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جتاا جبوُ سد شسس تا اقعانية خلا اقق اقتاس ع
غسا وقيد مص فى اجلواش

١

 ١ةست اقتااج ،فالكب اقعلوم االنسانية ،جامعة زاخو ،اةلمي كواشس تا  ،اقع ا
______________________________________________________________________________________

املس تدلص
أمهية اجلانب الاةتصاش ج احليا اقعامة ،ومبه اقن ا اقتجاا تايت هذه ادلااسة امل س َّعةونة "جتاا جبوُ سد شسس تا اقعانية خلا اقق اقتاس ع " ج س يا هجوش اقءاحثني
اأخ ي اذلي دتءوا ج هذا اجملاا ،وقتلقي اقضو ك دعض اأن ة املتعلقة ابقتجاا  ،م خلا اع ا حملة قتجاااا ةبل اقق اقتاس ع  ،وم َ َّ الاشاا اىل مقوما
اقتجاا ج املديةة اق سف شية؛ اأسوا  ،واخلاان  ،وط اقةقل ،واقتجاا ،و احملاجيل ،واملةتوجا سوا اق ءيعية م ا تو املةتجة حمليا ،واجلدا اقب تعاملً معدا؛ ادلاخلية
واخلااجية والس ب املد الاي انية ،وجبوُ اأانضوا ،وتوافد جتاا املد واقوالاي اقق يءة م جبوُ سد شسس تا الهيا ،ذك ان ج ادلااسة تمه اقصاشاا واقوااشا  ،وت اقتجاا مل
تف مقترص ك فئة دذااا وامنا يمتت امجلي اذا احل  ،وت ةبا اىل املعوةا اقب وةفً حا ال تمام جتاا هذه املة قة م ا دم الاس تق اا بسبب س ياسة اقوال  ،واشا
اق  ،واقع ائ  ،وابقتايل اقتع ك حيا اجملمت اق سف ش م خلا هذا اقن ا  ،وققةل املعلوما املتواف ع اقن ا اقتجاا وال س ب اأاةام والاحصا ا ع ت جتاا
اقصاشاا واقوااشا ج جبوُ سد شسس تا اقعانية؛ وذل مت اقرتدزي ك اقق اقتاس ع  ،امبا تءدو املعلوما تدرث وضوحاا وابالعامتش ك املصاشا املتواف م ا؛ امللحظا
اققمية لل حاةل اذلي زااوا جبوُ سد شسس تا  ،وةد واش اشااا ج ساقةاما اقوالاي اقع اةية ع ن ا املد اق سف شية ج هذا اجملاا.
ال

ادلاةل :اقتجاا  ،جبوُ سد شسس تا  ،ادلوةل اقعانية ،اق حاةل ،اقق اقتاس ع

______________________________________________________________________________________

 .١املقدمة
شهدد اققه اقتاسه ع ه دهواشا ن ها جتهاا مزتايههد ج جبهوُ سد شسه تا اقعانيههة
مقاانة ابملدش اقسهادقة للمكها اقعهال للقة قهة اقهب تجهءمكً جها اا م ها هام ،١٥١٦
ونقصهد اهها املة قههة اقواةعهة شه ا عر اقعه ا  :امهااا اههديةا  ،وسههواا  ،واباب
وظلً هذه الامااا تمتت حبا شه ءه ذايت وحافظهً هك كيا ها اىل ت مت اخضهاعدا
للمكها اقعههال املءههاع ج مبتصه اققه اقتاسه ع ه ،وةهد شه َ ً اقتجههاا جانءهها
تساسه ياا ج احليها اقعامهة ملههد جبهوُ سد شسه تا اقعانيهة السه ب دعهد اقتتهاا اقههب
حصههلً ج اققه اقتاسه ع ه ،فههب يتعله دزتايههد اهههامتم ادلوةل ابقتجههاا  ،ووسهها ل
اقةقل ،وتوطني اقع ائ  ،والاههامتم ابأمه  ،وةهد تش ذ اىل تن ه ي ومنهو اقتجهاا
ادلاخلية ،واك نتيجة قاايش اقفا ض م الانتاج اقاااعي اقتمكوا م اةتصهاش اقففها
______________________________________________________________

جمةل جامعة كويه للعلوم الانسانية والاجامتعية ،اجملدل  ،٤اقعدش )٢٠٢١( ٢
تُس تمل اقءمكث ج  ١٠اكنو اقثال ٢٠٢١؛ سةبل ج  ٤تيلوا ٢٠٢١
واةة حبث مبتظقة :ن س ج  ٢٧اكنو الاوا ٢٠٢١
اقربيد االقفرتول للقؤق ghassan.mustafa@uoz.edu.krd :
حقو اق ء واقن ©  ٢٠٢١غسا وقيد مص فى اجلواش  .هذه مقاةل اقوجوا الهيا مفتوح موز ة حتً اخصة
امل اع االدداعي اقنسبية CC BY-NC-ND 40 -

اىل اةتصاش اقسو  ،وةد اك النهدماج اقسهو اقع اةيهة ابقةظهام اقعهاملي ت ه ه ج ت هوا
اجلانب اقتجاا مض اقن ها الاةتصهاش ج اقهوالاي اقع اةيهة .وةهد جها اختيهاا
قدذا املوضوع "جتهاا جبهوُ سد شسه تا اقعانيهة خهلا اققه اقتاسه ع ه" قرضهوا
شااسههة املواضههي املتعلقههة دتههااج جبههوُ سد شسه تا خ هلا هههذه املههد وم هها اةتصههاش
سد شس تا وحتديداا اجلانب اقتجاا .
ال دههد م ه اققههوا انةهها ال منههتح احصهها يا وواث ه ع ه ههت اقتجههاا ج جبههوُ
سد شس تا  ، ،ودذ نفتقد اقءياان اقب ختص مكيهة الانتهاج ،ومكيهة املصهدا مبهه اىل
خااج سد شس تا  ،و ت الاس تااشا م املةاط والاةاقمي اأخ  ،وقف املعلومها
اقب ميفبةا اققوا ا ا تغةً هذه ادلااسة تمتثل ابمللحظا اققَّمية لل حهاةل ،فضه ال عه
مؤقفا املؤاخني املعارصي اذلي دتءوا ج اتاج اقع ا احلهديث واقهب اكنهً مصهدااا
تخ قدذه ادلااسة ،و اك دم وجوش مصاشا سد شية حملية تةاوقً موضوع اقتجاا سبباا
تخ ج ةةل املعلوما ع جتاا سد شس تا .
وةد تةاوا اقءمكث د حماوا م ا :اقن ا اقتجاا ةبل اقق اقتاسه ع ه ،ومه
اقرتدزي ك اقق اقتاس ع م خلا اقءمكث ج مقوما اقتجاا ج املد اق سف شية
سوجتااها ،وتب ز جهاشاااا ووااشااها ،واملعوةها  ،واقةقهوش والاوزا املسه تددمة ،ومه
خلا اقءمكث يءدو ت هةها مهؤعا تهدا هك ن ها جتهاا مه مضه اقن ها
الاةتصهههاش دف و هههه ا تلفهههة ج جبهههوُ سد شسههه تا واقهههب تش شوااا ج احليههها
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الاةتصاشية ،ون جو ت تسدت ههذه ادلااسهة ج تقهدر اةيهة عه اقن ها اقتجهاا ج
جبوُ ك شس تا اقعانية.

 .٢اقن ا اقتجاا ج جبوُ سد شس تا ةبل اقق اقتاس ع
ققد اكنً احد نتاجئ اقتوس اقعال ج املةاط اق سف شية ت ايا ف ص تفضل
وجماال تاحب للن ا اقتجاا اذل يعمتد ك الاس تق اا ،ودذ فا هذه
املة قة تمتزي خبصا ص ختتل ع املةاط اأخ (م اش ،)٢٦٨ ،١٩٩٢ ،ويصفدا
اق حاةل الاملال اكاسنت نيبوا " :Karsten Niebuhrا سد شس تا دلش جبلية،
وع املسا  ،ويه مب قة خصءة جداا ،دثا اخلاا واأمثاا ،ويه غةية ابأخص
داجشاا اقءلو واقعفص حيث ت سل مبه مكيا اىل حلب وم هةا اىل توااب" ..
(نيبوا .)٢٩٣- ٢٩٢ ،٢٠١٢ ،حىت ت املةاط اجملاوا قدا مثل مديةة املوجل
اكنً ج س ةوا اق د وةةل الانتاج تعمتد مااا ك ما يس تواشه جتااها م حماجيل
سد شس تا (اةو  ،)٣٠٢ ،١٩٧٥ ،وةد اك أم ا الامااا اق سف شية شوا ج
ت جي اقتجاا وم ا ت اقسل ا حسني اقويل تما اديةا ( )١٥٧٣- ١٥٣٣معل
ك اد نوايح الاماا ابالمااا واقوالاي اأخ ج ادلوةل اقعانية م خلا
ان ا ه دشاا م اجلسوا ،واققباط ك اأ اا ،وج ان ا ه اخلاان اقتجااية ك
مسافا متقاادة ،قتفو حم ا قزنوا اققوافل اقتجااية ج ذ اقعرص(اةو ،
.)٩٨ ،٢٠٠٩
وم خلا واوش اشااا ختص جتاا جبوُ سد شس تا تتبني دعض هذه امللمح ع
واة سد شس تا تنذا  ،فاق حاةل اقدوقةد قيوانا ااووق Leonhard Rauwolf
عةد زاياته ا تاديل ام  ١٥٧٥يذك تنه ااف اتج اا تامبياا مض ةافةل جتااية ،وتنه
قوحده اك ميح حوايل مخسني دعااا وح ااا محمةل ابقعفص ،وي وم نقلدا اىل شايا بف ،
وم هةا ي سلدا اىل حلب حيث يسقبل اقتجاا هةا ك عاهئا وااساقدا اىل
توااب(ااووق  ،)٢٢٦ – ٢٢٥ ،٢٠٠٨ ،امبا هذه امللحظة تع ي مؤعاا ك ت
اقتجاا اقب اكنً جت ج مديةة جتا مثل تاديل تنذا  ،وت ا اكنً سوةاا مجل
املةتوجا م املةاط اق سف شية يقوم اقتجاا دةقلدا اىل مد وتةاقمي تخ  ،وم
املفيد ت نذك ت َ سد شس تا اكنً تصدا اىل دتداش واملد اأخ دعض املواش اقب ال
نعا قدا اهامتماا ،وقف ا تع ي معلومة ع غىن سد شس تا مبختل املةتوجا  ،وال س ب
اق ءيعية م ا ،ومكثاا ك ذ جتاا اق ني ،اذل يس تعقل قلس تمك م ،ويسقى طني
اق ع تو " كيل سد شس تا " واك مس تددميه ج دتداش خيل ونه دعد جعةه مبا اقواش
واقع وا سوُيفظ قوةً الاس تع ا ،حىت ت اق حاةل اكنوا ي سلو مناذج مبه اىل شوهلت
دعد ت ةاموا دتج دته واجعاات دةوعية اق ني كو ا تقيض ك احل ا اقب تعيش ج
شع اق تس واللمكية مثل فعل اق حاةل الان زي ااق فيتش  Ralph Fitchعةد
زاياته دتداش ام ( ١٥٨٣فيتش.)١٧٦ ،٢٠١٣ ،
وتشاا اق حاةل اقف نيس جا ابدتيسً اتف نييه  J. P. Tavernierدل زاياته ملديةة
املوجل ام  ١٦٤٤اىل تواجد اقتجاا اق سف ش ج املوجل دقوهل ا ا" :ملتقى للتجاا
اقع ُ واق سف ش" (اتف ينيه )٥٨ ،١٩٤٤ ،وذك ج حديثه ع اقع شية دا ا ددل طيءة
والهيا جيلب ساك اقق احملي ة اا تءتدت وعفصدت وفهيا ةيرصية كءا تضت لك
تجةا اقتجاا (اتف ينيه.)٨٦ ،١٩٤٤ ،
س
امبا اك للتعامل اقتجااية ومفوث جتاا د شس تا ج دتداش ودةا لةا جتااية
والاختل ابقساك اك سببا ج تعمل جتاا دتداش اللتة اق سف شية ،والاس تفاش م ا ج
اقتعامل اقتجااية م اقتجاا اق سف ش ،وذلا فا (توقيا جليب) عةدما زاا دتداش ام
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 ١٦٤٨ذك دا اللتة اق سف شية اكنً مبت ج دتداش فض ال ع اقع دية واقفااس ية
(اةو  ،)٢٣١ ،٢٠٠٨ ،ومتزي لةة مديةة عق م املوجل دوجوش جل
جتااية معدا ،ووجوش ح دة سف ن ي ة دني املديةتني ،و ك اق مغ م ت ساك عق
م اق سف ش اال ت اقفثاي م ت اكنوا يت قو اللتة اقع دية قفرث الاختل واقسف اىل
املوجل أجل اقتجاا  ،ودذ سف تهل املوجل الهيا قفرث خاااا ،ود يذك مؤاخ
املوجل ايسني ب خاهللا اقعق ( )١٨١٦ -١٧٤٤فا تهل املوجل يسقو ا
كجك اسلمبوا ،ت اسلمبوا اقصتا  ،قتةوع مبتجااا وما يسصدا اىل املوجل مثل:
اقعفص ،والااز ،واقتاا ،واقق  ،وادلابغ ،وعاده ،واقعسل ،وم اقس  ،ومتتاز
املديةة دصةا ة اللنب اجليد ،ودرث تجةا اقفواده وتةوعدا ،ديامن تس تواش م املوجل
اقق ش ،واقةيل ،واقثياُ امحل  ،واخلفافية ،وامللح(اقعق  )٢٦٤ ،١٩٦٨ ،وهفذا
اكنً جت معليا مماثةل م مد تخ  ،وهو مؤع ك م اادة اقتجاا اق سف ش ج
اقتجاا م املوجل ودتداش ومد تخ مبذ وةً مبف ج اقعدد اقعال ،ودذ فا
هذه الامثةل توحض ت جبوُ ك شس تا اقعانية اكنً ك تواجل م حمي دا .
وم جانب تخ اكنً ادلوةل اقعانية ددواها ت اةب اقن ا اقتجاا  ،وتتدخل ج
مب تصدي ما يؤ سلءاا ك تم ا ،م ذ اجلانب اقعسف  ،م ا ت تما اقع شية
ةباش دك ( )١٥٨٣- ١٥٧٣تساهل ج هذا اجلانب وفقد تشاا اقوثيقة املؤاخة ج
 ٢٤اجب  ١٥٧٦ – ٩٨٤واقب واش ج شفرت همقة امق  ٢٨تنه "اتصل مبسام
اقسل ا ت اايقته تبي اأف اس واقءتاا قلي انيني م ت دي هذه ادلواُ هلت متوة
ك اذ خاص م اقسل ا يس تاذنوه ةبل الاةدام ك دي يش م هذه ادلواُ
هلت" (اةو  ،)٢٠ ،٢٠١٥ ،وتحياان اك للعامل اخلاايج تاثا يس ك جتاا
جبوُ سد شس تا  ،خفلا محةل انشا شاه ك اقع ا ام  ١٧٤٣ةام ب ب لك مديةة
يدخلدا مثل ك كو و تاديل ،ما تش اىل افقااها ماشاي ،وش َّل ح دهتا اقتجااية( ،ةاشا،
 .)١٥٣ ،١٩٨٩وتحيا اان اك اقتجاا يتع ضو قلدزتاز ،ومصاشا اقوال أمواهلت ،ففي
ام  ١٧٩١ةبض وايل دتداش سلب ابشا اقفبا ( )١٨٠٢ – ١٧٨٠ك اتج
يدعى عءد هللا تغا اا تادييل فصاشا مبه غلالا دقمية تادعني تق ة ش ودعض اقق
اقب اك ميلفدا (م اش ،)١٢٩ ،٢٠١٢ ،وغاها م احلواشث اقب اكنً ادش
الاس تق اا الاةتصاش ج هذه املة قة .

 .٣مقوما اقتجاا ج املديةة اق سف شية:
ققد ت طءيعة اأاض اجلءلية ،وش ءه اجلءلية ج سد شس تا ج توزي املد ودثافة
ساك ا ،وامتاز مد سد شس تا دصت قدا ،وةةل دش ساك ا (اقوا يل،٢٠١٣ ،
 ، )٢١٣- ٢١٢وم ذ امتاز املد اق سف شية بفرث دش اقق اقتادعة قدا ،وهذا
يدا ك تمهية هذه املد م اقةاحية الاةتصاشية جبانبهيا اقاااعي واحليوال ،وتصدي
اقفا ض احمليل للقةاط اأخ سوا اىل املوجل وم ا اىل دتداش ،تو اىل مباط
تخ خااج اقوالاي اقع اةية اكملد الاي انية ،ففي اقق اقتاس ع دلغ دش اقق
اقتادعة ملديةة اقسلبنية حوايل  ١٠٨٢ة ية ،وج تاديل حوايل  ٣٠٠ة ية ( ةاشا،
 )٣٤ ،٢٠١٨وج ةضا زاخو حوايل  ١٨١ة ية (ساقةامة املوجل،١٩١٢ ،
 ،)٢١٧وهفذا اك حاا دقية املد اق سف شية اذ اكنً غةية دتوادعدا م اقق .
 ١.٣اقسو :
ي ّ لك سو لك مديةة م دااا للتءاشا واقتءض ابقنس ية قساك اقةوايح واقق
اجملاوا  ،وت تء م ادا املد ددواها دعلةا جتااية م املد اجملاوا (مع ،
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 )٢٠٠ ،٢٠١٥اذ تشاا دش م اق حاةل اىل تسوا سد شس تا ج اقق اقتاس
ا
الك حسب اةيته،
ع  ،و وجفوا تسواةدا حسب م اهداات ،وتءايةوا ج ذ
وم ت اق حاةل جميس بفبتدام  J. S. Buckinghamدل م واه مبديةة تاديل ام
 ،١٨١٦وشخوهل اقسو ج سا ة مبف م ال اا ،وذك تنه ميل ابقةاس ،وت
اأسوا مسقفة ابأغصا (بفبتدام )١٢٦ ،١٩٦٨ ،وذك اق حاةل وقمي هوش
 William Heudeاذل زاا مديةة كويس ةج ام  ١٨١٧ت ا مديةة نظيفة جداا،
وسوةدا كءا جداا ،وميل ابقءضا (هوش ،)٢٠٠ ،٢٠١١ ،ووج اق حاةل اقربي ال
جو تع JohnAsherسو مديةة زاخو ام  ١٨٦٧دا معظت ما اك يءاع فهيا
سل تجبءية م تمق ة مديةة مان سرت اقربي انية (تع)١٢٧- ١٢٦ ،١٩٥٦ ،
وهذه امللحظة ت ا اىل ت ّ املد اق سف شية امغ جت ها اال ت ا مل تف مبعاةل ع
اقعامل اخلاايج ددقيل وجوش دضا تجبءية ج تسواةدا ،وم ذ فا ات اقءاحث
سعد عا ه ويت ت وجوش اقءضا ة اأجبءية اك ي لك خ اا ك ح فيي
سد شس تا وتةافس اقسل احمللية (ه ويت ٢٠١٣ ،ص  ،)١٧نظ اا ق خص اقءضا ة
الاجبءية مقاانة ابالنتاج احمليل ،ودذ يقلل م ف ص اقعقل والانتاج حل فيي
سد شس تا  ،وج اقس ةة اقتاقية ام  ١٨٦٨زااها اق حاةل الام ييك ت .قوك A.
 Locherحيث تشاا اىل ت ّ الهيوش واقةصاا ي تلو سو مديةة زاخو (قوك ،
 ،)٤٣١ ،٢٠١١ويذك اق حاةل جو فيليب نيوما john Phili pNewman
دل زاياته تاديل ام  ١٨٧٣ت تسواةدا واسعة ،ومجيةل ،ومفتظة ابقتجاا ،وت
معظقدا مت ا ابقسقو  ،ومظلةل ابأواا والاغصا  ،ومليئة ابقءضا  ،وملبس
جتااها تتست ابأانةة (هامش. (٩٨ ،٢٠٠٨ ،
س
ا م اهدا اق حاةل وملحظاات فب خيص تةوع اقءضا ة ج تسوا املد اقف شية
وم مباد خمتلفة مبثادة شقيل ك وجوش لةا جتااية م تةاقمي ومباط تخ  ،وج
تاديل دىن اقتاج ا احلاج ةاشا ادلابغ واحلاج حويا مامة داس سو اققيرصية دني
ايم  ١٨٣٠- ١٨٢٠دعد اجوعد م احةل احلج وم واه بسو امحليدية ج
شم  ،وتا ه ابقسو  ،فق اا دةا سو م اده هل تسفل اققلعة (م اش،٢٠١٢ ،
 ،)١٣٥ال شك ت تااشا امل اادة ج حتديث املديةة وتوس يعدا م خلا معلد ،
والاسدام ج تن ي اقتجاا  ،وهذه اققيرصية اكنً تتاق م ثلثة تةسام ا يسة،
ومتااس فهيا ح متةو ة اكحليادة ،وجةا ة اقف ش ،واقسجاش ،واللمك  ،واأغ ية،
واخل ج ،وج اققيرصية سو للخفافني ،وسو للخياطني ،وسو للزبازي  ،وتخ
للع ااي  ،ويعقل ج اقسو اقتجاا املسلقو والهيوش(محمد ةاشا،)١٤٩ ،٢٠١٢ ،
وم جانب تخ فقد دلغ دش ادلاكدني واحلوانيً ج تاديل تواخ اقق اقتاس ع
حوايل  ،٦٣٧وت ا اكنً تعيش ن اطاا جتاا ااي واةتصاشاي ا الداس ده ،وج اقسلبنية
 ١١٥٥شاك اان وحانوات(ةاشا ،)٣٦ ،٢٠١٨ ،ويص اق حاةل اقف نيس هرن دةديه
Henry Binderع سو اقع شية ام  ١٨٨٥دانه "جتا جداا ،حتقيه تغصا
تضق هل نوا اق قس" (دةديه ،)٣٥ ،٢٠٠١ ،امبا يعوش هذا اقرتاج ج سو
اقع شية اىل ت اقن ا اقتجاا مل يء ك حاهل ،والس ب دعد ت فقد املديةة
م داها كعامصة الماا اديةا .
س
واختذ دعض احل مقاهما ج تسوا املد اقف شية مثل جةا ة الاحذية،
واقرسوج ،وجة اخلةاج  ،واقءةاش (سو  )٢٤١ ،١٩٧٠ ،ويءدو ت سو لك
مديةة اختص بسلعة معيةة د واش ج ساقةامة والية املوجل دوجوش سو خاجة
دتجاا احلة ة ج شهو (ساقةامة املوجل ،)٢١٤ ،١٣٣٠ ،وسو احليادني ج
مديةة اقع شية ويه تمه همةة دل اأهايل ،ويقصد اا احليادة واقتاا (دةديه،٢٠٠١ ،

 ،)٣٥ونس تنتج م ذ ت تسوا املد اق سف شية اكنً مبتظقة نو اا ما ،وفهيا
ختصص ماكل ونوعي للك سلعة ،م حيث ت للك جتاا سو خاص اا ،وج هذه
الا داش م احملل ج هذه املد امغ جت املد اق سف شية اشاا اىل وجوش ح دة
جتااية الداس اا ،وقف امغ وجوش هذه اأسوا وختصصااا اال ت ا ال تقاا داسوا
املد اقفبا كءتداش واملوجل .
 ٢.٣اخلا :
للدا اىل جانب اقسو ماكنة ممتزي ج املد اق سف شية ج اقعرص اقعال ،اذ ال ختلو
مديةة م وجوش خا تو د خاان للقوافل واكنً جمدا دصوا جيد فض ال ع
وجوش املس توش ا اخلاجة ابأسوا وا از اقب تضت احلءوُ(مع ١٣٩ ،٢٠١٥ ،
 ، )١٤٠-وةد ذك املقمي اقربي ال ج دتداش لكوشيوس جميس اجي ClaudiusJames Richعةد زاياته ملديةة اقسلبنية ام  ١٨٢٠ت ا اكنً حتو مخسة
خاان (اجي ،١٩٥١ ،ج ،)٩٤ ،١وُيدثةا جو فيليب نيوما ع تاديل ام
 ١٨٧٣تنه ناا ج تحد اخلاان املتفونة م طادقني ةا ال" :وج تاديل خاان د
ماشمحة ابقتجاا واققوافل اقتجااية " .ووجل دش اخلاان ج مديةة اقسلبنية  ١٣خا اان
ج تواخ اقق اقتاس ع (ةاشا ،)٣٦ ،٢٠١٨ ،ويتضح ت هذه اقاايش ت تء
دت وا املديةة ،وسعهتا ،وزايش دش ساك ا ،وادتسبً تمهية جتااية التصاقدا م املد
اجملاوا دعلةا جتااية .
ا
وقعب بفوا ع ا اجلا ج اقسلبنية شواا ج اقتجاا م خلا دةا اخلاان
واأسوا ومنً دي ت ودني جتاا م دا مديةة اقسلبنية جل فاكنً مت خلا سوةدا
مجي مبتوجا هذه اقع ا اكجللوش ،واقصو  ،واقتءغ ،واقادد (سو ،١٩٧٠ ،
ج ،)٢٤١ ،١وهفذا ابقنس ءة قءقية املد اأخ مكديةة زاخو ،وكوية ،وشهو ،
واقع شية ،وعق  ،هذا فض ال ع وجوش اخلاان ك اق دني تاديل واملوجل و
تاديل وك كو  ،د يذك اق حاةل اقدوقةد نيجدوقً  Nijenoltدل زاياته قعدش م
املد اق سف شية ام(١٨٦٧مع  ،)١٤٤ ،٢٠١٥ ،وتتوف فهيا مس تلاما ايوا
املساف ي ودضا عدت واك ج مب قة اديةا اقعديد م هذه اخلاان م ا :خا
اميونك ،وخا كوا اكفا  ،وخا جءةه ،وخا ةدش ك اق ي املقتد دني اقع شية
واملوجل( اميد  ،)٢٠٦ ،٢٠٠٠ ،وجند ايضاا ت اقتجاا الاي انيني اك هلت خا
خاص ات ج مديةة اقسلبنية يسقى خا اقعجت (سو  ،١٩٧٠ ،ج،)٢٤١ ،١
ويص اق حاةل الاي ايل جوزييب اكمبانييل Giuseppe Campanileت َّ اقن ا
اقتجاا ج اقسلبنية ج ،توا ل اقق اقتاس ع دقوهل" :وح دة اقتجاا اقت اب
شديد جداا "(غاقيب ،)٥٠ ،٢٠١٦ ،ال شك ت هذا يدا ك درث دش اقتجاا
الاجانب ج اقسلبنية حبيث تن اوا خاان خاجاا ات واختذوها ماك اان قن اطدت اقتجاا ،
ويءدو ت دش اخلاان ج لك مديةة شقيل ك تمهية املديةة الاةتصاشية وازشهاا
اقتجاا فهيا ،د اكنً اخلاان خااج املد ماك اان السرتاحة اقتجاا ،وختاي ت اقءضا ،
واةامهتت املؤةتة قءيعدا ،ويه املاك اق يس قءي اقءضا املس تواش تو املعد للتصدي .
 ٣.٣ط اقةقل:
اك هةا ش ءفة م اق مت رب املد اق سف شية ،وت د دني املوجل ،ودتداش
ودءقية تحنا اقع ا  ،واي ا  ،و اأانضوا ومل يف هةا ت تتا ج اق ج اقق
اقتاس ع ع اكنً ليه ةبل ة  ،و انً اق م االه ا (قونف يك،١٩٨٨ ،
 ،)٩ومل يف هةا اهامتم يذك م ادلوةل ابقق اقب تق ك هذه اق اقب تقدم
خدما للقوافل(خاقفني ،)١٧ ،١٩٦٣ ،واقفثا م اق مل تف تصلح للمك دة
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ادلامئة ،وامنا اكنً فا داا فصلية (غاقب  ،١٩٨٥ج  ،)٣٣٢ ،١٢وم ذ وقفو
سد شس تا مصدااا كءااا قزتويد املوجل ودتداش واقءرص مبختل احملاجيل سوا املةتجة
فهيا ،تو اقب ت شها م اقوالاي اقعانية اأخ تو م اي ا  ،سعً اقسل ا شامئاا
قض تم اق واس تتباُ اأم ج سد شس تا (كميب .)٥١ ،٢٠٠٧ ،وةد دذا
وايل دتداش مدحً ابشا ( )١٨٧٢– ١٨٦٩هجداا ابالهامتم ابق واجلح اق ءفة
اقب اكنً ت د دني دتداش ،واقسلبنية ،وك كو  ،واملوجل (اقعدوا.)٤٧ ،١٩٧٥ ،
وم تب ز اق ه اقهب اد هً جبهوُ سد شسه تا مبديةهة املوجهل وك شسه تا اق ه قية
و ربها اىل مد اخ  ،واملد الاي انية:
 .١املوجل  -اواندوز  -سلبنية -مهدا -ك من اه) ساقةامة( ١٣١ ،١٩٠٧ ،
 .٢املوجل -تاديل  -اواندوز تربيا ج ش ا غ ُ اي ا ) م اش( ٢٨٧ ،٢٠١٨ ،
 .٣املوجهل  -تههل تسههق -منهها  -تهل ك هها  -سههلو اجلايه ) اجي ،١٩٥١ ،ج،١
)٣١٣
 .٤املوجل  -اقع شية -زاخو -حاكا  -دتليس  -شايابف )ساقةامة( ٩٠ ،١٨٩٢ ،
 .٥ط ي املوجل  -اقع شية ،وي تء ددهو وعق ) اةو (٢٩٧ ،١٩٧٥ ،
 .٦عءوا اقااُ اقصتا ك كو  -طهاوو  -طوزخوامهاتو  -دفه ةه ه تءهة  -شيل
عءاس  -دتداش) اقةحاس(٨ ،١٩٩٢ ،
فضل ع ط ف عية تةل تمهية اد ً تاديل مبـا جاواها م املد :
ت .وم ا ط ي ي د تاديل ابملد االي انية ،وتءدت توىل حم اته م تاديل ومته ابقعديهد
م املد واققصءا  ،وم ا :كويس ةج  -اانية  -س ةجه رس  -ةلعة شز  -سه ه
ُ .هةا ط ي تخ ي د (ششد  -سهاةا (االي انيهة)  -ديجهاا  -زجنها  -ةهاوي -
طد ا  -تاديل ابملد االي انية وتءدت توىل حم اته مه تاديهل  -ة يهة شهوا  -واش
ده ه ده وش  -ابجبسجك  -ختت اباي (عءوا سهدل ح يه )  -خليفهـا  -مب قهـة ز
زا  -ااونـدوز  -شي اكال  -اااي  -مفصل كيل ش ي اجلءيل  -عءوا قيفا –
ساوج وال  -هما ابش -م اغة  -تربيا  -تاشديل  -وم ها اىل حبه ةهاوي  .ويعهد ههذا
اق ي ه م ه املههـسا املدقههـة ويمتههزي د ههوهل وتع جاتههه ومبمكةياتههه اجلءلي هة ،ودههرث
اققصهءا وخههصوجاا امل ادهها شاخهـل كواشسه تا اجلةوديهة )ههامش ،٢٠٠٨ ،مههج
. (٩٢ ،١٥
ج .اق ي اىل اقسلبنية وميه هرب ك كهو اىل اقسهلبنية طوزخوامهاتو وكويسه ةج ج
ك شس تا وهذه احد تفضل املةاط اقاااعية واق عوية ج اأةاقمي اق هةية قهدلوةل
اقعانية واقتجاا م هذا الاةلمي تزتايد ( يساو .( ٣٩٨ ،١٩٩٠ ،
يظد ا َّ تعدش هذه اق شقيل تمهية املة قة ،وت م وا اققوافل اقتجااية ج املةاط
اق سف شية وم خلقدا اكنً تمت معليا اقءي واق ا ك طوا هذه اق فضه ال عه
وجوش دعض اق ال ية اكل اذل يايت م جباا رسششً ،ومي م هجا ةلعهة
شز واانيههة وكويسه ةج  ،وميه دهانقتو كهوب وم هها اىل دتههداش) اقءتههداش ،٢٠٠٨ ،
 ،(١٢٠و اخلادوا ج زاخو اذل ج يصب ج شجةل و ربه مت جتاا مهد شايا
بف م واا دعد مد حىت يصل اىل جاي ابه معه  ،ومه اىل املوجهل) سه يوج،
.(٥١ ،٢٠٠٩
وتعمتههد اققوافههل ج نقههل اقسههل واملسههاف ي ههك اقءتههاا واأحصههةة ،وامحلهها ،واكنههً
طءيعة املة قة يه اقب حتدش نوع احليوا املس تددم ج معليها اقةقهل اقتجهاا  ،ففهي
سد شس تا حيث املةاط اقوع اس تددم اأهايل (اقءتاا) ،ملا متتاز دهه مه ةهدا هك
محههل االثقههاا ،وحتقههل مصههاعب اق يه  ،واك هةهها ج ههة خمتصههة مه س
اقفه ش مه
تحصاُ اققوافل ي ل هك تف اشهها اققاط جيهة ،ت (اقءتهاةل) العهامتشمه لهيها ج نقهل
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خمتل اقسل واقءضا واقربيد وملسافا طويةل ( اقةحاس ،)١١- ١٠ ،١٩٩٢ ،وةهد
معل الهيهوش ج جمهاا اقةقهل اقهرب  ،وج مديةهة زاخهو هك وجهه اخلصهوص اجتدهوا اىل
اقةقل ال دتهاثا مه موةعدها اقواةه هك جايه وسه ه اخلهادوا ،املقه اقه يس
ق مك اقءضا م سد شس تا اقوسه ى اىل اقسهدوا احملي هة ب ه شجهةل ،والسه ب نقهل
الاخ اُ اىل املوجل )ب اوا .)٢٦٣- ٢٦٢ ،٢٠٠٩ ،ويءدو ت دهرث اق ه اقهب
ت د مد جبوُ ك شس تا اقعانية ابملد واقهوالاي اقع اةيهة والاةلمييهة ودقاهئها شو
ت وي وفتح ط جديد  ،فضل ع دقا اق اقتقليدية ج الاعامتش ك احليواان
ج اقةقههل اقتجههاا اك سههببا ج اقت ههوا اقء ههي ج زايش ههت جتههاا ك شس ه تا م ه
اخلااج.
 ٤.٣اقتجاا
ال تسعفبا املصاشا املتواف مبعلوما اكفية ع اقتجهاا ومقهداا ه واات ونهوع جتهااات،
وتس هئت واسداماات الاجامتعيهة ،كءةها اجلوامه  ،واملهدااس ،والاشهرتا ج اقتةظهب
احل فية ،و لةاات م اأم ا واحلاكم وغاها مه املعلومها والسه ب اقتجهاا املسهلقو
م اق سف ش ،امبها ت س
اقفه ش اكنهوا يتهـف غو للااا هة واق عهي تدهرث مه اقتجهاا  ،ذلا فها
املؤاخ دايس كميهب  Percy Kempيهذهب اىل تنهه مل يفه للتجهاا س
اقفه ش ج امهاا
اههديةا مههث ال شوا ج اقتجههاا  ،ويءههدو ت ذ اقن هها اك حرصهاا ههك اقةصههاا
والهيوش واأام (كميب ،)٥٢ ،٢٠٠٧ ،وامبا ت َّ اقتجاا اقف ش اكنوا متخصصني دتجاا
اقتجاة تو املتوس ة وذلا مل يربزوا اكقتجاا اأجانب اذلي اكنوا ُيتف و جتاا اقءضها
ذا اأمهية اقصةاعية ،م ا احتاكا عاك مس يمكية ج دتهداش جتهاا شهع املهاعا ج
سد شسه تا ) كوتوقههو  ،)٩٣ ،١٩٧١ ،وهههذا ال يعههم ههدم به وز جتههاا سده ش ،وقفه
جعودة احلصوا ك تسه اقتجهاا امبها يفه ض ليةها تبهم تاا تخه  ،ومه ذ فها
مديةة تاديل اك فهيا جتاا م املورسي  ،ويسقى اقواحد م ت (جليب) ،يقهوم دعقليها
الاس تااش واقتصدي م ا ترس ادلابغ مثل اكنوا يقومو ج اقق اقتاسه ع ه ب ها
اجللوش واقصو م تحنا سد شس تا ي سلو ا اىل اقءرص قيمت تصدي ها م هةا اىل
توااب (مه اش )١٣٦ ،٢٠١٢ ،و يءههدو ت الهيهوش به زوا ج جتهاا اقءيه ابملفه ش ومعلهوا
كءا ة متجوقني جيودو اقق وُيقلو معدت مواش اقءقاةل اكقسهف  ،واقتوادهل ،واقثقهاُ،
واققدو  ،واق ا  ،واملهواش اأخه اكالبه  ،واخليهو  ،وامله ااي ،واخلهوامت ،واك اقفهلح
اش ما يلزتم ابق ا م اب متجوا هيوش  ،معني ذلا مف وجوا ت م هؤال اقءا ة
جيمت زاب ةه ادلامئو حوهل مسا ا ج شاا ا تاا حيث يقيضه قيلتهه هةها  ،واك اقءا هة
الهيوش يساف و ج مجمو ا تتاق مه اثةهني تو ثلثهة ،وتسه مت احلههتت ملهد طهويةل،
فقد يتاشا اقءا الهيوش املتجوا ج يوم اأحد قف هذا ال يعم دانه سه يعوش ج ايهة
اأس ءوع ،فبا اأمق ة حهني خ وجهه مه زاخهو ةهد يسهاف دءتلتهه اىل مبهاط اتدعهة
قوالية وا ج اق ا تو اىل مديةة كويس ةج ج اجلةهوُ ،وذل فقهد شهاع ت اب هة
زاخههو املتجهوقني مه الهيههوش ال ميوتههو ج ديههوات دههل ج اق ه  ،واك دعضههدت ي افه
اققبا ل اق حاةل اىل م اتعدت اقصيفية (اقاوزا ) محملني دتهاهلت مبها ُيتاجهه ههؤال  ،ومتهزي
جتاا هؤال اقءا ة معظقدا ابملقايضة ،ذل ااتء ً مبهو احلصهاش وجها اقصهو ومها
اىل ذ )ب اوا.)٢٥٤ ،٢٠٠٩ ،
اك ج مديةة دةجوي د عوا هل هيوشيهة تقهوم دتجهاا اقعفهص ،واجللهوش ،وغاهها مه
املةتوجا م مدينب س ةة ومهدا الاي انيتني( ،اجي ،١٩٥١ ،ج ،)١٨١ ،١وهةها
اشااا تؤيد هذا اق ت  ،خفلا زايا اأاثا اقربي ال اوسنت هرن الاياش Austen
 H. Layardاىل مب قة ب اشوسً هام  ١٨٤٦وجتهوهل فهيها وققا هه دعها ل هيوشيهة
جتوُ املة قة م ة ية أخ كءا ة متجوقني ،ويضي ت ت اكنهوا موضه ت حيهب مه
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اقسههاك (الاياش ،(٤٧٤ – ٤٦٤ ،٢٠١٤ ،وج مديةههة كويس ه ةج وج املههد نفسههدا  .٤جاشاا ووااشا جبوُ سد شس تا

اك الهيوش يعقلو ج اقتجاا  ،ويمتتعو ابحل ية ج معلدت ،وت ت ال يتـع ضو للقضهايقة
حس امب ذك اق حاةل دنيامني اقثال خلا جتواهل ج املةاط اق سف شيهة حبهدوش هام ١٨٤٨
)معه  ،(٣٤٦ ،٢٠١٥ ،وهفههذا ج تاديههل حيههث اكنههً اقتجههاا  ،واقصههةا ة مه تمه
اهامتمها الهيههوش ،وج مديةههة زاخههو ميههت اقفثها مه اقعوا ههل الهيوشيههة اقتجههاا  ،وهلههت
لةها واواده مه اقع ههائ اق سف شيههة مه خههلا اقتجههاا )معه ،)٤٤٦ ،٢٠١٥ ،
حيث اكنً جتاا اأمق ة مه اختصاجهدت ،ومه جتهاا مجهةل ،وُيصهلو هك دضهاعهتت
م املوجل تو توامية ،وتربيا ،تو م دتداش ،ودذ اكنوا ميلفو حمل دي اأمق ة
ج اقع شية )ب اوا .)٢٥٢ ،٢٠٠٩ ،وب ع الهيهوش ج مديةهة اقسهلبنية دصهةا ة اأقهوا
واس تدداهما دصءغ خيهو احل يه  ،واقق ه  ،واقصهو  ،وجهةا ة اقسهجاش ،فضهل عه
ممااس هتت اقعقل اقتجاا اذه املصةو ا  ،وديعدا ج املةاط اجملهاوا (معه ،٢٠١٥ ،
.)٣٣١
مل يقترص اقتجاا الهيوش ك جتهاا معيةهة وامنها تةوعهً ن هاطاات فقهد معلهوا ج جتهاا
احلءوُ ويسقو ُ ( ليفة) ت اقعلفني ،ميلفو خماز حيث يقوموا ب ا احلة هة
واق عا م ة املة قة وم ديعدا قسهاك املهد ده ج زاخهو وابازا  ،تو ديعدها
ج املوجههل وعق ه (ب ه اوا .)٢٥٣ ،٢٠٠٩ ،يظد ه ت اقتجههاا الهيههوش اكن هوا يمتتعههو
دن ا جتاا تدرث م غامه ج دش م املد اقف شية.
واك للتجاا ال دا املوجليو تواجهد ج اقسهلبنية اذ دلهغ هدمه هام  ١٨٨٠حهوايل
( )٥٠اتج اا واس تق حوايل ( )٢٠م جتاا مديةة مههدا الاي انيهة ج املهد اقف شيهة
والاي انيههة ،واك اقتجههاا ال ههدا يتههاج و ابأمق ههة اقق ةيههة واملنسههوجا اأواديههة
واكنوا يبيعو ا ج اقسلبنية ويصداو ا اىل مديةة مهدا  ،مه وجهوش جتهاا اقسهلبنية ج
املوجل للت ض نفسه )سهو  ،١٩٧٠ ،ج ١٢٦ ١و .)٢٤١ا ههذا اقتجقه للتجهاا
م ةوميا وتشاي خمتلفهة يع هي ان ءا ها دوجهوش حهاةل مه الانسهجام دهني اقتجهاا ج
املعامل اقتجااية ج مديةة اقسلبنية اقب يءدو ت ا اكنهً تن ه ج ههذا اجملهاا مه
املد اقف شية اأخ .
ا
قعل تمه ما ميف الاشاا اقيهه ،و هك اقه مغ مه ةهةل املعلومها وجتةءها ق جهوع اقتجهاا
ادلامئ اىل اس تانءوا قفض اقزنا ا اقتجاايهة دهني اقةهاس ج حمهاع اقعامصهة ،فقهد ابشا
احلفومة امل داية ابن ا د حماع وم ها احملةهة اقتجاايهة ج املهد اق يسه ية ج ادلوةل،
قتةفيذ اقعقوش وتسوية املةاز ا و دم شف اقق وض حيث تاسسً ج املوجل وك كهو
واقسلبنية هذه احملةهة واسه مت ج معلدها حهىت مت اقتاةهها هام  ١٨٨٨م )شه يدلز،
 ،)١٣٥ ،٢٠٠٨وت ً حمةة جتاا اقسلبنية م اق يس عءداقفتاح جلهيب ،ومه
اأعضا دداو جليب ،وتمحد جلهيب ،وسهعيد جلهيب ،وحهايج عءهدهللا جلهيب ،ومهل
فتاح جليب (ساقةامة والية دتهداش ،١٨٧٥ ،ص  )٩٩وت ها سهاقةامة واليهة املوجهل
اىل وجوش غ فهة جتهاا ج م دها ةضها عقه ج ددايهة اققه اقع هي  ،ي تسهدا احلهاج
حسه تفبههد  ،وعضهوية لك مه احلهاج سههلمي تفبهد  ،ومحمههد سهعيد تفبههد  ،وخههادل
تفبد )ساقةامة والية املوجل ،(٩٧ ،١٣٢٥ ،وهذا ما يؤدد وجوش ح دة جتااية ج
املد اق سف شية ما حدا دتجاا هذا اققضا تةظمي جتااات ج غ فة جتااية ،وةد اك للمك ية
اقتجااية الاوادية للتجاا الهيهوش واقنسهاط السه ب ج اققه اقتاسه ع ه شوا ج ت
يفو اق تسه ا اقتجهاا اأوا ههو املسه تفيد دتعاونهه مه ههذه اأةليها ج اجلانهب
اقتجههاا ) كميههب ،( ٧٢ ،٢٠٠٧ ،ومه ذ مل نلمكههظ وجههوشاا للتجههاا الاواديههني ج
املةاط اقف شيهة وامنها اةترصه اقتجهاا هك اقتجهاا احملليهني ودضهق ت جتهاا املوجهل،
ودتداش ،واملةاط الاخ م اقع ا فض ال ع جتاا م اي ا .

متزي مبتجا املة قة اق سف شية دوف اا وتةوعدا واخهص تسهعااها حهىت دعهد تصهدي ها
اىل املةههاط اأخهه والس ه ب املوجههل (الن هاا ،)١٣ - ١٢ ،١٩٥٣ ،ويؤدههد هههذه
املعلومهة اق حهاةل الاي هايل شوميةيفهو سيسه تيم  Domenico Sestiniدل زاياتهه
للقوجل ام  ١٧٨١دا لك ما ي ش م املةاط اقف شية مه املةتوجها يءهاع اخيصها
ج املوجههل )سيسهه تيم ،)١١٥ ،٢٠١٠ ،و تعههد جتههاا اأخ ههاُ ذا تمهيههة ج
اةتصاش املد اقف شية ؛ الاتفاع تسعااه ج دتداش؛ وأنه يدا احباا جيدا قتجهاا اخل هب
ج مديةة اقسلبنية ،وت هت مب قة حلءجة دهانواع جيهد مبهه مثهل :اقصهةاا تو جبهاا،
وتمت د معليا ةبل تصدي ه رب شايىل اىل دتداش ،اذ يمت ة ه اخل هب ،ومه
يق  ،ويرت قيج  ،ودعدها مبد مه اقهام ي سهل اىل دتهداش ،ديهامن ت ه هت اقع شيهة
وتط افدهها ب ههج احلههوا تو اقسههببداا ويههمت هةههه اىل املوجههل ههرب ه شجههةل (اجي،
 ،١٩٥١ج.)١١٠ – ١٠٩ ،١
ويس ّعد اقققهح واق هعا مه احملاجهيل املدقهة ج سد شسه تا  ،وتهاوش املة قهة املقتهد دهني
دتهداش واقءرصه اقههب ال تنههتج مهها يففههي السه هتلكدا فاكنههً مكيهها كءهها ت سههل الهههي
) يسهاو  ،(١٦٤ ،١٩٩٠ ،ال تعمتهد املة قهة اق سف شيههة ج اقااا هة هك اقسهقي مبيههاه
الا اا ،دل ك الام اا ،ذل فا زاا ة اقققح تتل ع تمثاا ج ههذه املة قهة،
وميتاز دةوعيته اجليد ويفو تذل طع ا )نيبوا ،(٣٢٠ ،٢٠١٢ ،وتصهدي احلءهوُ اىل
واليب دتداش واقءرص م اأموا اجلااية ك ادلوام ،حىت ت انق اع احلصاش ج دتداش
ال يرتتب ليه مصاعب كءا  ،وج هذا اقصدش تشاا املقهمي اقربي هال ج دتهداش املسهرت
ك وف ه ز  Groversههام  ١٨٣١اك ابالمههاك واوش احلءههوُ بسههدوةل م ه املوجههل
و سد شسه ه تا )اةو  ،)٢٧٩ ،١٩٧٥ ،ويهههذك اأاثا اوسهههنت ههههرن الاياش تثةههها
تواجده ج مديةة تف يً ام  ١٨٤٩ا جتااها اكنوا يس تواشو مكيا م اقققح م
سدل ش مو اقتادعة ملديةة تاديل (الاياش )٥٦٩ ،٢٠١٤ ،ومعظت احلءهوُ تهايت مه
اققب اقواةعة ك اقااُ اقصتا م اقسلبنية وك كو و تاديل ،وت تصهدي احلءهوُ
اىل توااب ددت ينتظت دعد افتتاح ةبها اقسهويس هام  ،١٨٦٩فقهد اكنهً احلءهوُ ةبهل
ذ ت سل اىل اقدةد ،وموائن اخلليج واقءمك الامح فق )تشامو ٥٣٧ ،١٩٨٩ ،
( ،وةد دلغ ما جداته مب قهة تاديهل قوحهدها مه اقققهح قف نسها فقه هام  ١٨٩٠مها
مجمو ه حوايل ٣٤,٦٠٠ط )اقوا يل.)١٣٦ ،٢٠١٣ ،
ك اق مغ م ت جتاا اقسلبنية مل تف واسعة وقف اكنً هةا ةوافل خته ج ب هلك
شد م املديةة ،م ا اىل تربيا محمةل ابلمت واقنب وعةد عوش اققافةل تفو محمةل ابققها
والامق ة احل ي ية وهذه ددواها تصدا اىل دتداش ،ودذ هةا ةافةل مههدا  ،وهةها
ةههافةل س ه ةوية خت ه ج اىل تارضوم ويه حتقههل المت ه  ،واققدههو  ،وت ج ه محمههةل ابحلديههد،
واقةحاس ،واقءتاا )سو  ،)٢٨٩ ،١٩٧٠ ،ويتبني ت اقسلبنية و تاديل اكنتا متهثل
سوةاا قتجقي اقءضا ة وا اش تصدي ها م اثنية ،الاي انية اىل املوجل ودتداش ،ودضها ة
ومبتوجا هاتني املديةتني اىل اي ا واملد اقرتكية.
د اكنً سد شس تا مصداا همه ا ج تصهدي املهوايش اىل دتهداش واسه تانءوا ،وسهوااي،
ودلغ مجموع ما جداته سد شس تا حوايل ثلثة مليني اتس م املهوايش سه ةواي (سهو ،
 ،)١١٧ ،١٩٧٠وجلةوُ سد شس تا نصيب وافه م ها ،وللصهو س
اقفه ش وههو مه
تفضهل اأنهواع ،ومه نتهاج اأغةهام املةت ه شه ا املوجهل وغ اها ويسه تددم حليادهة
اقسجاش واقء انيا ويصدا اىل تم ياك وتواواب ،واك اقتجهاا يهدفعو مبلتهاا مه املهاا
ق ةسا اقع ائ حلجاه مس ءقاا نظ اا أمهيته (تمحد ،) ٢٥١ ،٢٠٠٨ ،وةهد احتفه
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جتاا شهع املهاعا " امل عها " عاك مسه يمكية ج دتهداش ،واكنهً جتهاا ااحبهة قفهرث
اق لب ليه م قةد  ،ودلتهً اقةيها املصهدا مبهه ج تواخه اققه اقتاسه ع ه
حهه هوايل ( )٥٤٠ابةل ج اأعهه هوام ( ١٩٠٠ – ١٨٩٠تشامههههو - ٥٢٨ ،١٩٨٩ ،
. )٥٤٠
وم املةتوجا اأخ ج سد شس تا  :اقصقغ ،واق ق  ،واقق  ،واجللوش املددوغة،
واقفاكدة اجملففة ،وامل َّ  ،وامحلص ،واقا رت (اوقيفيه ،(٦٤- ٦٢ ،١٩٨٨ ،وةد اش هت
اقسلبنية ،واواندوز ،وكويس ةج  ،و ة ه شاغ مض والية املوجل بااا ة اقتءغ ،ففي
ام  ١٨٦٩ةدا حمصوا اقتءغ ج هذه املةاط ُ  ١٥٠٠٠تق ابةل زنة اقواحد م ا
 ٧٩كيلوغ ام اس هتح نصفه شاخل اقع ا  ،وجدا اقءار اىل اي ا وسوااي ) يساو ،
 ،)٤٢٥ ،١٩٩٠وقف اقس ياسة اقتجااية املتءعة فب خيص الاس تااش واقتصدي
تحياان اكنً سببا ج اخنفاض مس تو جتاا اقتصدي  ،مثاا ذ ت تصدي اقتءغ م
شد زوا اىل والية دتداش خيض ق يعاشا  % ١٥ج دتداش ،ديامن اس تااشه م
اي ا اك خيض ق اس تااش يعاشا  ،% ٧وهذا يفرس تاخ انتاج اقتءغ ج
شد زوا ،واتساع اس تااشه م اي ا اذل دلغ  ٣٠ ،٣مليني ة ش عال ج
(١٨٧٠ – ١٨٦٩حس  ،١٩٦٥ ،ج ،)٣٤٠ ،١وت ا ساقةامة والية املوجل اىل
ت ّ معظت اي اشا شائ احنصاا اقتءغ (اق جيي) اقب تءلغ حوايل  ٣١,٠٠قا عانية
س ةو ااي تس تمكصل م انحية ة ه شاغ (ساقةامة والية املوجل  ،)٣٢٧ ،١٣١٢وي ا
ايل دك ( )١٨٨٨- ١٨٨٥ج احلته اىل دتداش ام  ١٨٨٥ت دتداش تس تواش نو اا
م اقتءغ يقاا هل شاغوا تو شاوا م اقسلبنية وك كو حيث موط زااعته ( ايل
دك ،) ٨٢ ،٢٠١٥ ،ويلقى تءغ سد شس تا اواجاا ج اي ا ويسصدا ةست مبه اىل
اوس يا اققيرصية (ساقةامة والية املوجل )٢٥٩ ،١٩١٢ ،دذ اقءلو ج اقع شية،
واواندوز ،وفهي تغىن غااب اقءلو وتعد هاات املدينتا سوةني ا يس يني قدذا
احملصوا)ب اوا ،)٢٥٦ ،٢٠٠٩ ،فض ال ع اخل ب ،واحل ب ،واقبس ،
والاحامة ،وة اق ما  ،واق خام ،واجلبس )خواش يد ابشا،)٣٥٤ ،٢٠٠٩ ،
وتصدا مديةة عق اق ز اذل يعد م تفضل الانواع و تجوشها ويصدا معظقه اىل
املوجل)م اش .(٢٩ - ٢٨ ،٢٠١٠ ،وةد متزي دعض املد ج سد شس تا دءعض
املةتوجا احل فية ،فقد اش هت زاخو ابنتاج شاال امل عا ،واكنً تقوم دتصدي ها
اىل املد اجملاوا وهفذا ج اقع شية (ساقةامة والية املوجل (٢٢٤ ،١٣١٠ ،ديامن
اش هت اقسلبنية دصةا ة دعض املف وشا اقب تسقى حملياا (جامج) ،وجساشا
اقصل (منازق ) (سو  ،١٩٧٠ ،ج (٢٤١ ،١فض ال ع جةا ة الاحذية واقرسوج
وجة اخلةاج واقءةاش (حسني .(٣٦٦ ،٢٠٠٦ ،ودظد تةوع املواش اقب اكنً
تتاج اا سد شس تا  ،وميف اع ا منوذج أحد املةتوجا اقب اش هت اا سد شس تا
وهو:
س
اقعفص :اقعفص ( ماز ) ابللتة اقف شية ،اقسلعة املدقة ج جتاا اقتصهدي ج املةهاط
اق سف شية ،ويه انتاج ب يمنو دوف ج جباا سد شس تا )مع  ،(٣١٩ ،٢٠١٥ ،ويه
مه املهوااش اق ءيعيههة اأدههرث ااثا مه ةبههل اق حههاةل ) يسههاو  (٣٠٠ ،١٩٩٠ ،امبهها
أمهيته قساك سد شس تا ؛ أ ها تهوف للفقه ا مها يفسه ءو دهه ي هدت ،ومه غاقءهاا مها
يقايضو هذه اقسلعة ابملصةو ا اقب ُيتهاجو الهيها ،وههو حمصهوا مثهني ،يهايت شو
دذا اقةفقا م تجهل ،وقدذه اأمهيهة فقهد اك زعه مب قهة اقع شيهة ُيتفه و جتهاا
اقعفهص )كوتوقههو ( ٦٢ ،١٩٧١ ،وأنهه مصههدا مهايل همههت للمكفومهة ،ذلا فانههه اكنههً
تس توج ع ما تنتجه الااض (يه ،١٨٧٣ ،ج )١٣٠ ،١واك م اق ا ج فهرت
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اجلم ت تذهب اقعا ةل لكدا مجلعهه ،حهىت ت ههذه املهاش تجهءمكً جها اا مه الامثهاا
اق عءية واقفل وا اق سف ش  ،واقةاس يتتةو اذه املاش تثةا معلية اجلم.
اكنً ادلوا الاوادية تس تواش مكيا كءا م اقعفهص السه تددامه ج جهةا ة احلهرب،
والاجههءاغ امحل ه ا  ،و يههدخل ج جههةا ة شابغههة اجللههوش ده ش مثءتههة ) ههيل،٢٠١٠ ،
 ،)٢٢١حههىت ت اق حههاةل اقف نيس ه اتف ينيههه وج ه هههذه اقتجههاا ابق اجئههة )اتف ينيههه،
 ،(٤١ ،١٩٤٤ويءدو ت اتف ينيه وجد اةباالا م اقتجاا ق ها ه وديعهه بفهرث فوجه
جتاااا دذ  ،وحسب اق حاةل تفساا  Teixeiraاك يسعمتهد هك جتهاا اقعفهص ادهرث
م جتاا احلءوُ ،وت ما واش اىل املوجهل مه اقعفهص ج اقةصه اأوا مه اققه
اقساد ع ه اىل ( )١٢٠٠٠محهل دعها ج اقعهام ويءهاع اىل الاواديهني د يقهة ادلفه
ابأجل ،حىت ت اقتجاا الاواديني اكنوا يدفعو مبلتاا م املاا سلفاا اىل جتاا املوجهل
مقادل تسمل مكية مه اقعفهص بسهع معهني )خهوا  ،)٣٦ – ٣٥ ،٢٠١١ ،وي ها
اجي املقمي اقربي ال ج دتداش ام  ١٨٢٠اىل اواج هذه اقتجاا ج دداية اقق اقتاسه
ع دني املوجل واقسلبنية )اجي ،١٩٥١ ،ج ،(٢١٧ ،١وعةهدما يهايت ذكه مديةهة
املوجل فا اققس غايتانو مهواول  Gaetano Moroniيقهوا عه سهوةدا" ،تعظهت
تسوا اق  ،ومس توشع للعفص واقصقغ ومشه ك شسه تا " )غهاقيب(٥٥ ،٢٠١٦ ،
و م املوجل يةقل اىل مديةة حلب قيمت تءاشا هذه املاش م اقسل اأوادية )بفبتدام،
 ،١٩٦٨ج (٦٦ ،١وال شك ت ّ هذا يدا ك اعامتش سو املوجل هك املةتوجها
اققاشمة م سد شس تا ب لك كءا ،فض ال عه ت مديةهة ك كهو اكنهً مبثادهة مسه توشع
ملةتجهها جهها كءهها مه جبههوُ سد شسه تا  ،واك جتههاا ك كههو يسسههلفو امل هااا ني ج
اقسلبنية املاا ققا مبتوجاات مثل اق ز واقصقغ وامل ا واقعسل وغاها( ،اجي،١٩٥١ ،
ج.)١٨١ ،١
س
ة
ويقدا شااا يساو مية جاشاا جبوُ د شس تا مه اقعفهص واقصهو واملهوها
واجلههدل اىل املوجههل ههام  ١٨٨٤حبهوايل  ١٠٠تقه قهها  ،تههذهب ثلثههة تاابعدهها اىل
ب ي انيا وحدها ،وي ا اىل ت تحس انواع اقعفصة اجلوزية تايت مه مب قهة اوانهدوز
وهههاكا  ،والاخرضه مبههه يفههو الادههيض جههوش ) يسههاو  ،(١٥٤ ،١٩٩٠ ،وج
دعض اقس ةوا تايد مكية احملصهوا فتصهل اىل حنهو ثلثهة تنال ةب هاا ،iوتحيها اان تءلهغ
حداا اتفداا فل تتجهاوز  ٤٠٠ةب هاا اىل  ( ٥٠٠يسهاو  ،(٣٠٠ ،١٩٩٠ ،وةهدا
اقةيا املصدا م اقعفهص مه واليهة املوجهل٨٩٢ .دهيس معهدا اقع ه سه ةوا
 ،١٩٠٠ – ١٨٩٠واك اقسبب ج وجوا هذه اقةيها اىل تسهوا اواواب ههو ج
افتتاح ةبا اقسويس ام  ١٨٦٩حيث ةللً م تجوا اق همك )تشامهو ،١٩٨٩ ،
. (٥٢٨ – ٥٢٧
وذل ادتسبً سد شس تا تمهية ج ادلوائ اقربي انية مبذ وةً مبف ج ددايهة اققه
اقتاس ع واك للجانب اقتجاا نصيب ج ههذا الاههامتم ،ويعهد اقضهاد اقربي هال
ف نسيس جس م  )١٨٧٢ – ١٧٨٩( F. R. Chesnyم الاوا ل ج هذا اجملاا،
وش هها قتوسه ي اقتجههاا اقربي انيههة ج اق ه الاوسه مه خههلا الاهههامتم ابق ه ،
وتوس ي جتاااا ج سد شس تا (خاقفني.)٣٦ – ٣٣ ،١٩٦٣ ،
و ك اق مغ م ةةل الاحصا ا املتوف ع ت اقتجاا اقب تقوم اا املةاط اق سف شية
م الاط ا احملليهة والاةلمييهة ،و هدم حصهوقةا لهيها امغ اقءمكهث ع ها ،وقفه ميفه
االشاا اىل ما واش ج ساقةامة والية دتداش اقب ذك جدوالا ع املةتوجا اقاااعية
واق ءيعية ج اقسلبنية فب يتعل ابملس هتح مبه حملياا وتصدي اقفا ض (ساقةامة واليهة
دتداش:)١٣٧ ،١٨٨٥ ،
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م اقصعودة الاعامتش ك جدوا وحيد ج احلا ك ت جتاا جبوُ سد شس تا  ،وم
ذ يسقف اققوا ا اجلدوا يوحض تةوع املواش املصدا وال س ب املةتجة حمليا ،ودذ
اقعلةة اقتجااية دني اقسلبنية ودتداش ،فضل ع وجوا جتاااا اىل اقءرص واكنً
سد شس تا ت سل الهيا اقف قش ،واقاديب ،واللوز ،واجلوز ،واقفس ت  ،واقءةد ،
واقةرث  ،واأجاص ،ودذ اق ب ،واحمللب ،واقاانيخ ،واقتني اقيابس (اقءاز ،
.)٩٥ ،١٩٧٠
س
ديامن اةترص وااشا جبوُ د شس تا ك دعض املةتوجا سوا م املوجل تو م
دتداش وم املد الاي انية وم مباط اخ  ،وي ا الهيا املقمي اقربي ال ج دتداش
ام  ١٨٢٠لكوشيوس اجي اب اقسلبنية تس تواش م املوجل الاحذية ،و اقترت
(قءاس لل تس ) ،والامق ة اقق ةية امللونة (اجي  ،١٩٥١ج ،)٢١٧ ،١وما ي ش م
سوااي وشايا بف م اقءضا مثل اقنب ،واق ا  ،واقسف (وقستيد،١٩٨٤ ،
 ،)٥٢وغَد اقسلبنية سوةاا حلاجل جبوُ سد شس تا الس ب م اي ا  ،حيث
ت شها اقبس ومصغ اقفثاا  ،فتءاع ج تسواةدا ،تو تءاع ج املوجل ودتداش ،واكنً
ةافةل دتداش تصل اىل اقسلبنية لك اس ءو ني وهفذا م املوجل (سو ،١٩٧٠ ،
 .)٢٤١- ٢٤٠وم خلا هذا اقن ا اقتجاا دني املوجل واملد اق سف شية يءدو
ا ا اكنً قصال تهل املد اق سف شية وجتااها ،أ جاشااات فاةً اقوااشا (كميب،
 )٥٢ ،٢٠٠٧وقف مل تس مت اقتجاا دني املد اق سف شية واملوجل اذا املس تو دل
اجتدوا جوُ دتداش للمكصوا ك حاجاات ( يساو .)١٩٤ ،١٩٩٠ ،
ويعوش احد اس ءاُ هذا اقن ا اقتجاا ملا حصل م ااتءا سد شس تا ابةتصاش
اقسو اقعاملية ج ااي اقق اقثام ع ما تش اىل ت وا اقعلةا اقسلعية -
اقةقدية ك حساُ الاةتصاش الاة اعي اققامئ ك توفا احلاجا احمللية (حس ،
 ،١٩٦٦ج ،)٩٩ ،١امبا اك المنو ج ادلخل واقتجاا ج توااب ج اقق اقتاس ع
هل انعاكساا ج زايش جتاا اقتصدي ج اقع ا ب لك ام (ح ش  ،)٥٤ ،١٩٣٨ ،وال
ننىس ت اقتتياا ج اقس ياسة اقتجااية اقعانية اك امل مسا دا ج ت وا اقتجاا
اقع اةية ب لك ام م خلا زايش اسوم الاس تااش وخفض اسوم اقتصدي ج
اقةص اقثال م اقق اقتاس ع (م اش.)٣٠٠ ،٢٠١٠ ،

ودذ ا هذا اقت وا ج اجملاا اقتجاا جا نتيجة اس تق اا اقع ائ اق سف شية ب لك
تداجيي واس تفاش تعا املد م احل دة اقتجااية ،وتجءح ش يوخ اقع ائ ملدني
قلاايض وشااكوا ج معل جتاا اقتصدي واك للسل ا شوا ج اشع ة اع اق
اقتجااية (اقوا يل .)٢٣١ ،٢٠١٣ ،وةد ب ز ج سد شس تا شوا
وتامني اق
اقع ائ واققبا ل ج ح ية ط اقتجاا تو ة عدا وي تء ذ دعلةهتت ابقسل ا
احلفومية ،وهذا يعم ازشهاا اقتجاا تحيا اان وت اجعدا تحيا اان حسب مواة هذه
اققبا ل م اقسل ة (اةو  ،)٢٣١ ،٢٠٠٨ ،نذك م ذ ت بفوا ةبيةل اجلا
ةاموا دببا اخلاان والاسوا وتوثقً دي ت ودني جتاا م دا اقسلبنية جل  ،فاكنً
مت خلا سوةدا مجي مبتوجا هذه اققبيةل اقفبا (سو  ،)٢٤١ ،١٩٧٠ ،ون ا
تيضاا اىل ت َ ادلوةل اقعانية وم خلا اهامتهما ابملواجل فقد تشخلً اىل اقع ا ام
 ١٨٦١اشاا اقرب  ،ومد تسل اقتلت ا  ،واك م مض ا خ ا ج تاديل
يتصل ابحلدوش الاي انية ومي اأوا مبديةة ااوندوز ،واقثال د ي اانية – ةلعة شز
(غةمية ،)٨٧ ،١٩٢٢ ،وال شك اك هذا ت واا فب يتعل برس ة وجوا الاخباا،
ما ت اجيا ااب ج جتاا سد شس تا .
 ١.٤معوةا جتاا جبوُ سد شس تا :
اكنً هةا مجةل م املعوةا اافقً جتاا سد شس تا م ا :ا اقتجاا اق سف ش مل
يس تواشوا اقءضا ة مباع م مصاشاها اأجلية ،دل اشرتوها رب اقتجاا غا
احملليني ،مب اادة وس ي جتاا  ،مبعىن مل تس ت اقربجوازية اق سف شية اقتعامل املءاع
م اقتجاا اقفباا ،دل اعمتدوا ك وس ا اقتجاا الاواديني ،واقسبب ج ذ هو ج
ةةل اق تس ا اق سف ش  ،ودذ قضع اققو الاةتصاشية م هجة اثنية ) يساو ،
 ،(٢٥ ،١٩٩٠فض ال ع ةةل خرب اقتجاا اق سف ش ج معليا الاس تااش واقتصدي ج
اقعقليا اقتجااية اقب اك سبباا ج هذا اقوض ) ،ادلوسيك (٣٥٨ ،٢٠٠٧ ،ون ا
تيضاا اىل ت انعدام اأم والاس تق اا سوا شاخل ك شس تا تو امل الك م دتداش
واملوجل ،فض ال ع ةيام دعض اقع ائ بهتديد ط اقتجاا ومعليا اقتاو اقب تقوم
اا ك اققوافل اقتجااية واملساف ي دني احلني واأخ لك ذ ت سلءاا ك جتاا
سد شس تا ( ،قوك ) )١٢٤ ،٢٠١١ ،ةااجني ،(٧٢ ،١٩٨٩ ،واك النت اا اأودئة
اكق اعو واقفوقاا شوا ج توة اقعقليا اقتجااية ،مثاا ذ اقوالاي املتحد
الام يفية اقب توةفً اس تااش اقصو م املةاط اق سف شية عةدما رضُ اق اعو
اقسلبنية ام  ١٩٠٠ودذ توةفً جتاا اقسجاش الاي ال دني اقوالاي املتحد
وجبوُ سد شس تا (امجلييل )٢٦٣ ،٢٠١٦ ،وللعمل فا موجا الاودئة اكنً
مس مت طواا اقعدد اقعال ج سد شس تا  ،وال شك ت ا اكنً ت لك ا قاا كءاا ج
اس مت ااية اقعقليا اقتجااية ،وهةا تس ءاُ تخ واش ج ثةااي اقءمكث.

 .٥اقعقةل واملقاييس واأوزا
اك اقتعامل اقتجاا ج جبوُ سد شس تا يمت دواس ة اقةقوش واملقايضة ،وتداوا
اقساك ج معاملات اقةقوش اقعانية املعدنية مبختل تنواعدا :اذلهءية ،واقفضية،
واقةحاس ية ،مثل اقق ش ،واقاق  ،وزا حمءوُ ،وغاها ) اميد ،(٢٠٧ ،٢٠٠٠ ،
فضل ع اقعقةل اقفااس ية اقب اكنً تتداوا ج اقسلبنية وتحناهئا( ،سو  ،ج،١
 ،)٢٥١اذ مل يف هةا شوا قسك اقةقوش ج سد شس تا  ،وقف اأما محمد ابشا
اق واندوز تما اماا اقسواا ( )١٨٣٦- ١٨١٣سك معةل سد شية خاجة ابمااته،
ونقش لهيا امسه قتاكيد اس تقلهل اقس يايس ،وتسديل اقن اطا الاةتصاشية ج
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املةاط اق سف شية )اسفبدا (١٨٧ ،٢٠٠٨ ،وم اقعقل اجلديد اقب انت
ج
اديةا اقعقةل اقب ع فً ُ "اجمليد " نس ءة اىل اقسل ا عءداجمليد الاوا
( ) ١٨٦١ – ١٨٣٩وقدا تجاا مثل نص جميد  ،واد جميد  ،واس تددمهتا
اقنسا كحيل للايةة )ادلوسيك ،)٣٨٠- ٣٧٩ ،٢٠٠٧ ،وج تاديل واقسلبنية اك
اقتعامل يمت تيضاا ابللا )يه ،١٩٧٣ ،ج ،(٣٧ ،١وهةا ن ا اىل ت اس تددام
معل اجبءية هو ج حد ذاته تسديل وتن ي للتجاا  ،ون دعض جتاا تاديل
تواخ اقق اقتاس ع ودداية اقق اقع ي ج اجملاا اقصاج وتءاشا اقعقل
واك هلت والك ج حلب ودتداش ووجلً م اسلات اىل م س يليا وامتلفوا خرب ج
هذا اجملاا )يه ،١٩٧٣ ،ج (١٣٨ ،١واك اقءي واق ا يمت تحيا اان ع ط ي
احلوالا دني اقتجاا تنفسدت تو ع ط ي وس ي قدذا اقت ض هو اقصاج) .دةديه،
 (٨٢ ،٢٠٠١وةد تسدت ذ ج اقتقليل م خماط اك اقتاج ج غىن ع ا عةدما
اك ُيقل تمواهل معه تثةا اقسف  .ومما ت ج جتاا سد شس تا سلءاا دم وجوش
مصاا ودةو ج املد اق سف شية اقب اك م شا ا شف اقتجاا وت واها ب لك
ترسع ،وزاع اقثقة ج نفوس اقتجاا ،واقتمك حب ية وتما م خلا اقتعامل م
املصاا ج تامني وجوا تمواهلت اىل املةاط اقب ي يدو املتاج معدا.
تما املقاييس واأوزا فقد اكنً مباكنة م اقتعقيد ،ويه ال ختتل م مديةة أخ ،
وامنا م ة ية أخ )يه ،١٩٧٣ ،ج ،(١٣٨ ،١وم جتاا أخ وبسبب
اقعلةا اقتجااية دني املد اق سف شية م املد اأخ اك تاثا تح املد واحضاا ج
سد شس تا  ،فقد اس تددمً ج اديةا املقاييس والاوزا نفسدا اقب اس تددمً ج
املوجل وم ا اس تددام اذلااع كوحد ةياس قلمق ة ،وقلوزا اس تددمً ،توةية،
وحقة ،ووزنة ،وةب اا ،وشامه ،وةاا  ،ومثقاا(م اش .(٢٧٣ ،١٩٩٠ ،واك اقءي
واق ا ج دعض الاماك يمت د يقة اقتخقني ت شو وز  ،فبي اقسق واجلنب
واقصو تمت اذه اق يقة ،والس ب ج اقق ودني واقع ائ اق حاةل (اقءايايد ،
 .(١٦٦ ،٢٠٠٦وةد ت دم وجوش نظام موحد للققاييس والاوزا قيس ج
اقوالاي اقع اةية حفسب دل حىت دني املد اق سف شية ج حصوا تخ ا تسبب
خسائ اةتصاشية للتجاا واملةتجني نتيجة الاختلفا ج وحدا اأوزا املقاييس.

 .٦اخلامتة:
تتبا املعلوما املتعلقة ابجلانب اقتجاا املتعل جبةوُ سد شس تا ج طيا اقفتب
وم ا ،دتب اق حاةل اأواديني اقب اكنً مض اهامتماات مبذ وةً مبف  ،وم خلا
م اهداات وملحظاات تع فبا ك دعضدا ،ال شك ت َ ةةل اأاةام والاحصا ا
ت لك ا قا ج مع فة ت اقتجاا اقب اكنً متااس ج جبوُ سد شس تا ج اقق
اقتاس ع وابقتايل جعودة مع فة هذا اقن ا ب لك شةي  ،ا دم الاس تق اا
ووجوش اس ءاُ شاخلية وخااجية ت سلءاا ك اس مت اا اقتجاا ب لك طءيعي ،وةد
امتلفً املد اق سف شية ج جبوُ سد شس تا مقوما اقتجاا م حيث وجوش ش ءفة
م اق امغ اشا اا وقف ا اد ً املد اق سف شية ابجملاوا  ،وم خلقدا وجلً
مبتوجااا اىل تح املةاط اقب متزي دتبوعدا ،فضل ع وجوش تسوا متتاز دةوع م
اقتةظمي م حيث اقتخصص املاكل للك مبتوج دذ وجوش خاان  ،وامغ تاخ
ااتءا سو جبوُ سد شس تا ابقسو اقعاملية أس ءاُ ديد اال ت َ اقتتاا اقب
حدثً ج اقع ا واقعامل ب لك ام مفبً جبوُ سد شس تا م االتصاا اذه
الاسوا م خلا مبتوجااا.
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 .٧ةامئة امل اج
تمحد ،تمحد محمد ،٢٠٠٩ ،تك اش ادلوةل اقعانية ،تاديل :شاا س ءايا .
تشامو  ،تقفس ةدا ،٢٠٠٩ ،والية اقءرص ج ماضهيا وحارضها ،ت مجة هامش جاح اقتف يب،
قةد  :شاا اقواا .
تشموندز ،يس .يج ،٢٠١٢ ،كواش وت وع ُ ،ت مجة ج جيس فتح هللا ،تاديل :شاا اااس .
اسفبدا ،سعد ب ا ،٢٠٠٨ ،ةيام اقةظام الامااايت ج سد شس تا وسقوطه ما دني مبتص اقق
اقعاع ومبتص اقق اقتاس ع  ،اقسلبنية :دةفه ژي .
تع ،جو  ،١٩٦٥،م اهدا جو تع ج اقع ا  ،ت مجة جعف خيا  ،دتداش :جمةل سوم  ،م،
جمةل اجملق اقعلقي اقع ار ،ج. ٢
اوسنت هرن الاياش ،٢٠١٤ ،مفت فا اطلا نيبو وابدل م احل اىل ااميةيا و سد شس تا
واقصمك ا  ،ت مجة شاي ايبش ،ادو ظيب :هيئة ادو ظيب للس ياحة واقثقافة .
اوقيفيه ،احةل اوقيفيه اىل اقع ا  ،١٧٩٦ – ١٧٩٤ت مجة يوس حيب دتداش .
اقءاز  ،حامد ،١٩٧٠ ،اقءرص ج اقفرت املظلقة وما دعدها ،دتداش :شاا من واا اقءرص .
ابشا ،خواش يد ،٢٠٠٩ ،احةل احلدوش دني ادلوةل اقعانية واي ا  ،ت مجة مص فى زه ا  ،اققاه :
امل وع اققويم للرتمجة .
اقءايايد  ،املل محموش ،٢٠٠٦ ،اشا وتقاقيد اق سف ش  ،١٨٦٧- ١٧٩٩ت مجة اش يد فبد ،
شهو  :س ءايا .
ب اوا ،تايك ،٢٠٠٩ ،هيوش سد شس تا  ،ت مجة شاخوا ك كولكي ،عءد اق زا دواتل ،تاديل :شاا
اااس .
اقءتداش  ،محمد ب تمحد املنيش ،٢٠٠٨ ،احةل املنيش اقءتداش اىل اقع ا  ،ت مجة عءاس
اقعااو  ،داو  :شاا اقواا .
بفبتدام ،جميس ،١٩٦٨ ،احلب اىل اقع ا س ةة  ،١٨١٦ت مجة سلمي طه اقتف يب ،دتداش :م ءعة
تسعد .
دةديه ،هرن  ،٢٠٠١ ،احةل اىل سد شس تا ج دلش ما دني ال ي  ،ت مجة يوس حيب ،تاديل :شاا
اااس .
ديا  ،فاضل ،٢٠٠٧ ،ادلوةل اقعانية ج اجملاا اقع شااسة اتاخيية ج اأوضاع الاشااية ج ضو
اقواث واملصاشا اقعانية حرصا م ل اقعدد اقعال ،داو  :م دا شااسا اقوحد اقع دية .
اتف ينيه ،جا ابتيسً ،١٩٤٤ ،اقع ا ج اقق اقساد ع د اته اق حاةل اقف نيس ،ت مجة ب ا
ف نسيس وكواديس عواش ،دتداش :م ءعة املعاا .
امجلييل ،ةا  ،٢٠١٦ ،اتاج اقع ا اقوابيئ ج اقعدد اقعال اأخا  ،١٩١٨ – ١٨٥٠ع  :شاا
شجةل .
حس  ،محمد سل  ،١٩٦٥ ،اقت وا الاةتصاش ج اقع ا اقتجاا اخلااجية واقت وا الاةتصاش
 ،١٩٥٨ – ١٨٦٤داو  :املفتءة اقعرصية لل ءا ة واقن .
حسني ،سعد عا  ،٢٠٠٦ ،.كواشس تا ج اقق نني اقساد ع واقثام ع  ،تاديل .
ح ش  ،سعيد ،١٩٣٨ ،اقةظام الاةتصاش ج اقع ا  ،داو  :امل ءعة اأم ياكنية .
خاقفني ،ت ،١٩٦٣ .اقرصاع ك ك شس تا املساةل اق سف شية ج اقعلةا ادلوقية خلا اقق اقتاس
ع  ،ت مجة تمحد عا تدو بف  ،دتداش .
خوا  ،شيةا ،٢٠١١ ،ادلوةل واجملمت الاةلميي ج الامرباطواية اقعانية ،ت مجة ُيىي جدي ،
املوجل :م ءعة ادلايا .
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ادلوسيك ،اكماا عءداقصقد تمحد ،٢٠٠٧ ،اديةا ج تواخ اقعدد اقعال ،١٩١٤ – ١٨٧٦
تاديل :مؤسسة موك ايل للءمكوث واقن .
ااووق  ،قيو اا  ،٢٠٠٨ ،احةل اقدوقةد قيو اا ااووق ج اقةص اقثال م اقق
اقساشس ع  ،ت مجة سلمي تمحد خادل ،داو .
اةو  ،ع ش عءد اقسلم ،١٩٧٥ ،املوجل ج اقعدد اقعال فرت احلا احمليل ،١٨٣٤ – ١٧٢٦
اقةج  :م ءعة اأشُ .
اةو  ،ع ش عءد اقسلم ،٢٠٠٨ ،شااسا واث قية ج اتاج سد شس تا وحضااات ،تاديل :م ءعة
اقثقافة .
اةو  ،ع ش عءد اقسلم ،٢٠٠٩ ،اقسل ا حسني اقويل تما اديةا ،١٥٧٣ – ١٥٣٣
تاديل :سلسةل اجدااا امجلعية اقثقافية اقف شية اقتااخيية ق سف شس تا .
اجي ،لكوشيوس جميس ،١٩٥١ ،احةل اجي اىل اقع ا  ،١٨٢٠ت مجة اا ادلي نوا  ،دتداش:
م اد اقسفك احلديدية ،ج. ١
سو  ،ميج  ،١٩٧٠ ،مازا غلم حس اق ااز احةل متةف اىل دلش ما دني ال ي
و سد شس تا  ،ت مجة فؤاش مجيل ،دتداش :م ءعة امجلدواية .
س يوج ،نيقوال ،٢٠٠٩ ،احةل نيقوال س يوج ،شم  :شاا تيسا .
ش يدلز ،ساا  ،٢٠٠٨ ،املوجل ةبل احلا اقوطم ج اقع ا خلية حنل تصة ديوات مخمسة
اأضلع ،ت مجة ابحثة اجلوم ش املوجل :شاا اقعادد لل ءا ة واقن .
ايل دك ،٢٠١٥ ،احةل ايل دك اىل اقع ا اقعال واقدةد ،ت مجة محمد ح ُ ،اققاه  :امل دا
اققويم للرتمجة .
اقعدوا ،جا محمد حس  ،١٩٧٥ ،اقع ا ج اقعدد امحليد  ،١٩٠٩ - ١٨٧٦دتداش :اساةل
ماجس تا غا من وا  ،جامعة دتداش ،لكية اأشاُ .
شااسة س ياس ية  -اشااية

دتداش :وزاا اقثقافة والا لم .
كميب ،دايس ،٢٠٠٧ ،املوجل واملؤاخو املوجليو ج اقعدد اجللييل  ،١٨٣٤- ١٧٢٦ت مجة
محمد امحد اجللييل وغامن اقعفييل ،املوجل :م ءعة جامعة املوجل .
الناا ،شومبيفو ،١٩٥٣ ،املوجل ج اقق اقثام ع  ،ت مجة اوفا يل ديداويد ،املوجل :امل ءعة
اق ةية.٢ ،
الاياش توسنت هرن  ،٢٠١٤ ،مفت فا تطلا نيبو وابدل م احل اىل تاميةيا و سد شس تا
واقصمك ا  ،ت مجة شاي تديش ،تدو ظيب :هيئة تدو ظيب للس ياحة واقثقافة .
قوك  ،ت ،٢٠١١ ،.م اقدلا واقةجت احةل م دوميب اىل اس ةءوا رب اخلليج اقع
ت مجة اان جال ،تو ظيب :هيئة تدو ظيب للثقافة واقرتاث .

ام ،١٨٦٨

قونف يك ،ستيف مهسيل ،١٩٨٨ ،اق ا احلديث  ،١٩٥٠ – ١٩٠٠ت مجة سلمي طه اقتف يب،
دتداش.
م اش ،خليل يل ،٢٠١٢ ،تاديل ج اقعرص اقعال ج مجمو ة مؤقفني ،تاديل شااسة اتاخيية ،تاديل:
شاا اااس لل ءا ة واقن .
اقةحاس ،زها يل تمحد ،١٩٩٢ ،اتاج اقن ا اقتجاا ج املوجل دني احل دني اقعامليتني ١٩١٩
–  ،١٩٣٩املوجل :تط وحة شدتوااه غا من وا  ،جامعة املوجل ،لكية اأشاُ .
نيبوا ،٢٠١٢ ،احةل نيبوا الاكمةل اىل اقع ا  ،ت مجة سعاش هاش وتخ و  ،داو  :شاا اقواا .
هامش ،ه ام سواش  ،٢٠٠٨ ،تاديل ج دتااب اق حاةل اأجانب ج اقعدد اقعال ،املوجل :جمةل
اقرتدية واقعمل ،مج ،٣ ،١٥جامعة املوجل .
ه ويت ،سعد عا  ،٢٠١٣ ،احل واقصةا ا ج ك شس تا اقعانية ج ضو دتب اق حل ،
تونس :اجملةل اقتااخيية اقع دية قدلااسا اقعانية ،اقعدش .٤٧
هوش ،وقمي ،٢٠١١ ،احةل م ساحل ماالابا اىل اققس ة ينية ،ت مجة سعاش خرض ،اقسلبنية:
دةفه ژي .

يل ،شاك يل ،٢٠١٠،والية املوجل اقعانية ج اقق اقساشس ع
– اةتصاشية ،ع  :شاا غيدا .

يه ،شدليو تا ،١٩٧٣ ،سنتا ج سد شس تا  ،١٩٢٠ – ١٩١٨ت مجة فؤاش مجيل ،الم .

مع  ،حمس تمحد ،٢٠١٥ ،كواش وكواشس تا عةد اق حاةل اقف نس يني  ١٩ – ١٨ – ١٧م ،ت مجة
حسيب اقياس حديد ،اقسلبنية :شاا رسشم لل ءا ة واقن .

اقوا يل ،عءد اده سف ا  ،٢٠١٣ ،تك اش اقع ا  ١٩١٤- ١٨٥١شااسة ج اقتااج الاةتصاش
والاجامتعي واقس يايس ،دتداش :شاا اقثقافة واقن اق سف شية .

اقعق  ،ايسني ب خا هللا ،١٩٦٨ ،اتاج حماس دتداش ،دتداش :من واا اقءرص .

وقستيد ،جميس اميوند .١٩٨٤،احلب اىل دتداش ج عدد اقوايل شاوش ابشا ،ت مجة سلمي طه
اقتف يب ،دتداش :مفتءة ال ضة اقع دية .

يساو  ،شااا ،١٩٩٠ ،اقتااج الاةتصاش للدلا اخلصيب  ،١٩١٤ – ١٨٠٠ت مجة اةو
عءاس حامد ،داو  :م دا شااسا اقوحد اقع دية.
غاقب ،سعد يل ،١٩٨٥ ،اقةقل واملواجل ج موسو ة حضاا اقع ا  ،دتداش :ج ،١٢شاا
احل ية.
غاقيب ،مايل ،٢٠١٦ ،ك شيوقويج ،ت مجة يوس حيب ،دتداش :م ءعة املوج .
فيتش ،ااق  ،٢٠١٣ ،دتداش ج مؤقفا اق حاةل اأجانب م اة اقساشس ع
اقتاس ع امليلشيني ،دتداش :شاا احلةة .

حىت اقق

ةاشا ،جباا غفوا ،٢٠١٨ ،تاديل ج اقساقةاما اقعانية ،تاديل :جمةل الااكشميية اقف شية ،اقعدش
. ٢٦

امێد  ،اكوە ف ي تمحد شاوەىل ،٢٠٠٠،اماا ابشيةا  ١٨٤٢- ١٧٠٠شااسة س ياس ية اجامتعية
ثقافية ،تاديل .
يوس از هللا غةمية ،١٩٢٢ ،جتاا اقع ا ةدمياا وحديثاا – حبث اتاخيي اةتصاش  ،دتداش:
م ءعة اقع ا .
ساقةامة والية دتداش ١٨٧٥ / ١٢٩٣ ،م
ساقةامة والية املوجل١٨٩٢ / ١٣١٠م
ساقةامة والية املوجل١٩٠٧/ ١٣٢٥ ،م

ةاشا ،همد محمد ،٢٠١٢ ،تاديل دني ايم  ١٩٣٩ - ١٩١٨شااسة اتاخيية ج مجمو ة مؤقفني،
تاديل شااسة اتاخيية ،تاديل :شاا اااس لل ءا ة واقن تاديل .

ساقةامة والية املوجل ١٩١٢ /١٣٣٠م

ةاشا ،سديل ،١٩٨٩ ،محل انشا شاه ك اقع ا ج واث رساينية ،جمةل اكاوا  ،اقعدش٧ .

 - iاققب اا اقواحد يساو  ٣٢٧,٥لكتت ج دتداش ،فاقرت هةتس ،املاكييل والاوزا الاسلمية وما
يعاشقدا ج اقةظام املرت  ،ت مجة ،اكمل اقعسيل ،من واا اجلامعة الااشنية ،الااش  :ش  ،ص ٤٣

ةااجني ،فؤاش ،١٩٨٩ ،اقع ا ج اقواث اقربي انية  ،١٩٣٠ – ١٩٠٥دتداش :شاا املامو للن .
كوتوقو  ،ا .١٩٧١ ، ،ثوا اقع ي اقوطةية اقتمك اية ج اقع ا  ،ت مجة عءد اقواحد ك م،
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