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تراجع مكانة بريطانيا بعد الحرب العالمية األولى
()9191-9191

د .عبد الرحمن إدريس صالح
المقدمة
عتتن مستتت مرات ا

ُعرفتتب بريناايتتا بتتال م ) (Great Britishوالتتتال ت تبيت
الشمس تلك المست مراب التال شتللب وتوم مفتافق ل وت تا ،ممتا ستاعد فتال بستن اووهاتا
علت مستتاحاب واست ق متتن ال تتال وعلت متتا ي تتار ربتتل ستتلان ال تتال فتتال ال تترن التاستتل
عشت تتر ،فت تتال الووت تتب الت تتهج دفت تتل موو ت تتا اليب ارفت تتال المس ت ت ولين البرينت تتاايين ل اتمت تتا
باألس تتنو البح تترج ال تتهج حص تتبح اح تتد او تتو األس تتاني ال المي تتق اا تتهاك .ول تتان للة تتورم
الصااعيق التال توت ب وتنورب فال بريناايا هاب مردود عالمال واسل علي ا .

لب بريناايا وعل مد عدم ورون ت دج الدور األا  ،والحاست ححيااتا فتال
ت ريتتر مصتتير م ت ال فتتايا الدوليتتق  ،حت ت ب تتد إاتشتتار الةتتورم الصتتااعيق فتتال م ت
األون تتار األوروبي تتق والوتي تتاب المتح تتدم األمريلي تتق ،م تتا لبة تتب برينااي تتا ان ب تتدحب تو تتد
صتتدارت ا اتوتصتتاديق ب تتد

تتور دولتتق حلماايتتا الحديةتتق عتتا  4784واليابتتان فتتال المتتدم

اوست ت ا ،ففت ت ع تتن الت دي تتد ال تتهج لاا تتب تش تتللم روس تتيا ال يصت تريق ب س تتتمرار لمص تتالح
البريناايتتق فتتال ال لتتيب ال ربتتال ،إت ان بريناايتتا لتتب تحتتتو بمووتتل مميت فتتال الاشتتان
اتست مارج والتيارم الم حق الدوليتين ،حت ويا الحر ال الميق األول  ،لتبدح عمليتق
ال د ال لسال ،اه سترعان متا يلبتب تلتك الحتر لبريناايتا متن المآستال والتوي ب متا لت
يلن فال حسبان حلام ا  ،واها ما سيت الت رف عليم متن ت

صتوحاب بحةاتا اتها

.
إن إايتتا بحتتك متلام ت فتتال ت
ص وبق التا

تتروف ص ت بق وم تتدم  ،يتتفتال فتتال م تتدمت ا

بين الملتباب للبحك عن المصادر هاب ال وتق لتيس بتاتمر اليستير ،

إت ان هلتتك ل ت يما اتتا متتن بتته الم يتتد متتن الي تتد والمةتتابرم للحصتتو عل ت عتتدد متتن

461

العدد السادس و االربعون
المصتادر الم متتق التتتال ت تتد حغت ار

مجلة ديالى 2010 /
البحتتك التتهج وست الت حربتتل موفتتوعاب رئيستتيق

تسب ا م دمق وتتلواا اتمق.
تاتتاو الموفتتو األو بريناايتتا والحتتر ال الميتتق األولت  ،اه تت التنتتره فيتتم
الت التبيتراب السياستتيق وال ستتلريق التتتال عاشتتت ا بريناايتتا وبت الحتتر و

ل تتا ،واةراتتا

ف تتال إفت ت اف او تتوه الش ص تتياب البرينااي تتق هاب ال تتا ب اتس تتت مارج ال حرس تتمالال .إم تتا
الموف تتو الة تتااال ف تتد لت ترس لبح تتك التن تتوراب اتوتص تتاديق ف تتال برينااي تتا ب تتد الح تتر
ال الميتتق اتولت واا لاستتات ا علت اليتتاابين التتدا لال وال تتاريال  .و صتتا الموفتتو
الةالك لإلشارم ال م مح الا ا السياسال البرينااال ب د الحر ال الميق اتول وحةتر
فتتال الستتاحق السياس تيق البريناايتتق .وتنتتره الموفتتو ال اربتتل ال ت ات متتق اتوتصتتاديق
ال الميتتق ل تتا  4191واةراتتا عل ت بريناايتتا حت ت
حاولاا عر
تنل ت ت

اا اتستاتاياب التال توصلاا إلي ا من

عتتا  .4111وفتتال ال اتمتتق
ت وي البحك.

البحت تتك الريت تتو ال ت ت عت تتدد مت تتن المصت تتادر هاب ال وت تتق بالموفت تتو ،

وشتتللب المصتتادر األيابيتتق المتريمتتق ارفتتدا م متتا متتن روافتتد البحتتك يتتفتال فتتال م تتدمت ا
وم لت ت تف
ُم لت ت تف بيي ت تتر روات ت توفن الم ا ت تتون (ت ت تتارين ال ت تترن ال شت ت ترينُ ، )4117-4111
ا.ج.ي ارات ت ت تتب واارولت ت ت تتد تمبرل ت ت ت تتال الم ات ت ت تتون (حوروبت ت ت تتا ف ت ت ت تتال ال ت ت ت تراين التاست ت ت تتل عش ت ت ت تتر
وم لت ت ت ت ت تف ر.ب ت ت ت ت تتال داب الم ا ت ت ت ت تتون (ح م ت ت ت ت تتق برينااي ت ت ت ت تتا
وال شت ت ت ت ت ترينُ ، )4161-4871
اتستتت ماريق) ،وو تتد تفتتماب تل تتك المص تتادر م لومتتاب واست ت ق عتتن الت تتارين األوروب تتال
إستتتواد ما تتا الباحتتك بالشتتل التتهج ي تتد موفتتو البحتتك .واحتلتتب ب ت

المصتتادر

ال ربي تتق والت تتال ل تتا ع و تتق بالموف تتو حيت ت ا م م تتا في تتم  ،إه حست ت مب ف تتال رست ت األب تتاد
األساستتيق لتتب

يواا ت

البحتتك  ،ما تتا م لتتف ملتتر س ت يد الم اتتون (التتدوتر يحل ت

بريناايتتا) والتتهج تفتتمن م لومتتاب ويمتتق ،اد متتن حاميتتتم إعتمتتاد م لوتتم عل ت يتتداو
توفح التبيراب فال د
تت

السلان والفرائ

وعدد ال متا واستبق البنالتق فتال بريناايتا

تل تتك الح ب تتق  ،ا تتها ففت ت ع تتن مص تتادر ح تتر يمل تتن م ح ت تتا ف تتال ات توام

ومصادر البحك.
حتاو الباحتتك علت وفتته إملاااتتتم المتوافت ق ان يايت عمت متلتتام او شتتبم
متلام  .حم ان ياا ي د المتوافل اها رفا ال ارئ اللري والحمد والشلر هلل.
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بريناايا والحر ال الميق اتول
ب تتد ان حتتاف البرينتتاايون عل ت وتتوم وما تتق ب دا ت ماتته منلتتل ال تترن الستتابل
عش تتر ،إتي ت توا الت ت البا تتا الت تدا لال لترست تتين حس تتس الا ف تتق الص تتااعيق الت تتال وفت تترب
اتملااياب ال مق لمياب ق التحدياب و و

غمار الحتر  ،واها متا عتداا الت تتارين

بريناايا فال مرحلق ال صر الوسين مة ف ااا ايد ان الا ا اتستت مارج فتال بريناايتا
لان اود من ا ام ا الرحسمالال ،اه لااتب الملليتق اإلوناعيتق تاتدفل فتال حروب تا للبت و
وب ان يبدح عصتر ال حرستماليق فتنل تب احتو ايرلاتدم فتال ال ترن الةتااال عشتر وويلت فتال
ال تترن الستتادس عشتتر  ،وارستتلب الب ةتتاب والحم ت ب اتستلشتتافيق ال ت الشتتره األوستتن
()4

فتتال ال تترن الستتابل عشتتر

 .وتوستتل رحس المتتا التيتتارج فيمتتا و ار البحتتار  ،وتنتتور

اتحتلار اتست مارج ال دي ال احتلار صااعال عتالمال  ،متا لبتك ات يتر ان الست

الا تتا اتستتت مارج حالتتق يديتتدم ماتته ال تترن التاستتل عشتتر( ،)9واشتتفب ا ت اوتصتتاديق

محليق عل الاسه الرحسمالال  ،تنورب ا ي ار ال ما ي رف بتب د التدمايون المستت لق
(رابن تتق الشت ت و البرينااي تتق)  ،ففت ت ع تتن دو ح تتر
اتست مارج ل ا(.)1

فت ت ب ع تتن نري تته الو تتتح

شب بريناايا فال ا ايق ال ترن التاستل عشتر متن ايماتق دولتق وويتق علت ال تارم
األوروبيق ،ت ةر عل تيارت ا وت دد س مت ا اها ما ااشفب لاوس ا اسنوت حربيا وويتا،
تستتيما ب تتد ان بتتدحب الوتيتتاب المتحتتدم اتمريليتتق وحلماايتتا تاتتافس بريناايتتا بشتتدم فتتال
الميا الصااعال والت تد ال لمتال ،حتت ح ته التوتوه الصتااعال البرينتااال يت اريتل امتا

تنتتور تلتتك التتدو ماتته بدايتتق ال تترن ال ش ترين بشتتل وافتتح( .)1والتتها رغبتتب بريناايتتا
باات تاج سياستق تتوا ن ال تو ) (Balance of powersدا ت اوروبتا إت إن هلتك لت
يمال من ان تسلك سياسق إست ماريق توس يق مستادم ال عدم م وماب ما ا إوتصتاديق
لتتال تي ت ل تتا مستتت مراب ت تتد تيارت تتا ،واستتتراتيييق تستتااد استتنول ا الحرب تال فتتال
يمي تتل ااح تتا ال تتال  ،واوس تتيق باتس تتتااد إلت ت حاص تتار التوس تتل البرين تتااال ال تتهين ل تتااوا
ي ل تتون حاميتتق لبيترم علت رستتالق بريناايتتا فتتال ال تتال والتتدور التتهج ي تتو بتتم البرينتتاايين
تيا الش و األ ر (.)6
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ال تتادم البرين تتاايون تس تتيما وبت ت الح تتر ال المي تتق األولت ت ب تتفن

بريناايتتا بحايتتق الت يتتي

دائت  ،ولربمتتا لتتان ي ت تتد م ت المست ولين البرينتتاايين فتتال

ا ايتتق ال تترن التاستتل عشتتر بتتفن بريناايتتا فتتال متتفمن متتن الت ديتتداب ال ارييتتق ،بستتب
موو تتا اليب ارفتتال وملاات تتا اتوتصتتاديق او ال ستتلريق ودرواتتا السياستتال المستتتاد عل ت
مبدح توا ن ال و دا

اوروبتا و اري تا ،ولت يلتن حج متن البلتدان الحليوتق او الم اديتق

ل ا ي تمد عل اشتراك بريناايا فال الحر اتوروبيق  ،لما ل يا ر بيد الت بحريت تا
ال ويق والت اتو الاوتوه التهج يملتن ل وت تا ان تمارستم علت ال تارم األوروبيتق متن ت
الحص تتار ال تتهج يح تتم حس تتنول ا ،ولت ت يتص تتور س تتو وليل تتين وبت ت ع تتا  4141الم تتد
المها لت بئق بريناايا اتفراد لل دمق ال ستلريق  ،وتلتريس ال ست اتلبتر متا

لليب تق

البربي تتق( .)6ل تتد ا ت تتار ال س تتلريون والسياس تتيون الح تتر بمت ت يب م تتن ال تتوف والح تتهر
واتيمتتان بال فتتا وال تتدر فتتال م ت البلتتدان المتحاربتتق ،باستتتةاا بريناايتتا التتتال ت
مووو ا مترددا حت ح ر لح ق ،ول ت ن وعدا بدع فراسا وت روستيا .ويشتير رواتوفن
فتتال اتتها الصتتدد ال ت إن بريناايتتا لتتو حعنتتب هلتتك الوعتتد "لربمتتا إفتتنرب حلماايتتا ان
تاةاتتال عتتن ع م تتا  ،وان متتا يوفتتح لاتتا تتتردد بريناايتتا اتتو هلتتك اتا ستتا المويتتود بتتين
حعفتتا ميلتتس و رائ تتا  ،إت إا تتا ا يت ار ع متتب وحعلاتتب الحتتر علت حلماايتتا"( .)8لمتتا
ي لد هلك الرحج الدلتور ريتا

الصتمد (حستتاه ال وتاب الدوليتق فتال اليام تق اللبااايتق

ستتاب ا) فتتال إشتتارتم ال ت ان بريناايتتا رففتتب "اع ت ن الت بئتتق ال امتتق للحتتر  ،وحعلاتتب
بت تتارين اتو مت تتن ا

عت تتا  4141بفا ت تتا غيت تتر مل مت تتق بت ت تتدي المست تتاعداب ال ست تتلريق

لوراستتا  ،واتتها متتا ستتاا فتتال إس ت ار حلماايتتا ب عنتتا األوامتتر إل ت ييوش ت ا فتتال  9ا
 4141بالتويم ال فراسا عبر الحدود البلييليق(.)7

غيتر ات تتراه األلمتتااال لحيتتاد بلييلتتا المووتتف البرينتتااال ،باعتبتتار إن إحتتت
األرافال البلييليق ي دد س مق الي ر البريناايق متن ي تق  ،وعتد الستما تج دولتق
حوروبيتتق بتتفن ت عت

حستتس التتوا ن األوروبتتال متتن ي تتق ةاايتتق  ،األمتتر التتهج دفتتل ال تتادم

ال سلريون فال بريناايتا علت حتك حلتومت
 ،4141ب تتد ان تا تتا
السياسيق(.)1

احتو المشتارلق الو ليتق بتالحر فتال 1ا

ل ت ت السياس تتيون بلت ت نواعي تتم ع تتن و تتدر لبي تتر م تتن المست ت وليق
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وعلت ت ال تترغ م تتن التا تتاو
اتح ت ت ا

وات تتت ف ف تتال اتس تتالي
المحت تتاف ين( ،)41وح ت ت

البريناايت تتق تست تتيما ح ت ت

والر ي تتا السياس تتيق ب تتين
()44

اتح ت ترار

فت تتال رس ت ت

السياسق الدا ليق وال ارييق للب د ،للن هلك ت يمال اتواو ما بشل سريل فتال م اليتق
وفتايا التب د المصتيريق  ،و يتر مةتتا علت هلتك تبيتر مووتتف بريناايتا متن الحيتاد فتتال
9ا

إلت ت ال تتد و ف تتال الح تتر إلت ت ياات ت

دو الوف تتاه ف تتال  1ا

لمستب ال نتر اتلمتااال علي تا ب تتد ايتيتا بلييلتا ومتا يترتت
نيرم عل المان ق األوروبيق(.)49

 4141ب تتد ان

علت هلتك متن تتتداعياب

ل تتد حولتتب الترتيبتتاب الدبلوماستتيق وال ستتلريق ص تراعا محتتدودا فتتال البل تتان ال ت
حتتر حوروبيتتق شتتاملق استتتادب علت عوامت م تلوتتق ،متتا لبةتتب ان استتتا فب اللةيتتر متتن
ال دراب وال ابلياب اتوروبيتق  ،ولت تلتن ب ت

بلتدان البتر وتد احتستبب لتلتك اللارةتق

وحيم ا الرئيسال ،إه ووب ورار الحر فال عدد من المدن األوروبيتق بالترحيت

وبترو

متتن بلييلتتا ومتتل اوت ت ار

إات تتا

حماستتيق عاليتتق  ،فب تتد ان حُاتتهرب حلماايتتا ل اس تتحا

الووب المحتدد تيمتل الاتاس فتال ستاحق النترف األغتر  ،وحمتا م تر الحلومتق فتال لاتدن
وات ت يبا تتون ويلوح تتون ب تتاألع

 ،وعا تتدما اص تتدرب و ارم ال اريي تتق البي تتان البرين تتااال

بتتاع ن الحتتر عل ت حلماايتتا حيتتا الاتتاس بال تتتاف( .)41وربمتتا عتتد ب ت

السياستتيون

ات تر متا

م ربتا لللةيتتر

اتاتدفا للحتر إا يتا ار للا تا  ،فتال حتين ويتد في تا التب

من ال باب وتلبيق ل دد من الرغباب(.)41

وما ان حُعلاب الحر حتت حرستلب بريناايتا الدف تق األولت متن ووات تا  ،والتتال
ل تتياو المئق حلتف ريت عبتر ال اتا اتالليت ج وبفستر ووتب ل افتما الت الياتا
األيستتر لليتتي

الوراستتال ،وعتترف و يتتر الحربيتتق اللتتورد ليتشتتار ،ان عل ت بريناايتتا ان

تبتته ي تتود عستتلريق مفتتاعوق فتتال ستتبي تح ي ته حاتتداف ا  ،و تترب دعوتتتم األولت ت
ل لتحتتاه بتتال واب المستتلحق فتتال  8ا

عارفتتا ال دمتتق ال ستتلريق اتل اميتتق لمتتدم ة ةتتق

حعوا او حت اات ا الحر ( .)46ويبدو إام توول بفن الحر ستتلون غيتر وصتيرم ماته

بدايت ا.
باستتتمرار الحتتر لااتتب ال تواب المستتلحق البريناايتتق تحتتتاج للم يتتد متتن الريتتا ،
ف تتال الوو تتب ال تتهج ارتو تتب في تتم الحاي تتق الت ت اتي تتدج ال امل تتق ف تتال ون تتاعال الص تتااعق
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وال ارعتتق  ،لمتتا افتتنرب الحلومتتق البريناايتتق الت تنبيتته ال دمتتق ال ستتلريق اتل اميتتق
عتتا  ، 4146وواصتتلب ااتمام تتا بالش ت ون ال ستتلريق  ،فلااتتب او متتن اد ت الدبابتتق
ف تتال ال ت تتا ع تتا  ،)46(4146وحول تتب اغلت ت

مص تتاا ا المداي تتق إلت ت مص تتاال عس تتلريق

تاتاج اتستلحق والم تداب ال ستلريق والم بتس ،للتن ييشت ا البترج لتان اوت عتددا متن
اليي

اتلمااال وا اميا إل حد متا ،والم تروف ان بريناايتا توووتب فتال ال توم البحريتق

بياما توووب حلماايا بال وم البريق(.)48
وف تتال لت ت األحت توا

ل تتب الحلوم تتق البرينااي تتق تتب تتل سياس تتق ةابت تتق ف تتال س تتاواب

الحت تتر  ،لت تتان ال ت تتدف ما ت تتا فت تتمان الاصت تتر عل ت ت حلماايت تتا  ،ووت تتد ات ت تتهب الحلومت تتق
البريناايق من الحر هري ق إللبا ال ديد من م تاار الديم رانيتق الليبراليتق فتال التب د
 ،وحصدرب ووااين محددم ب ها الصدد ما ا "وااون حمايق الممللق" ويملن ان ت تد تلتك
اتي ار اب محاولق لفبن الوفل الدا لال والحيلولق دون حتدوك حرلتاب م ارفتق او
تمت تترد ،فت تتال الووت تتب الت تتهج ادب ص ت ت حياب الست تتلنق التاويهيت تتق عل ت ت حست تتا

الست تتلنق

التشري يق ،وفال بدايق الحر استتناعب البريوا يتق تيريتد ال متا متن حته اتفت ار ،
بحيتتق فتترورم الحوتتا عل ت "اتمتتن اليمتتاعال" حت ت ت ت اب ت ار متتا عتترف بت ت"ال داتتق فتتال
الميا الصااعال" بتين الا ابتاب ال ماليتق وحصتحا

الم امت فتال ا

عتا  ،4141حج

ب ت تتد د ت تتو بريناايت تتا الحت تتر مباش ت ترم  ،إت ان ت تتروف ال مت تتا الص ت ت بق ومحت تتاوتب
ال حرستتماليين إستتتب
وحرلاب تمرد دا

الحتتر للفتتبن علت ال متتا ادب الت حتتدوك إفتراباب عماليتتق

الب د وب ان تمر ساق واحدم عل بدايق الحر (.)47

ومتتل إستتتمرار الحتتر ت رفتتب بريناايتتا ال ت اصتتاباب بالبتتق  ،لتتيس ف تتن فتتال
وحتتدات ا الم اتلتتق فحس ت

 ،واامتتا فتتال التتدا

حيفتتا  ،فب تتد ان ستترب اتتا عش ترين

حلتتف ياتتدج برينتتااال فتتال م رلتتق الس تو فتتال  4تمتتو  ،)41(4146إصتتابت ا النتتائراب

اتلماايق بفرباب عشوائيق دا

حدوداا  ،واعترف افراد ناو نائرم الماايق متن اتو

(يوة تتا) ل تتااوا و تتد حُس تتروا ف تتال ل تتااون اتو  " 4148ب تتفن اح تتد اا تتداف

ل تتان إفت ت اف

م اوياب السلان البريناايين تستيما فتال شتره لاتدن  ،ولتان اللةيتر ي تمتد علت ال تدرم

ال تاليق فال تحديد اتاداف ووصو ا"(.)91
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شت ت و المس تتت مراب ف تتال س تتاواب الح تتر  ،فلت ت

ش تتددب برينااي تتا م تتن إس تتتب

تلتو تتال بتلت تريس اتملاا تتاب اتوتص تتاديق لمس تتت مرات ا  ،بت ت حاول تتب الت ت ياات ت

هل تتك

اتستوادم من الناواب البشريق اللبيرم فتال تلتك المستت مراب  ،اه ياتدب مئتاب اتلتوف
متتن ال اتتود واتفاروتتق ،وت ت ا ل ت ال ت م تلتتف يب تتاب ال تتتا  ،ول تتال وس ت لبيتتر متتا
حتو

وعاد ب ف

ب ااتاب مستتديمق الت وناتم  ،اتمتر التهج اشتن الم ارفتق وولتد

متتدا يديتتدا فتتال حرلتتق التحريتتر التتوناال لتلتتك المستتت مراب  ،ستترعان متتا ااويتترب فتتال
إيرلادا فال ايسان عا  4146منالبتق باتستت

ب سوم(.)94

سر اليي

تملاتب ال تواب البريناايتق متن وم تا

البرينااال فال الش ور ال مستق متن تمتو الت تشترين الةتااال عتا

 4146ح توالال  186.111ري ت

()99

 ،وبتتدح ال نتتا الصتتااعال البرينتتااال يو تتد ملااتتتم

اتساستتيق اتييتتق الت بئتتق واألف ترار الاايمتتق متتن إستتتمرار الحتتر ول ت تلتتن اتف ترار
اايمق عن ا تا اتيتدج ال املتق فحست

بت شتملب يواات

للم داب الرحسماليق  ،و سارم السون بسب
ال تتا الف تتروريق بس تتب

ا تر لالتتدمير ال ستلرج

ايماب البواصاب  ،والحرماب من المتواد

الحص تتار البح تترج  ،واا وت ت

اات تتاج الحدي تتد ال تتا  ،وول تتب

المساحاب الم صصق تاتاج المحاصي باسبق او مما لااب عليم عا .)91(4141
ومم تتا تي تتدر اإلش تتارم إلي تتم حن عرول تتق مباشت ترم ح تتدةب للت تتد اتيتم تتاعال دا ت ت

بريناايتتا  ،فب تتد ان اعلاتتب الحلومتتق يتتاداب لبي ترم فتتال متتاح الت لتتي  ،وهلتتك فتتال اهار
 4141وشتتبان  ،4141حُوووتتب تلتتك ال يتتاداب ب تتد اشتتو الحتتر  ،وستتح

المدرستتون

م تتن الم تتدارس  ،ففت ت ع تتن الص تتبيق بحي تتق المش تتارلق ف تتال ال مت ت ل دم تتق المص تتلحق
الس تتاواب الة ة تتق اتولت ت م تتن الح تتر ب تتدح حت توالال  611.111نوت ت

الوناي تتق  ،و ت ت
ال مت ت وبت ت بل تتوغ

الس تتن ال ااواي تتق وت تترل

المدرس تتق بحست ت

ت تتديراب ايئ تتق الت ل تتي

البرينتتااال التتتال استتتاد علي تتا ارةتتر مارويتتك ،فف ت عتتن مئتتاب اتتف ل ت تلتتن لل يئتتق
م لومتتاب عتتا

 ،لمتتا ولصتتب ال تتدماب النبيتتق المدرستتيق وا دادب ال تتروف الستتلاايق

سو ا ،ب د ان تووف باا المسالن ال اديق وتيمل اللةيرون فال مرال صال الته يرم ،
ولاات تتب مشت تتللق اإلست تتلان شت تتديدم يت تتدا مةلمت تتا لاات تتب مشت تتللق إامت تتا اتنوت تتا ت ليميت تتا
وايتماعي ت تتا  ،فب ت تتد ان لاا ت تتب برينااي ت تتا بحاي ت تتق الت ت ت  491.111مات ت ت
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اصتتبحب بحايتتق ال ت  611.111ما ت
ونا او ياا

عتتا  ، 4147ول ت يتووتتف اةتتر الحتتر عل ت

م تين فتال التب د بت شتم يواات

وحامتان م تلوتق تستيما حامتان الل تو

فال اوواب الوراغ لد اتةريا والو ار عل حد سوا (.)91
فتتال الووتتب التتهج استتت دب فيتتم روستتيا ل استتحا

متتن الحتتر عتتا ،)96(4148

تحملب بريناايا اوج ايمتاب البواصتاب واإلصتاباب اللةيترم فتال الم تارك  ،وهلتك تن
حلماايا ب ملاايات ا ال سلريق ال ائلق تملاب من الفبن علي ا مباشرم ستوا فتال عتر
البحتتار والمحينتتاب او فتتوه ح ارفتتال مس تتت مرات ا وماتتانه اووهاتتا ،فش ت دب برينااي تتا
ا صا ح ي يا فال المواد البهائيتق لالستلر والبنتانس والستلل األساستيق لتالوح  ،إت ان
ي وداتتا الحربيتتق بلبتتب هروت تتا عتتا  4148ليتتفتال التتد و اتمريلتتال فتتال الحتتر إل ت
ياا

دو الوفاه بمةابق التدع لألمت فتال الاصتر الا تائال وهلتك فتال ايستان متن ال تا

اوسم ،واو احتما ل يف وم ااسحا
ريح التد

األمريلال لوق المي ان لصالح دو الوفاه متن عتدم اتوا عستلريق

()98

واوتصتتاديق وماليتتق

حايياب الحلوا من

روسيا فال ا ايق تلك الساق(.)96

 ،فلااتتب الوتيتتاب المتحتتدم الدولتتق الوحيتتدم ال تتادرم عل ت ت تتفمين
بي ا األسلحق والته يرم والمتواد البهائيتق واتوليتق  ،و دادب

نلب تتاب الحلو تتا م تتن تل تتك المت تواد باس تتتمرار الح تتر  ،حتت ت بلب تتب ص تتادراب الوتي تتاب
المتحتدم عتا  4146حتوالال اترب تق مليتتاراب وربتل المليتار متتن التدوتراب ،فتتال حتين لت

تت تتد عتتا  4141المليتتارين وربتتل المليتتار( .)97والوافتتح إا تتا لااتتب احتتد اتستتبا
ادب ال د و الوتياب المتحدم اتمريليق الحر ال ياا

التتتال

الحلوا عا .4148

ا دادب ال ستتائر البريناايتتق عتتا 4148وهلتتك ب تتد ان استتتفاوب الماايتتا فتتداا
حت تتر البواصت تتاب دوامت تتا إلت ت ت ا بفيت تتق ويت تتود  ،ولاات تتب ال مليت تتاب مست تتتادم ال ت ت الا ت ترم
ال ستتلريق اتلماايتتق التتتال ُحتتددب علت استتاس إن بريناايتتا اتتال حيتتر ال اويتتق فتتال يب تتق
الحلوتتا  ،وعليتتم لتتان تبتتد متتن دحراتتا وب ت حن ي اتته حصتتاراا اتلمتتان  ،إت إن تلتتك
السياستتق التتتال بايتتب علت استتاس إرغتتا بريناايتتا علت اتستست

اال التال عيلب بد و الوتياب المتحدم األمريليق الحر (.)91

باستتر ووتتب مملتتن،

وال ت تتها لاات ت تتب الحت ت تتر مفست ت تتام ليميت ت تتل م ت تتن اشت ت تتترلوا في ت ت تتا ت ريبت ت تتا  ،فت ت تتدمرب
إمبرانوري تتاب (روس تتيق واابس تتبورليق وعةمااي تتق وحلمااي تتق)  ،وحسس تتب دو يدي تتدم واعي تتد
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ارنتتق اوروبتتا علت احتتو يديتتد( ،)11ففت عتتن تحتتو مرلت ال تتو الح ي تتال متتن

حوروبتتا البربيتتق الت روستتيا الستتوفيتيق وامريلتتا  ،وعتتدب الحتتر ب تتد اات ائ تتا واحتتدم متتن
حوس الحرو وافف ا  ،ومل اا ا اف رب اللةير من الااس ف ا تا علمتت
اتوتصاد والمحاف ق عل ال وميتق( .)14وحشتار ب فت

دروستا فتال

إلت ان الحتر لت تات تال تمامتا

عاتتدما تووتتف ال تتتا فتتال تش ترين الةتتااال  ،4147ب ت استتتمر تفةيراتتا عل ت اي ت ا عديتتدم
م تتن ال تتال متمةل تتق ب تتالةوراب والتن تتوراب اتوتص تتاديق واتيتماعي تتق الت تتال ش تتملب حتت ت
الماتصرين لااب بريناايا من بيا

(.)19

التطورات االقتصادية واالجتماعية في بريطانيا بعد الحرب العالمية االولى

عادما وف ب الحر ال الميق اتول او اراا لااب و ارم لويد يورج اتئت فيق

التتتال فتتمب اتح ت ا

الة ةتتق المحتتاف ين واتح ترار وال متتا تحل ت التتب د  ،ومتتن اي ت

الت ويتف متن حتدم الم ارفتق الشت بيق اايت ب الحلومتق البريناايتق ب ت

اإلصت حاب

الدا ليق ،فال الووب الهج ل يلن فيم اتات ا من إوتصادياب الحر الت إوتصتادياب
تر ميستتو ار ااتتهاك  ،ول تهلك لتتب حةتتار الحتتر باديتتق عل ت اوروبتتا لوت ترم ليستتب
الستتل امت ا

بال صيرم ب د إات ا الحر (.)11

ومتتن المشتتل ب التتتال واي ت تتا بريناايتتا اتتال مشتتللق ال مالتتق والوايتتين تلتتك الوئتتق
الملواتتق حغلب تتا متتن الشتتبا

ال تتادرين عل ت ال م ت  ،والتتتال لااتتب حا ت فتتحايا الحتتر

ال الميتتق األولت ممتتا اد إلت حتتدوك ا متتق وافتتحق دا ت اتوتصتتاد البرينتتااال اةتترب
سلبا فال اشان الدولق ب د الحر والتال ي لب من حا برامب الحلوماب المات بتق اتال
تحسين الوفل اتوتصادج واتيتماعال للموانن البرينااال

تلك المدم(.)11

ل د است للب بريناايا اةاا الحر حغل

ما لدي ا متن ر وس حمتوا المستتةمرم

فتتال ال تتارج  ،لمتتا صتترفب ارصتتدت ا متتن التتها

وال ملتتق اتيابيتتق  ،اتمتتر التتهج اةتتر

عل إلت اماب بريناايا اتوتصاديق فال الدا
فت ترائ

وال تارج( ،)16وتحمت الشت

البرينتااال

عالي تتق فرف تتت ا الحلوم تتق البرينااي تتق ،ل تتاد عبئ تتا ان يل تتون حة ت ت م تتن عت ت

الحت تتر اوست ت ت ا ،ويح ت تتدد فشت ت تر الم صص ت تتاب الس ت تتاويق لل ت تتدين ال ت تتوناال ال ت تتا بح ت تتدود
()16

111مليتتون يايتتم

لمتتا وتتدر المس ت ولين ستتائر بريناايتتا متتن ر وس اتم توا اةاتتا
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الحت تتر بمبل ت ت  41.811مليت تتون يايت تتم ،دون إحصت تتا

ست تتائراا فت تتال اتاتت تتاج لت تتر وس

اتم توا الدا ليتتق  ،ووتتدرب تلتتاليف إعتتادم الصتتااعق والتيتتارم البريناايتتق ال ت ملاات تتا
الساب ق فتال اتستواه ال الميتق بمبلت  4.611مليتون يايتم  ،اتمتر التهج وفت ا تحتب
اتمريليق ،والتال ارحتب ات يترم تتتد

ال رو

فتال اتستواه البريناايتق بالشتل التهج

يح ه ااداف ا فيما ب د( .)18وبهلك لان اتوتصاد البرينااال إوتصادا مشلوت فال الووب
التتهج س ت ب فيتتم بريناايتتا ال ت ماتتل ايماتتق حج وتتوم عل ت اوروبتتا و اصتتق فراستتا  ،متتل

اتباع ا سياسق الترفيق مل حلماايا إلعادم ووت ا فتال مست

إلعتادم التتوا ن فتال اوروبتا

 ،فال الووب التهج عااتب فيتم بريناايتا متن ف تدان ال ديتد متن استواو ا ال ارييتق تستيما
فت تتال مست تتت مرات ا  ،و دادب است تتبق البنالت تتق  ،ب ت تتد ان ت ت ت تس ت تريح حعت تتداد مت تتن ال ت تواب
()17

المسلحق

 ،ولان اااك  461.111عام عان عن ال مت فتال لتااون الةتااال عتا

 4191و 9.911.111ف ت تتال ح يت ت تران ع ت تتا  4194و 4.611.111ف ت تتال ح يت ت تران ع ت تتا
 4199اتمر الهج ي لس تهبه

الامو اتوتصادج ،وسرعق اا وافم وارتواعتم ت

م تتدم ت تتي تتاو ال تتا  .وحص تتابب البنال تتق الماش تتفب البحري تتق والص تتااعيق( .)11و س تترب
بريناايتتا اللةي تتر م تتن س تتوا ا التياري تتق مم تتا حةت تر س تتلبا علت ت اتوتص تتاد البرين تتااال ال تتهج
وصوم ب ف

باتوتصاد النويلال عادما ا ه ي تمد بصتورم رئيستيق علت متا يفتيتم متن

ال ارج  ،حت اصبحب ت تستنيل ان تدفل من موارد صادرات ا متا ي ابت احتو متس
واردات ا  ،وارتو تب تلتك الاستبق الت 1.9مليتون فتال عتا  ، 4117وبتدح ال يت وافتحا
فال مي ان المدفوعاب ،إه بل ميمو ال ي الللال ت

اتعتوا  4114حتت 4117

م دار981مليون يايم إسترلياال ،مما يوفح لاا مد ال ي وعد التوا ن فال الميت ان
التيارج البرينااال ااهاك(.)11

للو ت تتب الح ت تتر برينااي ت تتا اللةي ت تتر ،ف ت تتدرب س ت تتائراا الللي ت تتق بح ت تتدود 41ملي ت تتار
و711مليتتون يايتتم استتترليايا  ،ففت عتتن ربتتل ميمتتو إستتتةمارات ا ال ارييتتق وبت عتتا
 4141والتتتال بلبتتب بحتتدود 1مليتتار يايتتم استتترليايا  ،ولااتتب بريناايتتا ت تتتر

متتن الوتيتتاب المتحتتدم( ،)14وت تتر

المبتتال

فتتال الووتتب اوستتم حلوائ تتا  ،األمتتر التتهج اةتتر عل ت

اوتص تتاد الدول تتق  ،تل تتك الدول تتق الت تتال ع تتدب وبت ت ع تتا " 4141ورش تتق ال تتال ومص تترفم

باست ما إحتيانياب محدودم"(.)19
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ل ت ت يلت تتن حت تتا صت تتااعق الوح ت ت بففف ت ت مت تتن بت تتاوال الصت تتااعاب التت تتال اصت تتاب ا
التداور ،ف د ابن إاتاج الوح من 178مليتون نتن عتا  4141الت  411مليتون نتن
عتتا  ، 4117لمتتا ا تتا عتتدد حوتتر الماتتاي متتن  1968عتتا  4141الت  9496عتتا
 ، 4117وتووف احو حرب ق عشر مليواا من مبتا

الاستيب عتن ال مت فتال الوتترم بتين

 ، 4116-4191واغل تتب ةلتتك مصتتاال الستتون وابنتتب وتتدرم باتتا الستتون بتتين عتتامال
 4117-4147م تتن ة ة تتق م ي تتين نا تتا س تتاويا الت ت ملي تتواين نا تتا س تتاويا  ،ف تتال ح تتين
اصتتا

الصتتااعاب الةااويتتق واللماليتتق شتتال متتن ات داتتار  ،وارتو تتب اهواتتاب صتتااعق

البيرم ال الةر من الف ف مسيلق يادم من  6م يين ال  46مليواتا متن الياي تاب
 ،وفتتال ت تلتتك ال تتروف الصت بق إرتو تتب او تتاب التستتلح فتتال بريناايتتا متتن 76مليواتتا
م تتن الياي تتاب ع تتا 4141الت ت 446مليوا تتا ع تتا  4191ليتف تتاعف ال تترو الت ت 917

مليواا عا .)11(4117

حمتتا بالاستتبق ال ت ال ارعتتق فل ت تلتتن بفحستتن متتن ستتاب ت ا الصتتااعق ف تتد ا صتتب
المستتاحاب التتتال يملتتن راعت تتا بتتين عتتامال  4111-4111متتن  47.9مليتتون التتتار
ال 44.7مليواا  ،لما ا صب اترافال الم روعق ف

بالمحاصتي متن  41.1مليواتا

الت ت 7.1مليوا تتا  ،وا ص تتب المس تتاحاب الت تتال لاا تتب تت ت ر ومح تتا م تتن 1.6مليوا تتا الت ت

4.8مليون حج ما يوا ج اصف المحصو (.)11

وفتتال ميتتا التبي تراب اتيتماعيتتق  ،فاشتتير ال ت حي ت التفتتحياب فتتال اتروا
التتال ت رفتب إلي تا بريناايتا  ،والتتال وتدراا ب فت

بحتوالال مليتون وتيت  ،ففت عتن

مليون يريح( ، )16فال حين اشار اليا ار فولر ال ان ال سائر التال ُماتال ب تا اليتي
البرينااال من ش ر تمو حتت تشترين الةتااال ( مستق شت ور) ول تامال 4148و4147
بت ت ت  846.111ري ت ت
الشتتبا

()16

ولتوست تتير هلت تتك إن ال تل ت ت واليرح ت ت لت تتااوا مت تتن الريت تتا ومت تتن

بصتتوق اصتتق  ،بيامتتا لااتتب ستتائر الاستتا وليلتتق يتتدا  ،وبتتهلك يلتتون التتوا ن

اتيتمتتاعال م تلوتتا بصتتورم عامتتق واليتتدير بالتتهلر إن الم ترحم البريناايتتق وتتد وووتتب ال ت
ياا ت

الري ت فتتال الحتتر متتن ت

الحلوميتتق فف ت عتتن مشتتارلق التتب

تنوع تتا لل م ت فتتال الم سستتاب المدايتتق والتتدوائر
متتا ن فتتال الم سستتاب ال ستتلريق  ،ممتتا فستتح

الميا ل ن حت ُرف ب الحواي الت ليديق بيا ا وبين الري ب د الحر (.)18
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إن اشير ال ان اتائب الحر ود حةرب عل وناعاب واس ق فال الميتمتل

البرين تتااال  ،اه ع تتاا الت ل تتي والص تتحق واإلس تتلان إام تتا واف تتح م تتن وبت ت الحلوم تتق
البريناايق وهلك بسب

التداور اتوتصادج للب د تسيما فتال حوائت ال شتريااب  ،ومتن

اآلة تتار اتيتماعي تتق الت تتال

تترب فت تال برينااي تتا ب تتد الح تتر حيف تتا ا تتو ي تتادم األي تتور

الح ي يتتق باستتبق %91علت متتا لااتتب عليتتم وبت الحتتر  ،فتتال ووتتب لااتتب استتبق البنالتتق
()17

بح تتدود %41

إت ان هل تتك لت ت يوو تتف اتفت تراباب ال مالي تتق الت تتال ا دادب بش تتل لت ت

تش داا بريناايتا متن وبت  ،فوتال عتا  4141بلت عتدد المشتترلين فتال اإلفت ار

حلةتر

من مليتواين واصتف مليتون شت ا  ،ولتان ال متا ينتالبون برفتل حيتورا  ،وت لتيا
ساعاب ال م اليوميق فف عتن تحستين تروف عمل ت ومتاح

حته إوامتق الا ابتاب

تلتتك المنال ت

 ،ب ت عل ت ال لتتس

ال اصتتق ب ت  .إت إن حلومتتق لويتتد يتتورج ل ت تل ت
ليفب ال فر

ويود يديدم ما لبةب حن اصدرب فال تشرين اتو عا  4191وااواا
()11

ماحتب باتتود صت حياب واست ق للحلومتتق ب تدف وفتتل حتتد للحرلتتق ال ماليتتق
الت تتهج اد ال ت ت

اتمتتر

يت تتادم اشت تتان ال مت تتا وتحت تترل  ،والت تتها اها مت تتا است رفت تتاا الحست تتا

ال ت تتامال للدول تتق البرينااي تتق ف اا تتا اي تتد ف تتال الا اي تتق و تتد اص تتا
الش و بلوارك ومصائ

يم تتااير واست ت ق م تتن

عديدم.

مالمح النظام السياسي البريطاني بعد الحرب العالمية األولى
إها م تتا ال يا تتا ا ت ترم ست تري ق علت ت الحي تتام السياس تتيق ف تتال برينااي تتا ب تتد الح تتر
ال المي تتق اتولت ت  ،ل رفا تتا إن ع تتد اتس تتت رار ل تتان حوف تتح مم تتا ل تتان علي تتم وبت ت ع تتا
 .4141فوال

ةمان ساواب ت او

مسق ر سا حلومتق علت حلت التب د ،واتها

متتا ل ت يحص ت نيلتتق الاصتتف الةتتااال متتن ال تترن التاستتل عشتتر ،وش ت دب بريناايتتا عتتدم
إات ابتتاب ت

ستتاواب متتا بتتين الح تربين حش ت راا اات ابتتاب لتتااون األو عتتا 4147

والت تتال ي تترب وبت ت اات تتا الح تتر فس تتميب "ب ات اب تتاب ال تتالال"

()61

وو تتد د ل تتا ح ب تتا

المحاف ين واتحرار فتال يب تق موحتدم ،فحصت علت حغلبيتق الم اعتد ( 171م تد متن
ميمتتو 818م تتد) ولت يات حت
ان ايت ت حت ت

ال متتا ستتو 61م تتد  .ومتتن المويتتد ان اشتتير الت

األحت ترار اا تتهاك ح تته ب تتاتفو ب تتد حلت ت دا حت توالال و تترن م تتن ال م تتان،

فحص ت ت عل ت ت 416م ت تتدا  ،وبت تتدح عت تتدد مت تتن حعفت تتا الح ت ت
486
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المحت تتاف ين وال مت تتا ل ت ت حس ت ت
يستتتمروا فتتال ت تتاوا
ب ت

ال صتتو

()64

ايت ت تتاد  .وب ت تتد اات ت تتا الحت تتر وت تترر ال مت تتاليون ات

متتل الحلومتتق اتئت فيتتق  ،وتو ت لويتتد يتتورج فتتال ح ت

اتح ترار

 ،متتل هلتتك استتتمر اتئتتت ف بتتين المحتتاف ين واتحترار المااصترين

للويتتد يتتورج  ،والتتهين حنلتته علتتي

اس ت اتح ت ارر التتونايين  ،إت إن فتتال تش ترين اتو

عا  4199س نب حلومق يورج لي ود المحاف ون ال ويادم الحلومق .والم حت إن
اااك صوماب لةيرم ااتابب اغل

ال ياداب الح بيتق فتال بريناايتا ت

تلتك الح بتق،

إا لس حةراا عل نبي ق ال ارراب المت هم ااهاك ،إه ل تيرئ ب

ال يتاداب الح بيتق

عل اوت ار إص حاب ايتماعيق لوا ا تش ر ب د اتواه األحت ا

األ تر م تا ،فتال

الووب الهج لان فيتم دا البنالتق مستتحلما فتال التب د  ،ولت تستتنل الحلومتق ان تيتد

لم الدوا المااس (.)69

ل تد حلومق المحاف ين التال حلب مح حلومق لويد يورج اتئت فيق نتوي
 ،اصق واا ا ستللب ا يتا حلةتر يمياتا متن ستاب ت ا ،اتمتر التهج م تد النريته لتتفليف
حلومتتق عماليتتق فتتال تتتارين بريناايتتا  .فب تتد ان فش ت المحتتاف ون فتتال اي ت

حو

اتلةريتتق المنلوبتتق فتتال اتات ابتتاب اليديتتدم التتتال يتترب فتتال لتتااون اتو عتتا .4191
شتتل ارم ت ج ملدواالتتد

()61

)(Ramzi Macdonald

رئتتيس ح ت

اليديتتدم فتتال لتتااون الةتتااال ،4191ووتتد ح تتب التتو ارم ات ي ترم ملاس ت
المحلال ،تسيما الملاس

ال متتا التتو ارم
عل ت الص ت يد

التال تح ب للشبيلق البريناايق ،لما ش دب ستاواب متا بتين

الحت تربين ع تتدد م تتن اتصت ت حاب البرلمااي تتق ما تتا إصت ت

ع تتا  ، 4147وال تتهج س تتمح

تو مرم للمترحم بالتصتويب والترشتيح ل فتويق ميلتس ال متو البرينتااال( .)61واصت

عتتا  4197التتهج حتتدد عمتتر واحتتد للم ترحم والري ت واتتو 94ستتاق ،ب تتد إن لتتان عمتتر
التتهلر 94ستتاق والم ترحم 91ستتاق( ،)66وبتتهلك تلتتون ب ت

والمرحم ود إا ارب
رغ ت

الح تواي الت ليديتتق بتتين الري ت

تلك الح بق.

تتروج بريناايتتا ماتص ترم فتتال الحتتر  ،إت ان ااتصتتاراا هلتتك لتتان يا صتتم

اللةيتتر متتن مرتلت اب الب تتا  ،حتت

تترب ما لتتق الت حتتد متتا لتتربتتل الوتيتتاب المتحتتدم

اتمريليق عل عر ال وم اتول فال ال ال  ،وتحولب بريناايتا رغت لةترم مستت مرات ا
ال دولتق متن الدريتق الةاايتق  ،إوتصتاديا وعستلريا وسياستيا  ،لمتا لت تشت د ستاواب متا
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ب ت تتين الحت ت تربين حج توي ت تتاب سياس ت تتيق برينااي ت تتق تتت ت توائ م ت تتل رو التح ت تترر وال ت تتدعواب
اتستتت ليق التتتال اشتتنب ب تتد الحتتر فتتال لةيتتر متتن الماتتانه ،وحصتتبحب الحلومتتق فتتال
لاتتدن اتتال التتتال تمتتو عمليتتاب متتا و ار البحتتار فتتال الووتتب التتهج حصتتبحب في تتم و ارم

المست مراب وو ارم ال اد من الدعائ التسلنيق البريناايق فال تلك الح بق(.)66

تل تتك الح ب تتق للرف تتو لرغب تتاب ع تتدد م تتن

إفتتنرب الحلوم تتق البرينااي تتق ت ت

المست مراب والش و التال تسينر علي ا  ،ولااب إيرلاتدا ال ارئتدم فتال هلتك اتتيتا  ،إه
لي ت تتفب الت ت ت الة ت تتورم ع ت تتا  ، 4194وتملا ت تتب م ت تتن ااتت ت ت ا ا ت تتا الممتلل ت تتاب المس ت تتت لق

(دومايون) من بريناايا( ،)68متل ب تا الم ان تاب البروتستتااتيق فتال اولستتر )(Ulster
اف ت ق للتتتاج البرينتتااال ،ووتتد م تتدب اتحتتداك فيمتتا ب تتد ال ت ان تتحتتو ايرلاتتدا ف تال

ساق  4118ال يم وريق مست لق عن التاج البرينااال(.)67

فشلب الحلومق ال ماليق اتول فال ح المشال اتساستيق للميتمتل البرينتااال
 ،األمتتر التتهج حد إلت فشت حت

ال متتا فتتال اتات ابتتاب اليديتتدم فتتال تشترين الةتتااال

 ،4191والت تتال حصت ت في تتا المح تتاف ون علت ت اغلبي تتق الم اع تتد ف تتال ميل تتس ال م تتو ،
ف تتادوا ال ت الحل ت ب عامتتق بلتتدوين التتهج ت فتتال الحل ت لبايتتق ح ي تران 4191محاف تتا
عل المصالح الرحسماليق  ،فال الووب التهج عيت ب فيتم اتوستان الحلوميتق متن إييتاد
حلو يهريق لمشال الب د اتوتصاديق  ،اه استتمر اتاتتاج الصتااعال البرينتااال دون
المستو  ،مل استمرار اتفنراباب ال امق و يادم عدد ال انلين عتن ال مت  ،متا لبةتب
ات مق اتوتصاديق التال فربب الب د ان عم ب المشال الةر من السابه(.)61

بريطانيا واألزمة العالمية االقتصادية 9199-9191
ت تتر

ال تتال الت ت ا م تتق اوتص تتاديق ب تتدحب ف تتال تشت ترين او ع تتا  4191ف تتال

الوتياب المتحدم وسرعان ما ااتشرب ال حوروبا تسيما بريناايتا عتا  4114ةت الت
اليابتتان  ،وادب تلتتك ات متتق الت إا وتتا

است ار المتواد اتوليتتق والبفتتائل ففت عتتن

إحتتداك لت ي لبيت يتر فتتال التيتتارم ال الميتتق استتتمر لبايتتق عتتا  4111وحتت عتتا 4116
فتتال فراستتا  ،ولت ت تتد ستتويق اإلاتتتاج فتتال ال تتال الت متتا لااتتب عليتتم عتتا  4191إت فتتال
عا .)61(4116

488

مجلة ديالى 2010 /

العدد السادس و االربعون

ااويتترب األ متتق اتوتصتتاديق فتتال بريناايتتا فتتال الاصتتف اتو متتن ال تا 4111
وبلبب الهروم في ا فال ربيتل عتا  .4119ووتد تتفةرب بصتورم اصتق الح تو اتاتاييتق
الت ليديق هاب اليهور ال مي ق وال ديمق فتال حيتام بريناايتا اتوتصتاديق مةت إاتتاج الوحت
والحديتتد والصتتل

وصتتااعق الستتون  ،وعااتتب ال ارعتتق متتن مشتتال لةيترم ،إا لستتب فتتال

ص ت وبق تص تريف ماتويات تتا .وعل ت غ ترار اتونتتار ال حرستتماليق ،ووتتل ياا ت
عت

لبيتتر متتن

ات متتق فتتال بريناايتتا عل ت عتتاته الوئتتاب اتيتماعيتتق الو ي ترم  ،فوتتال عتتا 4119

ف د واحد من ارب ق عما بريناايين عملم  ،حج متا ي تاد  %96متن ميمتو ال متا ،
ف تتال الوو تتب ال تتهج لت ت تلتت ت حلوم تتق ملدواال تتد (ال مالي تتق) ب تتالوعود الت تتال ح تتدداا حت ت
ال م تتا ف تتال حملتت تتم اتات ابي تتق ات ي ت ترم  ،و ارح تتب ت ت تتد التا تتا تب فت تتال س تتبي إرفت تتا
ال حرستتماليين عل ت حستتا
ح

ال متتا والنب تتاب اللادحتتق  ،اتمتتر التتهج حد ال ت ان يو تتد
()64

ال ما اللةير من ش بيتم الساب ق

.

لتتان م تتن النبي تتال ان تل تتون لتل تتك ال ت ت اب اتوتص تتاديق والمالي تتق ال ايو تتق ات تتائب
م ةرم من الااحيق اتيتماعيق واتوتصاديق والسياسيق عل بريناايتا ،تستيما ب تد تمتو
عتتا  ، 4114ف تتد ااتشتتر التتهعر في تتا .وب تتد ان وف ت ب المصتتارف البريناايتتق ام توات
مح تتددم ف تتال حلمااي تتا وهل تتك لل ي تتا ب ملي تتق اتا تتاه  ،ل تتان م تتن النبي تتال ان تتحمت ت تل تتك
األم توا عواو ت
والتتها

األ متتق األلماايتتق  ،اتمتتر التتهج اد ال ت اات تتا اللةيتتر متتن اتم توا

متتن بريناايتتا  ،لمتتا حتتاو المصتترف اتالليت ج م اومتتق تلتتك الحالتتق برفتتل ويمتتق

الحس ت ت  ،إت ان هلت تتك اإلي ت ت ار ل ت ت يص ت ت ايت تتا ُيت تتهلر ،ففست تتتمر اليايت تتم اإلست تتترلياال
باتا وا والف ف متفة ار ب ف ار اب األ مق فال بريناايا (.)69
س ت ب الحلومتتق ال ماليتتق ب يتتادم رم ت ج مالدواالتتد للحوتتا عل ت س ت ر اليايتتم ،
وحعلاتتب سياستتق اتوتصتتاد فتتال اتاوتتاه  ،إت إن تلتتك السياستتق اصتتندمب بم اومتتق متتن
انتراف عديتتدم ،افتتنر الترئيس عل ت اةراتتا فتتال 91ا

ال ت ت تتدي استتت الق و ارتتتم لمتتا

حش تتير الت ت هل تتك س تتاب ا  ،لي تتاود تش تتلي و ارم يدي تتدم س تتاامب ف تتال تنبي تته اتوتص تتاد
والت لتتال عتتن م يتتار التتها
الت وتتي

()61

لتتدع ويمتتق اليايتتم اتستتترلياال

ووتتررب ان تلتتون استتبق

 %41ل ستتنو البحتترج والشتترنق بيامتتا لااتتب الاستتبق حعل ت متتن هلتتك فتتال

الم ارف ت تته ات ت تتر للدول ت تتق  .وست ت ت

المح ت تتاف ون ف ت تتال برينااي ت تتا الت ت ت تب ت تتدي السياس ت تتق
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اتوتصاديق للبلد  ،ووفل ا ا لمرلال يحمتال اتاتتاج ال تومال ويي ت التدو األيابيتق
تتتدفل غالبتتا ةمتتن متتا تريتتد  ،ويت دج ب تتا الت المواوفتتق متتل بريناايتتا .ومتتن ي تتق ح تتر
دعتتب الحلومتتق البريناايتتق ال ت م ت تمر اوتتتاوا ) (Ottawaالتتهج إا تتد فتتال 99تمتتو
 4119واستتتمر لبايتتق 91ا

متتن ال تتا اوستتم( ،)61ويتتا ب م ر ارتتتم م لتتدم علت فتتر

الحلومتتق البريناايتتق رستتوما يمرليتتق عاليتتق عل ت البفتتائل اتيابيتتق ال تواردم إلي تتا عل ت
علس البفائل الصادرم ما ا احو الدمايون(.)66

علست ت تتب تلت ت تتك اإلي ت ت ت ار اب اتحت ار يت ت تتق البريناايت ت تتق شت ت تتدم األ مت ت تتق اتوتصت ت تتاديق
( )4111-4191الت تتال لاا تتب بمةابت تق ح م تتق م تتدمرم شت ت داا ت تتارين ال حرس تتماليق ال المي تتق
وادب ال ت ت لتتيا اتاتتتاج الصتتااعال وتتتداور  ،فف ت عتتن توتتاو البنالتتق التتتال اع ب تتا

الرلتتود( .)66وفتتال ف ت تلتتك األحتتداك الص ت بق اوترحتتب الوتيتتاب المتحتتدم األمريليتتق

وعل ت لستتان رئيس ت ا اتتوفر مشتتروعا لتفييت ت عتتا لل ت التتديون بتتين الحلومتتاب للوتت ترم
الواو ق بين اتو من تمتو  4114و 91ح يتران  ، 4119والتها ُعل تب فتال ان واحتد
التتديون الحليوتتق والت ويفتتاب ،وتباتتب بريناايتتا مبتتدح إلبتتا التتديون ،إت اا تتا وامتتب بتتدفل
()68

يت متتن ديوا تا للوتيتتاب المتحتتدم عتا 4111
تح يته ب ت

وستتاامب اتيت ار اب البريناايتتق فتتال

الاياحتتاب ،تستتيما فتتال ال فتايا الدا ليتتق الاايمتتق عتتن ات متتق  ،وبحلتتو

عا  4116عاد اتاتاج الصااعال ال ال وم اوست ا التتال لتان علي تا وبت عتا ،4191
فاا وفب استبق ال تانلين الت حتوالال  %49عتا  ،4116والت %1عتا  ،4118حمتا
ف تتال المي تتا ال تتاريال ف تتيملن م ح تتق الموو تتف م تتن اتتح تتاد الس تتوفيتال ب تتد د ول تتم
ال صبق والهج فسر عل إام نوم باتيتا الست
مت تتن الا ت ت ا األوروبت تتال موووت تتا ت مباليت تتا حت ت ت

ال تالمال  ،و ت المووتف البرينتااال
ريت تتف  ،4116عات تتدما حلت تتدب بريناايت تتا

مست تتاعدت ا لوراست تتا وبلييلت تتا فت تتال حالت تتق حج اعتت تتدا تت ت تتر

()67

السياس تتق البرينااي تتق لت ت تل تتن تس تتير علت ت وتيت ترم واح تتدم
ال سلريق عن الا رم السياسيق لألحداك فال حوروبا.

481
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ال اتمق
فال ال تا ا ف لافل األحداك فال م يار ا دج للتوص ال اتييق ما عتر
فتتال ةاايتتا البحتتك  ،وحو متتا يملتتن اإلشتتارم إليتتم إن الاوتتوه البرينتتااال فتتال ال تتال لتتان
وافح الم ال تحب اشراف حلوماب بريناايق م تلوق ت اوبب عل حلت التب د ت
تلك الح بق الم ايق فال دراستاا  ،إه احتلر حت

اتحترار الحلت بتين عتا 4117حتت

عت ت تتا  ، 4146وتشت ت تتللب حلومت ت تتق ائت فيت ت تتق عت ت تتا  4146فت ت تتمب الح ت ت ت بين اتح ت ت ترار
والمحتتاف ين ،وب تتد س ت ون حلومتتق لويتتد يتتورج اوا تر عتتا  4199ت اريتتل دور ح ت
اتح ت ترار ،ليصت تتبح بالمرتبت تتق الةالةت تتق ب ت تتد ح ت ت

ال مت تتا الت تتهج شت تتل حلومت تتق عماليت تتق

وحلومتتاب إئت فيتتق وووميتتق  ،ولتتان متتن حش ت ر ال تتادم التتهين تول توا رئاستتق التتو ار متتا
اربب اسلويك وديويد لويد وبلودين ورم ج ملدواالد وتشمبرلن وغيرا .
ش ت دب بريناايتتا عتتدم إات ابتتاب ت

ستتاواب متتا بتتين الح تربين لتتان حش ت راا

ايري تتب ع تتا  4147و4191و4191و4114و . 4116لم تتا شت ت دب س تتاواب م تتا ب تتين
الح تربين حيف تتا عتتددا م تتن اتص ت حاب البرلمااي تتق شتتملب المت ترحم  ،واف تراباب عمالي تتق
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تمي ت ب بتا تتي لبيتتر وحمتتاس ل ت يستتبه لتتم مةي ت  ،فتتال الووتتب التتهج اصتتا
البرينتتااال افت ار ار و ستتائر ت

اتوتصتتاد

وب تتد الحتتر ال الميتتق اتولت علت دريتتق لبيترم متتن

ال تتوم  ،متتا لبةتتب ات متتق اتوتصتتاديق والتتتال ابتتب عل ت ال تتال

ت

الوت ترم متتن4191

حتت ت  4111ان ادب م تتن افت تراراا وي لت تتا تت لت ت ع تتن واع تتدم ال تتها

(Gold

).standard
عاا تتب برينااي تتا ب تتد الح تتر ال المي تتق اتولت ت م تتن ف تتدان اتست تواه حتت ت ف تتال
مس تتت مرات ا ،ول تتهلك ا ص تتا ف تتال اتمت توا واتات تتاج مم تتا اد م تتن البنال تتق اتم تتر ال تتهج
إا لتتس ستتلبا عل ت اوتصتتاداا التتوناال  ،واشتتار ب ف ت

ال ت

ستتائراا البش تريق التتتال

تيتتاو ب ( )861حلتتف وتي ت ومليتتون ي تريح ،اتمتتر التتهج ي لتتس ستتائراا فتتال ال تتو
ال املق والتال تد

بين اعمار (16-91ساق)  ،وفال الووب الهج حدد الب

ات تر

ال سائر البريناايق اللليتق بحتدود ( )41مليتار و( )711مليتون ()41.711.111.111
يايم استترلياال ففت عتن ال ستائر فتال اتستتةماراب ال ارييتق  ،لمتا شت دب بريناايتا
اوفتتا اوتصتتاديق ستتيئق ب تتد الحتتر ال الميتتق اتولت  ،إه لت يلتتن ااتتاك امتوا إوتصتتاديا
تلك الح بق ال عد اتلتت ا بتفج

وافحا  ،فال الووب الهج س ب فيم بريناايا و

ت تتد دولتتال يت لتته بتتاتمن اتوروبتتال متتا لبةتتب ان ارتو تتب استتبق البنالتتق فتتال الميتمتتل،
واالمشب عدد من الصااعاب الم مق فال بريناايا ما ا صتااعق الوحت وااتتاج الصتل
 ،اتمت تر ال تتهج إا ل تتس س تتلبا علت ت ص تتااعق الس تتون والم تتداب الص تتااعيق  ،وتحول تتب
بريناايتتا رغ ت يبروت تتا ولة ترم مستتت مرات ا ومتااتتق إوتصتتاداا التتهج ا تته يت تتر

ال ت

الص تتدماب ب تتد الح تتر الت ت دول تتق م تتن الدري تتق الةااي تتق إوتص تتاديا وعس تتلريا وسياس تتيا ،
اتم تتر ال تتهج عل تتس تش تتدد برينااي تتا تي تتا إس تتتب
إستتب

شت ت و مس تتت مرات ا ،ففت ت ع تتن

فوائتتد موارداتا فتتال دمتق حغ ارفت ا الحربيتق ،فتتفاتب بمترور الووتتب متدا يديتتدا

لحرلتتق التحتترر التتوناال لش ت و تلتتك المستتت مراب إت إن هلتتك ل ت ي صت بريناايتتا متتن
ال س ت تتائر البشت ت تريق واتوتص ت تتاديق الت ت تتال ترل ت تتب حة ت تتا ار مباشت ت ترم علت ت ت الحي ت تتام السياس ت تتيق
واتوتصاديق واتيتماعيق للب د.
ل ت تلت ت بريناايتتا بتترو التتا ب التحتتررج التتهج ادعتتتم ا تتان ال ترئيس اتمريلتتال
ولستتن ،األرب تتق عشتتر ،فل ت يش ت د حج استتت
474
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ساواب ما بين الحربين  ،إت ب د الحتر ال الميتق الةاايتق ،وبتتولال حلومتق حت
ال ما البرينااال الحل حوا ر تمو عا .4116
وممتتا تيتتدر اتشتتارم إليتتم إن الحلومتتق البريناايتتق حاولتتب ت
الح تربين إعنتتا ب ت

الحريتتق لتتب

ستتاواب متتا بتتين

مستتت مرات ا  ،وستتمحب ل تتا بتتفن تتتدير ش ت وا ا

الدا ليتتق باوست ا ،علت ان تب ت عمليتتق التتدفا ال تتاريال وادارم ع وات تتا بيتتد الستتلناب
البرينااي تتق  ،لم تتا وحوام تتب رابن تتق ت تتود ي تتهوراا الت ت ع تتا  4114تيم تتل ب تتين ال تتدو
الماف تتويق تح تتب لت توا الت تتاج البرين تتااال وتل تتك الت تتال إس تتت لب ما تتم ت تترف بفست ت رابن تتق
اللومواويل تتك ) ، (Common wealthوتميت ت ب السياس تتق البرينااي تتق ب تتد اتلتت ت ا
بالمبت تتادئ ،فف ت ت عت تتن التت تتردد والتب يت تتق للوتيت تتاب المتحت تتدم اتمريليت تتق  ،لمت تتا اتست تتمب
بالرفو والمي ال حلماايا ،تلك الدولق التال سرب الحر  ،رغبق ما ا فال استتمرار
الست

فتتال ال تتارم األوروبيتتق  ،وعتتد

السياستتق البريناايتتق ت

تتو

غمتتار حتتر يديتتدم فتتد حلماايتتا  ،وعرفتتب

تلتتك الح بتتق بسياستتق (اتسترفتتا ) تستتيما فتتال ت رئتتيس

و رائ ا تشمبرلن  ،ولتان الم صتود متن تلتك السياستق إسترفتا الماايتا الاا يتق ال تلريتق
عمتتا تريتتد متتن منتتامل  .إت ان تلتتك التاتتا تب البريناايتتق لتتان تبتتد ل تتا إن ت تتف فيمتتا
ب تتد عاتتد ال تتدوان الاتتا ج علت بولاتتدا  ،واتتو ال تتدوان التتهج حا ت سياستتق التاتتا تب ،ان
صح الت بير ،فف عن إد ا بريناايا الحر ال الميق الةاايق.
ولان متن اتحتداك النريوتق التتال شت دت ا ستاواب متا بتين الحتربين والتتال وتد لت
يلتتن ل تتا ستتابه ف تتال التتتارين الملل تتال البرينتتااال ،ا تتو تاتتا

المل تتك ادوارد الةتتامن ع تتن

ال تتر ب تتد ان ُ يتتر بتتين ال تتر واإلاستتااق التتتال احب تتا  ،فوفت حبيبتتتم علت ال تتر
ب تتد ان حلت ( )44شت ر ف تتن لي لوتتم يتتورج الستتادس التتهج حلت حتت وفاتتتم ب تتد 46
ساق فال شبان  4169لتتول ال ر من ب د اباتم اللبر إلي ابيك الةاايق .
عل الرغ من ل حاتب التصاد و اتوتتا التتال مترب بال تال فت ن النبي تق
البش تريق غالبتتا متتا تليتتف إل ت التستتامح واتاوتتتا والح توار ،دون ان ي اتتال هلتتك ان تلتتك
الحاتب ل تترك لو ا اةار سلبيق عل تلك الميتم اب او اتا مق التتال ست رب لت
ما لدي ا من املااياب اوتصاديق ولويستيق فال سبي تح يه ااداف ا المريوم .وعلستب
لاا الحر ال الميق اتولت صتورم مليئتق بتال بر ويستدب اف ار ات تا مواوتف لااتب توصتح
479
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عتتن فتتيا ال ديتتد متتن فتترا التنتتور الحفتتارج للةيتتر متتن دو ال تتال تستتيما التتتال
التوب بايران الحر .
وفت تتال ال ت ت تا تت تتدلاا د ارست تتق التت تتارين عل ت ت ان الش ت ت و التت تتال عاات تتب لةي ت ت ار مت تتن
الحتترو يي ت

ان تاتبتتم ييتتدا ال ت متتا ودمت تم تلتتك الحتترو متتن دروس الحيتتام ،لت م ت

عل تياو ما او سلبال ما ا بالشل الهج يح ه الرفاايتق والايتا وال تودم الت حيتام
ما وبت الحتر  .واتها متا انمتح ان يستير عليتم شت باا ال اروتال الصتامد فتال اته اتيتا
الصت ت بق لتي تتاو محا تتق عالي تتق التل تتاليف والست ت ال لحي تتام حت ترم ولريم تتق حساست ت ا ال مت ت
والت اون إن شا اهلل ت ال .

المصادر وال وام
( )4ر.بتتال داب  ،ا متتق بريناايتتا اتس تت ماريق  ،تريمتتق عتتاد ححمتتد ةابتتب  ،منب تتق
الدار المصريق  ،ال اارم  ،4166 ،ا.41
( )9بييتتر رواتتوفن  ،تتتارين ال وتتاب الدوليتتق (ال تترن التاستتل عشتتر، )4141-4746
تريمت ت ت تتق ي ت ت ت ت

يحي ت ت ت ت  ،دار الم رفت ت ت تتق (المنب ت ت ت تتق ال ص ت ت ت تريق)  ،اتست ت ت تتلادريق ،

،4171ا.678
( )1داب  ،المصدر السابه ،ا.91
( )1رواوفن  ،المصدر السابه  ،ا.866
( )6بيير رواوفن  ،تارين ال رن ال شرين  ، 4117-4111تريمق اتور التدين حتانو
 ،منب ق اليام ق السوريق  ،دمشه ،4161 ،ا.91
( )6ب ت ارين بواتتد  ،الحتتر والميتمتتل فتتال حوروبتتا  ، 4181-4781تريمتتق ستتمير عبتتد
الرحي اليلبال  ،دار الحريق للنباعق  ،ببداد،4177 ،ا.418
( )8رواوفن  ،تارين ال رن ال شرين  ،ا.19
( )7ريا

الصمد  ،ال وتاب الدوليتق فتال ال ترن ال شترين  ،ج( ،4تنتور ححتداك متا

بين الحربين  ، )4116-4141الم سسق اليام يق للد ارستاب والاشتر  ،دون ملتان
النبل والساق ،ا.911
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( )1بواد  ،المصدر السابه  ،ا.417
( )41حت

المحتتاف ين :اتتو حوتتد اتحت ا

سن وااون اتص

السياستتيق فتال بريناايتتا ،تفستتس رستتميا ب تتد

السياسال عا  4719ليح مح الح

ماتته ال تترن الستتابل عشتتر ،وي تتد الح ت
لاا ت تتب سياس ت تتتم ف ت تتال البالت ت ت
البريناايت تتق وام ل ت تتا ،س ت ت

متتن افف ت اتح ت ا

التتورج التهج تفستس
البريناايتتق تا يمتتا،

م ي ت تتدم للمل ت تتك والحو ت تتا علت ت ت س ت تتلنق اتمبرانوري ت تتق
الح ت ت

إل ت ت توست تتيل الاشت تتاناب اتوتصت تتاديق دا ت ت

بريناايا و اري ا( http://www.wikipeda.org. .الموسوعق الحرم).
( )44حت ت

اتحت ترار البرين تتااال  :حت ت

برينااي تتا (م تتل حت ت
تحريريتتق ،وس ت

ليب ارل تتال ل تتان اح تتد الحت ت بين الرئيس تتيين ف تتال

المح تتاف ين) ما تته ال تترن التاس تتل عش تتر ،حمت ت اعف تتا

افل تتا ار

لتنتتوير سياستتق التتب د اتوتصتتاديق ولتتان متتن اا ت براميتتم توستتيل

س تتلنق البرلم تتان علت ت حس تتا

س تتلنق الحلوم تتق ،س تتي او وص تتو ل تتم ف تتال ميل تتس

ال م تتو البرين تتااال ع تتا  ،4761م تتارس الحت ت

اش تتانا سياس تتيا ب تتار ا ت ت

الم تتدم

 4146-4761تس ت ت تتيما دا ت ت ت ت ميل ت ت تتس ال م ت ت تتو البرين ت ت تتااال ،ول ت ت تتان بالمرس ت ت تتتون
) (Palmerstonحو ش صيق ت عمب الح

ت

المتدم  ،4766-4761ا توت

الح عن الاشان السياسال فال بريناايا عا  .4177يا ر:
Encyclopeida Britania, Vol-9,London, 1967,p230.
( )49حرةر مارويك  ،الحر والتحو اتيتماعال فال ال ترن ال شترين  ،تريمتق ستمير
عبد الرحي اليلبال  ،دار المفمون  ،ببداد ،4111 ،ا.77
( )41المصدر اوسم  ،ا.71-77
( )41بواد  ،المصدر السابه  ،ا.446
( )46حرةر مارويك  ،المصدر السابه  ،ا.71
( )46ج.ف.س.ف تتولر  ،الح تتر الميلاايلي تتق  ،تريم تتق حل تتر دي تترج وال ي تتة اتي تتوبال ،
دار اللات

ال ربال للنباعق والاشر  ،ال اارم  ،د.س،ا.16-11

( )48بواد  ،المصدر السابه  ،ا.448
( )47ملت تتر س ت ت يد  ،الت تتدوتر يحل ت ت بريناايت تتا  ،ن ، 9دار ال ات تتا للنباعت تتق والاشت تتر،
د ،4166، .ا.41
471

مجلة ديالى 2010 /

العدد السادس و االربعون
( )41حرةر مارويك  ،المصدر السابه ،ا.71
( )91بواد  ،المصدر السابه  ،ا.414
( )94داب  ،المصدر السابه  ،ا.48
( )99فولر  ،المصدر السابه  ،ا.16

( )91داب  ،المصدر السابه  ،ا 99؛ بواد ،المصدر السابه  ،ا.419
( )91حرةر مارويك  ،المصدر السابه  ،ا.11-14
( )96عبد ال تاله عبتد اهلل  ،ال تال الم اصتر والصتراعاب الدوليتق  ،عتال الم رفتق –
سلس تتلق لتت ت

ة افي تتق شت ت ريق يص تتدراا الميل تتس ال تتوناال للة اف تتق والوا تتون واتدا

،

اللويب  ،لااون الةااال ،4171 ،ا.99
( )96بواد  ،المصدر السابه  ،ا.411
( )98رواوفن  ،تارين ال رن ال شرين  ،ا.66
( )97ريا

الصمد  ،المصدر السابه  ،ا.11

( )91بواد  ،المصدر السابه ،ا.417
( )11ي ت ت

يحي ت ت  ،التت تتارين األوروبت تتال الحت تتديك والم اصت تتر ،المنب ت تتق ال ص ت تريق،

مصر (اتسلادريق) ،4171 ،ا.177
( )14حم تتين ال اا تتد  ،م تتوي ت تتارين ال تترن التاس تتل عش تتر ف تتال حوروب تتا والش تتره  ،دار
الم ارف  ،ببداد  ،د.س  ،ا.471
( )19بواد  ،المصدر السابه  ،ا.461
( )11تريبيلل تتوف  ،تو تتاو ات م تتق ال ام تتق لل حرس تتماليق  ،تريم تتق ي تترج الف تتامن  ،دار
الت د  ،موسلو  ،4186 ،ا.41
( )11عبد ال ي سليمان اوار وعبد المييد ا ا ال  ،التارين الم اصتر – اوروبتا متن
الةت تتورم الوراست تتيق ال ت ت الحت تتر ال الميت تتق الةاايت تتق  ،دار الا فت تتق ال ربيت تتق  ،بيت تتروب ،
 ،4181ا.619
( )16ملر س يد  ،المصدر السابه  ،ا.491
( )16ا ت.ح. .فشتتر ،تتتارين حوروبتتا فتتال ال صتتر الحتتديك ( ، )4161-4871ال تتاارم ،
د.س،ا.696
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( )18ملر س يد  ،المصدر السابه  ،ا.411
( )17فشر  ،المصدر السابه  ،ا.696
( )11رواوفن  ،تارين ال رن ال شرين  ،ا.466
( )11داب  ،المصدر السابه،ا.14

( )14عبد ال ي سليمان اوار وعبد المييد ا ا ال  ،المصدر السابه ،ا.611
( )19حرةر مارويك  ،المصدر السابه  ،ا.14
( )11داب  ،المصدر السابه  ،ا.16
( )11المصدر اوسم  ،ا.11
( )16عبد ال ي سليمان اوار وعبد المييد ا ا ال  ،المصدر السابه  ،ا.616
( )16فولر  ،المصدر السابه ،ا.16
( )18عبد ال ي سليمان اوار وعبد المييد ا ا ال  ،المصدر السابه  ،ا.616
( )17ارةر مارويك  ،المصدر السابه  ،ا.491
( )11ح.ج .ي ارا تتب واارول تتد تمبرل تتال  ،اوروب تتا ف تتال ال ت تراين التاس تتل عش تتر وال شت ترين
 ،4161-4871تريم تتق محم تتد عل تتال اب تتو درم ول تتويس اس تتلادر ،ج،9من تتابل س تتي
ال ر  ،ال اارم  ،4168 ،ا.691 ،914
( )61لان ال ديد من الاا بين الهين ل يتسرحوا متن اليتي
اتوت ار بم بس

يحفترون الت صتااديه

ال سلريق ومن تلك الحالق يا ب التسميق.

( )64يرااب وتمبرلال  ،المصدر السابه  ،ا.914
( )69رواوفن  ،تارين ال رن ال شرين  ،ا.461
( )61ارم ت ج مالدواالتتد :سياستتال برينتتااال و عتتي ح ت
إل ت  6ا

ال م تا متتن 6شتتبان 4144

 ،4141اصتتبح رئيستتا للحلومتتق البريناايتتق فتتال 99لتتااون الةتتااال 4191

والتتتال استتتمرب حت ت 1تش ترين الةتتااال متتن ال تتا اوستتم ،لااتتب متتدم رئاستتتم للحلومتتق
للمرم الةاايق من 6ح يران  4191حت 8ح يران  .4111يا ر:
Encyclopedia Britania, Vol, 10, London, 1967, p.160.
( )61علتتال حيتتدر ستتليمان  ،تتتارين اوروبتتا الحديةتتق  ،ن ،1منب تتق دالتتور الحديةتتق ،
ببداد ،4118 ،ا.611
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( )66عبد ال ي سليمان اوار وعبد المييد ا ا ال  ،المصدر السابه  ،ا.616
يحي  ،المصدر السابه  ،ا.119

( )66ي

( )68ج. .ديرو ي ت ت ت  ،التت ت تتارين الدبلوماست ت تتال فت ت تتال ال ت ت تترن ال ش ت ت ترين  ،ج-4141(4
 ،)4116ن،4تريمق فر فر  ،دار الماصور  ،د ،4176 ، .ا.484
( )67رواوفن  ،تارين ال رن ال شرين  ،ا.466
( )61ديرو ي  ،المصدر السابه  ،ا.471
( )61رواوفن  ،تارين ال رن ال شرين  ،ا.464
()64

وف تتب برينااي تتا ف تتال الس تتاق اتولت ت ل م تتق اي تتور ال م تتا والم تتو وين باس تتبق

 %91متتن ويمتتق اتيتتر المصتتروف ل ت حاتتهاك ،ات ان تلتتك الاستتبق ل ت تنبتته عل ت
متتو وال الم تواال والشتترنق تستتيما ب تتد ان وامتتب تلتتك الوئتتاب بم تتااراب احتياييتتق
ايبرب الحلومق علت ان تي ت استبق ت وتي

ايتورا  %41ف تن متن ويمتق اتيتر

المصروف ل  .وفيما يت له بمشللق البنالق ف د ارتو ب استبت ا متن مليتون واصتف
المليتتون ا اي تق عتتا  4114إل ت ة ةتتق م يتتين عان ت عتتا  ،4119اتتها فف ت عتتن
ف تتدان بريناايتتا ل ت  %61متتن ويمتتق صتتادرات ا عتتا  ،4114ولت تت تتاف بريناايتتا متتن
اةار ات مق تسيما البنالتق حتت عتا  ، 4118-4116وهلتك عاتدما ا ته اتوتصتاد
البرين تتااال بالاش تتان ش تتيئا فش تتيئا  ،واتي تتم اح تتو اتس تتت داد للح تتر ال المي تتق الةااي تتق،
فتراي ب البنالق عا 4118ال مليون واصف المليون .يا ر:
http://www.Thegaifibiz.com
( )69رواوفن ،تارين ال رن ال شرين ،ا.968
( )61ريا

الصمد  ،المصدر السابه  ،ا.968

( )61فشر  ،المصدر السابه  ،ا.698
( )66وو ب بريناايا م ااداب تياريق ةاائيق مل ل دولق عفوم فال رابنق الشت و
البريناايق  ،ولان ال دف حمايق بفائ ا من الماافسق اتيابيق تستيما متن ماافستق
البفتاعق اتمريليتتق .ومتتن اليتتدير بالتتهلر ان تلتتوين رابنتتق الشت و البريناايتتق لتتان
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بدايق م متق علت نريته تفستيس اللوماولتك ب تد الحتر ال الميتق الةاايتق  .رواتوفن ،
تارين ال رن ال شرين  ،ا.976
( )66تريبيللوف  ،المصدر السابه  ،ا.91-99
( )68ديرو ي  ،المصدر السابه ،ا.476-471
( )67ريا

الصمد  ،المصدر السابه  ،ا.968
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