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  ممخص:ممخص:الال

عل مؤتسخ عل مؤتسخ   فيفيأفخيقيا أفخيقيا   فيفيتشاولت الجراسة مؾضؾع السدتعسخات األلسانية تشاولت الجراسة مؾضؾع السدتعسخات األلسانية 
عل عل   فيفيالحخب العالسية األولى، و الحخب العالسية األولى، و   فيفيسة ألسانيا سة ألسانيا بعج ىديبعج ىدي  وذلػوذلػم؛ م؛ 99999999عام عام   فخسايفخساي

، خدخت ألسانيا ، خدخت ألسانيا فخسايفخسايم السعخوف باسؼ مؤتسخ م السعخوف باسؼ مؤتسخ 99999999قخارات مؤتسخ الرمح عام قخارات مؤتسخ الرمح عام 
أصبحت السدتعسخات األلسانية تحت أصبحت السدتعسخات األلسانية تحت   لقخارات السؤتسخلقخارات السؤتسخ  ااووفق  ووفق    أفخيقيا،أفخيقيا،  فيفيمدتعسخاتيا مدتعسخاتيا 

دوافع دوافع جراسة جراسة ل دول الحمفاء )بخيظانيا وفخندا(، وكحلػ تتشاول الل دول الحمفاء )بخيظانيا وفخندا(، وكحلػ تتشاول المؽ قبمؽ قب  االنتجاباالنتجابنغام نغام 
  الستعمقةالستعمقة  فخسايفخساينرؾص معاىجة نرؾص معاىجة   مى السدتعسخات األلسانية، وأخيخ امى السدتعسخات األلسانية، وأخيخ ااالستيالء عاالستيالء ع

  السدتعسخات األلسانية.السدتعسخات األلسانية.بب
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AAbbssttrraacctt::  

  

TThhee  ssttuuddyy  aaiimmss  aatt  hhiigghhlliigghhttiinngg  tthhee  mmaaiinn  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  11991199  

ttrreeaattyy  ooff  VVeerrssaaiilllleess  aanndd  iittss  iimmppaaccttss  oonn  tthhee  GGeerrmmaann  CCoolloonniieess  iinn  AAffrriiccaa  

aatt  tthhaatt  ttiimmee..  IItt  aallssoo  iinnvveessttiiggaatteess  tthhee  MMaannddaattee  SSyysstteemm  aanndd  tthhee  mmoottiivveess  

bbeeyyoonndd  ttaakkiinngg  oovveerr  tthhoossee  GGeerrmmaann  CCoolloonniieess  bbyy  tthhee  AAlllliieedd  CCoouunnttrriieess  

aafftteerr  tthhee  ddeeffeeaatt  ooff  GGeerrmmaannyy  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  FFiirrsstt  WWoorrlldd  WWaarr..  
AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ddeecciissiioonnss  ooff  tthhee  ppeeaaccee  ccoonnffeerreennccee  kknnoowwnn  aass  

tthhee  VVeerrssaaiilllleess  CCoonnffeerreennccee  iinn  11991199,,  GGeerrmmaannyy  lloosstt  iittss  ccoolloonniieess  iinn  AAffrriiccaa  

aanndd  tthhoossee  GGeerrmmaann  CCoolloonniieess  mmaannddaatteedd  bbyy  tthhee  AAlllliieedd  ccoouunnttrriieess,,  nnaammeellyy  

BBrriittaaiinn  aanndd  FFrraannccee..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ىد.عرفة محمهد مرطف                       م9191ي عام اانية في أفريقيا في ظل مؤتمر فرسالمدتعمرات األلم 

- 91 - 

  مقدمة:مقدمة:

  --98849884))  ىي التي دعت إلى عقج مؤتسخ بخليؽىي التي دعت إلى عقج مؤتسخ بخليؽعمى الخغؼ أن ألسانيا عمى الخغؼ أن ألسانيا 
  وتقديؼ القارة األفخيقية بيؽ الجول األوروبية،وتقديؼ القارة األفخيقية بيؽ الجول األوروبية،  ي ي م( لجفع عجمة التشافذ االستعسار م( لجفع عجمة التشافذ االستعسار 98898855

نجمتخا نجمتخا الؾفاق )إالؾفاق )إعل ىديستيا أمام دول عل ىديستيا أمام دول   فيفي  القارة األفخيقيةالقارة األفخيقيةمؽ مؽ   اانيا خخجت مبكخ  نيا خخجت مبكخ  إإإال إال 
م م 99999999عام عام   فخسايفخسايلغت معاىجة لغت معاىجة أأ. وقج . وقج األولىاألولىلسية لسية الحخب العاالحخب العا  فيفي  وفخندا وروسيا(وفخندا وروسيا(

  الحخب.الحخب.  فيفيالسشترخة السشترخة   الكبخى الكبخى وتقاسستيا الجول وتقاسستيا الجول   ااأفخيقيا نيائي  أفخيقيا نيائي    فيفيالسدتعسخات األلسانية السدتعسخات األلسانية 

وراءه وراءه   فيفيلتخلتخ  ااستار  ستار    االنتجاباالنتجاباتخحت مؽ نغام اتخحت مؽ نغام   الؾفاقالؾفاقن دول ن دول إإ  ،،والحقيقةوالحقيقة
  أفخيقيا بيؽ بخيظانياأفخيقيا بيؽ بخيظانيا  فيفي  مظامعيا االستعسارية القجيسة، وتؼ تؾزيع السدتعسخات األلسانيةمظامعيا االستعسارية القجيسة، وتؼ تؾزيع السدتعسخات األلسانية

    ..دارتيا مؽ قبل عربة األمؼدارتيا مؽ قبل عربة األمؼوفخندا إلوفخندا إل

  فخسايفخسايضؾء مؤتسخ ضؾء مؤتسخ   فيفيوىحه الجراسة تدمط الزؾء عمى السدتعسخات األلسانية وىحه الجراسة تدمط الزؾء عمى السدتعسخات األلسانية 
  العشاصخ التالية:العشاصخ التالية:، وتذسل الجراسة ، وتذسل الجراسة مم99999999عام عام 

  ..مم99999999عام عام   فخسايفخساي: مؤتسخ : مؤتسخ أوال  أوال    --

  ..دوافع االستيالء عمى السدتعسخات األلسانيةدوافع االستيالء عمى السدتعسخات األلسانية: : ااثاني  ثاني    --

  ..االنتجاباالنتجاب: السدتعسخات األلسانية ونغام : السدتعسخات األلسانية ونغام ااثالث  ثالث    --

  ..أفخيقياأفخيقيا  فيفيالخاصة بالسدتعسخات األلسانية الخاصة بالسدتعسخات األلسانية   فخسايفخساي: نرؾص مؾاد معاىجة : نرؾص مؾاد معاىجة اارابع  رابع    --

  ..: نتائج الجراسة: نتائج الجراسةااخامد  خامد    --
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  م:م:91919191عام عام   فرسايفرسايمؤتمر مؤتمر   --أوًل أوًل 

--99949994الحخب العالسية األولى )الحخب العالسية األولى )  فيفيىديسة ألسانيا ودول السحؾر ىديسة ألسانيا ودول السحؾر بعج بعج 
وتؼ عقج وتؼ عقج   ،،((99))لسؤتسخ الرمحلسؤتسخ الرمح  ااعمى اتخاذ باريذ مقخ  عمى اتخاذ باريذ مقخ    ؾفاقؾفاقدول الدول ال  أيأياستقخ ر استقخ ر   م(،م(،99989998

السؤتسخ كل مؽ السؤتسخ كل مؽ   فيفيم، واشتخك م، واشتخك 99999999بباريذ عام بباريذ عام   فخسايفخسايقرخ قرخ   فيفيالسؤتسخ السؤتسخ 
  LLiiooyydd  GGeerroorrggeeرئيذ وزراء فخندا، ولؾيج جؾرج رئيذ وزراء فخندا، ولؾيج جؾرج     CClleemmeenncceeaauu  ((22))كميسشرؾ كميسشرؾ 

  رئيذ الؾاليات الستحجة األمخيكيةرئيذ الؾاليات الستحجة األمخيكية  WWiillssoonnمدؾن مدؾن ييرئيذ وزراء بخيظانيا، وو رئيذ وزراء بخيظانيا، وو 
  . . ((33))فخسايفخسايإعجاد نرؾص معاىجة إعجاد نرؾص معاىجة   فيفيرئيذ وزراء إيظاليا رئيذ وزراء إيظاليا   OOrrllaannddooنجونجووأورالوأورال

، وخاللو عاممت الجول ، وخاللو عاممت الجول ((44))مم99999999يشايخ يشايخ   9898  فيفيأعسالو أعسالو   فخسايفخسايوقج بجأ مؤتسخ وقج بجأ مؤتسخ 
،  وقعت ،  وقعت ((55))السشترخة األلسان معاممة قاسية، كسا أجبختيؼ عمى الخضؾخ لذخوط الرمحالسشترخة األلسان معاممة قاسية، كسا أجبختيؼ عمى الخضؾخ لذخوط الرمح

  ،،((66))مم99999999  ؾؾيؾنييؾني  2828يؾم يؾم   فيفي  البمؾرية الكبخى البمؾرية الكبخى   فخسايفخسايقاعة قاعة   فيفيألسانيا معاىجة الرمح ألسانيا معاىجة الرمح 
رئيذ رئيذ   ((77))  م(م(98619861--99349934))  PPooiinnccaarrééقال عشيا بؾانكاريو قال عشيا بؾانكاريو   وىحه القاعة نفديا التيوىحه القاعة نفديا التي

وأربعيؽ وأربعيؽ   ثسان  ثسان  أييا الدادة مشح أييا الدادة مشح ””الجسيؾرية الفخندية وىؾ يفتتح أعسال السؤتسخ:الجسيؾرية الفخندية وىؾ يفتتح أعسال السؤتسخ:
والدة اإلمبخاطؾرية والدة اإلمبخاطؾرية   فخسايفخسايقاعة السخايا بقرخ قاعة السخايا بقرخ   فيفي، أعمشت ، أعمشت م(م(99999999--98799879))ااعام  عام  

عمى عمى   ااججيج  ججيج    وىا نحؽ نجتسع اليؾم لشحظؼ ما شيج بحلػ اليؾم، ونقيؼ بشاء  وىا نحؽ نجتسع اليؾم لشحظؼ ما شيج بحلػ اليؾم، ونقيؼ بشاء  األلسانية، األلسانية، 
تبيؽ الحجود الججيجة تبيؽ الحجود الججيجة وقج اشتسمت بشؾد السعاىجة عمى مؾاد تأديبية، ومؾاد وقج اشتسمت بشؾد السعاىجة عمى مؾاد تأديبية، ومؾاد   ..((88))أطاللو"أطاللو"

وتفديخ وتفديخ   ..((9191))، ومؾاد خاصة بالسدتعسخات األلسانية، ومؾاد خاصة بالسدتعسخات األلسانية((99))حخبية واقتراديةحخبية واقتراديةأللسانيا، ومؾاد أللسانيا، ومؾاد 
ؾلة الؾحيجة عؽ الحخب العالسية األولى وما نتج عشيا مؽ ؾلة الؾحيجة عؽ الحخب العالسية األولى وما نتج عشيا مؽ السدئالسدئ  ىيىيذلػ ىؾ أن ألسانيا ذلػ ىؾ أن ألسانيا 

  ..جسيع أنحاء أوروباجسيع أنحاء أوروبا  فيفيدمار وسؾء لألوضاع الدياسية واالقترادية دمار وسؾء لألوضاع الدياسية واالقترادية 

  عمى المدتعمرات األلمانية:عمى المدتعمرات األلمانية:  دوافع الستيالءدوافع الستيالء  --ااثانيً ثانيً 

  ييول االستعسارية وعسالئيا إلى تبشول االستعسارية وعسالئيا إلى تبشحجت بالجحجت بالج  التيالتينجرك حقيقة الجوافع نجرك حقيقة الجوافع   ييولكولك
  التيالتيعؽ طبيعة السبادئ عؽ طبيعة السبادئ   ااعميشا أن نحكخ شيئ  عميشا أن نحكخ شيئ    اا، كان لدام  ، كان لدام  اباباالنتجاالنتجفكخة تظبيق نغام فكخة تظبيق نغام 
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  فيفيحمت محميا حمت محميا   التيالتيسادت العالقات الجولية حتى نياية القخن التاسع عذخ، وتمػ سادت العالقات الجولية حتى نياية القخن التاسع عذخ، وتمػ 
  ..  ((9999))مظمع القخن العذخيؽ نتيجة ما وقع مؽ أحجاث صاحبت مؾلجهمظمع القخن العذخيؽ نتيجة ما وقع مؽ أحجاث صاحبت مؾلجه

مؽ مؽ   عتبخ الفتح وسيمةعتبخ الفتح وسيمةا ا لديادة الجول، كسا لديادة الجول، كسا   ااطبيعي  طبيعي    ااعتبخت الحخب مغيخ  عتبخت الحخب مغيخ  ا ا فقج فقج 
، وقج ، وقج الجولي الجولي يقخه العخف يقخه العخف   ااالؾسائل الجولية لكدب األقاليؼ، فقج كان االستعسار نغام  الؾسائل الجولية لكدب األقاليؼ، فقج كان االستعسار نغام  

  التيالتيالقخن التاسع عذخ بديادة الشدعة االستعسارية عمى العالقات الجولية القخن التاسع عذخ بديادة الشدعة االستعسارية عمى العالقات الجولية   اترفاترف
سبيل تأميؽ سبيل تأميؽ   فيفينذأت خالليا؛ إذ تكالبت الجول الكبخى عمى مؾاطؽ السؾارد األولية و نذأت خالليا؛ إذ تكالبت الجول الكبخى عمى مؾاطؽ السؾارد األولية و 

، وكان ذلػ أحج األسباب السباشخة لقيام الحخب العالسية ، وكان ذلػ أحج األسباب السباشخة لقيام الحخب العالسية يةيةمجاالت األسؾاق الخارجمجاالت األسؾاق الخارج
  ..((9292))اااألولى بل الثانية أيز  األولى بل الثانية أيز  

قامت الحخب العالسية األولى لتحقيق غايات مثالية، ولؼ يكؽ ضؼ السدتعسخات قامت الحخب العالسية األولى لتحقيق غايات مثالية، ولؼ يكؽ ضؼ السدتعسخات 
أعمشؾا عشيا، فقج كانت ىشاك دوافع استخاتيجية تحتؼ أعمشؾا عشيا، فقج كانت ىشاك دوافع استخاتيجية تحتؼ   التيالتيمؽ بيؽ ىحه الغايات مؽ بيؽ ىحه الغايات 

ذلػ الؾقت لؼ ذلػ الؾقت لؼ   فيفيعالن ىحه الجوافع عالن ىحه الجوافع إ إ ن ن إإسانية، غيخ سانية، غيخ األلاألل  االستيالء عمى السدتعسخاتاالستيالء عمى السدتعسخات
  ..((9393))الحخبالحخب  فيفييكؽ باألمخ الديل عمى الجول األوروبية السشترخة يكؽ باألمخ الديل عمى الجول األوروبية السشترخة 

خفاء الجوافع الدياسية ليحه الجول تحت ستار الجوافع خفاء الجوافع الدياسية ليحه الجول تحت ستار الجوافع إإبج مؽ بج مؽ وكان الوكان ال
غيخ مقبؾل مؽ غيخ مقبؾل مؽ   اااألخالقية؛ إذ مؽ السعخوف أن ضؼ السدتعسخات عالنية كان أمخ  األخالقية؛ إذ مؽ السعخوف أن ضؼ السدتعسخات عالنية كان أمخ  

أن يخاعى الحياد أن يخاعى الحياد ””ن اشتخطتن اشتخطتؾ ؾ مدمدييلمخئيذ و لمخئيذ و   ((9494))بية، فالسبادئ األربعة عذخبية، فالسبادئ األربعة عذخالشاحية الذعالشاحية الذع
تكييف جسيع مظالب السدتعسخات". وذلػ عمى أساس تكييف جسيع مظالب السدتعسخات". وذلػ عمى أساس   فيفيالسظمق والحخية وسعة األفق السظمق والحخية وسعة األفق 

أمؾر مثل الديادة ومرالح الدكان السعشييؽ، أمؾر مثل الديادة ومرالح الدكان السعشييؽ،   فيفيالسالحغة الجقيقة لمسبجأ بأنو لمبت السالحغة الجقيقة لمسبجأ بأنو لمبت 
  ..((9595))يقتخن مريخ مستمكاتيايقتخن مريخ مستمكاتيا  التيالتيلة لمحكؾمة لة لمحكؾمة عتبارىا مداوية لمسظالب العادعتبارىا مداوية لمسظالب العادا ا فإنو يجب فإنو يجب 

  ::النتدابالنتدابونعام ونعام : المدتعمرات األلمانية : المدتعمرات األلمانية ااثالثً ثالثً 

عمى عمى     ااىجؾم  ىجؾم    دول الؾفاقدول الؾفاقششت قؾات ششت قؾات أعقاب الحخب العالسية األولى، أعقاب الحخب العالسية األولى،   فيفيو و 
  --الحخبالحخب  فيفيوعشجما ُىدمت ألسانيا وعشجما ُىدمت ألسانيا   ،،السدتعسخات األلسانية مؽ مدتعسخاتيا السجاورةالسدتعسخات األلسانية مؽ مدتعسخاتيا السجاورة
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واستؾلت عربة األمؼ عمى ىحه واستؾلت عربة األمؼ عمى ىحه   --تيا كعقؾبة لياتيا كعقؾبة لياتقخر حخمانيا مؽ جسيع مدتعسخاتقخر حخمانيا مؽ جسيع مدتعسخا
  ..((9696))السدتعسخاتالسدتعسخات

تسخزت عؽ معاىجة تسخزت عؽ معاىجة   التيالتيمؽ أىؼ الشتائج الدياسية مؽ أىؼ الشتائج الدياسية   ااواحج  واحج    االنتجاباالنتجابُيعج نغام ُيعج نغام 
  األراضي األراضي ( مؽ السعاىجة تؼ وضع ( مؽ السعاىجة تؼ وضع 2222لمسادة )لمسادة )  اام؛ حيث إنو وفق  م؛ حيث إنو وفق  99999999عام عام   فخسايفخساي

حخب )الجولة العثسانية حخب )الجولة العثسانية الال  فيفيالسشيدمة السشيدمة خخجت مؽ تحت سيادة الجول خخجت مؽ تحت سيادة الجول   التيالتيوالسدتعسخات والسدتعسخات 
بحجة تظؾيخ تمػ السدتعسخات لسدايخة ركب الحزارة بحجة تظؾيخ تمػ السدتعسخات لسدايخة ركب الحزارة   الؾفاقالؾفاقتحت سيادة دول تحت سيادة دول   وألسانيا(وألسانيا(

  ..((9797))االنتجاباالنتجابوالتقجم تحت ما يدسى بشغام والتقجم تحت ما يدسى بشغام 

  ،،بحاتوبحاتو  ، إنسا يخجع إلى وضع قائؼ، إنسا يخجع إلى وضع قائؼفخسايفخساين ما أقختو معاىجة ن ما أقختو معاىجة إإ  ،،الحقيقةالحقيقة  فيفي
الحخب العالسية األولى بعج الحخب العالسية األولى بعج   الظؾر األخيخ مؽالظؾر األخيخ مؽ  فيفيحيث قامت كل مؽ بخيظانيا وفخندا حيث قامت كل مؽ بخيظانيا وفخندا 

فخيقيا، حيث فخيقيا، حيث أأ  فيفيباحتالل مستمكات ومدتعسخات ألسانيا باحتالل مستمكات ومدتعسخات ألسانيا   ااأن عيخ عجد ألسانيا عدكخي  أن عيخ عجد ألسانيا عدكخي  
  والكاميخون والكاميخون   TTooggoollaanndd  تعاونت بخيظانيا وفخندا عمى احتالل تؾجؾالنجتعاونت بخيظانيا وفخندا عمى احتالل تؾجؾالنج

CCaammeerroooonnss   األلسانيتيؽ، بيشسا غدت جيؾش اتحاد جشؾب أفخيقيا مشظقة أفخيقيا األلسانيتيؽ، بيشسا غدت جيؾش اتحاد جشؾب أفخيقيا مشظقة أفخيقيا
  تشجانيقاتشجانيقا””ظقة أفخيقيا الذخقية األلسانيةظقة أفخيقيا الذخقية األلسانيةوىاجؼ اإلنجميد مشوىاجؼ اإلنجميد مش  الجشؾبية الغخبية،الجشؾبية الغخبية،

TTaannggaannyyiikkaa”” فيسا بعج، واحتمؾىا بعج صسؾد األلسان أماميؼ ىشاك مجة طؾيمة، وقج فيسا بعج، واحتمؾىا بعج صسؾد األلسان أماميؼ ىشاك مجة طؾيمة، وقج
  ..((9898))الكؾنغؾ البمجيكىالكؾنغؾ البمجيكى  فيفيعاونتيؼ القؾات البمجيكية عاونتيؼ القؾات البمجيكية 

عقج اتفاقيات سخية لؾضع عقج اتفاقيات سخية لؾضع   فيفي  تتأثشاء الحخب قج أخحأثشاء الحخب قج أخح  دول الؾفاقدول الؾفاق  تتوكانوكان
)ألسانيا )ألسانيا   عشجما يتحقق الشرخ عمى دول الؾسطعشجما يتحقق الشرخ عمى دول الؾسط، ، ((9999))ألقاليؼ األلسانيةألقاليؼ األلسانيةأيجييؼ عمى اأيجييؼ عمى ا

أنفديؼ يسمئؾن األرض بالجعاية لحق تقخيخ أنفديؼ يسمئؾن األرض بالجعاية لحق تقخيخ   دول الؾفاقدول الؾفاق  تتكانكان  الحيالحيالؾقت الؾقت   فيفي  والشسدا(والشسدا(
  فيفيالسريخ والجفاع عؽ الجيسؾقخاطيات والحخيات؛ إذا بيؼ يعقجون معاىجة لشجن الدخية السريخ والجفاع عؽ الجيسؾقخاطيات والحخيات؛ إذا بيؼ يعقجون معاىجة لشجن الدخية 

ؽ فخندا وبخيظانيا وإيظاليا بسشاطق ؽ فخندا وبخيظانيا وإيظاليا بسشاطق وعجت فييا كل موعجت فييا كل م  التيالتيم و م و 99959995أبخيل أبخيل   2626
    ..((2121))أفخيقياأفخيقيا  فيفيومستمكات تزسيا إلى مدتعسخاتيا ومستمكات تزسيا إلى مدتعسخاتيا 
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م تبادلت فخندا وبخيظانيا محكخات بخرؾص ضؼ م تبادلت فخندا وبخيظانيا محكخات بخرؾص ضؼ 99969996عام عام   فيفيو و 
فرح اتحاد جشؾب أفخيقيا فرح اتحاد جشؾب أفخيقيا أأو و   ،،((2929))السدتعسخات األلسانية األفخيقية لسستمكاتيا بعج الحخبالسدتعسخات األلسانية األفخيقية لسستمكاتيا بعج الحخب

  فيفيإليو بعج الشرخ، كسا طسعت بمجيكا إليو بعج الشرخ، كسا طسعت بمجيكا ضؼ أفخيقيا الجشؾبية الغخبية ضؼ أفخيقيا الجشؾبية الغخبية   فيفيعؽ رغبتو عؽ رغبتو 
ن ن إإ، إال ، إال طخد األلسان مشياطخد األلسان مشيا  فيفيساىست بجيؾشيا ساىست بجيؾشيا   التيالتيجدء مؽ أفخيقيا الذخقية األلسانية جدء مؽ أفخيقيا الذخقية األلسانية 

فقج فقج   ..((2222))مدؾن مؽ مبادئمدؾن مؽ مبادئييما أعمشو الخئيذ و ما أعمشو الخئيذ و عسمية الزؼ السباشخ كانت تتعارض عسمية الزؼ السباشخ كانت تتعارض 
يا يا ألنيا تدتخجمألنيا تدتخجم  ؛؛أنو يجب أن تؤخح السدتعسخات مؽ ألسانياأنو يجب أن تؤخح السدتعسخات مؽ ألسانيا””ذلػ الؾقت:ذلػ الؾقت:  فيفيصخح صخح 

  ..((2323))""كأداة لالستغاللكأداة لالستغالل

م عجة مذخوعات مقتخحة لتقديؼ ىحه م عجة مذخوعات مقتخحة لتقديؼ ىحه 99999999  عامعام  فخسايفخسايبحث مؤتسخ بحث مؤتسخ 
الشياية عمى الشياية عمى   فيفيتفق تفق اامدؾن عارض مقتخحات التقديؼ و مدؾن عارض مقتخحات التقديؼ و ييلكؽ الخئيذ و لكؽ الخئيذ و   --السدتعسخاتالسدتعسخات

وىؾ يعشى أن تقؾم  الجول السشتجبة بإدارة  السدتعسخات وأن تعسل وىؾ يعشى أن تقؾم  الجول السشتجبة بإدارة  السدتعسخات وأن تعسل ، ، ((2424))  ((االنتجاباالنتجابفكخة )فكخة )
تؾضح فييا تؾضح فييا   ((2525))االنتجاباالنتجابوأن تقجم تقاريخ سشؾية إلى لجشة وأن تقجم تقاريخ سشؾية إلى لجشة   عمى رفع مدتؾى سكانياعمى رفع مدتؾى سكانيا

  ..((2626))ىحه السدتعسخات مؽ تقجمىحه السدتعسخات مؽ تقجم  فيفيمجى ما حققتو الجول السشتجبة مجى ما حققتو الجول السشتجبة 

مؽ مبجأ حق الذعؾب مؽ مبجأ حق الذعؾب   يياألوروبية قج استفادت وبذكل ندباألوروبية قج استفادت وبذكل ندب  إذا كانت الذعؾبإذا كانت الذعؾب
كانت خاضعة لإلمبخاطؾريتيؽ كانت خاضعة لإلمبخاطؾريتيؽ   التيالتيتقخيخ السريخ، فإن الذعؾب غيخ األوروبية تقخيخ السريخ، فإن الذعؾب غيخ األوروبية   فيفي
م م 99989998أ، ومشح عام أ، ومشح عام وبذكل مظمق مؽ ىحا السبجوبذكل مظمق مؽ ىحا السبج  ااثسانية واأللسانية قج ُحخمت عسمي  ثسانية واأللسانية قج ُحخمت عسمي  العالع

يد وفخندييؽ، ميستيا تقجيؼ الحمؾل والسقتخحات يد وفخندييؽ، ميستيا تقجيؼ الحمؾل والسقتخحات نجمنجمإإخرائييؽ وخبخاء خرائييؽ وخبخاء أأشكمت لجشة مؽ شكمت لجشة مؽ 
ذلػ ذلػ   فيفي، ونتيجة السشاقذات والمقاءات أعمشت ىحه المجشة ، ونتيجة السشاقذات والمقاءات أعمشت ىحه المجشة حؾل مريخ ىحه الذعؾبحؾل مريخ ىحه الذعؾب

لسانية لؼ تبمغ بعج لسانية لؼ تبمغ بعج عؽ اإلمبخاطؾريتيؽ العثسانية واألعؽ اإلمبخاطؾريتيؽ العثسانية واأل  الؾقت بأن شعؾب البمجان السدمؾخةالؾقت بأن شعؾب البمجان السدمؾخة
بحاجة إلى مذؾرة ومداعجة الجول بحاجة إلى مذؾرة ومداعجة الجول   ىيىيو و   لسسارسة الديادة واالستقالل،لسسارسة الديادة واالستقالل،  ييرشجىا الدياسرشجىا الدياس

  ..((2727))الكبخى لمؾصؾل إلى االستقالل التامالكبخى لمؾصؾل إلى االستقالل التام

مؽ مؽ   االنتجاباالنتجاب( مؽ ميثاق عربة األمؼ عمى أن يكؾن ( مؽ ميثاق عربة األمؼ عمى أن يكؾن 2222وقج نرت السادة )وقج نرت السادة )
  فيفيوالثقاوالثقا  ييوالشسؾ االقترادوالشسؾ االقتراد  ييالدياسالدياس  ييالؾعالؾع  فيفي  قجم الدكانقجم الدكانلجرجة تلجرجة ت  ااة أنؾاع وفق  ة أنؾاع وفق  ثالثثالث
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--  9292  --  

مؽ الجرجة األولى مؽ الجرجة األولى   ، شسل االنتجاب، شسل االنتجاب((2828))وغيخ ذلػ مؽ االعتبارات البذخية والجغخافيةوغيخ ذلػ مؽ االعتبارات البذخية والجغخافية
كانت جدء  مؽ الجولة العثسانية، فكانت العخاق وشخق األردن وفمدظيؽ كانت جدء  مؽ الجولة العثسانية، فكانت العخاق وشخق األردن وفمدظيؽ   التيالتياألقظار األقظار 

مؽ مؽ   االنتجاباالنتجاب  وقج شسلوقج شسل. . ((2929))مؽ نريب بخيظانيا، وسؾريا ولبشان مؽ نريب فخندامؽ نريب بخيظانيا، وسؾريا ولبشان مؽ نريب فخندا
مؽ الجرجة مؽ الجرجة   االنتجاباالنتجابغخب وشخق أفخيقيا، أما غخب وشخق أفخيقيا، أما   فيفيالجرجة الثانية السدتعسخات األلسانية الجرجة الثانية السدتعسخات األلسانية 

    ..((3131))فقج شسل جشؾب غخب أفخيقيا األلسانيةفقج شسل جشؾب غخب أفخيقيا األلسانية  ،،الثالثةالثالثة

كل كل   فيفيأفخيقيا أفخيقيا   فيفياأللسانية األلسانية السدتعسخات السدتعسخات   تسثمتتسثمتوقج وقج 
شخق أفخيقيا شخق أفخيقيا ، و ، و ((3939))ةةغخب القار غخب القار   فيفي””"جشؾب غخب أفخيقيا"جشؾب غخب أفخيقياوو””و"الكاميخون و"الكاميخون ””تؾجؾالنجتؾجؾالنج””مؽمؽ

تؼ تؾزيع السدتعسخات األلسانية بيؽ كل مؽ بخيظانيا تؼ تؾزيع السدتعسخات األلسانية بيؽ كل مؽ بخيظانيا   ييوبالتالوبالتال  ،،((3232))تشجانيقيا"تشجانيقيا"””األلسانيةاأللسانية
  ::ييكالتالكالتال  ((3333))وفخنداوفخندا

  : : ((3434))الكاميرون الكاميرون   --99

الحخب العالسية األولى ُعيج إلى فخندا بإدارة الحخب العالسية األولى ُعيج إلى فخندا بإدارة   فيفيأعقاب ىديسة ألسانيا أعقاب ىديسة ألسانيا   فيفي
عل ما عل ما   فيفيعربة األمؼ عربة األمؼ إشخاف إشخاف وذلػ تحت وذلػ تحت   --كانت خاضعة أللسانياكانت خاضعة أللسانيا  التيالتي  --الكاميخون الكاميخون 

    وقج تؼ تقديؼ الكاميخون إلى قدسيؽ:وقج تؼ تقديؼ الكاميخون إلى قدسيؽ:، ، االنتجاباالنتجابعخف باسؼ عخف باسؼ 

ضستو فخندا إلى أفخيقيا ضستو فخندا إلى أفخيقيا   الفخندي الفخندي   االنتجاباالنتجابوضع تحت وضع تحت   ::القدؼ األولالقدؼ األول  --
  ..%( مؽ مداحة الكاميخون %( مؽ مداحة الكاميخون   83.583.5، حيث أخحت فخندا نحؾ )، حيث أخحت فخندا نحؾ )اإلستؾائيةاإلستؾائية

ة الكاميخون ة الكاميخون %( مؽ مداح%( مؽ مداح  96.596.5أخحت بخيظانيا حؾالى )أخحت بخيظانيا حؾالى )  الثانى:الثانى:القدؼ القدؼ   --
  ..((3535))بشيجيخيابشيجيخيا  ااوألحقتو إداري  وألحقتو إداري  

  تؼ تقديؼ تؾجؾ إلى قدسيؽ:تؼ تقديؼ تؾجؾ إلى قدسيؽ:: : ((3636))تهجهتهجه  --99

  %( مؽ مداحة تؾجؾ.%( مؽ مداحة تؾجؾ.  66.566.5أخحت فخندا نحؾ )أخحت فخندا نحؾ )    ::((3737))تؾجؾ الفخنديةتؾجؾ الفخندية  --

%( مؽ مداحة %( مؽ مداحة   33.533.5أخحت بخيظانيا حؾالى )أخحت بخيظانيا حؾالى )  ::((3838))تؾجؾ البخيظانيةتؾجؾ البخيظانية  --
  . . GGoolldd  CCooaasstt  ((4141))  بسدتعسخة ساحل الحىب بسدتعسخة ساحل الحىب   ااوألحقتو إداري  وألحقتو إداري    ((3939))تؾجؾتؾجؾ
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بيشسا بيشسا   ((4422))تشجانيقيا"تشجانيقيا"””انتجبت بخيظانيا لحكؼانتجبت بخيظانيا لحكؼ  ::((4949))  ((تنجانيقياتنجانيقياإفريقيا الذرقية األلمانية )إفريقيا الذرقية األلمانية )  --22
  ..ييوأعظيت لمكشغؾ البمجيكوأعظيت لمكشغؾ البمجيك  ((4343))أورونجى"أورونجى"  --روانجاروانجا””اقتظعت مشيا ما عخف باسؼاقتظعت مشيا ما عخف باسؼ

فخيقيا فخيقيا أأأوكمت عربة األمؼ بإدارة جشؾب غخب أوكمت عربة األمؼ بإدارة جشؾب غخب   ::((4444))جنهب غرب إفريقيا األلمانيةجنهب غرب إفريقيا األلمانية  --22
  ..((4545))اتحاد جشؾب أفخيقيااتحاد جشؾب أفخيقيالى لى األلسانية إاأللسانية إ

وكانت الجول السشتجبة لمسدتعسخات األلسانية تستمػ كل سمظات وحقؾق اإلدارة وكانت الجول السشتجبة لمسدتعسخات األلسانية تستمػ كل سمظات وحقؾق اإلدارة 
  فيفيأن تجمجيا أن تجمجيا   فيفيوالتذخيع وأن تحكؼ السشظقة كجدء مؽ أراضييا، بل ليا الحق والتذخيع وأن تحكؼ السشظقة كجدء مؽ أراضييا، بل ليا الحق 

مشاطق أخخى بذخط أن يكؾن ىحا اإلدماج ألغخاض إدارية أو اقترادية وليذ مشاطق أخخى بذخط أن يكؾن ىحا اإلدماج ألغخاض إدارية أو اقترادية وليذ 
تؾجؾالنج والكاميخون باألوضاع تؾجؾالنج والكاميخون باألوضاع   ييوججنا بخيظانيا تخبط مشظقتوججنا بخيظانيا تخبط مشظقت  وليحاوليحاألغخاض سياسية، ألغخاض سياسية، 

ا حيث ربظت ما ا حيث ربظت ما ،،ساحل الحىب ونيجيخيا، وفعمت فخندا مثموساحل الحىب ونيجيخيا، وفعمت فخندا مثمو  فيفياإلدارية والحكؾمية اإلدارية والحكؾمية 
غخب ووسط أفخيقيا، أما جشؾب غخب ووسط أفخيقيا، أما جشؾب   فيفيتؾجؾالنج والكاميخون بسستمكاتيا تؾجؾالنج والكاميخون بسستمكاتيا   فيفيانتجبت عميو انتجبت عميو 
ال يشفرل عؽ ال يشفرل عؽ   ااجدء  جدء    فخيقيافخيقياأأعتبختو حكؾمة اتحاد جشؾب عتبختو حكؾمة اتحاد جشؾب ا ا فقج فقج   ،،غخب أفخيقياغخب أفخيقيا

  ..((4646))أراضيياأراضييا

  ييبسثابة ترفية لالستعسار األلسانبسثابة ترفية لالستعسار األلسان  وىكحا كانت نياية الحخب العالسية األولىوىكحا كانت نياية الحخب العالسية األولى
  ––كسا رأيشا كسا رأيشا   --فقج اقتدستيافقج اقتدستيا  ،،أفخيقيا، وإن لؼ يؤد ذلػ الستقالل ىحه السدتعسخاتأفخيقيا، وإن لؼ يؤد ذلػ الستقالل ىحه السدتعسخات  فيفي

  الحخب.الحخب.  فيفيالجول الكبخى األخخى السشترخة الجول الكبخى األخخى السشترخة 

  أفريقيا:أفريقيا:  فيفية بالمدتعمرات األلمانية ة بالمدتعمرات األلمانية الخاصالخاص  فرسايفرساي: نرهص مهاد معاهدة : نرهص مهاد معاهدة اارابعً رابعً 

تتشازل ألسانيا خارج أوروبا عؽ جسيع حقؾقيا تتشازل ألسانيا خارج أوروبا عؽ جسيع حقؾقيا عمى أن عمى أن   فخسايفخساينرت معاىجة نرت معاىجة 
والجول والجول   الؾفاقالؾفاقحمفائيا لجسيع دول حمفائيا لجسيع دول   ييزاتيا فيسا يتعمق بأراضييا وأراضزاتيا فيسا يتعمق بأراضييا وأراضوأمالكيا وامتياوأمالكيا وامتيا

وأن وأن   ،،فيسا يتعمق بحلػفيسا يتعمق بحلػ  ةةالخسدالخسد  الؾفاقالؾفاقالسذتخكة، وتتعيج بقبؾل أية وسائل تتخحىا دول السذتخكة، وتتعيج بقبؾل أية وسائل تتخحىا دول 
تتحؾل ممكية جسيع األمالك الثابتة أو تتحؾل ممكية جسيع األمالك الثابتة أو   وأنوأن  ..((4747))االنتجاباالنتجابتخزع ىحه األقاليؼ لشغام تخزع ىحه األقاليؼ لشغام 

، أو أية والية ألسانية ، أو أية والية ألسانية السدتعسخاتالسدتعسخات  فيفي  تستمكيا اإلمبخاطؾرية األلسانيةتستمكيا اإلمبخاطؾرية األلسانية  كانتكانت  التيالتيالسشقؾلة السشقؾلة 
  ..((4848))تتؾلى الدمظة ىشاكتتؾلى الدمظة ىشاك  التيالتيخارج أوروبا إلى الحكؾمة خارج أوروبا إلى الحكؾمة 
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عمى عمى   االنتجاباالنتجابتقؾم بتقؾم ب  التيالتي  ؾماتؾماتمحكمحكلليجؾز يجؾز   كحلػ نرت السعاىجة عمى أنوكحلػ نرت السعاىجة عمى أنو
شخوط تخاىا صالحة ومشاسبة إلعادة الخعايا األلسان شخوط تخاىا صالحة ومشاسبة إلعادة الخعايا األلسان   أيأيأن تزع أن تزع   السدتعسخات األلسانيةالسدتعسخات األلسانية

  --عمى أساسيا يقيؼ الخعايا األلسانعمى أساسيا يقيؼ الخعايا األلسان  التيالتيإلى أوطانيؼ، وكحلػ فيسا يتعمق بالذخوط إلى أوطانيؼ، وكحلػ فيسا يتعمق بالذخوط 
تتعيج تتعيج   وأنوأن  ..((4949))تمػ السشاطق ويحتفغؾن بكافة مستمكاتيؼتمػ السشاطق ويحتفغؾن بكافة مستمكاتيؼ  فيفي  --الحيؽ أصميؼ مؽ أوروباالحيؽ أصميؼ مؽ أوروبا

والجول السذتخكة فيسا يتعمق والجول السذتخكة فيسا يتعمق   دول الؾفاقدول الؾفاقزعيا زعيا تتألسانيا بقبؾل ومخاعاة أية شخوط ألسانيا بقبؾل ومخاعاة أية شخوط 
--98849884بخليؽ )بخليؽ )  معاىجةمعاىجة  يخصيخصأفخيقيا، وفيسا أفخيقيا، وفيسا   فيفياألسمحة والخسؾر األسمحة والخسؾر   فيفيباالتجار باالتجار 

  ..((5151))مم98919891م( ومعاىجة بخوكدل عام م( ومعاىجة بخوكدل عام 98859885

عمى عمى   االنتجاباالنتجابتقؾم بتقؾم ب  التيالتيالحكؾمات الحكؾمات   أنأن  عمىعمىكحلػ نرت السعاىجة كحلػ نرت السعاىجة 
تتؾلى حساية سكان السدتعسخات األلسانية الدابقة مؽ الؾجية تتؾلى حساية سكان السدتعسخات األلسانية الدابقة مؽ الؾجية األلسانية األلسانية السدتعسخات السدتعسخات 

  التيالتي  يياألراضاألراض  فيفيتتشازل ألسانيا عؽ أية حقؾق ومرالح لخعاياىا تتشازل ألسانيا عؽ أية حقؾق ومرالح لخعاياىا   ، وأن، وأن((5959))الدياسيةالدياسية
تجيخ شئؾنيا دولة مشتجبة وأن تشقل ىحه الحقؾق إلى تجيخ شئؾنيا دولة مشتجبة وأن تشقل ىحه الحقؾق إلى   التيالتي  ييتشازلت عشيا أو األراضتشازلت عشيا أو األراض

  ستيا مسا فخض عمى ألسانيا دفعو.ستيا مسا فخض عمى ألسانيا دفعو.لجشة اإلصالح والتخميؼ، عمى أن تحدب قيلجشة اإلصالح والتخميؼ، عمى أن تحدب قي

السدتعسخات السدتعسخات   فيفييجب مخاعاة مرمحة الدكان يجب مخاعاة مرمحة الدكان ونرت السعاىجة عمى أنو ونرت السعاىجة عمى أنو 
وحخية العقيجة الجيشية، وتقجيؼ وحخية العقيجة الجيشية، وتقجيؼ ورفاىيتيؼ والعسل عمى تقجميؼ مؽ جسيع الؾجؾه، ورفاىيتيؼ والعسل عمى تقجميؼ مؽ جسيع الؾجؾه، 

الخقيق والخسؾر الخقيق والخسؾر   فيفيتجار تجار ، وتحخيؼ اإل، وتحخيؼ اإلالتشريخيةالتشريخيةالتدييالت الكاممة لإلرساليات التدييالت الكاممة لإلرساليات 
القؾاعج العدكخية والبحخية، وأن يقترخ األمخ عمى التجريب القؾاعج العدكخية والبحخية، وأن يقترخ األمخ عمى التجريب   والدالح ومشع إنذاءوالدالح ومشع إنذاء

    ..((5522))الجاخميالجاخميالعدكخى فيسا يتعمق بأمؾر األمؽ العدكخى فيسا يتعمق بأمؾر األمؽ 



 ىد.عرفة محمهد مرطف                       م9191ي عام اانية في أفريقيا في ظل مؤتمر فرسالمدتعمرات األلم 

- 91 - 

  نتائج الدراسة:نتائج الدراسة:  --ااخامدً خامدً 

الحخب العالسية األولى مكاسب كبيخة مؽ وراء سقؾط الحخب العالسية األولى مكاسب كبيخة مؽ وراء سقؾط   فيفي    حققت األمؼ السشترخةحققت األمؼ السشترخة  --99
االستيالء عمى االستيالء عمى وتسكشت مؽ القزاء عمييا و وتسكشت مؽ القزاء عمييا و الحخب العالسية األولى الحخب العالسية األولى   فيفيألسانيا ألسانيا 

  ..((5533))أفخيقياأفخيقيا  فيفيمدتعسخاتيا مدتعسخاتيا 

  القارة األفخيقية.القارة األفخيقية.  فيفي  يياالستعسار األلساناالستعسار األلسان  ييييقج أنقج أن  فخسايفخساين مؤتسخ ن مؤتسخ إإ  --22

كانت ىشاك قمة مؽ الجول االستعسارية )بخيظانيا وفخندا( تدتؾلى بسقتزى نغام كانت ىشاك قمة مؽ الجول االستعسارية )بخيظانيا وفخندا( تدتؾلى بسقتزى نغام   --33
  ..((5454))عمى مدتعسخات دولة أخخى)ألسانيا( وذلػ كثسؽ النترارىا عميياعمى مدتعسخات دولة أخخى)ألسانيا( وذلػ كثسؽ النترارىا عمييا  االنتجاباالنتجاب
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  ((99محق رقم )محق رقم )مم
  ::)*()*(الخاصة بالمدتعمرات األلمانيةالخاصة بالمدتعمرات األلمانية  فرسايفرساينرهص معاهدة نرهص معاهدة 

تتشازل ألسانيا لمحمفاء والجول السذتخكة عؽ جسيع أمالكيا فيسا وراء البحار وعؽ جسيع ماليا تتشازل ألسانيا لمحمفاء والجول السذتخكة عؽ جسيع أمالكيا فيسا وراء البحار وعؽ جسيع ماليا   ::991991المادة المادة   --
  ..االنتجاباالنتجابمؽ حقؾق ومستمكات ىشاك، وأن تخزع ىحه األقاليؼ لشغام مؽ حقؾق ومستمكات ىشاك، وأن تخزع ىحه األقاليؼ لشغام 

تستمكيا اإلمبخاطؾرية األلسانية، تستمكيا اإلمبخاطؾرية األلسانية،   التيالتيسيع األمالك الثابتة أو السشقؾلة سيع األمالك الثابتة أو السشقؾلة سؾف تتحؾل ممكية جسؾف تتحؾل ممكية ج  ::991991المادة المادة   --
مؽ مؽ   257257لشص السادة لشص السادة   ااتتؾلى الدمظة ىشاك، وفق  تتؾلى الدمظة ىشاك، وفق    التيالتيأو أية والية ألسانية خارج أوروبا إلى الحكؾمة أو أية والية ألسانية خارج أوروبا إلى الحكؾمة 

  الجدء التاسع )البشؾد السالية( الخاص بيحه السعاىجة.الجدء التاسع )البشؾد السالية( الخاص بيحه السعاىجة.

لجدء العاشخ مؽ البشؾد االقترادية الخاص لجدء العاشخ مؽ البشؾد االقترادية الخاص بشؾد القدؼ األول والخابع مؽ ابشؾد القدؼ األول والخابع مؽ ا: : 999999المادة المادة   --
تتؾلى تتؾلى   التيالتيواألقاليؼ ميسا يكؽ نؾع الحكؾمة واألقاليؼ ميسا يكؽ نؾع الحكؾمة   األراضي األراضي بيحه السعاىجة تظبق داخل ىحه بيحه السعاىجة تظبق داخل ىحه 

  إدارة تمػ األقاليؼ.إدارة تمػ األقاليؼ.

شخوط تخاىا صالحة ومشاسبة إلعادة الخعايا األلسان شخوط تخاىا صالحة ومشاسبة إلعادة الخعايا األلسان   أيأييجؾز ليحه الحكؾمات أن تزع يجؾز ليحه الحكؾمات أن تزع   ::999999المادة المادة   --
الحيؽ أصميؼ مؽ الحيؽ أصميؼ مؽ   --عمى أساسيا يقيؼ الخعايا األلسانعمى أساسيا يقيؼ الخعايا األلسان  التيالتيمق بالذخوط مق بالذخوط إلى أوطانيؼ، وكحلػ فيسا يتعإلى أوطانيؼ، وكحلػ فيسا يتع

  تمػ السشاطق ويحتفغؾن بكافة مستمكاتيؼ.تمػ السشاطق ويحتفغؾن بكافة مستمكاتيؼ.  فيفي  --أوروباأوروبا

مؽ الجدء التاسع مؽ البشؾد السالية الخاصة بالسعاىجة مؽ الجدء التاسع مؽ البشؾد السالية الخاصة بالسعاىجة   261261تظبق بشؾد السادة تظبق بشؾد السادة   ::992992المادة المادة   --
  نية.نية.لسالسارية األرية األجسيع االتفاقيات السبخمة مع اإلمبخاطؾ جسيع االتفاقيات السبخمة مع اإلمبخاطؾ   فيفيالحالية الحالية 

الكاميخون، أو الكاميخون، أو   فيفيؽ ؽ ييلحق بالخعايا الفخنديلحق بالخعايا الفخندي  الحيالحيتتعيج ألسانيا بأن تجفع التعؾيض تتعيج ألسانيا بأن تجفع التعؾيض   ::992992المادة المادة   --
م إلى م إلى 99119911مشظقة حجودىا مؽ جخاء القادة األلسان السمكييؽ والعدكخييؽ بجاية مؽ أول يشايخ مشظقة حجودىا مؽ جخاء القادة األلسان السمكييؽ والعدكخييؽ بجاية مؽ أول يشايخ 

  م. م. 99949994أغدظذ سشة أغدظذ سشة 

نؾفسبخ نؾفسبخ   44  ييبسؾجب معاىجتبسؾجب معاىجتالتي اكتدبتيا التي اكتدبتيا تتشازل ألسانيا عؽ جسيع حقؾقيا تتشازل ألسانيا عؽ جسيع حقؾقيا   ::992992المادة المادة   --
ن تجفع لمحكؾمة الفخندية قيسة السدتؾدعات ن تجفع لمحكؾمة الفخندية قيسة السدتؾدعات أأم، وتتعيج م، وتتعيج 99929992سبتسبخ سبتسبخ   2828م وم و99999999

لتقجيخ المجشة لتقجيخ المجشة   ااحرمت عمييا بسؾجب ىاتيؽ السعاىجتيؽ، وذلػ وفق  حرمت عمييا بسؾجب ىاتيؽ السعاىجتيؽ، وذلػ وفق    التيالتيواالعتسادات، والقخوض واالعتسادات، والقخوض 
  الخاصة باإلصالح والتخميؼ.الخاصة باإلصالح والتخميؼ.
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ط يزعيا الحمفاء والجول السذتخكة فيسا يتعمق ط يزعيا الحمفاء والجول السذتخكة فيسا يتعمق تتعيج ألسانيا بقبؾل ومخاعاة أية شخو تتعيج ألسانيا بقبؾل ومخاعاة أية شخو   ::991991المادة المادة   --
م( م( 98859885--98849884أفخيقيا، وفيسا يخص معاىجة بخليؽ )أفخيقيا، وفيسا يخص معاىجة بخليؽ )  فيفياألسمحة والخسؾر األسمحة والخسؾر   فيفيباالتجار باالتجار 

  م.م.98919891يؾليؾ عام يؾليؾ عام   22  فيفيومعاىجة بخوكدل  ومعاىجة بخوكدل  

أن تقؾم بحساية سكان السدتعسخات األلسانية أن تقؾم بحساية سكان السدتعسخات األلسانية   االنتجاباالنتجابتتؾلى تتؾلى   التيالتيعمى الحكؾمات عمى الحكؾمات   ::991991المادة المادة   --
  الؾجية الدياسية.الؾجية الدياسية.الدابقة مؽ الدابقة مؽ 
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VVeerrssaaiilllleess᾽̓ss  TTrreeaattyy  JJuunnee  2288,,  11991199::  
  

--  AArrttiiccllee  ((111199))::  GGeerrmmaannyy  rreennoouunncceess  iinn  ffaavvoouurr  ooff  tthhee  PPrriinncciippaall  AAlllliieedd  aanndd  

AAssssoocciiaatteedd  PPoowweerrss  aallll  hheerr  rriigghhttss  aanndd  ttiittlleess  oovveerr  hheerr  oovveerrsseeaa  PPoosssseessssiioonnss..  

--  AArrttiiccllee  ((112200))::  AAllll  mmoovvaabbllee  aanndd  iimmmmoovvaabbllee  pprrooppeerrttyy  iinn  ssuucchh  tteerrrriittoorriieess  

bbeelloonnggiinngg  ttoo  tthhee  GGeerrmmaann  EEmmppiirree  oorr  ttoo  aannyy  GGeerrmmaann  SSttaattee  sshhaallll  ppaassss  ttoo  tthhee  

GGoovveerrnnmmeenntt  eexxeerrcciissiinngg  aauutthhoorriittyy  oovveerr  ssuucchh  tteerrrriittoorriieess,,  oonn  tthhee  tteerrmmss  llaaiidd  

ddoowwnn  iinn  AArrttiiccllee  225577  ooff  PPaarrtt  IIXX  ((FFiinnaanncciiaall  CCllaauusseess))  ooff  tthhee  pprreesseenntt  TTrreeaattyy..  

TThhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  llooccaall  ccoouurrttss  iinn  aannyy  ddiissppuuttee  aass  ttoo  tthhee  nnaattuurree  ooff  ssuucchh  

pprrooppeerrttyy  sshhaallll  bbee  ffiinnaall..    

--  AArrttiiccllee  ((112211))::  TThhee  pprroovviissiioonnss  ooff  SSeeccttiioonnss  II  aanndd  IIVV  ooff  ppaarrtt  XX  ((EEccoonnoommiicc  

CCllaauusseess))  ooff  tthhee  pprreesseenntt  TTrreeaattyy  sshhaallll  aappppllyy  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  tthheessee  tteerrrriittoorriieess  

wwhhaatteevveerr  bbee  tthhee  ffoorrmm  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  aaddoopptteedd  ffoorr  tthheemm..  

--  AArrttiiccllee  ((112222))::  TThhee  ggoovveerrnnmmeenntt  eexxeerrcciissiinngg  aauutthhoorriittyy  oovveerr  ssuucchh  tteerrrriittoorriieess  mmaayy  

mmaakkee  ssuucchh  pprroovviissiioonnss  aass  iitt  tthhiinnkkss  ffiitt  wwiitthh  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  rreeppaattrriiaattiioonn  ffrroomm  

tthheemm  ooff  GGeerrmmaann  nnaattiioonnaallss  aanndd  ttoo  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  uuppoonn  wwhhiicchh  GGeerrmmaann  ssuubbjjeeccttss  

ooff  EEuurrooppeeaann  oorriiggiinn  sshhaallll,,  oorr  sshhaallll  nnoott,,  bbee  aalllloowweedd  ttoo  rreessiiddee,,  hhoolldd  pprrooppeerrttyy,,  ttrraaddee  

oorr  eexxeerrcciissee  aa  pprrooffeessssiioonn  iinn  tthheemm..  

--  AArrttiiccllee  ((112233))::  TThhee  pprroovviissiioonnss  ooff  AArrttiiccllee  226600  ooff  PPaarrtt  IIXX  ((FFiinnaanncciiaall  CCllaauusseess))  

ooff  tthhee  pprreesseenntt  TTrreeaattyy  sshhaallll  aappppllyy  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aallll  aaggrreeeemmeennttss  ccoonncclluuddeedd  

wwiitthh  GGeerrmmaann  nnaattiioonnaallss  ffoorr  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  oorr  eexxppllooiittaattiioonn  ooff  ppuubblliicc  wwoorrkkss  

iinn  tthhee  GGeerrmmaann  oovveerrsseeaa  PPoosssseessssiioonnss,,  aass  wweellll  aass  aannyy  ssuubb--ccoonncceessssiioonnss  oorr  

ccoonnttrraaccttss  rreessuullttiinngg  tthheerree  ffrroomm  wwhhiicchh  mmaayy  hhaavvee  bbeeeenn  mmaaddee  ttoo  oorr  wwiitthh  ssuucchh  

nnaattiioonnaallss..  

--  AArrttiiccllee  ((112244))::  GGeerrmmaannyy  hheerreebbyy  uunnddeerrttaakkeess  ttoo  ppaayy,,  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  

eessttiimmaattee  ttoo  bbee  pprreesseenntteedd  bbyy  tthhee  FFrreenncchh  GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  

RReeppaarraattiioonn  CCoommmmiissssiioonn,,  rreeppaarraattiioonn  ffoorr  ddaammaaggee  ssuuffffeerreedd  bbyy  FFrreenncchh  nnaattiioonnaallss  iinn  
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tthhee  CCaammeerroooonnss  oorr  tthhee  ffrroonnttiieerr  zzoonnee  bbyy  rreeaassoonn  ooff  tthhee  aaccttss  ooff  tthhee  GGeerrmmaann  cciivviill  

aanndd  mmiilliittaarryy  aauutthhoorriittiieess  aanndd  ooff  GGeerrmmaann  pprriivvaattee  iinnddiivviidduuaallss  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  

ffrroomm  JJaannuuaarryy  11,,  11990000,,  ttoo  AAuugguusstt  11,,  11991144..  

--  AArrttiiccllee  ((112255))::  GGeerrmmaannyy  rreennoouunncceess  aallll  rriigghhttss  uunnddeerr  tthhee  CCoonnvveennttiioonnss  aanndd  

AAggrreeeemmeennttss  wwiitthh  FFrraannccee  ooff  NNoovveemmbbeerr  44,,  11991111,,  aanndd  SSeepptteemmbbeerr  2288,,  11991122,,  

rreellaattiinngg  ttoo  EEqquuaattoorriiaall  AAffrriiccaa..  SShhee  uunnddeerrttaakkeess  ttoo  ppaayy  ttoo  tthhee  FFrreenncchh  

GGoovveerrnnmmeenntt,,  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  eessttiimmaattee  ttoo  bbee  pprreesseenntteedd  bbyy  tthhaatt  

GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  RReeppaarraattiioonn  CCoommmmiissssiioonn,,  aallll  tthhee  ddeeppoossiittss,,  

ccrreeddiittss,,  aaddvvaanncceess,,  eettcc..,,  eeffffeecctteedd  bbyy  vviirrttuuee  ooff  tthheessee  iinnssttrruummeennttss  iinn  ffaavvoouurr  ooff  

GGeerrmmaannyy..  

--  AArrttiiccllee  ((112266))::  GGeerrmmaannyy  uunnddeerrttaakkeess  ttoo  aacccceepptt  aanndd  oobbsseerrvvee  tthhee  aaggrreeeemmeennttss  

mmaaddee  oorr  ttoo  bbee  mmaaddee  bbyy  tthhee  AAlllliieedd  aanndd  AAssssoocciiaatteedd  PPoowweerrss  oorr  ssoommee  ooff  tthheemm  

wwiitthh  aannyy  ootthheerr  PPoowweerr  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  ttrraaddee  iinn  aarrmmss  aanndd  ssppiirriittss,,  aanndd  ttoo  tthhee  

mmaatttteerrss  ddeeaalltt  wwiitthh  iinn  tthhee  GGeenneerraall  AAcctt  ooff  BBeerrlliinn  ooff  FFeebbrruuaarryy  2266,,  11888855,,  tthhee  

GGeenneerraall  AAcctt  ooff  BBrruusssseellss  ooff  JJuullyy  22,,  11889900,,  aanndd  tthhee  ccoonnvveennttiioonnss  ccoommpplleettiinngg  oorr  

mmooddiiffyyiinngg  tthhee  ssaammee..  

AArrttiiccllee  ((112277))::  TThhee  nnaattiivvee  iinnhhaabbiittaannttss  ooff  tthhee  ffoorrmmeerr  GGeerrmmaann  oovveerrsseeaa  

PPoosssseessssiioonnss  sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  tthhee  ddiipplloommaattiicc  pprrootteeccttiioonn  ooff  tthhee    

GGoovveerrnnmmeennttss  eexxeerrcciissiinngg  aauutthhoorriittyy  oovveerr  tthhoossee  tteerrrriittoorriieess..      
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  ((**)*)*النتدابالنتداب( من ميثاق عربة األمم الخاصة ب( من ميثاق عربة األمم الخاصة ب9999(: المادة )(: المادة )99ممحق رقم )ممحق رقم )
  مم99999999يؾنيؾ يؾنيؾ   2828وقع السيثاق بتاريخ وقع السيثاق بتاريخ 

  مم99219921يشايخ يشايخ   9191  فيفيعؾل عؾل وأصبح نافح السفوأصبح نافح السف
............................................................................................................................................  

نتيجة نتيجة   ااكانت تحكسيا سابق  كانت تحكسيا سابق    التيالتيزالت عشيا صمة التابعية لمجول زالت عشيا صمة التابعية لمجول   التيالتيأن السدتعسخات والبالد أن السدتعسخات والبالد 
الحجيث الحجيث يقظشيا أقؾام ال يدتظيعؾن الشيؾض وحجىؼ حدب مقتزيات العالؼ يقظشيا أقؾام ال يدتظيعؾن الشيؾض وحجىؼ حدب مقتزيات العالؼ   التيالتيلمحخب األخيخة و لمحخب األخيخة و 

الشذظة، يجب أن يظبق عمييا السبجأ القائل بأن رفاىية مثل ىحه الذعؾب وتقجميا يعتبخ وديعة الشذظة، يجب أن يظبق عمييا السبجأ القائل بأن رفاىية مثل ىحه الذعؾب وتقجميا يعتبخ وديعة 
عشق السجنية، وأن الزسانات لمقيام بسا تتظمبو ىحه الؾديعة يجب أن يذتسل عمييا ىحا عشق السجنية، وأن الزسانات لمقيام بسا تتظمبو ىحه الؾديعة يجب أن يذتسل عمييا ىحا   فيفيمقجسة مقجسة 

  العيج:العيج:
ثل ىحه الذعؾب لألمؼ ثل ىحه الذعؾب لألمؼ ىؾ أن يعيج بالؾصاية عمى مىؾ أن يعيج بالؾصاية عمى م  اان أحدؽ وسيمة لتشفيح ىحا السبجأ عسمي  ن أحدؽ وسيمة لتشفيح ىحا السبجأ عسمي  إإو و   --99

أن تأخح عمى عاتقيا ىحه أن تأخح عمى عاتقيا ىحه   فيفيتدتظيع بدبب مؾاردىا وخبختيا أو مؾقعيا الجغخاتدتظيع بدبب مؾاردىا وخبختيا أو مؾقعيا الجغخا  التيالتيالستقجمة، و الستقجمة، و 
السدئؾلية عمى أحدؽ وجو وتتقبميا، ويجب عمييا أن تسارس ىحه الؾصاية بؾصفيا دولة مشتجبة السدئؾلية عمى أحدؽ وجو وتتقبميا، ويجب عمييا أن تسارس ىحه الؾصاية بؾصفيا دولة مشتجبة 

  بالشيابة عؽ عربة األمؼ.بالشيابة عؽ عربة األمؼ.
وأحؾالو وأحؾالو   فيفية تقجم الذعب ومؾقع البالد الجغخاة تقجم الذعب ومؾقع البالد الجغخالجرجلجرج  اايجب أن يختمف وفق  يجب أن يختمف وفق    االنتجاباالنتجابن نؾع ن نؾع إإ  --22

  االقترادية وغيخ ذلػ مؽ الغخوف السساثمة.االقترادية وغيخ ذلػ مؽ الغخوف السساثمة.
لتقجم لتقجم كانت خاضعة لإلمبخاطؾرية التخكية قج وصمت إلى درجة مؽ اكانت خاضعة لإلمبخاطؾرية التخكية قج وصمت إلى درجة مؽ ا  التيالتين بعض الذعؾب ن بعض الذعؾب إإ  --33

رشاد اإلدارى والسداعجة مؽ رشاد اإلدارى والسداعجة مؽ انيا كأمؼ مدتقمة خاضعة لقبؾل اإلانيا كأمؼ مدتقمة خاضعة لقبؾل اإلبكيبكي  ااعتخاف مؤقت  عتخاف مؤقت  يسكؽ معيا االيسكؽ معيا اال
تربح فيو ىحه الذعؾب قادرة عمى الشيؾض وحجىا تربح فيو ىحه الذعؾب قادرة عمى الشيؾض وحجىا   الحيالحيلجول السشتجبة حتى ذلػ الؾقت لجول السشتجبة حتى ذلػ الؾقت قبل اقبل ا

  اختيار الجولة السشتجبة.اختيار الجولة السشتجبة.  فيفيويجب أن يكؾن لخغبات ىحه الذعؾب السقام األول ويجب أن يكؾن لخغبات ىحه الذعؾب السقام األول 
عمييا يجب عمييا يجب   ىيىي  التيالتيمثل الجرجة مثل الجرجة   فيفيفإنيا فإنيا   ،،شعؾب وسط أفخيقياشعؾب وسط أفخيقيا  اان الذعؾب األخخى وخرؾص  ن الذعؾب األخخى وخرؾص  إإ  --44

معيا عمى الجولة السشتجبة أن تكؾن مدئؾلة عؽ إدارتيا تحت عخوف تزسؽ ليا حخية العقيجة معيا عمى الجولة السشتجبة أن تكؾن مدئؾلة عؽ إدارتيا تحت عخوف تزسؽ ليا حخية العقيجة 
والجيؽ مخاعية فقط حفظ الشغام العام ومبادئ األخالق وأن تسشع الترخفات الديئة مثل: تجارة والجيؽ مخاعية فقط حفظ الشغام العام ومبادئ األخالق وأن تسشع الترخفات الديئة مثل: تجارة 

جريب جريب نذاء الحرؾن العدكخية والقؾاعج البحخية وعجم تنذاء الحرؾن العدكخية والقؾاعج البحخية وعجم تإإلخقيق ونقل الدالح والخسؾر ومشع لخقيق ونقل الدالح والخسؾر ومشع اا
  الجفاع عؽ البالد.الجفاع عؽ البالد.  فيفيالبؾليذ و البؾليذ و   فيفيستخجاميؼ ستخجاميؼ ااا إال بقرج ا إال بقرج الؾطشييؽ عدكخي  الؾطشييؽ عدكخي  

لتفؾق سكانيا لتفؾق سكانيا   اا، نغخ  ، نغخ  ييالجشؾبالجشؾب  ييوىشاك بالد مثل جشؾبى غخبى أفخيقيا وبعض جدر السحيط اليادوىشاك بالد مثل جشؾبى غخبى أفخيقيا وبعض جدر السحيط الياد  --55
بالد الجولة السشتجبة وغيخ بالد الجولة السشتجبة وغيخ   فيفي  فيفيأو قمة عجدىؼ أو بعجىؼ عؽ مخاكد السجنية أو االترال الجغخاأو قمة عجدىؼ أو بعجىؼ عؽ مخاكد السجنية أو االترال الجغخا
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ؽ الغخوف يسكؽ إدارتيا عمى وجو أحدؽ بسقتزى قؾانيؽ الجولة السشتجبة كجدء مؽ ؽ الغخوف يسكؽ إدارتيا عمى وجو أحدؽ بسقتزى قؾانيؽ الجولة السشتجبة كجدء مؽ ذلػ مذلػ م
  بالدىا بذخط أن تخاعى التحفغات السحكؾرة أعاله لرالح الدكان الؾطشييؽ.بالدىا بذخط أن تخاعى التحفغات السحكؾرة أعاله لرالح الدكان الؾطشييؽ.

يتعمق يتعمق   ااسشؾي  سشؾي    اا، عمى الجولة السشتجبة أن تقجم إلى السجمذ تقخيخ  ، عمى الجولة السشتجبة أن تقجم إلى السجمذ تقخيخ  االنتجاباالنتجابكل حالة يفخض فييا كل حالة يفخض فييا   فيفي  --66
  يا شؤونو.يا شؤونو.عيجت إليعيجت إلي  الحيالحيبالبمج بالبمج 

تسارسيا الجولة السشتجبة، إن لؼ تكؽ قج اتفق عمييا تسارسيا الجولة السشتجبة، إن لؼ تكؽ قج اتفق عمييا   التيالتين درجة الدمظة، الخقابة أو اإلدارة ن درجة الدمظة، الخقابة أو اإلدارة إإ  --77
  كل حالة مؽ قبل السجمذ.كل حالة مؽ قبل السجمذ.  فيفيمؽ قبل أعزاء األمؼ، يجب أن تحجد برخاحة مؽ قبل أعزاء األمؼ، يجب أن تحجد برخاحة   ااسابق  سابق  

، ولتقجيؼ ، ولتقجيؼ تقجميا الجول السشتجبة وفحرياتقجميا الجول السشتجبة وفحريا  التيالتييجب أن تؤلف لجشة دائسة لتدمؼ التقاريخ الدشؾية يجب أن تؤلف لجشة دائسة لتدمؼ التقاريخ الدشؾية   --88
  .  .  االنتجاباالنتجابجسيع السدائل الستعمقة بسخاعاة شئؾن جسيع السدائل الستعمقة بسخاعاة شئؾن   فيفيالسذؾرة لمسجمذ السذؾرة لمسجمذ 
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  أفخيقيا.أفخيقيا.  فيفي(: السدتعسخات األلسانية (: السدتعسخات األلسانية 99خخيظة رقؼ )خخيظة رقؼ )      
  ..239239الجسل، عبجهللا عبجالخازق إبخاىيؼ: تاريخ أفخيقيا الحجيث والسعاصخ، ص الجسل، عبجهللا عبجالخازق إبخاىيؼ: تاريخ أفخيقيا الحجيث والسعاصخ، ص   شؾقيشؾقيالمردر: المردر:       
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  الههامشالههامش
؛ حيث كانت باريذ تعج ؛ حيث كانت باريذ تعج فخسايفخسايختيار باريذ النعقاد مؤتسخ ختيار باريذ النعقاد مؤتسخ سياسية السياسية ال  كانت ىشاك دالالتكانت ىشاك دالالت( ( 99))

سمبت سمبت   التيالتيم م 98799879إذالل ألسانيا واالنتقام ليديسة عام إذالل ألسانيا واالنتقام ليديسة عام   فيفيبالقؾات األمخيكية، ورغبة فخندا بالقؾات األمخيكية، ورغبة فخندا 
بجور فخندا الفعال أثشاء الحخب العالسية األولى. انغخ: بجور فخندا الفعال أثشاء الحخب العالسية األولى. انغخ:   دول الؾفاقدول الؾفاقعتخاف عتخاف ا ا األلداس والمؾريؽ، و األلداس والمؾريؽ، و 

وآثاره عمى الخخيظة الدياسية ألوروبا، رسالة وآثاره عمى الخخيظة الدياسية ألوروبا، رسالة   فخسايفخساي: مؤتسخ : مؤتسخ لشبيلشبيعبج اعبج ا  فؾزي فؾزي خاد مكخم خاد مكخم 
  . وانغخ:. وانغخ:2121م، ص م، ص 21142114ماجدتيخ، كمية اآلداب، جامعة بشى سؾيف، ماجدتيخ، كمية اآلداب، جامعة بشى سؾيف، 

WWiilllliiaamm  EEddwwaarrddss::  BBrriittiisshh  FFoorreeiiggnn  PPoolliiccyy  ffrroomm  11881155  ttoo  11993333,,  MMeetthhuueenn&&  

CCoo..LLTTDD,,  LLoonnddoonn,,  11993344,,  PP..116600..  

لقج ربحشا الحخب فعميشا أن لقج ربحشا الحخب فعميشا أن ””::فخسايفخسايشاء انعقاد مؤتسخ شاء انعقاد مؤتسخ أثأث  الفخندي الفخندي قال كميسشرؾ رئيذ الؾزراء قال كميسشرؾ رئيذ الؾزراء ( ( 22))
حدان عبجاليادى حدان عبجاليادى إإنفؾز اآلن بتحجيج شخوط الرمح وأنيا لسيسة أعدخ مؽ األولى". انغخ: نفؾز اآلن بتحجيج شخوط الرمح وأنيا لسيسة أعدخ مؽ األولى". انغخ: 

سميسان: السدألة األلسانية مؽ وحجتيا إلى إعادة تؾحيجىا، أكاديسية التؾعية وتأىيل الكؾادر، سميسان: السدألة األلسانية مؽ وحجتيا إلى إعادة تؾحيجىا، أكاديسية التؾعية وتأىيل الكؾادر، 
  ..6969م، ص م، ص 21932193الدميسانية، العخاق، الدميسانية، العخاق، 

((33))  DD..GG..PPeerrrryy,,  RR..MM..PPaasslleeyy::  MMooddeerrnn  EEuurrooppeeaann    HHiissttoorryy  ((11881155--11993399)),,  

AA&&CC..BBllaacckk,,  LLTTDD,,  LLoonnddoonn,,  11994477,,  PP..117777..  

عادل دمحم شكخى: الشازية بيؽ اإليجيؾلؾجية والتظبيق، الجار القؾمية لمظباعة والشذخ، القاىخة، عادل دمحم شكخى: الشازية بيؽ اإليجيؾلؾجية والتظبيق، الجار القؾمية لمظباعة والشذخ، القاىخة، وانغخ: وانغخ:   
  ..225225)د.ت(، ص )د.ت(، ص 

قال عؽ اختيار قال عؽ اختيار   الحيالحين ن ؾ ؾ مدمدييو و   األمخيكياألمخيكيالخئيذ الخئيذ تمبية لخغبة تمبية لخغبة   فخسايفخسايلسؤتسخ لسؤتسخ   اارئيد  رئيد  ( كان كميسشرؾ ( كان كميسشرؾ 44))
لسا لقيت فخندا مؽ آالم وبحلت لسا لقيت فخندا مؽ آالم وبحلت   ااوتقجيخ  وتقجيخ    ااخاص  خاص    ااكان ذلػ اعتخاف  كان ذلػ اعتخاف  ””ليحا السؤتسخ:ليحا السؤتسخ:  ااكميسشرؾ رئيد  كميسشرؾ رئيد  
الحخب". انغخ: ىــ.ج.ولد: معالؼ تاريخ اإلندانية، تخجسة: عبجالعديد تؾفيق الحخب". انغخ: ىــ.ج.ولد: معالؼ تاريخ اإلندانية، تخجسة: عبجالعديد تؾفيق   فيفيمؽ تزحيات مؽ تزحيات 

.  وانغخ: .  وانغخ: 94839483م، ص م، ص 99949994امة لمكتاب، القاىخة، امة لمكتاب، القاىخة، جاويج، السجمج الخابع، الييئة السرخية العجاويج، السجمج الخابع، الييئة السرخية الع
WWiilllliiaamm  EEddwwaarrddss::  OOpp..CCiitt,,  PP..116611..  

أليكذ أليكذ   العالقات الدياسية بيؽ القؾى الكبخى"،العالقات الدياسية بيؽ القؾى الكبخى"،””( مسجوح مشرؾر، أحسج وىبان: التاريخ الجبمؾماسى( مسجوح مشرؾر، أحسج وىبان: التاريخ الجبمؾماسى55))
  ..941941م، ص م، ص 21142114، ، اإلسكشجريةاإلسكشجرية  لتكشؾلؾجيا السعمؾمات،لتكشؾلؾجيا السعمؾمات،
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((66))  LLoouuiiss  SSnnyyddeerr::  DDooccuummeennttss  ooff  GGeerrmmaann  HHiissttoorryy,,  NNeeww  YYoorrkk,,  11995588,,  PP..337777,,  

sseeee  aallssoo::  DD..GG..PPeerrrryy,,  RR..MM..PPaasslleeyy::  OOpp..CCiitt,,  PP..117777..    

  

م، وتؾلى م، وتؾلى 98619861، ولج عام ، ولج عام ييفخندفخند  ييوسياسوسياس  ييم(: قانؾنم(: قانؾن98619861--99349934))  PPooiinnccaarréé  ( بؾانكاريو( بؾانكاريو77))
--99939993م، وتؾلى رئاسة الجسيؾرية الفخندية أكثخة مؽ مخة )م، وتؾلى رئاسة الجسيؾرية الفخندية أكثخة مؽ مخة )99929992رئاسة الحكؾمة الفخندية عام رئاسة الحكؾمة الفخندية عام 

م. انغخ: رؤوف سالمة م. انغخ: رؤوف سالمة 99349934عام عام   فيفيم( وتؾ م( وتؾ 99299929--99269926م( و)م( و)99249924--99229922م( و)م( و)99219921
، ص ، ص 21122112مؾسى: مؾسؾعة أحجاث وأعالم مرخ والعالؼ، دار مظابع السدتقبل، اإلسكشجرية، مؾسى: مؾسؾعة أحجاث وأعالم مرخ والعالؼ، دار مظابع السدتقبل، اإلسكشجرية، 

964964..  

الحجيث والسعاصخ، الجدء الثالث، السكتب الجامعى الحجيث، الحجيث والسعاصخ، الجدء الثالث، السكتب الجامعى الحجيث،   يي( جالل يحيى: التاريخ األوروب( جالل يحيى: التاريخ األوروب88))
  ..329329القاىخة، )د.ت(، ص القاىخة، )د.ت(، ص 

، مظبعة التقجم، القاىخة، ، مظبعة التقجم، القاىخة، الجولي الجولي صالح حدؽ: التعؾيزات األلسانية عمى الرعيج صالح حدؽ: التعؾيزات األلسانية عمى الرعيج   ( محدؽ( محدؽ99))
  ..2828م، ص م، ص 99869986

  ييمؽ الشاس انتقمت مؽ مؾطشيا األصممؽ الشاس انتقمت مؽ مؾطشيا األصمجساعة مشغسة جساعة مشغسة   قرج بو أصال  قرج بو أصال    ””مدتعسخةمدتعسخة””  ( إن لفظ( إن لفظ9911))
السفيؾم الدياسى ىؾ إما استيظان رعايا أمة السفيؾم الدياسى ىؾ إما استيظان رعايا أمة   فيفي  ""مدتعسخةمدتعسخة""  ، ولفظ، ولفظأرض أجشبيةأرض أجشبية  فيفيلالستيظان لالستيظان 

لة خارج حجودىا أو وحجة إقميسية مشفرمة عؽ ىحه الجولة مؽ الشاحية الجغخافية، ولكشيا لة خارج حجودىا أو وحجة إقميسية مشفرمة عؽ ىحه الجولة مؽ الشاحية الجغخافية، ولكشيا أو دو أو دو 
تجيؽ ليا بالتبعية. وعمى ذلػ فتاريخ االستعسار الحجيث يتزسؽ نؾعيؽ مؽ السدتعسخات: تجيؽ ليا بالتبعية. وعمى ذلػ فتاريخ االستعسار الحجيث يتزسؽ نؾعيؽ مؽ السدتعسخات: 

األحؾال األحؾال   فيفيمدتعسخة لالستيظان، ومدتعسخة لالستغالل، فسدتعسخة االستيظان ال تختمف مدتعسخة لالستيظان، ومدتعسخة لالستغالل، فسدتعسخة االستيظان ال تختمف 
الجولة األم". أما مدتعسخة االستغالل فتتألف مؽ الجولة األم". أما مدتعسخة االستغالل فتتألف مؽ ””فيفيعشيا عشيا   ااكبيخ  كبيخ    ااة اختالف  ة اختالف  الجغخافية والعشرخيالجغخافية والعشرخي

جساعات مؽ رجال السال واألعسال وشخكات االحتكار، واتحادات رجال الرشاعة، واتحادات جساعات مؽ رجال السال واألعسال وشخكات االحتكار، واتحادات رجال الرشاعة، واتحادات 
  فيفي. وكل ىؤالء قج دفعؾا إلى الحياة . وكل ىؤالء قج دفعؾا إلى الحياة التشريخيةالتشريخيةالسشتجيؽ، ورجال اإلدارة، والجشؾد، واإلرساليات السشتجيؽ، ورجال اإلدارة، والجشؾد، واإلرساليات 

. انغخ: كؾامى نكخوما: نحؾ تحخيخ . انغخ: كؾامى نكخوما: نحؾ تحخيخ األصمياألصميعؽ عخوف وطشيؼ عؽ عخوف وطشيؼ   ااتام  تام    ااف  ف  عخوف تختمف اختالعخوف تختمف اختال
كفاحيا ضج االستعسار"، تخجسة: عبجالعديد عتيق، دار السعارف، كفاحيا ضج االستعسار"، تخجسة: عبجالعديد عتيق، دار السعارف،   فيفيأفخيقيا أفخيقيا ””السدتعسخاتالسدتعسخات

  ..4949م، ص م، ص 99589958القاىخة، القاىخة، 

والؾصاية، رسالة ماجدتيخ، قدؼ التاريخ، والؾصاية، رسالة ماجدتيخ، قدؼ التاريخ،   االنتجاباالنتجاب( سؾزان دمحم كامل إبخاىيؼ: الكامخون بيؽ ( سؾزان دمحم كامل إبخاىيؼ: الكامخون بيؽ 9999))
  ..5252م، ص م، ص 99799979معيج البحؾث والجراسات األفخيقية، جامعة القاىخة، معيج البحؾث والجراسات األفخيقية، جامعة القاىخة، 
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  ..5252نفدو، ص نفدو، ص   ((9922))

  

مدتعسخة التفخقة العشرخية"، تخجسة: عبجالدالم شحاتو، مدتعسخة التفخقة العشرخية"، تخجسة: عبجالدالم شحاتو، ””( روث فيخست: أفخيقيا الجشؾبية الغخبية( روث فيخست: أفخيقيا الجشؾبية الغخبية9933))
خة، خة، دار الكتاب العخبى لمظباعة والشذخ، السؤسدة السرخية العامة لمتأليف والشذخ، )د.ت(، القاىدار الكتاب العخبى لمظباعة والشذخ، السؤسدة السرخية العامة لمتأليف والشذخ، )د.ت(، القاى

  ..7979--7878ص ص ص ص 

  األمخيكياألمخيكيم أمام الكؾنجخس م أمام الكؾنجخس 99989998يشايخ يشايخ   فيفي  ووخظابخظاب  فيفي  مدؾن األربعة عذخمدؾن األربعة عذخيي( جاءت نقاط و ( جاءت نقاط و 9944))
  فيفيالبحار البحار   فيفينبح السعاىجات الدخية وحخية السالحة نبح السعاىجات الدخية وحخية السالحة   أيأيباخترار مؾاثيق عمشية لمرمح باخترار مؾاثيق عمشية لمرمح   ىيىيو و 

جسيع جسيع   شئؾن التجارة بيؽشئؾن التجارة بيؽ  فيفيوقت الدمؼ والحخب، وإزالة جسيع الحؾاجد االقترادية والسداواة وقت الدمؼ والحخب، وإزالة جسيع الحؾاجد االقترادية والسداواة 
  اا، وتشغيؼ السظالب االستعسارية لمجول وفق  ، وتشغيؼ السظالب االستعسارية لمجول وفق  الجاخميالجاخميالجول وتخفيض التدميح لزسان الدالم الجول وتخفيض التدميح لزسان الدالم 
تقخيخ السريخ. انغخ: جاد طو: ألسانيا إلى أيؽ تقخيخ السريخ. انغخ: جاد طو: ألسانيا إلى أيؽ   فيفيلسرالح سكان السدتعسخات وحق الذعؾب لسرالح سكان السدتعسخات وحق الذعؾب 

  . . 8585م، ص م، ص 99919991السريخ؟، دار السعارف، القاىخة، السريخ؟، دار السعارف، القاىخة، 

  ..7979--7878(روث فيخست: مخجع سابق، ص ص (روث فيخست: مخجع سابق، ص ص 9955))

الجسل، عبجهللا عبجالخازق إبخاىيؼ: تاريخ أفخيقيا الحجيث والسعاصخ، مكتبة دار اإليسان الجسل، عبجهللا عبجالخازق إبخاىيؼ: تاريخ أفخيقيا الحجيث والسعاصخ، مكتبة دار اإليسان   شؾقيشؾقي( ( 9966))
  ..257257، ص ، ص 21152115لمظبع والشذخ، القاىخة، لمظبع والشذخ، القاىخة، 

  ..962962، ص ، ص مخجع سابقمخجع سابق: : ييعبجالشبعبجالشب  فؾزي فؾزي ( خالج مكخم ( خالج مكخم 9977))

  ..963963نفدو، ص نفدو، ص   ((9988))

  ..7979( روث فيخست: مخجع سابق، ص ( روث فيخست: مخجع سابق، ص 9999))

  ..963963جع سابق، ص جع سابق، ص : مخ : مخ عبج الشبيعبج الشبي  فؾزي فؾزي ( خالج مكخم ( خالج مكخم 2211))

  ..7979( روث فيخست: مخجع سابق، ص ( روث فيخست: مخجع سابق، ص 2299))

  ..963963نفدو، ص نفدو، ص   ((2222))

  ..7979نفدو، ص نفدو، ص   ((2233))

  م.م.99999999عام عام   فخسايفخساي( مؽ معاىجة ( مؽ معاىجة 999999( السادة )( السادة )2244))
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الييئة الثانية بعج مجمذ عربة األمؼ، وتتكؾن مؽ أشخاص فشييؽ ليؼ الييئة الثانية بعج مجمذ عربة األمؼ، وتتكؾن مؽ أشخاص فشييؽ ليؼ   ىيىي: : االنتجاباالنتجاب( لجشة ( لجشة 2255))
كل أمخ كل أمخ   فيفيمجمذ العربة لسداعجتو وإرشاده مجمذ العربة لسداعجتو وإرشاده دراية خاصة بذئؾن الحكؼ واالستعسار يختارىؼ دراية خاصة بذئؾن الحكؼ واالستعسار يختارىؼ 

كل عام عمى األقل، وتتمقى التقاريخ الخسسية كل عام عمى األقل، وتتمقى التقاريخ الخسسية   فيفي، وكانت تعقج اجتساعاتيا مخة ، وكانت تعقج اجتساعاتيا مخة االنتجاباالنتجابيترل بيترل ب
: : عبج الشبيعبج الشبي  فؾزي فؾزي كمفت بإدارتيا. انغخ: خالج مكخم كمفت بإدارتيا. انغخ: خالج مكخم   التيالتيتخفعيا الجول السشتجبة عؽ األقظار تخفعيا الجول السشتجبة عؽ األقظار   التيالتي

  ..968968مخجع سابق، ص مخجع سابق، ص 

  ..258258، ص ، ص مخجع سابقمخجع سابق عبجالخازق إبخاىيؼ:  عبجالخازق إبخاىيؼ: الجسل، عبجهللاالجسل، عبجهللا  يي( شؾق( شؾق2266))

القخن العذخيؽ، السؤسدة الجامعية لمجراسات والشذخ القخن العذخيؽ، السؤسدة الجامعية لمجراسات والشذخ   فيفيالرسج: العالقات الجولية الرسج: العالقات الجولية   ( رياض( رياض2277))
  ..929929م، ص م، ص 99869986والتؾزيع، القاىخة، والتؾزيع، القاىخة، 

( عبجالعديد دمحم الذشاوى، جالل يحيى: وثائق ونرؾص التاريخ الحجيث والسعاصخ، دار ( عبجالعديد دمحم الذشاوى، جالل يحيى: وثائق ونرؾص التاريخ الحجيث والسعاصخ، دار 2288))
  ..948948م، ص م، ص 99699969  السعارف، القاىخة،السعارف، القاىخة،

  ..929929نفدو، ص نفدو، ص   ((2299))

الجسل، عبجهللا عبجالخازق إبخاىيؼ: تاريخ أوروبا الحجيث والسعاصخ، الجدء الثانى، دار الجسل، عبجهللا عبجالخازق إبخاىيؼ: تاريخ أوروبا الحجيث والسعاصخ، الجدء الثانى، دار   شؾقيشؾقي( ( 3311))
.؛ سؾزان دمحم كامل إبخاىيؼ: مخجع سابق، .؛ سؾزان دمحم كامل إبخاىيؼ: مخجع سابق، 932932م، ص م، ص 99999999الثقافة لمشذخ والتؾزيع، القاىخة، الثقافة لمشذخ والتؾزيع، القاىخة، 

  ..6161ص ص 

السعاصخ، دار الثقافة لمظباعة والشذخ، القاىخة، السعاصخ، دار الثقافة لمظباعة والشذخ، القاىخة،   التاريخالتاريخ  فيفي( رأفت غشيسى الذيخ: أفخيقيا ( رأفت غشيسى الذيخ: أفخيقيا 3399))
  ..7777م، ص م، ص 99829982

  --روانجاروانجا  --عخفت فيسا بعج باسؼ )تشجانيقاعخفت فيسا بعج باسؼ )تشجانيقا  التيالتي( يظمق اسؼ شخق أفخيقيا األلسانية عمى السشظقة ( يظمق اسؼ شخق أفخيقيا األلسانية عمى السشظقة 3322))
، وتبجأ ، وتبجأ اامخبع  مخبع    ميال  ميال    382688382688أورنجى(، وتبمغ مداحة مدتعسخة شخق أفخيقيا األلسانية حؾالى أورنجى(، وتبمغ مداحة مدتعسخة شخق أفخيقيا األلسانية حؾالى 

ثؼ تجور ثؼ تجور   JJiippeeإلى بحيخة جيب إلى بحيخة جيب   ااب نيخ أومبا عمى السحيط اليشجى شخق  ب نيخ أومبا عمى السحيط اليشجى شخق  الحجود الذسالية مؽ مرالحجود الذسالية مؽ مر
خط مدتقيؼ حيث تمتقى خط مدتقيؼ حيث تمتقى   فيفيثؼ تديخ ثؼ تديخ   KKiilliimmaannjjaarrooحؾل قاعجة جبل كميسشجارو حؾل قاعجة جبل كميسشجارو   شساال  شساال  

° ° 99خط مدتقيؼ عبخ مياه البحيخة عمى خط عخض خط مدتقيؼ عبخ مياه البحيخة عمى خط عخض   فيفي  اابذاطئ بحيخة فيكتؾريا ثؼ تتجو غخب  بذاطئ بحيخة فيكتؾريا ثؼ تتجو غخب  
إلى بحيخة كيفؾ ومشيا إلى بحيخة تشجانيقا، إلى بحيخة كيفؾ ومشيا إلى بحيخة تشجانيقا،   ااو جشؾب  و جشؾب  جشؾبى خط االستؾاء إلى نيخ كاجيخا، ثؼ تتججشؾبى خط االستؾاء إلى نيخ كاجيخا، ثؼ تتج

إلى خط التقائو إلى خط التقائو   ييتتبع نيخ روفؾما مؽ السحيط اليشجتتبع نيخ روفؾما مؽ السحيط اليشجوالحجود الجشؾبية لذخق أفخيقيا األلسانية والحجود الجشؾبية لذخق أفخيقيا األلسانية 
--98849884شخق أفخيقية )شخق أفخيقية )  فيفي  األلسانياأللسانيببحيخة نياسا. انغخ: سعج زغمؾل عبجه عبجربو: االستعسار ببحيخة نياسا. انغخ: سعج زغمؾل عبجه عبجربو: االستعسار 

.؛ .؛ 99م، ص م، ص 99689968كمية اآلداب، جامعة اإلسكشجرية، كمية اآلداب، جامعة اإلسكشجرية،   م(، رسالة دكتؾراه، قدؼ التاريخ،م(، رسالة دكتؾراه، قدؼ التاريخ،99989998
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غادة ضاحى دمحم عبجالعديد: قيام جسيؾرية تشدانيا االتحادية )اتحاد تشجانيقا غادة ضاحى دمحم عبجالعديد: قيام جسيؾرية تشدانيا االتحادية )اتحاد تشجانيقا : : اايز  يز  انغخ أانغخ أ
م(، رسالة ماجدتيخ، قدؼ التاريخ، معيج البحؾث والجراسات األفخيقية، م(، رسالة ماجدتيخ، قدؼ التاريخ، معيج البحؾث والجراسات األفخيقية، 99679967--99579957وزنجبار وزنجبار 

  ..33--22م، ص ص م، ص ص 21922192جامعة القاىخة، جامعة القاىخة، 

حدؽ: أفخيقيا مؽ قيام السسالػ اإلسالمية إلى سقؾط اإلمبخاطؾريات حدؽ: أفخيقيا مؽ قيام السسالػ اإلسالمية إلى سقؾط اإلمبخاطؾريات   فيفي مرظ مرظهللاهللا  ( حسجنا( حسجنا3333))
  .؛ وانغخ: .؛ وانغخ: 994994م، ص م، ص 21162116األوروبية، الحزخى لمظباعة، اإلسكشجرية، األوروبية، الحزخى لمظباعة، اإلسكشجرية، 

--  CCuummbbeerrllaanndd  CCllaarrkk::  TThhee  CCrroowwnn  CCoolloonniieess  aanndd  tthheeiirr  HHiissttoorryy,,  LLoonnddoonn,,  11993399,,  

PP..114400..  

م. انغخ: عبجهللا عبجالخازق إبخاىيؼ: مؤتسخ م. انغخ: عبجهللا عبجالخازق إبخاىيؼ: مؤتسخ 98849884ؾليؾ ؾليؾ الكاميخون إلى يالكاميخون إلى ي  فيفي  األلسانياأللسانييخجع الشفؾذ يخجع الشفؾذ ( ( 3344))
بخليؽ وآثاره عمى الخخيظة الدياسية لغخب أفخيقيا، مجمة الجراسات األفخيقية، العجد الثانى عذخ، بخليؽ وآثاره عمى الخخيظة الدياسية لغخب أفخيقيا، مجمة الجراسات األفخيقية، العجد الثانى عذخ، 

  ..66م، صم، ص99839983خيقية، جامعة القاىخة، خيقية، جامعة القاىخة، مجمة سشؾية يرجرىا معيج البحؾث والجراسات األفمجمة سشؾية يرجرىا معيج البحؾث والجراسات األف

حدؽ: مخجع حدؽ: مخجع   فيفي.؛ حسجناهللا مرظ.؛ حسجناهللا مرظ967967ابق، ص ابق، ص : مخجع س: مخجع سعبج الشبيعبج الشبي  فؾزي فؾزي ( خالج مكخم ( خالج مكخم 3355))
  ..994994سابق، ص سابق، ص 

م، وضعت بسقتزاىا مشاطق ممػ تؾجؾ م، وضعت بسقتزاىا مشاطق ممػ تؾجؾ 98859885  ؾؾيؾنييؾني  55  فيفي( وقعت ألسانيا اتفاقية مع تؾجؾ ( وقعت ألسانيا اتفاقية مع تؾجؾ 3366))
تحت الحساية األلسانية، وبعج ذلػ تحت الحساية األلسانية، وبعج ذلػ   LLoommeeالؾاقعة عمى الداحل الغخبى ألفخيقيا حتى لؾمى الؾاقعة عمى الداحل الغخبى ألفخيقيا حتى لؾمى 

ىحه السشظقة وتؾطيج نفؾذىا فييا. انغخ: عبجهللا ىحه السشظقة وتؾطيج نفؾذىا فييا. انغخ: عبجهللا   فيفيبتثبيت أقجاميا بتثبيت أقجاميا   نفدونفدو  العامالعام  فيفيقامت ألسانيا قامت ألسانيا 
  ..3838عبجالخازق إبخاىيؼ: مخجع سابق، ص عبجالخازق إبخاىيؼ: مخجع سابق، ص 

  شؾقيشؾقيلؾمى". انغخ: لؾمى". انغخ: ””م وعاصستيام وعاصستيا99619961أبخيل أبخيل   2727  فيفي( أصبحت تؾجؾ الفخندية جسيؾرية ( أصبحت تؾجؾ الفخندية جسيؾرية 3377))
  ..259259الجسل، عبجهللا عبجالخازق إبخاىيؼ: تاريخ أفخيقيا الحجيث والسعاصخ، ص الجسل، عبجهللا عبجالخازق إبخاىيؼ: تاريخ أفخيقيا الحجيث والسعاصخ، ص 

الجسل، عبجهللا الجسل، عبجهللا   شؾقيشؾقيم. انغخ: م. انغخ: 99579957ظانية إلى غانا بعج استقالليا عام ظانية إلى غانا بعج استقالليا عام ( انزست تؾجؾ البخي( انزست تؾجؾ البخي3388))
  ..259259عبجالخازق إبخاىيؼ: تاريخ أفخيقيا الحجيث والسعاصخ، ص عبجالخازق إبخاىيؼ: تاريخ أفخيقيا الحجيث والسعاصخ، ص 

  ..967967: مخجع سابق، ص : مخجع سابق، ص عبج الشبيعبج الشبي  فؾزي فؾزي ( خالج مكخم ( خالج مكخم 3399))

نيا نيا م بيؽ بخيظانيا وألسام بيؽ بخيظانيا وألسا98919891يؾليؾ يؾليؾ   99ىميجؾالنج ىميجؾالنج   --( نرت السادة الخابعة مؽ معاىجة زنجبار( نرت السادة الخابعة مؽ معاىجة زنجبار4411))
عمى أن يتؼ تخسيؼ عمى أن يتؼ تخسيؼ ””غخب أفخيقيا:غخب أفخيقيا:  فيفيوالخاصة بتخسيؼ حجود مشظقتى الشفؾذ البخيظانية واأللسانية والخاصة بتخسيؼ حجود مشظقتى الشفؾذ البخيظانية واأللسانية 



 9191نهفمبر  -الثاني والخمدهن  لعددا                                             مجمة بحهث الذرق األوسط

--  2121  --  

غخب أفخيقيا عؽ طخيق رسؼ الحجود بيؽ محسية غخب أفخيقيا عؽ طخيق رسؼ الحجود بيؽ محسية   فيفيحجود مشظقتى الشفؾذ البخيظانية واأللسانية حجود مشظقتى الشفؾذ البخيظانية واأللسانية 
  . انغخ: . انغخ: تؾجؾ األلسانية ومدتعسخة ساحل الحىب البخيظانية عمى الذخيط الداحمى لغخب أفخيقيا"تؾجؾ األلسانية ومدتعسخة ساحل الحىب البخيظانية عمى الذخيط الداحمى لغخب أفخيقيا"

SSiirr  EE..MMaalleett  ttoo  tthhee  MMaarrqquuiiss  ooff  SSaalliissbbuurryy,,  FF..OO..  440033//114422,,  

NNoo..116611,,””CCoorrrreessppoonnddeennccee  rreessppeeccttiinngg  tthhee  NNeeggoottiiaattiioonnss  bbeettwweeeenn  GGrreeaatt  BBrriittaaiinn  

aanndd  GGeerrmmaannyy  rreellaattiinngg  ttoo  AAffrriiccaa"",,  AApprriill  ttoo  DDeecceemmbbeerr  11889900,,  PP..9944..  

م. انغخ: عبجهللا عبجالخازق م. انغخ: عبجهللا عبجالخازق 98859885إلى مايؾ إلى مايؾ أفخيقيا الذخقية األلسانية أفخيقيا الذخقية األلسانية   فيفي  األلسانياأللساني( يخجع الشفؾذ ( يخجع الشفؾذ 4499))  
  ..66إبخاىيؼ: مخجع سابق، ص إبخاىيؼ: مخجع سابق، ص 

  ..258258الجسل، عبجهللا عبجالخازق إبخاىيؼ: تاريخ أفخيقيا الحجيث والسعاصخ، ص الجسل، عبجهللا عبجالخازق إبخاىيؼ: تاريخ أفخيقيا الحجيث والسعاصخ، ص   شؾقيشؾقي( ( 4422))

    ””روانجاروانجا””أعقاب الحخب العالسية األولى وىديسة ألسانيا، قامت عربة األمؼ بفرل إقميسىأعقاب الحخب العالسية األولى وىديسة ألسانيا، قامت عربة األمؼ بفرل إقميسى  فيفي( ( 4433))
)جدء مؽ تشدانيا )جدء مؽ تشدانيا ””تشجانيقياتشجانيقيا””أو ما كان يعخف آنحاك باسؼأو ما كان يعخف آنحاك باسؼ  ،،الذخقية األلسانيةالذخقية األلسانية  فخيقيافخيقياأأعؽ عؽ ””أورانجىأورانجى””وو

م إلى بمجيكا بؾصفيا دولة مشتجبة، ويقع ىحان اإلقميسان م إلى بمجيكا بؾصفيا دولة مشتجبة، ويقع ىحان اإلقميسان 99219921عام عام   فيفي(، ومشحتو العربة (، ومشحتو العربة ااحالي  حالي  
م جخى م جخى 99619961وسط أفخيقيا غخبى بحيخة فيكتؾريا، وعشجما استقمت الكؾنغؾ عؽ بمجيكا عام وسط أفخيقيا غخبى بحيخة فيكتؾريا، وعشجما استقمت الكؾنغؾ عؽ بمجيكا عام   فيفي

بؾرونجى"، كسا أعمشت بؾرونجى"، كسا أعمشت ””أورانجى مسمكة سسيت باسؼأورانجى مسمكة سسيت باسؼ  فيفيفقامت فقامت   ،،حيؽ اإلقميسيؽحيؽ اإلقميسيؽإعالن استقالل ىإعالن استقالل ى
م جخت انتخابات عامة تحت م جخت انتخابات عامة تحت 99699969سبتسيخ سبتسيخ   فيفي، و ، و ييرفزت الشغام السمكرفزت الشغام السمك””روانجاروانجا””فيفيجسيؾرية جسيؾرية 

ذات التاريخ ذات التاريخ   فيفيم، و م، و 99629962عام عام   فيفيإشخاف ىيئة األمؼ الستحجة نالت عمى أثخىا روانجا اإلستقالل إشخاف ىيئة األمؼ الستحجة نالت عمى أثخىا روانجا اإلستقالل 
حدؽ: حدؽ:   فيفيمدتقمة. انغخ: حسجناهللا مرظمدتقمة. انغخ: حسجناهللا مرظ  دولةدولة  وأصبحتوأصبحت””روانجاروانجا””عؽعؽ””بؾرونجىبؾرونجى””انفرمتانفرمت  ااأيز  أيز  

  ..931931مخجع سابق، ص مخجع سابق، ص 

م. انغخ: عبجهللا م. انغخ: عبجهللا 98849884جشؾب غخب أفخيقيا األلسانية إلى أغدظذ جشؾب غخب أفخيقيا األلسانية إلى أغدظذ   فيفي  األلسانياأللساني( يخجع الشفؾذ ( يخجع الشفؾذ 4444))
  ..66عبجالخازق إبخاىيؼ: مخجع سابق، ص عبجالخازق إبخاىيؼ: مخجع سابق، ص 

م أحمت م أحمت 99459945عام عام   فيفية ة عشج قيام األمؼ الستحجعشج قيام األمؼ الستحج؛ ؛ ..7777( رأفت غشيسى الذيخ: مخجع سابق، ص ( رأفت غشيسى الذيخ: مخجع سابق، ص 4455))
، وحاولت جشؾب أفخيقيا ضؼ إقميؼ جشؾب غخب أفخيقيا إلييا ، وحاولت جشؾب أفخيقيا ضؼ إقميؼ جشؾب غخب أفخيقيا إلييا االنتجاباالنتجاب)نغام الؾصاية( محل نغام )نغام الؾصاية( محل نغام 

  فيفيجشؾب أفخيقيا لإلقميؼ، وأعمشت جشؾب أفخيقيا لإلقميؼ، وأعمشت   فيفيوطبقت فيو نغام التفخقة العشرخية أسؾة بسا ىؾ مظبق وطبقت فيو نغام التفخقة العشرخية أسؾة بسا ىؾ مظبق 
بجالخازق إبخاىيؼ: تاريخ بجالخازق إبخاىيؼ: تاريخ الجسل، عبجهللا عالجسل، عبجهللا ع  شؾقيشؾقيم تدسية اإلقميؼ باسؼ )نامبيا(. انغخ: م تدسية اإلقميؼ باسؼ )نامبيا(. انغخ: 99689968عام عام 

  ..259259أفخيقيا الحجيث والسعاصخ، ص أفخيقيا الحجيث والسعاصخ، ص 

  ..966966  --965965: مخجع سابق، ص ص : مخجع سابق، ص ص عبج الشبيعبج الشبي  فؾزي فؾزي ( خالج مكخم ( خالج مكخم 4466))
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((4477))  JJoohhnn  WWrroouugghhttoonn,,  DDeennyyss  CCooookk::  DDooccuummeennttss  oonn  WWoorrlldd  HHiissttoorryy  11991199  ttoo  

tthhee  pprreesseenntt  ddaayy,,  MMaaccmmiillllaann  EEdduuccaattiioonn,,  LLoonnddoonn,,  ((wwiitthhoouutt)),,  PP..66..  

  ..فخسايفخساي( مؽ معاىجة ( مؽ معاىجة 999999))  السادةالسادةوانغخ: وانغخ:   

  ..فخسايفخساي( مؽ معاىجة ( مؽ معاىجة 921921( السادة )( السادة )4848))

  . . فخسايفخساي( مؽ معاىجة ( مؽ معاىجة 922922( السادة )( السادة )4949))

  ..فخسايفخساي( مؽ معاىجة ( مؽ معاىجة 926926( السادة )( السادة )5511))

  ..فخسايفخساي( مؽ معاىجة ( مؽ معاىجة 927927( السادة )( السادة )5599))

  ..965965: مخجع سابق، ص : مخجع سابق، ص عبج الشبيعبج الشبي  فؾزي فؾزي ( خالج مكخم ( خالج مكخم 5522))

  ..7878( روث فيخست: مخجع سابق، ص ص ( روث فيخست: مخجع سابق، ص ص 5533))

ألولى وفقجانيا ألولى وفقجانيا الحخب العالسية االحخب العالسية ا  فيفيعمى الخغؼ مؽ ىديسة ألسانيا عمى الخغؼ مؽ ىديسة ألسانيا   ::..8181دو، ص دو، ص نفنف  ((5544))
--99999999عيج جسيؾرية فيسار )عيج جسيؾرية فيسار )  فيفينو طالبت بعض األحداب الدياسية نو طالبت بعض األحداب الدياسية إإلمسدتعسخات، إال لمسدتعسخات، إال 

بزخورة العسل عمى إرجاع السدتعسخات بزخورة العسل عمى إرجاع السدتعسخات   DD..VV..PP  األلسانياأللسانيم( مثل حدب الذعب م( مثل حدب الذعب 99339933
فتخة ما بيؽ فتخة ما بيؽ   فيفيألسانيا ألسانيا   فيفيالحخكة الجستؾرية الحخكة الجستؾرية دمحم: دمحم:   فيفيعخفة محسؾد مرظعخفة محسؾد مرظاأللسانية. انغخ: األلسانية. انغخ: 

، رسالة ماجدتيخ، قدؼ التاريخ، كمية اآلداب، جامعة ، رسالة ماجدتيخ، قدؼ التاريخ، كمية اآلداب، جامعة م(م(99399939--99999999الحخبيؽ العالسيتيؽ )الحخبيؽ العالسيتيؽ )
  ..919919م، ص م، ص 21992199جشؾب الؾادى، جشؾب الؾادى، 

)*()*(  LLiibbrraarryy  ooff  CCoonnggrreessss::  TTrreeaattyy  ooff  VVeerrssaaiilllleess  JJuunnee  2288,,  11991199,,  UUnniitteedd  SSttaatteess,,  

PPPP..110077--110088..  

 الذشاوى، جالل يحيى: وثائق ونرؾص التاريخ الحجيث والسعاصخ، مخجع  الذشاوى، جالل يحيى: وثائق ونرؾص التاريخ الحجيث والسعاصخ، مخجع عبجالعديد دمحمعبجالعديد دمحم  *(*(**))
  ..951951  --948948سابق، ص ص سابق، ص ص 
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  قائمة المرادر والمراجعقائمة المرادر والمراجع

  الهثائق المنذهرة:الهثائق المنذهرة:  --أولً أولً 

  بالمغة العربية:بالمغة العربية:  --

عبجالعديد دمحم الذشاوى، جالل يحيى: وثائق ونرؾص التاريخ الحجيث والسعاصخ، دار السعارف، عبجالعديد دمحم الذشاوى، جالل يحيى: وثائق ونرؾص التاريخ الحجيث والسعاصخ، دار السعارف،   --
  ..مم99699969القاىخة، القاىخة، 

  بالمغة اإلنجميزية:بالمغة اإلنجميزية:  --
--  FF..OO..  440033//114422,,  NNoo..116611,,””CCoorrrreessppoonnddeennccee  rreessppeeccttiinngg  tthhee  NNeeggoottiiaattiioonnss  

bbeettwweeeenn  GGrreeaatt  BBrriittaaiinn  aanndd  GGeerrmmaannyy  rreellaattiinngg  ttoo  AAffrriiccaa"",,  AApprriill  ttoo  

DDeecceemmbbeerr  11889900..  

--  JJoohhnn  WWrroouugghhttoonn,,  DDeennyyss  CCooookk::  DDooccuummeennttss  oonn  WWoorrlldd  HHiissttoorryy  11991199  ttoo  tthhee  

pprreesseenntt  ddaayy,,  MMaaccmmiillllaann  EEdduuccaattiioonn,,  LLoonnddoonn,,  ((wwiitthhoouutt))..  

--  LLoouuiiss  SSnnyyddeerr::  DDooccuummeennttss  ooff  GGeerrmmaann  HHiissttoorryy,,  NNeeww  YYoorrkk,,  11995588..  

  المراجع العربية:المراجع العربية:  --ااثانيً ثانيً   

حدان عبجاليادى سميسان: السدألة األلسانية مؽ وحجتيا إلى إعادة تؾحيجىا، أكاديسية التؾعية حدان عبجاليادى سميسان: السدألة األلسانية مؽ وحجتيا إلى إعادة تؾحيجىا، أكاديسية التؾعية إإ  --
  ..مم21932193وتأىيل الكؾادر، الدميسانية، العخاق، وتأىيل الكؾادر، الدميسانية، العخاق، 

  م.م.99919991دار السعارف، القاىخة، دار السعارف، القاىخة،   ،،جاد طو: ألسانيا إلى أيؽ السريخ؟جاد طو: ألسانيا إلى أيؽ السريخ؟  --
جالل يحيى: التاريخ األوروبى الحجيث والسعاصخ، الجدء الثالث، السكتب الجامعى الحجيث، جالل يحيى: التاريخ األوروبى الحجيث والسعاصخ، الجدء الثالث، السكتب الجامعى الحجيث،   --

  القاىخة، )د.ت(.القاىخة، )د.ت(.
حدؽ: أفخيقيا مؽ قيام السسالػ اإلسالمية إلى سقؾط اإلمبخاطؾريات حدؽ: أفخيقيا مؽ قيام السسالػ اإلسالمية إلى سقؾط اإلمبخاطؾريات   فيفيهللا مرظهللا مرظ  حسجناحسجنا  --

  م.م.21162116لحزخى لمظباعة، اإلسكشجرية، لحزخى لمظباعة، اإلسكشجرية، األوروبية، ااألوروبية، ا
  م.م.99829982التاريخ السعاصخ، دار الثقافة لمظباعة والشذخ، القاىخة، التاريخ السعاصخ، دار الثقافة لمظباعة والشذخ، القاىخة،   فيفيرأفت غشيسى الذيخ: أفخيقيا رأفت غشيسى الذيخ: أفخيقيا   --
رؤوف سالمة مؾسى: مؾسؾعة أحجاث وأعالم مرخ والعالؼ، دار مظابع السدتقبل، اإلسكشجرية، رؤوف سالمة مؾسى: مؾسؾعة أحجاث وأعالم مرخ والعالؼ، دار مظابع السدتقبل، اإلسكشجرية،   --

21122112..  
دتعسخة التفخقة العشرخية"، تخجسة: عبجالدالم شحاتو، دار دتعسخة التفخقة العشرخية"، تخجسة: عبجالدالم شحاتو، دار مم""  روث فيخست: أفخيقيا الجشؾبية الغخبيةروث فيخست: أفخيقيا الجشؾبية الغخبية  --

  الكتاب العخبى لمظباعة والشذخ، السؤسدة السرخية العامة لمتأليف والشذخ، )د.ت(.الكتاب العخبى لمظباعة والشذخ، السؤسدة السرخية العامة لمتأليف والشذخ، )د.ت(.
القخن العذخيؽ، السؤسدة الجامعية لمجراسات والشذخ والتؾزيع، القخن العذخيؽ، السؤسدة الجامعية لمجراسات والشذخ والتؾزيع،   فيفيرياض الرسج: العالقات الجولية رياض الرسج: العالقات الجولية   --

  م.م.99869986القاىخة، القاىخة، 
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 عبجالخازق إبخاىيؼ: تاريخ أفخيقيا الحجيث والسعاصخ، مكتبة دار اإليسان  عبجالخازق إبخاىيؼ: تاريخ أفخيقيا الحجيث والسعاصخ، مكتبة دار اإليسان الجسل، عبجهللاالجسل، عبجهللا  شؾقيشؾقي  --
  ..21152115لمظبع والشذخ، القاىخة، لمظبع والشذخ، القاىخة، 

ر الثقافة لمشذخ والتؾزيع، ر الثقافة لمشذخ والتؾزيع، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: تاريخ أوروبا الحجيث والسعاصخ، الجدء الثانى، داـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: تاريخ أوروبا الحجيث والسعاصخ، الجدء الثانى، دا  --
  م.م.99999999قاىخة، قاىخة، الال

  عادل دمحم شكخى: الشازية بيؽ اإليجيؾلؾجية والتظبيق، الجار القؾمية لمظباعة والشذخ، القاىخة، )د.ت(.عادل دمحم شكخى: الشازية بيؽ اإليجيؾلؾجية والتظبيق، الجار القؾمية لمظباعة والشذخ، القاىخة، )د.ت(.  --
كفاحيا ضج االستعسار"، تخجسة: عبجالعديد كفاحيا ضج االستعسار"، تخجسة: عبجالعديد   فيفيأفخيقيا أفخيقيا ""  كؾامى نكخوما: نحؾ تحخيخ السدتعسخاتكؾامى نكخوما: نحؾ تحخيخ السدتعسخات  --

  م.م.99589958عتيق، دار السعارف، القاىخة، عتيق، دار السعارف، القاىخة، 
  م.م.99869986، مظبعة التقجم، القاىخة، ، مظبعة التقجم، القاىخة، الجوليالجوليعؾيزات األلسانية عمى الرعيج عؾيزات األلسانية عمى الرعيج محدؽ صالح حدؽ: التمحدؽ صالح حدؽ: الت  --
العالقات الدياسية بيؽ القؾى الكبخى"، القاىخة، العالقات الدياسية بيؽ القؾى الكبخى"، القاىخة، ""مسجوح مشرؾر، أحسج وىبان: التاريخ الجبمؾماسىمسجوح مشرؾر، أحسج وىبان: التاريخ الجبمؾماسى  --

  م.م.21142114
رخية رخية ىــ.ج.ولد: معالؼ تاريخ اإلندانية، تخجسة: عبجالعديد تؾفيق جاويج، السجمج الخابع، الييئة السىــ.ج.ولد: معالؼ تاريخ اإلندانية، تخجسة: عبجالعديد تؾفيق جاويج، السجمج الخابع، الييئة الس  --

  م.م.99949994العامة لمكتاب، القاىخة، العامة لمكتاب، القاىخة، 

  المراجع األجنبية:المراجع األجنبية:  --ااثالثً ثالثً 
--  CCuummbbeerrllaanndd  CCllaarrkk::  TThhee  CCrroowwnn  CCoolloonniieess  aanndd  tthheeiirr  HHiissttoorryy,,  LLoonnddoonn,,  11993399..  

--  DD..GG..PPeerrrryy,,  RR..MM..PPaasslleeyy::  MMooddeerrnn  EEuurrooppeeaann    HHiissttoorryy  ((11881155--11993399)),,  

AA&&CC..BBllaacckk,,  LLTTDD,,  LLoonnddoonn,,  11994477..  

--  WWiilllliiaamm  EEddwwaarrddss::  BBrriittiisshh  FFoorreeiiggnn  PPoolliiccyy  ffrroomm  11881155  ttoo  11993333,,  MMeetthhuueenn&&  

CCoo..LLTTDD,,  LLoonnddoonn,,  11993344..  

  الرسائل العممية:الرسائل العممية:  --اارابعً رابعً   
وآثاره عمى الخخيظة الدياسية ألوروبا، رسالة وآثاره عمى الخخيظة الدياسية ألوروبا، رسالة   فخسايفخساي: مؤتسخ : مؤتسخ عبج الشبيعبج الشبي  فؾزي فؾزي خاد مكخم خاد مكخم   --

  م.م.21142114ماجدتيخ، كمية اآلداب، جامعة بشى سؾيف، ماجدتيخ، كمية اآلداب، جامعة بشى سؾيف، 
م(، رسالة م(، رسالة 99989998--98849884شخق أفخيقية )شخق أفخيقية )  فيفي  انيانياأللساأللسسعج زغمؾل عبجه عبجربو: االستعسار سعج زغمؾل عبجه عبجربو: االستعسار   --

  م.م.99689968دكتؾراه، قدؼ التاريخ، كمية اآلداب، جامعة اإلسكشجرية، دكتؾراه، قدؼ التاريخ، كمية اآلداب، جامعة اإلسكشجرية، 
والؾصاية، رسالة ماجدتيخ، قدؼ التاريخ، معيج والؾصاية، رسالة ماجدتيخ، قدؼ التاريخ، معيج   االنتجاباالنتجابسؾزان دمحم كامل إبخاىيؼ: الكامخون بيؽ سؾزان دمحم كامل إبخاىيؼ: الكامخون بيؽ   --

  م.م.99799979البحؾث والجراسات األفخيقية، جامعة القاىخة، البحؾث والجراسات األفخيقية، جامعة القاىخة، 
فتخة ما بيؽ الحخبيؽ العالسيتيؽ فتخة ما بيؽ الحخبيؽ العالسيتيؽ   فيفيألسانيا ألسانيا   فيفيدمحم: الحخكة الجستؾرية دمحم: الحخكة الجستؾرية   فيفيظظعخفة محسؾد مرعخفة محسؾد مر  --

، رسالة ماجدتيخ، قدؼ التاريخ، كمية اآلداب، جامعة جشؾب الؾادى، ، رسالة ماجدتيخ، قدؼ التاريخ، كمية اآلداب، جامعة جشؾب الؾادى، م(م(99399939--99999999))
  م.م.21992199
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--99579957دمحم عبجالعديد: قيام جسيؾرية تشدانيا االتحادية )اتحاد تشجانيقا وزنجبار دمحم عبجالعديد: قيام جسيؾرية تشدانيا االتحادية )اتحاد تشجانيقا وزنجبار   ييغادة ضاحغادة ضاح  --
اجدتيخ، قدؼ التاريخ، معيج البحؾث والجراسات األفخيقية، جامعة القاىخة، اجدتيخ، قدؼ التاريخ، معيج البحؾث والجراسات األفخيقية، جامعة القاىخة، م(، رسالة مم(، رسالة م99679967
  م.م.21922192

  البحهث:البحهث:  --ااخامدً خامدً 

عبجهللا عبجالخازق إبخاىيؼ: مؤتسخ بخليؽ وآثاره عمى الخخيظة الدياسية لغخب أفخيقيا، مجمة عبجهللا عبجالخازق إبخاىيؼ: مؤتسخ بخليؽ وآثاره عمى الخخيظة الدياسية لغخب أفخيقيا، مجمة   --
ت األفخيقية، ت األفخيقية، الجراسات األفخيقية، العجد الثانى عذخ، مجمة سشؾية يرجرىا معيج البحؾث والجراساالجراسات األفخيقية، العجد الثانى عذخ، مجمة سشؾية يرجرىا معيج البحؾث والجراسا

  م.م.99839983جامعة القاىخة، جامعة القاىخة، 

  
  


