
 

 صيطبُ ّبجٍ

ً  1982ثغذاد، اىَؤرَش اىطبسا إلرذبد اىَؤسخُِ اىعشة، 
 

:  مخاطره التىاجذ العسكري األجنبي في الىطن العربي و

 قيادتها  مركز كبر قاعذة بريطانيت وأدراست حالت 

 *   (م1967ـ  م1839عذن )في الشرق األوسط 
 

هزَبٍهب مجزء ٍِ إهزَبً ثشَطبُّب ثبىَْطقخ اىَُُْخ إىً ثذاَخ اىقشُ اىضبثع عغش عْذٍب ثذأ إَعىد      

 ثذأد عشمخ اىهْذ 1609ًففٍ عبً . اىهىىْذَُِ خبصخ ٍع اىجشرغبىُُِ و اىَْبفضخ اىزجبسَخ األوسثُخ و

 رأصُش أوىً داىً هزا اىىقذ َعى و، ىً اىجذش األدَش إاىغشقُخ فٍ إسصبه أوىً سدالرهب إىً عذُ و

 .أوه إقبٍخ ثشَطبُّب فٍ اىَخب ومبىخ رجبسَخ و
 

وا فٍ ٍْبفضخ أثذ فٍ ثذاَخ اىقشُ اىثبٍِ عغش ظهش اىزجبس اىفشّضُىُ عيً صىادو اىَُِ و و     

 رذىّىذ ريل 1798ًفيَب جبء اىغزو اىفشّضٍ إىً ٍصش عبً . اىهىىْذَُِ هْبك اىزجبس االّجيُز و

عش اىذنىٍخ اىجشَطبُّخ رغزو ّبثيُىُ ىَصش قذ أألُ اىَْبفضخ ٍِ ٍُذاُ اىزجبسح إىً ٍُذاُ اىَىاصالد 

ىقذ أدي اىىجىد اىفشّضٍ ثجشَطبُّب إىً عَو . ّه مبُ َْىي غزو اىهْذأصَُب عْذٍب رجُِّ ىهب  ال

صزُالء عيً إلثبُّبً ، ا ثُِْ هَب أوال، إسصبه قىح دشثُخ إىً اىضبدو اىغشقٍ ٍِ ٍصش، وأعُئُُِ 

 .اىزصذٌ ىهب صزشارُجٍ فٍ اىجذش األدَش ىنٍ ََنْهب ٍشاقجخ دشمخ اىضفِ اىفشّضُخ وإٍشمز 
 

ُ جُىط ّبثيُىُ رعشّضذ ألإال أّهب صشعبُ ٍب أخيزهب . دزيذ جزَشح ٍُىًُ أ1799فٍ عبً  و     

 .عبٍو رهذَذ ضذهبرعذ ىيهزََخ فٍ ٍصش وىٌ 
 

عقذد ثشَطبُّب أوه ٍعبهذح رجبسَخ ٍع اىضيطبُ اىعجذىٍ اىزٌ مبُ َضُطش ً  1802فٍ عبً  و     

ضَْذ  و. ّجيُزَخإل أٍبً اىجضبئع ااً رفبقُخ أصجخ اىَُْبء ٍفزىحإلثَىجت ريل ا و. اكُرآعيً ٍُْبء عذُ 

سض ٍصش أىَب غبدس ّبثيُىُ  و. مبىخ رجبسَخ صَخ ىهب رأصُش و فُهب رىفُش اىذَبَخ اىخبصخ ىشعبَبهب و

. اىَطبٍع اىجشَطبُّخ ٍؤقزبً فٍ ٍْطقخ اىجذش األدَشدذح ضعفذ 
 

ّه فٍ أواخش اىعغشَْبد ٍِ اىقشُ اىزبصع عغش أسادد ثشَطبُّب أُ رضزخذً اىجذش األدَش أإال      

هنزا ّشي أُ  و.  ٍِ اىطشَق اىجذشٌ اىطىَو دىه سأس اىشجبء اىصبىخالً مطشَق ىيَىاصالد اىزجبسَخ ثذ

صزخذاٍه مَذطخ ىزَىَِ اىضفِ إلٍزالك عذُ إمزغبف اىجذبس أّعظ ٍِ جذَذ ٍطبٍع ثشَطبُّب فٍ إ

  .اىضىَش ُ اىَُْبء َقع فٍ ٍْزصف اىطشَق ثُِ ثىٍجبٌ و أثبىفذٌ خبصخ و
 

ً رضيٌّ اىقجطبُ هُْش، واىزٌ مبُ وقززاك َقىً ثئجشاء ٍضخ ىيضبدو اىجْىثٍ 1833     و فٍ عبً 

ىيجزَشح اىعشثُخ، رضيٌ أٍشاً ثأُ َزجه إىً اىَهشح ٍِ أجو عشاء جزَشح صقطشي ىزنىُ ٍذطخ اىزَىَِ 

اىزٍ َشَذوّهب و ىنْه ىٌ َىفق فٍ ٍهَزه فأصزَش اإلّجيُز َجذثىُ عِ ٍنبُ آخش دزً قبدهٌ اىقذس 

.  ٍِ جذَذ إىً عذُ
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  .وسقخ ٍقذٍخ ىيَؤرَش اىطبسا إلرذبد اىَؤسخُِ اىعشة اىَْعقذ فٍ ثغذاد *


