغة صغرى  وأربعينعما ىو موجود من حوالي خمسة 
 مشكمة الحدود :-2

 أثناء إفريقيافي تقسيم  األوربيةتبعتيا الدول ار مشكمة الحدود في الطريقة التي تنحص
تجانس العربي مثل ال باإلفريقيينعتبارات خاصة ا أيمؤتمر برلين حيث لم تراعي ىذه الدول 

بل لعب العامل الفردي دورا في تحديد  4الحضاري اإلرث أو قتصاديالمغوي والتكامل اال

                                                             
 .382ص  السابق،المرجع  أفريقيا،تاريخ  ،جالل يحي -1
 .88ص  ،1984، بيروت  ،دار دمشق ، 1ط ،افريقيا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بر ،سأمين ا -2
 .نفسو -3
 .311المرجع السابق ، محمد موسى ، لفيص -4
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ىذه الحدود  إنشاءدور في  لم يكن ليم ميسفنأ األفارقةوبالطبع  الوحدات السياسية في القارة
من النوع الذي يطمق عميو الحدود الفمكية المتمثمة في  اإلفريقيةفالحدود السياسية بين الدول  

 1.الحدود أنواع أسوأخطوط مستقيمة مع خطوط العرض والطول وىم 
ىذه الوحدات السياسية نظرة فاحصة فإننا نجدىا  إلىنظرنا  ما ذإويتجمى حقيقة ذلك 

ولتا ا تعتبر جزءا من جميورية السنغال وجميورية فيينغبعكس الوضع الطبيعي تماما ،فمثال 
جذرية في حدودىا  تصطناعية وما يدل عمى ذلك ما حدث من تغيرااالعميا تعتبر دولة 

منيا  أجزاء قتطعتامن مرة  أكثرالفرنسية العربية ففي  إفريقياحينما كانت وحدة في 
تمثل وحدة بذاتيا ولكنيا ليست  أنال يمكن  ديورينا روانداوووضعت شرقا وغربا ،كذلك نجد 
يقا وحده ينتمي شمال تنجن أننجد  إفريقيافي شرق أو  اقيجزءا من الكونغو بل من تنجن

 2.مالوي وتنزانيا إلىقرب أ جنوبيابينما تعتبر  وغندةوأكينيا  إلى قتصادياا
عتبرت استعمارية وليذا لتقسيم يتماشى مع مصالح الدول االا إنوبذلك يمكن القول 

 3.ستعماريمن مواريث الحكم اال اإلفريقيةمشكمة الحدود 
جتماعية حيث دخمت البنية اال تفتيت ستعمار عمىعمل اال أخرىومن جية 

جديدة بعيدة  عنيا كل البعد كل البعد فأصبحت  وسموكاتعادات  اإلفريقيةالمجتمعات 
التي يسعى ورائيا  األمورالممكية الشخصية والبحث عن الذات والمصالح الفردية البحتة من 

في مجتمعات المدن وبين الشقيقين بصفة خاصة في حين كان الطابع الغيري  اإلفريقي
تجاه المجتمع الذي يعيش فيو رد إلمف األساسيةوالعمل لصالح المجموعة من الواجبات  واألثرة
السائدة  األمورحب الخالص الفردي من حالة بؤس ،بعد دخول االستعمار من  أصبح،كما 

                                                             
دار الثقافة لنشر والتوزيع  ،ومشكالتيم إفريقيااهلل الجمل ،عبد اهلل عبد الرزاق ابراىيم ،تاريخ المسممين في  اشوقي عط -1

 .148، ص 1992مصر ،، ،القاىرة 
 .24-21،ص مرجع سابق  ،مشاكل ، رفاعيعبد العزيز  -2
،العدد الثاني ،سبتمبر  افريقيةمجمة قراءات  ،إفريقياحميدي عبد الرحمن حسن ،سياسات التنافس الدولي في  -3
 .44،ص 4114،
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حد البصمات القبمي والجماعي يمثل أن كان الشعور بالتضامن والظواىر المتفشية بعد أ
 1لممجتمع  يجابيةاإل

اآلثار عمى  أفدحعتبر أقتصادي والذي في المجال اال األثر ستعماركما كان لال
 2" اإلطالق

تخذ ذلك طابقا وأ المتقدمة، الرأسمالية قتصادياتمندمجا في بنية اال إفريقيا قتصاداحيث بقي 
الكبرى والتي عممت عمى تحجيم  الرأسماليةمما يجعميا تابعة لمبمدان  إفريقياليس من مصمحة 

 3اإلفريقيةفي نفس الوقت عمى نيب الثروات  األخرىلتواصل ىي  اإلفريقيةالقدرات 
 المؤتمر: تقييم-3

القرارات حول مؤتمر برلين وما حققو من نجاح بل ومدى قانونية  اآلراء ختمفتا لقد
ذا تخذىاا التي ما  سيمستعمارية لتقمؤتمر عقد بين الدول اال أوليم المؤتمر نجده يحاولنا تق وا 

 اإلفريقية.القارة  أراضيتبقى من 
ي حرية المالحة ف واإلقرارنعقاد المؤتمر لينظم التجار في حوض الكونغو القد كان 

ولذلك فيو  البعض، بعضياب ستعماريةصطدام القوى االاالنيجر ،ووضع مبادئ عامة لمنع 
 الشرعية الدولية أضفى،ولقد  اإلفريقيةيعتبر عمال دوليا لتنظيم السمب والذىب في القارة 

 .4القارة  لتيامال
تركت شؤون  إنماي مندوب أ األفارقةنو عند عقد المؤتمر لم يمثل ر بالذكر أوالجدي

 األساسوحدات ىو  إلىروبية وكان تقسيم إفريقيا و مصيرىا الغامض في يد الدول األ إفريقيا
المؤتمر لم ييتم  بحقوق الوطنيين وال  أنالحديثة ،كما الذي صارت تعرف بو حدود الدول 

نما عنى فقط بضمان سالمة الدول المستعمرة وقد ترتب عمى النص بأمالكيم  من  األخيروا 

                                                             
 .149السابق،  أسبر، المرجع أمين -1
 .119ص  ،المرجع السابق  ، ىحميد جعفر عباس-2
 .119،ص  سابقالمرجع ال كحموت ،عبد العزيز   -3
 .93ص  ،سابقالمرجع ال، ي، جياد نىذليام محمد إ -4
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وليحصموا عمى  إفريقياا وجواسيسيا ليجوبو تجارتيا وشركاتيا  أرسمتالمؤتمر بأن كل دولة 
عمى معاىدات الحماية وخالل الخمسة عشر سنة  األفارقةبصمة الزعماء والرؤساء  أوتوقيع 

وتم رسم الحدود وتعيين  األوربيةيميا بين الدول سقد تم تق إفريقيانت التالية لعقد المؤتمر كا
بيض ،وبعد المؤتمر كان مجرد وصول التجار أالفواصل السياسية بين حكم رجل 

يتبع ذلك تكوين شركات أو  أن ستعمارعادة لال األولىالتبشيرية وىو الخطوة  واإلرساليات
أقطار  مصيرإلى تقرير  أدىأو فرض السيطرة السياسية عمى رفع العمم الذي حماية فرض 
 1. وأمم

Emil Banningيين حول المؤتمر نجد إميل بانينجبر غبالنسبة ألراء الكتاب ال أما
2 

 مو لممؤتمر :ييقول في تقي
ستوائية تكون من الناحية التجارية مفتوحة اال إفريقياأقر المؤتمر قيام دولة حرة في قمب -1

 الدولية.لكل الشعوب بينما من الناحية السياسية بعيدة عن المنازعات 
 ستعمارية البالية.التقاليد االعكس ثبت المؤتمر مبادئ الحرية والمنافسة الشريفة ب-4
المنطقة  يذهوأعظم ما حققو المؤتمر الدور الذي عيد بو بمجيكا في حمايتيا لمسالم ب-3

تصال والجسر الذي اجودىا تعتبر من وجوه كثيرة حمقة قر المؤتمر و فدولة الكونغو التي ا
 3تنتقل عميو أوجو النشاط المختمفة إلى كل المستعمرات المحيطة بيا.

ستعمارية التي تبعد الكاتب عن الحقيقة فيو كثير من المغالطات والروح اال كالم بانينغ إن
 الواضحة .

 
 

                                                             
 .85-83المرجع السابق ،ص  ذىني،ليام محمد إ -1
 الجمل اهلل عطا شوقيينظر:  (.م1884-1885يس وفده في مؤتمر برلين )ئر  و بولد وسكرتير الممك لي : اميل باننج -2

 .141 ،ص السابق ،المرجع الرزاق عبد اهلل ،عبد
 نفسو. -3
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فورد فيما يتعمق كسالقانون الدولي بجامعة إ أستاذةSabyleGrouee  ولعل تحميل سابيل كرو 
 1قرب لمدقة والحقيقة فجاء في تحميميا ما يمي :بنتائج المؤتمر أ

 أحواضتحقيق حرية المالحة والتجارة في  أىدافوعقد المؤتمر أن من ل القد ذكر الذين دعو -
حتكار الدول الكبرى لمتجارة في النياية عن إ أسفرتقد  األمرالنيجر والكونغو لكن في حقيقة 

 2لنفوذ ىذه الجيات في المناطق التي خضعت 
تخذ ىو المتعمق بمحاربة تجارة الرقيق ومع ذلك فإن الوحيد الذي أ اإلنسانيوكان القرار -

ستعمار الوحشية التي شاىدىا تاريخ اال أعمال أبشعتمارس فيو  أصبحتحوض الكونغو 
 قانونية ولكن ما أسسستعمارية عمى بين الدول اال العالقاتينظم  أنكذلك حاول المؤتمر 

 .3اإلفريقيةالتكالب االستعماري عمى القارة يدفع عجمة  أننجح فيو ىو 
( مكن من خالل قراراتو القوى 1884-1885يتبين لنا أن مؤتمر برلين ) وأخيرا

 جتنابالوذلك  اإلفريقيةعمى القارة  يالقانون الءيستاالقواعد ونظم  إرساءمن  األوربية
يا مستقبال وعدم الوقوع في األخطاء التي وقعت فييا سابقا ،حيث خرجت نالصدمات فيما بي

لتفرج ألمانيا الخاسر  األخرىفرنسا صاحبة النصيب األكبر وبعدىا تتوالى الدول الكبرى 
وحدات  إلى إفريقيامر عمى تجزئة وتقسيم يم الكعكة ،ولقد عمل المؤتسمن عممية تق األكبر

دون مراعاة الظروف  ستعماريةاال الشعب الواحد في ظل السيادة أبناءأصبح  أينسياسية ،
محممة  إفريقياحيث خرجت  ،اإلفريقيةجتماعية لممجتمعات واال قتصاديةالطبيعية واال

انظر الممحق رقم  ستقالل .دود التي بقيت أثارىا حتى بعد االبالنزاعات الوثنية ومشاكل الح
(9.) 
 
 

                                                             
 .294المرجع السابق ، ص  ري ،بااألن ميرأنجم عبد  -1
 .141،المرجع السابق ،ص عبد اهلل عبد الرزاق  اهلل الجمل ، اشوقي عط -2
 .84ليام محمد ذىني ،المرجع السابق ،ص إ-3
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 خاتمة:
سؤممما  ل   علؤ  منؤاس  للدؤد د للؤعر ت سمؤق للقؤ   لالقد جاء مؤتمم  رؤ ل ك الصة ؤل ل     
ح ث مسؤارق  الؤل منهؤا ل سؤ ع ى ت ؤى لل ؤ  ل    للحفؤاظ  ، جل للحفاظ ت ى م الحهاأمك 

 عل  مك أجل لسمماضل مؤا ف نسا الان  م   سي للمتمم  ض   ى ، ست ى مالانمها سي للقا ى 
سؤممما  ل   ل حفؤاظ ت ؤى م ؤالحها لا الاك للمتمم  ح هؤا  مك صسائ  ماد ل  ممن  ل سقدمق

س  ق ؤؤؤؤل   رمؤؤؤؤث  ض لإلما ؤؤؤؤل لأللحؤؤؤؤال نفسؤؤؤؤق رالنسؤؤؤؤرل لر  عان ؤؤؤؤا ح ؤؤؤؤث حم ؤؤؤؤ  مسؤؤؤؤت ل ل ح
أك للقؤؤ   سؤؤممما  حما ؤؤل ل مع مؤؤا  للنام ؤؤل المؤؤا صؤؤ   سؤؤي لا  هؤؤي لأأللحضؤؤا ى س هؤؤا     

صؤ   سؤممما  ل نحؤ  للقؤا ى ح ؤث تلحمؤ  هؤي لأ   سؤي م ج ؤق للقؤ   لامان ل الاك لها لألأل
 س  ق ا .إمر لع   ا  سي غ ب إ   ر ل   عل  مك صةل رناء للد ل لأ

سؤم ةء  ك  سق  الل د لل ت ى لاأسممما  ل اد للمتمم  رالص   للال    ت ى للد ل لات لقد 
 س  ق ا   الان  ت ى للنح  للمالي :إمك سم لم ج ل إجتلء مهمل  هائ ل   أت ى 
 س  ق ؤؤا لل سؤؤعى   إس  ق ؤؤا للب ر ؤؤل   إس  ق ؤؤا للب رؤؤي   إحم ؤؤ  ر ؤؤدلك دؤؤمال ل:  فرنسااا
 سم لئ ل .لا
 س  ق ؤا   إ: غامر ا   س  لل  ك   ساحل للعهب )غانا (   ن ج   ؤا   جنؤ ب  بريطانيا

 د قها   دمالها للد قي .
 نؤؤدل   لا      قؤن اس  ق ؤا  منجإ:   مدؤمل للع غؤ    للالؤام  ك   جنؤؤ ب غؤ ب لمانياا أ

 س  ق ا .إر  ندر سي د ق 
حمالؤؤؤا   لت ؤؤؤك م ؤؤ  ر ج الؤؤا أ ؤؤك أسؤؤممما  مهؤؤؤا   ح لا عمؤؤؤال للدص ؤؤ ل غؤؤع  ك لأأالمؤؤا نجؤؤد 

ص ؤؤؤ ى مح الؤؤؤا ق  ؤؤؤا سمالدؤؤؤاس ل لسؤؤؤمان ي ح ؤؤؤث الانؤؤؤ  هؤؤؤع  لأللمنعقؤؤؤل للال نبؤؤؤ  رمؤؤؤد حمؤؤؤة  
سؤؤؤممما  ل ل ؤؤؤد ل  ؤؤؤا   للنتتؤؤؤل لاأس  ق ؤؤؤا للدلص  ؤؤؤل ح ؤؤؤث إ   ر ؤؤؤل سؤؤؤي منؤؤؤاعق لأ لألعمؤؤؤال

للسؤؤاحل م لسق ؤؤل رؤؤ ك جم ؤؤل للؤؤد ل تن لنهؤؤا مقسؤؤ   صؤؤ   س جؤؤد  سؤؤي مؤؤتمم  رؤؤ ل ك  ؤؤ بل لأ
 س  ق ل .لإل
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، س  ق ؤل سؤي حؤق للقؤا ى لإلصعؤ  الر ؤ  متمم  ر ل ك رها    ق ل ل  للمي ص ج قد الاك ل -
س  قؤي     تم قا ت ى للدمب لإلأ  عل  نم جل مقس مها  سق ما  ناسب م الحه  ح ث الاك 

لؤؤؤى إد  تم  ؤؤؤا  للمقسؤؤؤ   أسؤؤؤممما  ،ح ؤؤؤث للؤؤؤعر اتلل  مؤؤؤاني ممانؤؤؤاى دؤؤؤد دى ممؤؤؤا ص فؤؤؤق لا
لؤؤى إد  أس  ق ؤؤل حؤؤ ل مؤؤا تؤؤ   رم ؤؤع ل للحؤؤد د للف ال ؤؤل   للمؤؤي للؤؤد ل لإللل ؤؤ لتا  رؤؤ ك 

 ، س  ق ؤاإرنؤاء ألى ندؤ ب للحؤ  ب رؤ ك إص  ى د  هع  لأأص   سأمالر   د ل   م ب   د ل 
 ضؤؤا تم  ؤؤل أد  أ  دل ؤؤل ت ؤؤى علؤؤ  حؤؤ ب لل مؤؤاك للمؤؤي الانؤؤ  رؤؤ ك للجتلئؤؤ    للمبؤؤ ب المؤؤا 

ه  ؤل   لنمدؤا  للحؤ  ب لألؤى ظهؤ    إ، ان  م حؤدى مدم     مقس   للقرائل للم ق ل للمي ال
ال   م  ما ح ل لقرائل أ  ألى  ةث  حدل  إنها دمممها أم ل ح ث للمجاتل   للجهل   لأ

 م   عان ا.مالي   العل  سي مداد    ،ل ر ا  ،للع ل ق للمم لجد ك لل    سي للجتلئ 
 سمنماجا  للمال ل : لى لاإ مك هع  للد لسل للسارقل م   نا 

 سؤؤممما  ل منظؤؤؤ   تم  ؤؤؤل ك مؤؤتمم  رؤؤؤ ل ك جؤؤاء مم  جؤؤؤا لجهؤؤؤ د   محؤؤا ا  للؤؤؤد ل لاإ
للؤؤد ل هؤؤدد للسؤؤة   ع ك مضؤؤا ب للم ؤؤالل رؤؤ ك هؤؤس  ق ؤؤا ، علؤؤ  أإللمالالؤؤب   للسؤؤ ع ى ت ؤؤى 

   ر ؤؤؤؤل سؤؤؤؤ   للمفؤؤؤؤا ض  علؤؤؤؤ  ل حفؤؤؤؤاظ ت ؤؤؤؤى للمؤؤؤؤ لتك مؤؤؤؤا  للقؤؤؤؤ   لأأ   رؤؤؤي   لؤؤؤؤ   الؤؤؤؤك لأ
    ري .  للسة  لأ للدر  ماسي

  سممما ر ت ى هع  للقا ى ح ث ك متمم  ر ل ك  ممر  نقعل را تى سي لل  لل لاأالما
تمرؤؤؤا ل  د ك م لتؤؤؤاى لا، سؤؤؤممما   ك س  ق ؤؤؤل رؤؤؤ ك لاسؤؤؤ  مقسؤؤؤ   للقؤؤؤا ى لإلأمؤؤؤ  س ؤؤؤق   ضؤؤؤل 

 ث قم ؤؤؤؤؤادر   لإل ك م ؤؤؤؤؤل للمجؤؤؤؤؤان  للم قؤؤؤؤؤي   لل بؤؤؤؤؤ ر   للمالامؤؤؤؤؤل لاس  ق للصا ؤؤؤؤؤل رؤؤؤؤؤاإل
سؤؤؤممما  ل    ر ؤؤؤ ك   مدؤؤؤ ئمه  لاهؤؤؤ لء للساسؤؤؤل لأأس  ق ؤؤؤا  سؤؤؤق إح ؤؤؤث قسؤؤؤم  ،للحضؤؤؤا ر 
 للعاغ ل .

 سؤؤممما  ح ؤؤث سؤؤا  لمنظؤؤ   تم  ؤؤل للم سؤؤل   لامم  رؤؤ ل ك  ضؤؤل للحجؤؤ  لأك مؤؤت إ
  الانؤؤ   1181سفؤؤي سؤنل  ،نقضؤؤاض ردؤالل سؤ  ل ممؤؤا الانؤ  ت  ؤؤق مؤك قرؤل  تم  ؤل لاأرؤد
مؤؤك  10/0  مسؤؤ ع  ت ؤؤى  1001 ؤؤرح  سؤؤنل أس  ق ؤؤا   إمؤؤك  10/1   رؤؤا مسؤؤ ع  ت ؤؤى أ
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   ر  ك ت ى ما مرقى سم ةء لألنم جل ك للص  عل مب    مماما أح ث نجد ،س  ق ل للقا ى لإل
 مك للقا ى .

  المؤا المؤب تنؤق دتؤائي ،ك متمم  ر ل ك لنق ع   جهؤ ك أمك صةل د لسمنا  مأالدناالما
   ر ؤؤل   علؤؤ  مؤؤك صؤؤؤةل للحسؤؤنل ل ؤؤؤد ل لأظهؤؤا  لل ؤؤ  ى إر محا لؤؤؤل أتؤؤالمي سؤؤي للم ؤؤك 

مؤؤؤؤا سؤؤؤؤي للصفؤؤؤؤاء سهؤؤؤؤ  صعؤؤؤؤع ،أتم  ؤؤؤؤل للممؤؤؤؤد ك   ندؤؤؤؤ  للحضؤؤؤؤا ى   للقضؤؤؤؤاء ت ؤؤؤؤى للمص ؤؤؤؤ  
 س  ق ل .لسممما  ل ل س ع ى ت ى للقا ى لإل

 ساسؤها م ؤعنل   أك أر أسؤممما ر لس  ق ؤل للمما ؤ ى هؤي نمؤاج ك ممظ  للؤد ل لإلإ
  لؤعل  سؤاك م ؤادر  سقؤا لمفهؤ   للد لؤل للق م ؤل ا ممر  تؤك  لقؤل لجممؤاتي   س اسؤي   لق

ال ؤؤ  مؤؤك ال نهؤؤا حق قؤؤل أسؤؤممما  هؤؤي ممر ؤؤ  قؤؤان ني ندؤؤاها لاأس  ق ؤؤل للمؤؤي ظؤؤاه ى للؤؤد ل لإل
 لجممات ل. لقم ل 
 للمال نل رحد دها للحال ل ل   لها للمق ما     ك للال    مك لل حدل  للس اس ل لل   إ

 جؤؤد للمؤؤتمم  نم جؤؤؤل أ ؤؤك أللجب لس ؤؤل   للردؤؤ  ل للمؤؤي مسؤؤاتدها ت ؤؤى للرقؤؤؤاء ال حؤؤدى س اسؤؤ ل 
  هؤؤؤي مم جمؤؤل سؤؤؤي  رإس  ق ؤؤا ؤؤرح  تائقؤؤؤا سؤؤي مسؤؤ  ى للنهؤؤؤ ض أللمقسؤؤ   د ا دص  ؤؤل ال  ؤؤؤ ى 

سؤممما    رؤ ك  حؤدى ها لا جؤدأه  ل ر ك  حدى س اسؤ ل نقةرا    للح  ب لأ   ى م   لا
  لض ها .أص   ا مم   ر ج دها دلصل أس اس ل 

   رؤؤؤي مسؤؤؤ حا ل بؤؤؤت  لأس  ق ؤؤؤا إك مؤؤؤتمم  رؤؤؤ ل ك جمؤؤؤل مؤؤؤك أص ؤؤؤ   مرؤؤؤ ك   سؤؤؤي لأ
سؤمقةل ح ؤث  ا   للسؤ ئل حمؤى رمؤد لاأس  ق ل   ماتلل  للمال   للمي تان  منق للدم ب لإل

ك للمدال ل لاقم اد ل مممر  أس  ق ل  للحد  ل الما ك مدال ل للحد د ماتلل  مةحق للد ل لإلأ
  أقم اد ا  للؤ   رل لقم ادها مندمجا سي رن ل لاأح ث إعةقا ت ى للقا ى   ا لآلسضل أ

س  ق ؤل محج   للقؤد ل  لإل  مال ل للالر   للمي تم   ت ى أر جم ها مارمل ل ر دلك لل  أمال ل 
 ص   سي لل ق  نفسق ت ى نهب    ل  للقا ى                  لم ل ل هي لأ

 ؟ لأسا قلر حد الان  ق ل ل  للمتمم  مممل ل الل ألى إ  الل هعل  جم نا نمساءل    
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 . 1996 ،يلقامرة، مصر ،يلتوز ع

 فالال  أورو الالادراسالالات فالال  تالالار    ،ريغرر  يلعمرري طم عرر  يلصررباح ،صررطوك عبررد يلكررا ي -31
 . 4119 ،من وريت جامع  دم   ،المصر الحد ث



 قائمة المصادر والمراجع
 

دير  ،األولالالىمالال  الاالالورة النرةسالال ة حتالالى الحالالرب المالم الالة  أورو الالا ،يحمررد مر رردي صرر ح-34
 . 4117 ،يإلسكندر   ،يلو اء

 ،دير يلو راء لمن رر و يلتوز رع ،صالرالحالد ث و المما أورو الاتار    ،)................( -33
 . 4113 ،مصر ،يجسكندر  

 ،عرررال  يلمعر ررر  ،اإلفر  الالال صالالالرال ال الالالوم الملمالالالى حالالالوو ال الالالر   ،صررر ح يلرررد   حرررا ظ-32
 .1984 ،يلكو ت

 ،يلرردير يلعمم رر  ،و ال الالوم األمالالسقصالالة و تالالار   الحضالالارات المر  الالة  الال    ،عرراطك ع ررد-35
1999 . 

يلمطبوعرررات  ،أسالالال او  إفر   الالالاتالالالار   اعسالالالتممار و التحالالالرر فالالال   ،عبرررد يلحم رررد زوزو -36
 . 1997 ،يلجزيئر ،يلجامع  

عرررال   ،إفر   الالالافالالال   األورو الالال المسالالالممو  و اعسالالتممار  ،إبرررريم  عبررد يلررررزي  عبررد يه  -37
 . 1998 ،يلكو ت ،يلمعر  

 إفر   الادراسالات فال  تالار   رالرب  ،يه يلجمرل  رو ي عطرا ،إبريم  عبد يلرزي  عبد يه  -38
 يلقامرة . ،الحد ث و المماصر

من وريت كم   يلدعوة  ،السوداء إفر   االتةص ر و اعستممار ف  عبد يلعز ز يلكحموت، -39
 . 1994،ل ب ا ،طريبمس ،يلطبع  يلثان   ،يإلس م  

 ،دير يلمحرررامي لمطباعررر  ،فالالال  لاالالالد اعسالالالت يو إفر   الالالام الالالاكو  ،عبرررد يلعز رررز ر ررراعي -21
1971. 

، مرر  عصررر الحالالد ث األور الال التالالار   عبررد يلعز ررز سررم ما  نرروير، عبررد يلمج ررد نعنعرري، -21
 .1999، دير يل كر يلعربي، مد ن  نصر، يألول يلنه   حت  نها   يلحر  يلعالم   

التالالالار   الحالالالد ث مالالال  الاالالالورة النرةسالالال ة حتالالالى الحالالالرب النرةسالالال ة ).................(، -24
 .4117، مصر، يإلسكندر  ، ال روس ة
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، دير يلمعر رر  يلجامع رر ، الحالالد ث واألمر كالال  األور الال التالالار   عمررر،  يلعز ررز عبررد عمررر-23
 .4117، مصر، يإلسكندر  

ا صالالور مالال  تالالار   الميقالالات الدول الالة فالال  عمررر عبررد يلعز ررز عمررر، جمررال محمررود حجررر-22
 .4119، دير يلمعر   يلجامع  ، المصر الحد ث

، دير يلنه رر  (0851-0804ا الت الالارات الس اسالال ة المماصالالرة  عبررد يلحم ررد يلبطر رر -25
 .1927يلعرب  ، ب روت، 

يلجرررزء ، م تررررى عم هرررا، إسالالاليم ةالدولالالالة الماماة الالالة دولالالالة عبرررد يلعز رررز محمرررد يل رررناوي، -26
 .4112مكتب  يجنجمو مصر  ، يلقامرة،  ،يلثاني

، إفر   الالافالال   اإلسالاليمالمر الال  والمالالةامرة لمالالى  اإللالاليمعبررد يلعمرر   عبررد يلرحمررا    ررر، -27
 ه.1218، عا  184، يلعدد 16، يلسن يإلس ميكتا   صدر ع  ريبط  يلعال  

، عصرر يلنه رر ، محاضالالرات فال  تالالار   أور الا الحالالد ث، إبرريم  عبرد يلعز رز عبررد يلغنري -28
 .ELGA ،1999من وريت 

 الةزالالات فال  ال الارة اإلفر   الةا اةكسالار دائالم ام اةحصالارعبد يلقرادر رز ر  يلم رادمي،  -29
     .2005 ، دير يل جر لمن ر ويلتوز ع ،يلقامرة، مصر،مةقت

مالع التن  الع لمالى  مالب دوو  إقم م الةا دراسالة إفر   اا جغراف ة ع انر  أبو تحي محمد -51
 .4113، دير يلمعر   يلجامع  ، جةوب الصحراء

:  رر    جمرر ، تر 11و 08ا تالالار   الميقالالات الدول الالة فالال  ال الالرة    رينسرروي  ررارل موجررل-51
 .4111محس ، دير يله ل، ب روت، 

، يإلسركندر  لمن ر ويلتوز ع،  ويإل ما ، يلعم  المماصر إفر   اتار    رغمي عمي تس  ، -54
 .4118مصر، 

دير يلو ررراء لررردن ا  ،  يلطبعررر  يجولررر ،تالالالار   أور الالالا الحالالالد ث والمماصالالالر)............(، -53
 .4114يلطباع  ويلن ر، 
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: م  د يلمقرحي، يجع ، مر الحد ث والمماصر إفر   اموجز تار     صل محمد موس ، -52
 .1997من وريت يلجامع  يلم توح ، 

الحالالالالد ث  اإلفر  الالالال فر   الالالالات ودراسالالالالات و حالالالوث فالالالال  التالالالالار   إ ،مرررامر عط رررر   رررعبا -55
 . 4114،يلقامرة ، ر ق  معهد يلبحوث ويلدريسات يإل ،والمماصر

لمن رر  ،يل جرر دير ،م 11م و08الس اسالة الدول الة فال  ال الر  تنور ،محمد يلس د سرم  -56
 .4114، مصر ،ويلتوز ع

دير  ،اعة يب لمى الخيفة إلىتار   الماماة    م  ق ام الدولة  محمد سه ل طقوش،-57
 .4113يلن ائس،

إفر   الالة مالال  مصالالب الكوةغالالو إلالالى مةالالا ع الة الالو فالال   ضالال ة  ،إبررريم  محمررد عبررد يل ترراح -58
 .1968،يلمصر  -مكتب  يألنجمو ،ال ح رات

دير يلنه    ، ، يلطبع  يجول الحد ث والمماصرف  تار   إفر   ا  ،محمد عم  يلقوزي-59
 . 4116،لبنا  ،يلعرب  

 مصر. دير يلمعارك، ،تار   ألماة ا محمد كمال يلدسو ي،-61

 .1932،مصر ،مطبع  عطا ا ،إفر   ا وحوب الة و محمد مح   يلد   رز ، -61

 ،ب ررروت ،يلمبنررانيدير يلمنهررل  ،أورو الالا مالال  الاالالورة النرةسالال ة  إلالالى المولمالالة ،محمرد مررريد-64
 .  411 0،لبنا 

تررار ل  ،المسالالممو  فالال  رالالرب إفر   الالا وسررع د إبررريم   كرد رر ، ،محمررد نا ررل عمرر  برراري-63
 .4117لبنا ، ،ب روت دير يلكت  يلعمم  ، ،يلطبع  يجول  وح ارة،

 .  4119، ديريلسب ل لمن ر ويلتوز ع،أضواء لمى تار   افر   امنصك بكاي،  -62

مصرر  ،يإلسكندر   ،مؤسس   با  يلجامع   ،مر ك ت  رو ا واألو تار   أ محمود يلس د،-65
4112. 
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 .1996 سور ا، ،يلمكت  يإلس مي ،التار   المماصر لغر   إفر   ا محمود  اكر، -66

يلحامررد لمن ررر  دير ،يلطبعرر  يجولرر  ،تالالار   الدولالالة الماماة الالة ،م مونرر  حمررزة يلمنصررور-67
 .4118،يألرد  ،ويلتوز ع

يلمعر رر   دير ،الحالالد ث والمماصالالر دراسالالات فالال  تالالار   إفر   الالا نامررد إبررريم   يلدسررو ي،-68
 .4118،مصر ،يلجامع  ،يإلسكندر  

 ،دير يل كرررر يلمعاصرررر ،فالالال  إفر   الالالا والمالالالالم 08تالالالار   ال الالالر   ، حررراطو  نرررور يلرررد   -69
 .1995 ،لبنا  ،ب روت

 سور ا. ،دم   ،ريل كدير  ،الةاضة األورو  ة لصر)............(،  -71

:أحمرد نج ر  وما ر  جمر  تر  ،تار   أورو الا فال  المصالر الحالد ث ،   ر ألبرت  مربرت -71
 . 1982،يلقامرة دير يلمعارك، ،ود ع

يلم رروع يلقرومي  أحمد  ؤيد بمبرع، :جم تر  ،قتصادي إلفر   ا الغر  ةالتار   اع ،موبكنز-74
 .1998،يلقامرة ،لمترجم 

من ررروريت  اكررراظ  ما ررر  نعمررر  :جمررر تر الحكالالالم والس اسالالالة فالالال  إفر   الالالاا ،ولررر   تررروردوك-73
 .4112ل ب ا، ،طريبمس ،أكاد م   يلدريسات يلعم ا

إلالى منمالع ال الر   05الغر  ة اإلساليم ة مال  منمالع ال الر  تار   إفر   ا ، حي بروعز ز-72
 .4119 دير يلبصائر، ا11

I. :المجيت والجرائد 
، يلعردد مجمر   رريءيت ي ر ق ر ، فر   الا اعسالترات ج إموقع قارة يلنهدي،  يحمد مقر  .1

6 ،4111. 
ور الال  ( والصالالرال األ 0884-0883مر  الالرل    ا مالالةتنبرراريم ررر يألنجرر  عبررد يأل .4

 .95، يلعدد مجم  كم   يآلدي ، اإلفر   ةلمى ال ارة 
II. -:الرسائو الجامم ة 
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 اتجالالالا فس األلمالالالاة  س اسالالالة  سالالالمارك الد موماسالالال ة والتةالالالا، عز رررز عبرررد يه مظمرررو  .1
 رسرررال  مقدمررر  لن رررل  رررهادة يلررردكتوريح  ررري يلترررار ل يلحرررد ث، فر   الالالاى إالمسالالالتممرات فالالال

 .4114-4111ر، جامع  سانت كممنس، يلعري ، ويلمعاص
ر وقضالال ة المغالالرب المر الال ا المسالالالة النرا مسالال ة  مقدمرر  مجمالالة المةالالاسررم رة لحمررر،  .4

، جامعرررر   رررري يلتررررار ل يلحررررد ث ويلمعاصررررر ريلماجسررررتالن ررررل  ررررهادة  رسررررال ، ةموذجالالالالا
 .4112-4113بوزر ع ، يلجزيئر، 

، اإلفر   الةلمى الميقالات المر  الة  وأار  إفر   االتغمغو الغر   ف   اس  يل رر ك،  .3
، مجمررر   صرررم   تصررردر عررر  1999، صررر ك 61، يلعررردد مجمررر  معمومرررات دول ررر 

 يلمركز يلقومي  ي يلجمهور   يلعرب   يلسور  .
III.  واألنالسالموسولات: 

، لمحررررات مرررر  تررررار ل يلقررررارة يإل ر ق رررر يلموسرررروع  رجرررر  محمررررد عبررررد يلحمرررر  ،   .1
 .1997، يلقامرة، يإل ر ق  ، يلمجمد يلثاني، معهد يلبحوث ويلدريسات يإل ر ق  

، يلمسررررتقبل، مصرررر ويلعرررال  وأعررر   أحرررديثموسررروع  رؤوك سررر م  موسررر ،  .4
 .4114ب روت، لبنا ، 

، دير يلنور يلموسوع  يلجغري    يلس اس   يلم تصرةنذ ر مح  يه يلجزماتي،  .3
 .4111لمن ر ويلترجم ، دم  ، سور ا 

 .4113روت، لبنا ،  ، دير دم  ، بويألع  يلمنجد  ي يلمغ   .2
: م تررار يلسررو قي، يله ئرر  جمرر : تر يإل ر قررييلتررار ل  أطمررسكررول   ماك   رردي،  .5

 .1987يلمصر   يلعام  لمكتا ، مصر، 
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