
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ايتشٛالت 

االقتقار١ٜ 

ٚاملاي١ٝ 

ٚاالدتُاع١ٝ 

ٚايؿهض١ٜ 

ايعامل  يف

 19خالٍ م 

 20َٚطًع م 

 ايتشٛالت ايؿهض١ٜ ايتشٛالت املاي١ٝ  ايتشٛالت ايتك١ٝٓ ٚاالقتقار١ٜ

اييت عضؾٗاا ايعاامل    تعزر ٚتٓٛع االخرتاعات ايتك١ٝٓ -

ايضأمسااايٞ يف عااز٠ صباااالت نايتعاازٜٔ ٚايطاقاا١  

ٚايهُٝٝا٤ ٚٚعا٥ٌ ايٓكٌ...، مما اْعهػ إػبابا 

ع٢ً طبتًـ ايكطاعات االقتقار١ٜ، عًا٢ َغات٣ٛ   

اعتُااار ايٓماااّ ايفيااٞ يف طبتًااـ َضاسااٌ ا ْتاااز   

ٚتٓمِٝ ع١ًُٝ ا ْتاز، مما عااعز عًا٢ تنااعـ    

ٚعا٥ٌ ايٓكٌ + تٛعٝع سذِ ا ْتاز ٚايضؾع َٔ عضع١ 

سذِ املبارالت ايتذاص١ٜ ٚؾات  أؾاام تطاٛص ايقآاع١     

ٜل ٚاسبقااٍٛ عًاا٢ املااٛار عاات تااٛؾا َٓاؾااش ايتغااٛ

 األٚي١ٝ

 

اؽااتزار ايتٓاااؾػ سااٍٛ املغااتعُضات باا  ايكاا٣ٛ      

االَتٜاي١ٝ سٍٛ عاز٠ َٓاا ل يف إؾضٜكٝاا تايتٓااؾػ     

ع٢ً  املػضب با  ؾضْغاإإعاباْٝاإ إظبًارتاإ إٜطايٝاا     

إأملاْٝا + ايتٓاؾػ ع٢ً َقض ب  ؾضْغا ٚإظبًرتا مماا  

..  ( ٚاؽااتزار  1898تغاابيف يف أطَاا١ ايؿاؽااٛرا عاا١ٓ 

ايضٚعااٞ ايُٓغاااٟٚ سااٍٛ َٓطكاا١ ايبًكااإ  ايقااضاع 

بأٚصبا... بؿعٌ صغب١ ايكا٣ٛ ا َتٜايٝا١ يف اسبقاٍٛ    

عًاا٢ األعااٛام اشباصدٝاا١ يتقااضٜـ ؾااا٥  ا ْتاااز  

شبااّ ٚاياتدًك َأ ايؿاا٥      ايقٓاعٞ ٚدًيف املٛار ا

                                                                 ايبؾضٟ

  ايُٓغا ٖٓػاصٜاا   –ايتشايـ ايجالثٞت أملاْٝا  :تهٜٛٔ األسالف

 إظبًرتا(...   –صٚعٝا – ايجالثٞ تؾضْغاإٜطايٝا( يف َٛاد١ٗ ايٛؾام  –

 ًا َتٜاي١ٝ عبٛ ايتغ ٍ بتعظٜظ تضعاْتٗا اسبضب١ٝ  تغابل ايزٚ

عت ايضؾع َٔ أعزار ازبٝٛـ أماعاؾا َنااعؿ١ + تعظٜاظ عتارٖاا     

ٗااا اياازاخًٞ..                                                                                                        ايعغااهضٟ خققاا  ياا٘ ْغاايف عايٝاا١ َاأ ْادب  

ًُٞاعتعُاٍ بع  ا يٛعا٥ٌ ايغ١ًُٝ يًتٛغٌ ايتػًػٌ ايغ  :

راخااٌ بعاا  املٓااا ل املتٓاااؾػ سٛلااا نُااز ايُٓغااا شبطااٛ  

َاع رٍٚ   زات دباصٜا١ َعاٖ ٚعكزايغهو اسبزٜز١ٜ  يف ايبًكإ 

                                           املٓطك١ متٗٝزا يالعتٝال٤ عًٝٗا

 اقرتْ  بظٜاص٠  ا َتا ٛص األملاْٞ غّٝٛ 1905أط١َ :II  سٝح أعًٔ اعتكالٍ املػضب ٚعٝار٠ ايغاًطإ.،   1905َاصؼ  31إىل  ٓذ١ يف

 1906نٓت٘ ازبظٜض٠ اشبنضا٤ ع١ٓ است ؾتُ  ايزع٠ٛ إىل عكز َؤمتض رٚيٞ سبٌ اشبالؾات األٚصب١ٝ بؾإٔ املػضب

  اْزيع  إثض إصعاٍ ؾضْغا سب١ًُ سضب١ٝ إىل ؾااؼ  مماا رؾاع األملاإ  صعااٍ باصدا١ سضبٝا١  بااْتا  إىل عاٛاسٌ           -: 1911أط١َ أنارٜض

ب  أملاْٝا ٚؾضْغا تٓاطي   (1911أنارٜض،  مما نار ٜتغبيف يف  اْزالع اسبضب ب  ؾضْغا ٚ أملاْٝا يٛال تٛفًُٗا إىل عكز  اتؿاق١ٝ بضي  ت

 مبٛدبٗا ٖشٙ األخا٠ عٔ دظ٤ َٔ ايهْٛػٛ يؿا٥ز٠ األملإ.

 َتذا١ًٖ املطاييف ايك١َٝٛ يًبٛعٓٝ   1908(: اقرتْ  بكٝاّ ايُٓغا بنِ إقًِٝ ايبٛع١ٓ ٚالضعو ع١ٓ 1908األط١َ ايبًكا١ْٝ األٚىل ت

 ٚعٞ، مما تغبيف يف  تٛتض ايعالقات ايُٓغا١ٜٚ ايقضب١ٝ.ٚصغب١ فضبٝا يف إقا١َ ايٛسز٠ ايغالؾ١ٝ بايبًكإ بزعِ ص

  اْزيع  ع٢ً خًؿ١ٝ رخٍٛ رٍٚ ايعقب١ ايبًكا١ْٝ ت فضبٝا+ايْٝٛإ + بًػاصٜا ( يف سضب اْتٗ  باْٗظاّ 1913األط١َ ايبًكا١ْٝ ايجا١ْٝ ت )

                                                           ا َتا ٛص١ٜ ايعجُا١ْٝ. ٚربًِٝٗ عٔ أصامِٝٗ األٚصب١ٝ يؿا٥ز٠ ايزٍٚ املٓتقض٠ .   

 ٚايْٝٛإ.  : اْزيع  بغبيف فضاع رٍٚ ايبًكإ سٍٛ غٓا٥ِ سضبِٗ مز ايعجُاْٝ ، اْتٗ  باْتقاص فضبٝااألط١َ ايبًكا١ْٝ ايجايج١ 

  ّٜٛ ٞؿٛ. يف عضاٜٝ 1914ْٜٛٝٛ  28اغتٝاٍ ٚيٞ عٗز ايُٓغا صؾك١ طٚدت٘ ع٢ً ٜز  اييف فضب  قٝاّ ح عI. 

ب األطَات املرتتب١ عٓ٘ ٚعالقتٗا باْزالع اسبض ٚعا٥ٌ ايتٓاؾػ االَتٜايٞ َماٖض ايتٓاؾػ االَتٜايٞ

 ايعامل١ٝ األٚىل

ايتٓاؾػ 

ا َتٜايٞ 

ٚاْزالع 

اسبضب 

ايعامل١ٝ 

 األٚىل

 1929ايتطٛصات ايهت٣ يف أٚصبا َٔ ْٗا١ٜ اسبضب إىل أط١َ  ْتا٥ر اسبضب ايعامل١ٝ األٚىل
 ع٢ً أٚصبا 1929آثاص أط١َ 

ايتطٛصات 

ايهت٣ 

يف أٚصبا َٔ 

ْٗا١ٜ 

اسبضب إىل 

 1929أط١َ 

 %. اصتؿاع سذِ اشبغا٥ض ايبؾض١ٜ دًِٗ َٔ ايغان١ٓ ايٓؾٝط١.+ اغبؿاض ر بؾض١ْٜتا٥

ايشنٛص ايؾباب َكاص١ْ با ْاخ ٚايؾٝٛخ+ ق١ً ايٝز ايعا١ًَ مما أصغاِ املاضأ٠ عًا٢ رخاٍٛ     

 غال٤ األععاص ٚتزْٞ ق١ُٝ ايع١ًُ عٛم ايعٌُ + تزٖٛص ايكزص٠ ايؾضا١ٝ٥ دضا٤

تقار األٚصباٞ ٚ.تضاداع ا ْتااز ايقآاعٞ بغابيف      :  تزٖٛص( االقْتا٥ر اقتقار١ٜإ َار١ٜ

تزَا املقاْع ٚذبٍٛ َعمُٗا  ْتاز األعًش١ َٚغتًظَات اسبضب + فعٛب١ االْتكاٍ َأ  

فٓاع١ اقتقار اسبضب إىل فٓاع١ اقتقار ايغًِ. + اصتؿاع ْؿكات اسبضب ٚبايتايٞ زبا٤ٛ  

 عهػ ٚ.ّ.أ ٚايٝابإ...ْٚٝتٗا یايزٍٚ املتشاصب١ إىل االقرتاض مما تغبيف يف اصتؿاع َز

تاٛز بتٛقٝاع عاز٠ َعاٖازات َؾض م ا        1919. اْعكار َؤمتض ايقً  ع١ٓ ْتا٥ر عٝاع١ٝ

َ إ َع ايُٓغا+ تعازٌٜ اشبضٜطا١    بايك٠ٛ ع٢ً ايزٍٚ املٓٗظ١َ: ؾضعاٟ َع أملاْٝا + عإ ِدض

ايغٝاع١ٝ ألٚصبا بمٗٛص رٍٚ دزٜاز٠+ تػاٝا بعا  أْمُا١ اسبهاِ ناْٗٝااص ايٓمااّ        

 ( 14يف صٚعٝا ٚا َتا ٛصٟ يف أملاْٝا+ تأعٝػ عقب١ األَِ تايبٓز ايكٝقضٟ 

 

 حيف ؾضْغا :  ِ ٞ األدٛص+ ايتناد تزْ ٛار األعاع١ٝ ٚ  ٚاصتؿاع أععاص امل ٚايؿكض  تؾاص ايبطاي١  رٚخ أط١َ اقتقار١ٜ سار٠ عاُٖ  يف ْا

ماااعٗا   ايٓكاازٟ، ممااا تغاابيف يف تعاازر ٌ تاازٖٛص ٚأ ٞ يف  اا ٔ اشبطااض ايؾااٝٛع اا ا مااضابات اياايت تعضماا  يًكُااع+ ربااٛف ؾضْغاااَ 

تذاْغ١ عهغ  عزّ االعتكضاص ايغٝاعٞ ... ٛاقتقار١ٜ + تؾهٌٝ  ايهت١ً اٛي ١ٝٓ  ا سه١َٛ إ٥تالؾ١ٝ الَ   ايغٛعٝ

مما تغبيف يف اْٗٝااص قُٝا١ ايعًُا١    : اصتؿاع املز١ْٜٝٛ اشباصد١ٝ ٚ عذظ املٝظإ ايتذاصٟ + سز٠ ايتندِ ايٓكزيف إٜطايٝا ٟ

ٍ تعٝاع١ ايتكؾـ( + تزٖٛص ايكزص٠ ايؾضا١ٝ٥ ٚاْتؾاص ايؿكض...مما أر٣ إىل تظاٜز اشبطض  ٚاصتؿاع األععاص + ربؿٝ  أدٛص ايعُا

( ؾأقااّ ْماَاا   1922ِ تايؾٝٛعٞ ٚاْزالع عز٠ امطضابات اعتػًٗا اسباظب ايؿاؽاٞ بكٝاار٠ َٛعاٛيٝو يًٛفاٍٛ إىل اسبها      

 ٛصٜارٜهتات

 تعٝ  اسبًؿا٤ سبه١َٛ ؾُٝاص  ايايت ٚادٗا  عاز٠ فاعٛبات  ناايؿكض ٚايبطايا١... إىل داْايف تقااعز ساز٠           يف أملاْٝا :

( + تازٖٛص  1925ٚايٓااطٜ  تضباٚيا١ اْكالبٝا١ بظعاَا١ ٖتًاض       1919املعاصم١ َٔ  ضف ايؾٝٛعٝ  تايجاٛص٠ ايغاباصتان١ٝ   

ٛعٞ  دعٌ ايبٛصدٛاط١ٜ تزعِ اسبظب ايٓاطٟ، ؾكااّ اياض٥ٝػ ٖٓازْبٛصؽ إىل    +ايتدٛف َٔ اشبطض ايؾ1929ٝاألٚماع دضا٤ أط١َ 

 (ؾأعػ ْماَا رٜهتاتٛصٜا.1934( ثِ أماف َٓقيف ايض٥ٝػ بعز ٚؾا٠ ٖٓزْبٛصؽ ت1933تعٝ  ٖتًض نُغتؾاصت

اْطًكاا  َاأ ٚ.ّ.أ  تٍٚٚ عاارتٜ (،  

قبٌ اَتزارٖا عباٛ بااقٞ رٍٚ أٚصباا    

بؿعاٌ قٝااّ      1932ايضأمساي١ٝ بعز 

أ بغشيف صعاًَٝٗا ٚقضٚمٗا َأ   -ّ-ٚ

ايُٓغاا( مماا عااِٖ     –أٚصبا، تأملاْٝا 

ؼ يف  تظاٜااز ايعااا ً  دااضا٤ إؾااال 

املعاَااٌ ٚإغالقٗااا ٚ اْتؾاااص ايؿكااض  

ٚتاااااازٖٛص ايكاااااازص٠  ٚايبااااااؤؼ 

اْاازالع ممااا تغاابيف يف    ايؾااضا١ٝ٥

 استذادات ايعُاٍ ٚايعا ً 

 ايتشٛالت االدتُاع١ٝ 

:ٞتعزر أعػ َٚضاسٌ ٚخقا٥ك ايٓماّ ايضأمسايٞ نايتاي 

ِ ايضعاٌَٝ دضا٤ تازؾل املعاارٕ   ، متٝظت برتان 15ايضأمساي١ٝ ايتذاص١ٜ َٓش م -

 ايٓؿٝغ١ َٔ ايعامل ازبزٜاز ٚتظاٜز املعاَالت ايٓكز١ٜ ٚ ٗٛص األبٓاى ايعا١ًٝ٥ 

، متٝظت بتعزر يتطٛصات ايعًُٝا١ ٚايتكٓٝا١   19ايضأمساي١ٝ ايقٓاع١ٝ خالٍ م  -

+انتؾاف َقاارص  اقاا١ٝ دزٜاز٠ ٚاملهٓٓا١ املهجؿا١ ي ْتااز ايقآاعٞ        

 ظ ايضأمسايٞ + املٓاؾغ١ اسبض٠...ٚايؿالسٞ +  ٗٛص ايرتنٝ

، متٝظت ب: تطاٛص ؽاهٌ ٚ ٝؿا١ األبٓااى     19ايضأمساي١ٝ املاي١ٝ َٓش أٚاخض م -

بتشٛلا إىل ؽضنات أعِٗ  َٚغاُٖتٗا  يف االعاتجُاص يف طبتًاـ ايكطاعاات    

 .االقتقار١ٜ + ٗٛص ايرتنٝظ املايٞ َٔ خالٍ َؤعغات الٛيزٜٓؼ

 ٗٛص َشاٖيف ؾهض١ٜ اؽارتان١ٝ ٚعًا٢ صأعاٗا االؽارتان١ٝ      -

ايطٛبا١ٜٚ تصٚبضت أٜٚٔ( ْارت باعتُار ايٓماّ ايتعاْٚٞ ٚمُإ 

ايؿٛمااا١ٜٛتدٛطٜـ  اااضٚف عُاااٌ إْغاااا١ْٝ+ االؽااارتان١ٝ 

بضٚرٕٚ(: ْارت بإسزاخ تػٝا ادتُاعٞ يقاحل ايعُاٍ عت إيػا٤ 

ايزٚياا١ + + إقاَاا١ ْماااّ ادتُاااعٞ أؾنااٌ... + االؽاارتان١ٝ     

ايع١ًُٝ تَاصنػ( ْارت باعتُار املًهٝا١ ازبُاعٝا١ ٚإقاَا١    

رٜهتاتٛصٜاا١ ايتٚيٝتاصٜااا ٚاعتباااص ايتاااصٜذ ْتاااز ايقااضاع      

 ايطبكٞ...

( َٔ َبار٥ٗاا  آرّ مسٝحٝتايٞ ايهالعٝهٞتايً  ٗٛص املشٖيف -

 بارٍ ايتذاصٟ ، ٚسض١ٜ االقتقار:سض١ٜ ايتًُو ٚا ْتاز ٚايت

 

ساازٚخ اْؿذاااص ريفػااضايف ٚسنااضٟ ناابا  -

يف طبتًااـ اياازٍٚ ٚذبغاأ َغاات٣ٛ ايعااٝؿ 

 األٚصب١ٝ

بااضٚط  بكاات  ادتُاااعٝت  َتٓاقناات :    -

 بكاا١ بٛصدٛاطٜاا١ متتًااو ٚعااا٥ٌ ا ْتاااز    

ٝتاص١ٜ تؤدض ق٠ٛ عًُاٗا ٚتعاٝؿ   ٚ بك١ بضٚي

أٚماعا َظص١ٜ ٚتعاْٞ َأ االعاتػالٍ... مماا    

عاأ  عاااِٖ يف  ٗااٛص ايٓكابااات اياايت راؾعاا   

 َقاسبِٗ ٚسكك  عز٠ َهتغبات

 

 س. َقطؿ٢ ؽًيب – 1929إىل أط١َ  Iأٚصبا َٔ ْٗا١ٜ ح ع  –ايتٓاؾػ االَتٜايٞ  –تاصٜذ ايعامل: ايتشٛالت 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

اسبضب 

ايعامل١ٝ 

 ايجا١ْٝ

األعباب 

 ٚايٓتا٥ر

 املضاسٌ ايغبيف املباؽض

       قغا٠ٚ بٓٛر َعاٖز٠ ؾاعاٟ املؿضٚم١ عًا٢ أملاْٝاا، رؾاع ٖتًاض يًؾاضٚع يف

                                  ايتدًك ايتزصػبٞ َٔ بٓٛرٖا، مما عاِٖ يف تٛتض ايعالقات ايزٚي١ٝ      

    ايايت تغابب  يف تازٖٛص     1929االْعهاعات ايغاًب١ٝ يزطَا١ االقتقاار١ٜ

األٚماع ايغٛعٝٛاقتقار١ٜ بأٚصٚباا ٚتكًاك َأ ا ااٍ ايازيفكضا ٞ يؿا٥از٠       

 األسظاب املتطضؾ١ اي١ُٝٓٝٝ ٚايٝغاص١ٜ. 

  إ ( عٝاعا١ ايتٛعاع   اعتُار األْم١ُ ايزٜهتاتٛص١ٜ ت أملاْٝا، إٜطايٝا، ايٝابا

يًشقٍٛ ع٢ً املغتعُضات ٚاياتدًك َأ األطَا١، ٚغباك باياشنض: ايتٛعاع       

 1937ثِ االدتٝاح ايهاٌَ يًق    1931ايٝاباْٞ يف إقًِٝ َٓؾٛصٜا ايقٝو

( ٚاالْغاشاب َأ عقاب١ األَاِ     1936 – 1935+ تٛعع اٜطايٝا يف اسببؾا١ ت 

، ؾتؾهٌ سًـ صَٚا 1937ٜض ٚاالْنُاّ إىل ايتشايـ األملاْٞ ايٝاباْٞ يف ٜٓا

بضي   ٛنٝٛ+ ايتٛعع األملاْٞ عًا٢ سغااب أٚصباا ايؾاضق١ٝ سٝاح بازأ ٖتًاض        

َٔ عقاب١ األَاِ ٚايتٛعاع يتشكٝال ؾهاض٠ ا ااٍ اسبٝاٟٛ بناِ          بباالْغشا

ثِ  إقًِٝ ايغٛرٜ  ايتؾٝهٛعاًٛؾانٞ يف   1938ايُٓغا تاألْؾًٛؼ( ع١ٓ 

 1939اصؼ نٌ تؾٝهٛعًٛؾانٝا يف َْؿػ ايغ١ٓ، ثِ استالٍ 

 يف بالر ايؾاّ

ص١ٜ : معـ ا َتا ٛايعٛاٌَ ايغٝاع١ٝ

ايعجُا١ْٝ خالٍ ايكضٕ ايتاعع عؾض ٚتعازر  

األخطاااص اقزقاا١ باملؾااضم ايعضبااٞ يف  ااٌ 

تظاٜااز األ ُاااع ا َتٜايٝاا١ يف املٓطكاا١ +  

ايتااأثاات ا ػبابٝاا١ يًشًُاا١ ايٓابًْٝٛٝاا١   

 (  1801-1798ع٢ً َقض ت

 ٗاٛص ايطباعا١ ايايت    ايعٛاٌَ ايجكاؾٝا١  :

عاُٖ  يف ْؾض  ايؿهض ايعًُٞ َٔ خاالٍ  

ايرتاخ ايعضبٞ ٚتضمج١ نتيف نبااص   إسٝا٤

ايؿالعااؿ١ ٚاملؿهااضٜٔ ايػااضبٝ  +  ٗااٛص  

ايقاااشاؾ١ ٚرٚصٖاااا يف إٜكاااا  األسٖاااإ ٚ  

                          تهااااااااٜٛٔ صأٟ عاااااااااّ عضبااااااااٞ.                                                                                                             

ٝػ بعااا  ازبُعٝاااات ايجكاؾٝااا١ + تأعااا

 ٚاألرب١ٝ ٚنشا صبُٛع١ َٔ املزاصؼ...

 مناااٛ  بكااا١ ايعٛاَاااٌ االدتُاعٝااا١ :

ادتُاع١ٝ ٚعط٢ ٚتظاٜاز ايؾاعٛص ايكاَٛٞ    

ايعضبٞ اياضاؾ  يغٝاعا١ ايترتٜاو + تظاٜاز     

اٖتُااااّ ايبعجاااات املغاااٝش١ٝ يف ايؾااااّ    

بايتعًِٝ ٚخاف١ يف فؿٛف ا ْاخ + عٝار٠ 

 ايزٜوايتغاَ  ٚايتعاٜؿ 

 

ايٝكم١ 

 ايؿهض١ٜ

يف املؾضم 

 ايعضبٞ

 ايٓتا٥ر

الذااّٛ األملاااْٞ 

ع٢ً بٛيْٛٝا يف 

ؾاااات  ؽاااتٓت  

ذبااااا   1939

سصٜع١ اعرتداع 

َٝٓااا٤ راْتظٜااؼ، 

مما رؾع ؾضْغاا  

ٚبضٜطاْٝاااا إىل 

إعااالٕ اسبااضب  

عًاااا٢ أملاْٝااااا 

يتايٞ اْازالع  ٚبا

اسبااضب ايعاملٝاا١ 

ايجا١ْٝ

: اَتازت َأ    املضس١ً األٚىل

ٚمتٝظت  1942إىل  1939

باْتقاص قاٛات اقاٛص عًا٢    

ناؾااا١ ازببٗاااات، أملاْٝاااا 

ٚإٜطايٝا يف أٚصباا ٚايٝاباإ   

 يف دٓٛب ؽضم آعٝا.

: اَتازت َأ   املضس١ً ايجا١ْٝ

ٚمتٝظت  1945إىل  1942

باْناااُاّ ٚ.ّ.أ . ٚاالذباااار 

إىل داْااااايف  ايغاااااٛؾٝاتٞ

اسبًؿا٤ مما صدا  نؿاتِٗ   

َٚهااآِٗ َااأ ذبكٝااال   

اّ قٛات اقٛص االْتقاص ٚإصغ

 ع٢ً االعتغالّ

 

: سزٚخ خغا٥ض بؾض١ٜ دغ١ُٝ َتؿاٚتا١ يف فاؿٛف   ايٓتا٥ر ايبؾض١ٜ إ االدتُاع١ٝ

ايزٍٚ املتشاصب١، َضتؿع١ يف فؿٛف أٚصبا ايؾضق١ٝ ٚأملاْٝا َٚٓدؿن١ يف فاؿٛف ٚ.ّ.أ  

بغبيف نجاؾ١ املعاصى ع٢ً ازبب١ٗ ايؾضق١ٝ ٚ ٍٛ َاز٠ ايكتااٍ بٗاا عهاػ ٚ.ّ.أ.+     

 اناْ  أقٌ تنضص اظبًرتا + إٜطايٝا + ؾضْغا اييت

: إعار٠ صعِ اشبضٜط١ ايغٝاع١ٝ ألٚصبا+ ربًك ايزٍٚ األٚصب١ٝ َأ  ايٓتا٥ر ايغٝاع١ٝ

االساااتالٍ األملااااْٞ + االساااتالٍ ايضبااااعٞ ألملاْٝاااا ٚايُٓغاااا + تكغاااِٝ أملاْٝاااا إىل 

قغُ :ؽضق١ٝ اؽرتان١ٝ ٚغضب١ٝ صأمساي١ٝ +  تأعٝػ ٖٝاأ٠ األَِ املتشز٠ مبٛدايف  

+  تٛتض ايعالقات ايزٚي١ٝ ٚاْكغااّ ايعاامل إىل    1945ٛ ع١ٓ َؤمتض عإ ؾضاْغٝغه

َعغهضٜٔ يف إ اص ايجٓا١ٝ٥ ايكطب١ٝ: صأمسايٞ بظعا١َ ٚ.ّ.أ + اؽارتانٞ بظعاَا١   

 .االذبار ايغٛؾٝيت

: اصتؿاع تهايٝـ اسبضب اييت ؽهً  ْغبا َضتؿع١ َٔ ايٓتا٥ر االقتقار١ٜ إ املار١ٜ

ر١ٜ بأٚصبا + إتالف املغاسات ايظصاعٝا١ ٚربضٜايف   ايٓاتر ايٛ و + رَاص املٓؾآت االقتقا

 املقاْع + تظاٜز عزر ايعا ً  + ؾكزإ أٚصبا ملهاْتٗا االقتقار١ٜ يقاحل ٚ.ّ.أ

 س. َقطؿ٢ ؽًيبتاصٜذ املؾضم ايعضبٞ    ايٝكم١ ايؿهض١ٜ          – جا١ْٝاسبضب ايعامل١ٝ اي -تتابع(  تاصٜذ ايعامل

 ايتٝاص ايعًُاْٞ ايًٝتايٞ ايتٝاص ايغًؿٞ ا فالسٞ

باملؾضم ايعضبٞ خاالٍ ايكاضٕ    ٗض  : تٝاص ؾهضٟايتعضٜـ

يالقتزا٤ بايغًـ ٜزعٛ  ّ،  سٚ َضدع١ٝ ر١ٜٝٓ إعال19١َٝ

ٍ اياازٜٔ نُٓطًاال  خااضاز إىل أفااٛ ايقاااحل ٚايضدااٛع

ا تُع َٔ ساي١ ايتأخض اييت ٜعٝؾٗا. َٚٔ صٚار ٖاشا ايتٝااص:    

  ٙ مجااٍ اياازٜٔ   -عباز ايااضأ ايهاٛانيب   - ضبُاز عباز

 األؾػاْٞ

: اياازع٠ٛ يًضدااٛع إىل أفااٍٛ اياازٜٔ  املبااار٨ ايؿهضٜاا١

ا عالَٞ عت األخش بايهتاب ٚايغ١ٓ ٚضباصبا١ ايؿهاض   

ز ايبايٝاا١+ ْكااز ايؿااٛاصم اشبااضايف ٚ ْبااز ايباازع ٚ ايتكايٝاا

االدتُاعٝا١ ٚطبتًااـ ايعالقااات ايكا٥ُا١ عًاا٢ ايتُٝٝااظ   

ٚايتعقاايف ايغااا٥ز٠ راخاااٌ ا َتا ٛصٜاا١ ايعجُاْٝااا١،    

باستهاص األصعتكضا ١ٝ ايرتن١ٝ ملعمِ ايجاضٚات بُٝٓاا   

عا٢ْ ايعضب َٔ ايؿكض ٚايتُٗٝؿ ٚ ايغدض٠ ٚاينضا٥يف غا 

ِٝ، ٚاملٓاارا٠  ايؾضع١ٝ + ايزع٠ٛ يالٖتُاّ بايرتب١ٝ ٚايتعًا 

باملغاٚا٠ ٚ ايعزاي١ ٚايتٓزٜز بغٝاعا١ ايترتٜاو + ايازع٠ٛ    

إىل االذبار با  املغاًُ  يف  َٛادٗا١ االعاتعُاص + ْٗار      

األعااًٛب اياازيفكضا ٞ يف اسبهااِت َباازأ ايؾااٛص٣ ( +    

 ايزع٠ٛ اىل اسبض١ٜ ٚ ْبز االعتبزار

:تعااو افااطالسال ؾقااٌ املؤعغااات   ايتعضٜااـ

ايغٝاع١ٝ، أٟ ؾقٌ ايازٜٔ   ايز١ٜٝٓ عٔ ايغًط١

عٔ ايغٝاع١،  ٗاضت مبؿَٗٛٗاا اسبازٜح خاالٍ     

عقض األْٛاص بأصٚبا، ٚاْتكًا  يًُؾاضم ايعضباٞ    

َع بع  املؿهضٜٔ َجاٌ: ؾضاْغاٝػ    19يف م

 + ؾضح أْطٛإ + أرٜيف إعشام َضاـ

: ؾقٌ ايزٜٔ عٔ ايزٚي١ تسض١ٜ املبار٨ ايؿهض١ٜ

ز املعتكز ايزٜو( ْٚبز ايعقب١ٝ ايطا٥ؿٝا١ + ْبا  

ايؿااٛاصم االدتُاعٝاا١ ٚاملٓااارا٠ باسبضٜاا١ ٚإيػااا٤ 

االَتٝاطات اييت َٓش  يزتاضاى + ذبضٜاض املاضأ٠ +    

االٖتُاّ بايرتب١ٝ ٚ ايتعًِٝ ٚعقض١ْ ا تُاع +  

اْتكاار االعااتػالٍ اياشٟ َااٛصؼ يف سال ايعااضب    

ٚاملطايب١ بٛقـ اماطٗار األقًٝا١ املغاٝش١ٝ َأ     

  ضف ايعجُاْٝ  + تٓمِٝ ايغًط١ ع٢ً أعااؼ 

ريفكضا ااٞ ٚاملطايباا١ بٛمااع ايزعاااتا + ْؾااض  

 اسبض١ٜ ٚاملغاٚا٠  ْٚبز االعاتبزار ٚ االعاتػالٍ   

 اعتُار ايتٛد٘ ايًٝباايٞ +

رٚصٖااا يف ايتطااٛصات ايؿهضٜاا١  

 باملؾضم ايعضبٞ.

 يف َقض

ايزاخ١ًٝ ٌ : أ١ُٖٝ إفالسات  ضبُز ايعٛاَ

عًٞ  خاف١ ع٢ً املغت٣ٛ ايتعًُٝٞ : إْؾاا٤  

املاازاصؼ + إرخاااٍ املطبعاا١ + إصعاااٍ بعجااات   

عااتؿار٠ َاأ تكااازّ    البٝاا١ إىل أٚصبااا يال  

ؽااعٛبٗا + ايغااُاح ألبٓااا٤ املقااضٜ  بتكًااز 

املٓافيف ايعًٝا يف ا راص٠ ٚازبٝؿ، مما مس  

بُٓٛ  بك١ ادتُاعٝا١ ٚعاط٢+ االعاتؿار٠    

َاأ عااٛر٠ ايبعجااات ايطالبٝاا١ َاأ اشباااصز    

َٚغاااُٖتٗا يف ايٓٗناا١ ايؿهضٜاا١ أَجاااٍ   

                                                                          صؾاع١ ايطٗطاٟٚ                                                     

 ايازٚص ا ػباابٞ اياشٟ    ايعٛاٌَ اشباصدٝا١ :

يعبت٘ اسب١ًُ ايؿضْغ١ٝ ع٢ً َقض يف إسزاخ 

تػٝاات عُٝك١ يف ا تُع بؿنٌ تظٜٚزٖا 

مبطبع١ عضب١ٝ، ٚتأعٝػ َعٗز عًُٞ َظٚر 

 خبظٜٓاا١ غٓٝاا١ بايهتاايف ٚإْؾااا٤ َاازاصؼ   

سزٜجاا١ + ايهؾااـ عاأ املامااٞ اسبناااصٟ 

ايعضٜل يًُقاضٜ  بعاز ؾاو صَاٛط اسباضٚف      

الاٚغًٝؿ١ٝ+ االعاتؿار٠ َأ تٛاؾاز بعا      

املااجكؿ  َاأ ايؾاااّ َٚغاااُٖتِٗ يف إثااضا٤    

اسبٝا٠ ايؿهض١ٜ يف َقض

 

 األعباب غا املباؽض٠

 عٛاٌَ بًٛص٠ ايٝكم١ ايعضب١ٝ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أدٌ االعتكالٍ تس. َقطؿ٢ ؽًيب(ايٓناٍ َٔ  –ؾضض ْماّ اسبُا١ٜ  –اينػٛ  تاصٜذ املػضب  

اينػٛ  

االعتعُاص١ٜ 

ع٢ً املػضب 

ٚضباٚالت 

 ا فالح

 عٛاٌَ ضبزٚر١ٜ أٚ ؾؾٌ ا فالح أِٖ إفالسات املدظٕ اينػٛ  االعتعُاص١َٜماٖض 

ٚبايتايٞ إصغاَ٘ ع٢ً تٛقٝع  1844: اْٗظاّ املػضب أَاّ ؾضْغا يف َعضن١ إٜغًٞ مػٛ  عغهض١ٜ -

اييت اعتػً  ؾضْغا غُٛمٗا القتطاع أدظا٤ تضاب١ٝ َٔ املػضب السكا+ االْٗظاّ  1845َعاٖز٠ يالَػ١ٝٓ 

( ٚبايتاايٞ إصغاَا٘ عًا٢ تٛقٝاع اتؿاقٝا١ ايقاً        1860-1859نشيو أَاّ اعباْٝا يف سضب تطٛإ ت

بؾضٚ  قاع١ٝ َكابٌ االْغشاب َأ تطاٛإ +ايتٛغاٌ ايؿضْغاٞ ٚاالعاباْٞ  ٚاالظبًٝاظٟ يف        1860

 ّ بؾهٌ عغهضٟ أٚ ربًَٛاعٞ أٚ دباصٟ.19ايقشضا٤ املػضب١ٝ َٓش ايكضٕ 

ٚاييت  1856ا ظبًٝظ١ٜ ع١ٓ  : إصغاّ املػضب ع٢ً تٛقٝع املعاٖز٠ ايتذاص١ٜ املػضب١ٝمػٛ  اقتقار١ٜ -

 تٓاطٍ مبكتناٖا ي ظبًٝظ عٔ عز٠ اَتٝاطات دباص١ٜ ٚقنا١ٝ٥ ٚٚمع  سزا يغٝاع١ االستهاص...

ايايت ْقا  عًا٢     1863: تٛقٝع املػضب ع٢ً اتؿاق١ٝ بٝهالص َاع ؾضْغاا عا١ٓ    مػٛ  ربًَٛاع١ٝ -

ٝار٠ املػضب١ٝ ٚقًقا  َزاخًٝا٘   تٛعٝع اعتؿار٠ ايضعاٜا املػاصب١ َٔ اسبُا١ٜ ايكٓق١ًٝ اييت َغ  بايغ

ازببا١ٝ٥ حبهِ إعؿا٤ اقُٝ  َٔ اشبنٛع يًكناا٤ املػضباٞ ٚ إعؿاا٥ِٗ ازبباا٥ٞ.+ اْعكاار َاؤمتض       

 ايشٟ أنز ع٢ً اَتٝاط اعتُضاص األداْيف يف إعطا٤ اسبُا١ٜ ايكٓق١ًٝ ٚسل املًه١ٝ 1880َزصٜز 

: دًيف َزصب  أٚصبٝ  يتزصٜيف ازبٝؿ املػضبٞ بأدٛص َناعؿ١. إفالسات عغهض١ٜ

+ اعتاار األعًش١ َٔ اشباصز + إْؾا٤ َعاٌَ  ْتاز األعًش١ ٚايشخا٠ بؿاؼ َٚاضانؿ  

 + خًل ْٛا٠ دٝؿ ٚ و ْماَٞ يتعٜٛ  قبا٥ٌ ايهٝؿ ٚازبٝؿ ايبداصٟ.

يف عٗز عٝزٟ ضبُز بأ عباز   : تؾذٝع طصاع١ ايكطٔ ٚايغهض إفالسات اقتقار١ٜ 

ايضأ ٚاعتاارٙ يآلالت اينضٚص١ٜ يتقٓٝعُٗا +  تؾذٝع ايؿالس  عت َزِٖ بايبازٚص 

ٚاقتٓا٤ آي١ دزٜز٠ يًشضخ َٔ بًذٝها + إْؾا٤ َقٓع يًاٛصم يف َٛناارٚص+ اعاتػالٍ    

 َٓذِ ايؿشِ+ إفالح ْكزٟ بغو ايع١ًُ يف أٚصبا يف عٗز اسبغٔ األٍٚ ملٓع تظٜٚضٖا...

: إفاالح ؽاؤٕٚ املضاعاٞ بإقايا١ نبااص أَٓاا٤ املضاعاٞ        السات إراص١ٜ ٚتعًُٝٝا١ إف

ع٢ً ٜز عٝزٟ ضبُز بٔ عبز ايضاإ + إفالح  1862ٚتعٜٛنِٗ بأَٓا٤ َأدٛصٜٔ ع١ٓ

ْماّ ايغًطات اق١ًٝ ٚازبٗاط املدظْاٞ بإرخااٍ تعازٜالت عًا٢ َٗااّ اياٛطصا٤. + إصعااٍ        

 َِ األٚصب١ٝ يف صباالت طبتًؿ١طاٛص األبعجات  الب١ٝ إىل اشباصز يالعتؿار٠ َٔ ت

تظاٜااز عاازر اقُااٝ  ،   :  عٛاَااٌ ساتٝاا١ راخًٝاا١  

َٚعاصمااا١ طعُاااا٤ ايكبا٥اااٌ ٚ ايظٚاٜاااا ٚ ايؿكٗاااا٤   

،ناَتٓااعِٗ عأ   ي فالسات اييت تنض مبقاسبِٗ 

زبٝؿ ازبزٜز، مما تغبيف دبٓٝز أبٓا٥ِٗ يف فؿٛف ا

 بع  ايجٛصات يف  اْزالع

 ...با ماؾ١ سزٚخ بع  ايهٛاصخ ايطبٝع١ٝ 

: ايناػٛ  االعاتعُاص١ٜ   عٛاٌَ َٛمٛع١ٝ خاصد١ٝ

قااارٜا ٚ َايٝااا  اياايت أمااعؿ  ايزٚياا١ املػضبٝاا١ اقت   

 يًُاازصب عٝاعااٝا ٚعغااهضٜا+ اياازٚص ايغااًيب   ٚ

 األداْيف + اعتاار أعًش١ ؾاعز٠ أٚ َتذاٚط٠ تكٓٝا
 

خالؾاتٗاا َاع ايكا٣ٛ ا َتٜايٝا١     عز٠ اتؿاقٝات يتغ١ٜٛ : عكزت ؾضْغا ع٢ً املغت٣ٛ اشباصدٞ -

ؿضْغاٞ  ( ٚاالتؿاام اياٛرٟ اي  1902املٓاؾغ١ خبقٛل املػضب، ناالتؿام ايؿضْغاٞ ا ٜطاايٞ ت  

( باْعكار َاؤمتض ازبظٜاض٠ اشبناضا٤    1905( ثِ تغ١ٜٛ األط١َ املػضب١ٝ األٚىلت1904ا ظبًٝظٟ ت

(+ االساتالٍ ايعغاهضٟ   1911بتٛقٝع اتؿاق١ٝ بضي  ت األط١َ املػضب١ٝ ايجا١ْٝ( ٚتغ١ٜٛ 1906ت

 (ـايضٜا يؾاُاٍ املاػاضب تٚاالستالٍ ا عباْٞ  1911ٚايضبا   1907ايؿضْغٞ يٛدز٠ ٚايبٝنا٤ 

 1911+ إْظاٍ اياكاٛات االعبا١ْٝ بايعضا٥ؿ ٚايكقض ايهبا  1907َٓش 

-  ٞ : َعاْا٠ املػضب يف عٗز املٛىل عبز ايعظٜظ َٔ االمطضاب ايغٝاعٞ يف  ٌ ع٢ً املغت٣ٛ ايزاخً

تعزر سضنات ايتُضر ٚايجٛصات ٚغبك بايشنض متضر أاز ايضٜغْٛٞ بايؾُاٍ ايػضباٞ ٚثاٛص٠   

ٞ ايظصْٖٛٞ  بٛ ااص٠  باملػضب ايؾضقٞ، إىل داْيف ؾؾٌ إفالس٘ ازببا٥ٞ ٚبايتايٞ عكٛ  ازبٝالي

ٚأَاّ ٖشٙ ايقعٛبات، مت عظٍ املٛىل عباز ايعظٜاظ ٚتعٜٛنا٘    ايبالر يف رٚا١َ االقرتاض َٔ أٚصبا...

 1912ثِ أصغِ املٛىل عبز اسبؿٝظ ع٢ً تٛقٝع عكز اسبُا١ٜ  1908بأخٝ٘ 

 

ا ؾضْغا املٓا ل ايٛاقعا١ با  ايضٜاـ    استً  خالل(: 1914 – 1912ت 1املضس١ً 

مشاال ٚاأل ًػ املتٛعط دٓٛبا ، ؾاْزيع  املكاَٚا١ بظعاَا١ أااز الٝبا١  اياشٟ      

 ، ؾاْغشيف عبٛ ازبٓٛب .1912ؽتٓت  6اْٗظّ يف َعضن١ عٝزٟ بٛعجُإ يف 

استٌ خاللا ازبٝؿ ايؿضْغاٞ األ ًاػ املتٛعاط،    (: 1920-1914: ت2املضس١ً 

ا١َٚ بظعا١َ َٛس٢ أاٛ ايظٜااْٞ اياشٟ ٖاظّ ايؿضْغاٝ  يف     ٚاْزيع  خاللا املك

 . 1921، إال أْ٘ اعتؾٗز أَاَِٗ ع١ٓ 1914َعضن١ الضٟ ع١ٓ 

ٛا باملكا١َٚ ايضٜؿ١ٝ (:1926-1921ت3املضس١ً  استٌ ا عبإ خاللا ايضٜـ، ؾافطزَ

 ٍ ٛا عضن١ ْأ ظَِٗ يفَ   .1926ثِ اعتغًِ يف 1921بظعا١َ اشبطابٞ ايشٟٖ 

استً  خًٗا بك١ٝ املٓا ل َٚٔ بٝٓٗا األ ًػ ايقػا (:1934-1931ت4املضس١ً 

ايشٟ عضف اْزالع املكا١َٚ بظعا١َ عغٛ بغالّ ايشٟ ٖظّ ايؿضْغٝ  يف َعضن١ 

 .يهٓ٘ عضعإ َا اعتغًِ بزٚصٙ 1933بٛغاؾض 

اطرٚاد١ٝ ايتٓمِٝ ا راصٟ يف عٗز اسبُاٜا١ بٛداٛر إراص٠ َػضبٝا١     إراصٜا:

 ا ٚإراص٠ اعتعُاص١ٜ بغًطات ٚاعع١.دضرت َٔ ناؾ١ عًطاتٗ

: َقااارص٠ املغااتعُض ألخقاايف األصامااٞ ايظصاعٝاا١ ٚتؿٜٛتٗااا     ؾالسٝااا

يًُعُضٜٔ يف إ اص االعتٝطإ ايظصاعٞ اشبال ٚايضمسٞ، مماا أثاض عاًبا    

 ع٢ً ٚاقع ايؿالح املػضبٞ ايشٟ اْتظع  ًَهٝت٘ ٚعا٢ْ َٔ ايؿكض...

ا ايؿٛعااؿا  : ايرتنٝااظ عًاا٢ االعااتػالٍ املٓذُااٞ ٚخقٛفاافاآاعٝا

ٚإغضام ايغٛم املػضب١ٝ باملٛار املقٓع١ ايؿضْغ١ٝ، مماا عااِٖ يف إؾاالؼ    

 اسبضؾٝ  ٚتزٖٛص أٚماعِٗ ايغٛعٝٛاقتقار١ٜ ٚاختؿا٤ بع  اسبضف...

االعتُار عًا٢ تقازٜض َاٛار خااّ ٚؾالسٝا١ َٓدؿنا١ ايكُٝا١         دباصٜا:

 ٚاعتاار َٛار َقٓع١ َضتؿع١ ايك١ُٝ، ؾتؿاقِ ايعذظ ايتذاصٟ...

: ايغاٝطض٠ ايضأمسايٝا١ يزبٓااى ايؿضْغا١ٝ عًا٢ املػاضب بتغاٌٗٝ        ايٝاَ

 ...ٚمتٌٜٛ إظباط املؾاصٜع ايهت٣ ٚإغضاق٘ بايزٜٕٛ

 

 االعتعُاصٟ االعتػالٍاْعهاعات ٚ َماٖض ضاسٌ االستالٍ ايعغهضٟ يًبالر َ  ضٚف ؾضض اسبُا١ٜ تايغٝام ايتاصؽبٞ(

ْماّ 

 اسبُا١ٜ

باملػضب 

 االعتػالٍٚ

 االعتعُاصٟ

 ١ٝ ضٚف ٚعٛاٌَ ْؾأ٠ اسبضن١ ايٛ ٓ
 ايرتاب١ٝ ايٛسز٠َضاسٌ اعتهُاٍ  تطٛصات اسبضن١ ايٛ ١ٝٓ 

ْناٍ املػضب 

َٔ أدٌ 

االعتكالٍ 

ٚاعتهُاٍ 

ايٛسز٠ 

 ايرتاب١ٝ

: إفزاص عاًطات اسبُاٜا١ يًمٗاا ايتباضٟ     عٛاٌَ عٝاع١ٝ -

1930 

:ؾؾاٌ املكاَٚا١ املغاًش١ يف ايتقازٟ      عٛاٌَ عغاهض١ٜ  -

األخاض بؿعاٌ عٛاَاٌ     يالستالٍ ٚاعتغالّ املكاَٚ  ايٛاسز تًٛ

 سات١ٝ َٚٛمٛع١ٝ.

: تعازر االْعهاعاات ايغاًب١ٝ    عٛاٌَ عٛعٝٛاقتقار١ٜ -

يالعاتػالٍ االعااتعُاصٟ ٚ تؿاقُٗااا أنجااض تظآَااا َااع األطَاا١  

 االقتقار١ٜ ايعامل١ٝ.

: ٚداٛر غببا١ َجكؿا١ تٛيا  تاأ ا ايٓنااٍ       عٛاٌَ ثكاؾ١ٝ -

 .١ايغٝاعٞ يًُػاصب١ َٔ راخٌ األسظاب ايغٝاع١ٝ مز اسبُاٜ

 

: ايرتنٝاظ عًا٢ املطايايف ا فاالس١ٝ ايغٛعٝٛاقتقاار١ٜ ٚا راصٜا١ يف املٓطكات  اشبًٝؿٝا١         يف ايجالثٝٓات

 ٚغاٖا ٝاع١ٝ ٚعٔ  ضٜل ايقشـ ٚا التٚايغًطا١ْٝ يف إ اص ْماّ اسبُا١ٜ، َٔ راخٌ األسظاب ايغ

بؿعٌ عز٠ عٛاٌَ َٔ بٝٓٗا: اْازالع   1944ٜٓاٜض  11: االْتكاٍ إىل املطايب١ باالعتكالٍ بتاصٜذ يف األصبعٝٓات

اياشٟ أقاض سال     1941+ فزٚص املٝجاام األ ًآيت   1940ٚاالستالٍ األملاْٞ زبٌ األصامٞ ايؿضْغ١ٝ ع١ٓ  IIح ع 

 ...1943+ يكا٤ آْؿا 1942ٛاسٌ املػضب١ٝ ايؾعٛب يف تكضٜض َقاٖا+ إْظاٍ ايكٛات األَضٜه١ٝ بايغ

عُاٌ ايؿازا٥ٞ   ٚعٛر٠ اي 1953: ايتدًٞ ع٢ً ايٓناٍ ايغٝاعٞ بعز ْؿٞ ضبُز اشباَػ ع١ٓ يف اشبُغٝٓات

، مما عذٌ بإيػا٤ اسبُا١ٜ ايؿضْغ١ٝ مبٛدايف  1955ٚايهؿاح املغً  إثض اْزالع ثٛص٠ املًو ٚايؾعيف يف غؾ  

 أبضٌٜ. 7ثِ إيػا٤ اسبُا١ٜ االعبا١ْٝ يف ايؾُاٍ مبٛديف اتؿاق١ٝ َزصٜز يف  1956َاصؼ 2اتؿاق١ٝ 

ٚاشبًٝؿ١ٝ بايؾُاٍ: 1956    اعرتداع املٓطكت  ايغًطا١ْٝ 

: اعاارتداع املٓطكاا١ ايزٚيٝاا١ بطٓذاا١ إثااض اْعكااار  1957

 َؤمتض رٚيٞ.

 اعرتداع َٓطك١  ضؾا١ٜ مبٛديف اتؿاق١ٝ عٝٓرتا :1958

: اعرتداع عٝزٟ إؾو بعاز عاضض ايكنا١ٝ عًا٢     1969

 أْماص ايًذ١ٓ األمم١ٝ يتقؿ١ٝ االعتعُاص.

ِ املغا٠ اشبنضا٤.اعرت:1975 مٝ ١ اسبُضا٤ بعز ٓت  داع ايغاٝق

 : اعرتداع إقًِٝ ٚارٟ ايشٖيف.1979

 

http://webcours.blogspot.com/2008/07/blog-post_2449.html
http://webcours.blogspot.com/2008/07/blog-post_2449.html
http://webcours.blogspot.com/2008/07/blog-post_2449.html
http://webcours.blogspot.com/2008/07/blog-post_2449.html
http://webcours.blogspot.com/2008/07/blog-post_2449.html
http://webcours.blogspot.com/2008/07/blog-post_2449.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َؿّٗٛ 

 ايت١ُٝٓ

١أْٛاع َٚؿّٗٛ ايتُٓٝ  

: َؿٗاّٛ ؽااٌَ ٜازٍ عًا٢ ايتطاٛص اياشٟ ٜطاضأ عًا٢ طبتًاـ املٝاارٜٔ ايغٛعٝٛاقتقاار١ٜ ٚ ايجكاؾٝا١             ايت١ُٝٓ

 ٚايغٝاع١ٝ...يف بًز َا.  

ايتطٛص ايشٟ ٜطضأ ع٢ً إْتاز طبتًـ ايكطاعات االقتقار١ٜ مبا ٜنأُ ايضؾاع َأ ايٓااتر     : ايت١ُٝٓ االقتقار١ٜ

ايزاخًٞ ا مجايٞ، أٟ ايظٜار٠  ايه١ُٝ يف ٖشا  ايٓاتر...تكاؼ مبعزٍ ايزخٌ ايؿضرٟ أٚ ايٓاتر اياٛ و ا مجاايٞ،   

 ٚتكغِ رٍٚ ايعامل إىل: رٍٚ غ١ٝٓ، رٍٚ ْا١َٝ تَتٛعط١ ايػ٢ٓ ( ثِ رٍٚ ؾكا٠.

: ت١ُٝٓ تغع٢ يتشغ  ْٛع١ٝ سٝا٠ ا ْغإ، ٚ دبُع ب  أبعار طبتًؿ١ اقتقار١ٜ، ادتُاع١ٝ يت١ُٝٓ ايبؾض١ٜا

تكاؼ باعتُاار َؤؽاض ايتُٓٝا١ ايبؾاض١ٜ، ٚتكغاِ رٍٚ ايعاامل ٚؾكا٘ إىل رٍٚ ايؾاُاٍ املتكزَا١ ٚرٍٚ          ، ٚثكاؾ١ٝ

 ازبٓٛب األقٌ تطٛصا.

ايب٦ٝٞ ٚتكّٛ ع٢ً أعاؼ اعتػالٍ َعكًأ يًُاٛاصر ايطبٝعٝا١     : ايت١ُٝٓ اييت تغتشنض ايبعزايت١ُٝٓ املغتزا١َ

 بؾهٌ ًٜيب سادٝات األدٝاٍ ايضا١ٖٓ رٕٚ املغاؼ حبادٝات األدٝاٍ ايكار١َ.

 املكاصبات تاملزاخٌ ( املعتُز٠ يف  ايت١ُٝٓ

َؤؽضات اقتقار١ٜ يكٝااؼ َغات٣ٛ ايتُٓٝا١ االقتقاار١ٜ يف رٍٚ ايعاامل، ٚ ٜتعًال األَاض بايٓااتر          3ز : تعتُاملكاصب١ االقتقار١ٜ

 ايزاخًٞ ا مجايٞ + َعزٍ ايزخٌ ايؿضرٟ + ْٛع ٚب١ٝٓ االقتقار.

ازبٓغ  +  َؤؽضات يتشزٜز َغت٣ٛ ايت١ُٝٓ ٚ ٖٞ: َؤؽضا ايؿكض ايبؾضٟ +  األ١َٝ + املغاٚا٠ ب  4: دبُع ب  املكاصب١ االدتُاع١ٝ

 ايتأ ا ايطيب

: تغتعٌُ عز٠ َؤؽضات يف قٝاؼ ايت١ُٝٓ َجٌ: ْغب١ ايٛالرات ٚايٛؾٝات + أَز اسبٝا٠ + اشبقاٛب١ + االْتكااٍ   املكاصب١ ايزيفػضاؾ١ٝ

 ...ايزيفٛغضايف

َؤؽاض ايتُٓٝا١    َؤؽضات: ادتُاع١ٝ إ اقتقار١ٜ إ ثكاؾ١ٝ يف َؤؽض تضنٝيب ٚاساز ٖاٛ:   3: متظز ب  املكاصب١ ايغٛعٝٛ اقتقار١ٜ

 .I.D.Hايبؾض١ٜ 

 .ايت١ُٝٓ املغتزا١َ ايكا١ُ٥ ع٢ً َضاعا٠ ايبعز ايب٦ٝٞ يف طبططات ايت١ُٝٓ: أٟ املكاصب١ ايب١ٝ٦ٝ

 

 س. َقطؿ٢ ؽًيبَؾهٌ املا٤ ٚ اٖض٠ ايتقشض          -إعزار ايرتاب ايٛ و   - دػضاؾٝا َؿّٗٛ ايت١ُٝٓ 

عزار إ

ايرتاب 

 ايٛ و

 املؿّٗٛ

عٝاع١ اعتُزٖا املػضب 

َٔ أدٌ تٓمِٝ ٚذبغ  

 بٗااازفداااٛر٠ ا ااااٍ  

ساااز٠ ايتدؿٝاااـ َااأ  

ايتبآٜاااااات ا ايٝااااا١ 

ذبكٝل ت١ُٝٓ َٓزصب١ ٚ

 ع٢ً أعااؼ َٚغتزا١َ. 

اسااارتاّ اشبقٛفاااٝات  

ا اي١ٝ ٚايتعاَاٌ َعٗاا   

ٚؾاال َٓٗاااز َتبااأٜ يف 

إ اص بٓا٤ ٚسز٠ رٜٓا١َٝ 

 .ذبرتّ ايتٓٛع

 االختٝاصات ٚايتٛدٗات ايهت٣ يغٝاع١ إعزار ايرتاب ايٛ و ٚرٚصٖا يف ت١ُٝٓ ا اٍ

: ضبٛ األ١َٝ ٚ ضباصب١ تؾػٌٝ األ ؿاٍ + تعُِٝ ايتعًِٝ ٚ إفالح َٓاٖذ٘ ٚ َال٤َت٘ َاع اشبقٛفا١ٝ ازبٜٗٛا١ +    تأٌٖٝ املٛاصر ايبؾض١ٜ

تطٜٛض َٗاص٠ ايؿالس  ٚ اسبضؾٝ   ايؾباب + تطٜٛض ايبشح ايعًُٞ يف صباٍ ايت١ُٝٓ ٚ إعزار ايرتاب اياٛ و + ذبكٝال تٛطٜاع دػاضايف     

 ايتهٜٛٔ. َتهاؾ٧ ملؤعغات ايتعًِٝ ايعايٞ ٚ َعاٖز

: تضؽٝز تزبا املٛاصر املا١ٝ٥ ٚ اا١ٜ ايٓطام ايػابٟٛ + إرَاز ايرتب١ٝ ايب١ٝ٦ٝ ٚ تضعٝذ صٚح تزبا املٛاصر ايطبٝع١ٝ ٚاقاؾم١ ع٢ً ايرتاخ

 املغؤٚي١ٝ املٛا ١ٓ + ْٗر َكاصب١ َٓزصب١ يقٝا١ْ ايرتاخ إىل داْيف االٖتُاّ بايرتاخ ايكضٟٚ ٚ فٝا١ْ ٚ تٛثٝل ايرتاخ ايٛ و

 + تٛؾا ا  اص ايكاْْٛٞ يًت١ُٝٓ ايضٜؿ١ٝ + ربؿٝـ ايتبأٜ َع املزٕ. األصٜاف: ْٗر عٝاع١ اقتقار١ٜ عا١َ يت١ُٝٓ ت١ُٝٓ ايعامل ايكضٟٚ

: َعازب١ ايتبآٜات اسبنض١ٜ بت١ُٝٓ األعاؼ االقتقارٟ يًُزٕ ٚ اعتُار ايتُٓٝا١ االدتُاعٝا١ ناأرا٠ ٚ نٗازف     ايغٝاع١ اسبنض١ٜ

 ٚ ضباصب١ ايغهٔ غا ايال٥ل بطضٜك١ مشٛي١ٝ + تٛدٝ٘ ايتدطٝط اسبنضٟ شبز١َ أٖزاف عٝاع١ املز١ٜٓ. يًت١ُٝٓ اسبنض١ٜ

: ذبغ  ضبٝط االعتجُاص ٚ ذبزٜح بٓٝاتا٘ االقتقاار١ٜ + ايبشاح عأ َضتهاظات دزٜاز٠ يًتُٓٝا١ ايكضٜٚا١         تأٌٖٝ االقتقار ايٛ و

 قٓاع١ ايٛ ١ٝٓ ٚ إعار٠ اْتؾاصٖا.بتٜٓٛع األْؾط١ االقتقار١ٜ، ٚيف ا اٍ اسبنضٟ بتأٌٖٝ اي

 املزٕ + إػبار سًٍٛ يًب١ٝٓ ايعكاص١ٜ املعكز٠ اييت تعٝل ايت١ُٝٓ يف ايعامل ايكضٟٚ.ايتشهِ يف ايغٛم ايعكاص١ٜ ب: سٌ إؽهاي١ٝ ايعكاص

 املبار٨ ايعا١َ يغٝاع١ إعزار ايرتاب ايٛ و

 ِٝخالٍ اعتهُاٍ ايٛسز٠ ايرتابٝا١ + تاأَ  ايتاٛاطٕ    ايٛسز٠ ايرتاب١ٝ تزع َٔ :

٢ َغت٣ٛ تٛطٜع املٛاصر ايع١َُٝٛ... يتشكٝل اْازَاز ا ااٍ املػضباٞ    ب  ا االت عً

 .تك١ٜٛ ايتنأَ ايٛ و ب  ا االتٚ

 ايت١ُٝٓ االقتقار١ٜ ٚ االدتُاع١ٝ  ٕ يف املٝاارٜٔ   : عت صفز سادٝاات ايغاها

+ إعطااا٤ األٚيٜٛاا١ يف تٛطٜااع املااٛاصر ايعَُٛٝاا١ يًؾااضا٥      اقتقااار١ٜ  ايغٛعااٝٛ

 بٗزف تعُِٝ ايت١ُٝٓ.ل املعٛط٠... االدتُاع١ٝ ايؿكا٠ ٚ تأٌٖٝ املٓا 

دعٌ اقاؾم١ ع٢ً املٛاصر ايطبٝع١ٝ َعٝااصا أعاعاٝا يف    اقاؾم١ ع٢ً ايب١٦ٝ :

زف اسبااز َاأ اقاؾماا١ عًاا٢ ايب٦ٝاا١ بٗاامبغااؤٚي١ٝ سغاااؼ ا ايتُٓٝاا١ + تُٓٝاا١ 

 االختالالت ايطبٝع١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ...   

 اط يف ذبزٜاز ٚ إظبا  ٚإؽضانِٗ  عت اعتؾاصتِٗ: إؽضاى ايغهإ يف ايتغٝا

تطبٝل ٚ تعُِٝ عٝاع١ التضنظ املقاحل ا راص١ٜ املؾاصٜع اييت تِٗ َغتكبًِٗ بػ١ٝ 

 ....ايغهإ يف تزبا ايؾإٔ اقًٞ  تعظٜظ رٚصٚ

 

َؾهٌ 

املا٤ 

ٚ اٖض٠ 

 ايتقشض 

 َماٖض ٚعٛاٌَ َؾهٌ املا٤

تؿاٚت اعتؿار٠ بًزإ ايعامل ايعضبٞ َٔ ايتٛطٜاع ازبػاضايف   

 ضٚؾٗاا املٓاخٝا١ ، حبٝاح    ٚيًُا٤ سغيف اتغاع َغااستٗا،  

 تطضح أط١َ املا٤ بؾز٠ يف املٓاا ل ازباؾا١ ٚ ايؾاب٘ ازباؾا١    

ٔ  ايايت تعاز  ، اييت تٓتُٞ لا دٌ ايازٍٚ ايعضبٝا١   املٓاا ل   َا

األنجض ؾكضا يًُا٤ يف ايعاامل تَتٛعاط ْقاٝيف ايؿاضر َأ      

500m3   ٚ1000m3 ب  املٝاٙ
( ٜٚتٛقع إٔ ٜآدؿ  ٖاشا   

املتٛعااط، ٚ ٜااضتبط َؾااهٌ املااا٤ يف املٓطكاا١ ايعضبٝاا١   

 باألبعار ايزيفػضاؾ١ٝ ٚ االقتقار١ٜ ٚاالعرتاتٝذ١ٝ.

 ا ٗٛرات املبشٚي١ ملٛاد١ٗ َؾهٌ املا٤ 

 بٓا٤ ايغزٚر + ايتٓكٝايف عأ املٝااٙ    تزابا تك١ٝٓ :

١ٝ + تٓك١ٝ املٝاٙ املغتع١ًُ ٚإعار٠ تٛ ٝؿٗاا  ازبٛؾ

 + ذب١ًٝ َٝاٙ ايبشض...

 ايتٛع١ٝ بأ١ُٖٝ املاا٤ ٚماضٚص٠   تزابا ادتُاع١ٝ :

تضؽٝز اعتعُاي٘ عت بع  ايٛفالت االؽاٗاص١ٜ +  

 ايتاَر ا عال١َٝ

 تاٛؾا ا  ااص ايكااْْٛٞ سبُاٜا١      :.تزابا قا١ْْٝٛ

اقاؾم١ عًٝٗاا   املٛاصر املا١ٝ٥ ٚتكٓ  اعتعُالا يف

 َٔ أدٌ األدٝاٍ ايكار١َ...

ضَماٖض ٚعٛاٌَ ايتقش  

ايتقاااشض ٖاااٛ تااازٖٛص إْتادٝااا١   

األصامٞ ، ٖٚاٛ َاضتبط باايتػاات    

املٓاخٝااا١ ، ٚتااازخٌ ا ْغاااإ يف  

املٓااا ل ازباؾاا١ ٚ ايؾااب٘ ازباؾاا١   

ؽب٘ ايض ب١ يف املٓاا ل املزاصٜا١،   ٚ

ْناااٛب املٝااااٙ،  : َٙمااااٖضَٚااأ 

ايرتَااٌ، ا قشاااٍ املٓاااخٞ، متًاا    

 خقٛبتٗا... ايرتب١ ٚتضادع

 

  ايتقشضا ٗٛرات املبشٚي١ ملٛاد١ٗ َؾهٌ 

 ايتؾذا إ بٓا٤ املقزات إ اسبضخ ملغاٜض ملٓشٓٝات ايؾات١ٜٛ  ايتزابا ايتك١ٝٓ :

 إ ْماّ ايزٚص٠ ايظصاع١ٝ .

 تضؽٝز اعتػالٍ املضاعٞ ٚ األصامٞ ايظصاعٝا١ إ تُٓٝا١   ايتزابا االقتقار١ٜ :

 اقتقار ضبًٞ يف ايب١٦ٝ ازباؾ١ إ ٚمع اعرتاتٝذ١ٝ ٚ ١ٝٓ قاصب١ ايتقشض .

 االٖتُاّ بايتعًِٝ باملٓا ل ازباؾا١ ٚضباصبا١ ايؿكاض إ    ايتزابا االدتُاع١ٝ :

 تٛع١ٝ ايغهإ خبطٛص٠ ايتقشض إ َهاؾش١ األ١َٝ ٚ ازبٌٗ .

 تٛسٝز دٗٛر ايزٍٚ ايعضب١ٝ قاصبا١ ايتقاشض إ إْؾاا٤ َضناظ     تزابا أخض٣ :

قاصبا١  عضبٞ يزصاع١ املٓا ل ازباؾ١ ٚاألصامٞ ايكاس١ً إ تبو عٝاعا١ َٛساز٠   

  اٖض٠ ايتقشض

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا اٍ 

املػضبٞ 

املٛاصر 

ايطبٝع١ٝ 

 ٚايبؾض١ٜ

 ٚمع١ٝ املٛاصر ايطبٝع١ٝ ٚأعايٝيف تزباٖا با اٍ املػضبٞ

m: تضادع االستٝا ٞ ايؿاضرٟ َأ   املا٤ -
3

 2500 

m(إىل 1980ت
3

َٛادٗااا١ (+ 2000ؾكاااط ت  1000 

عاااز٠ أخطااااص: ايتًاااٛخ + ازبؿااااف+ ايتباااشٜض 

 ٚاالعتػالٍ..

ٚتعضماٗا  ايرتب١ اشبقب١ : معـ ْغب١ ايرتب١ -

ايتعضٜاا١ ٚاالظبااضاف  دااضا٤تاازٖٛص باعااتُضاص يً

 ...املؿض  االعتػالٍٚايتًٛخ ٚطٜار٠ املًٛس١ ٚ

: تعاْٞ عاز٠ َؾاانٌ نازبؿااف +     ايػاب١ -

ايضعٞ ازبا٥ض + االدتجاخ + اسبضا٥ل اييت تكناٞ  

ٖهتااص َأ ايػاباات ايايت      2900عٜٓٛا عًا٢ 

 ٖهتاص عٜٓٛا... 31000ترتادع مبعزٍ 

العاتٓظاف داضا٤:   تعضما٘ ي  ايجضٚات ايبشضٜا١:  -

يضاسا١  االعتػالٍ املؿاض  + عازّ اسارتاّ ؾارت٠ ا    

حبضٜاا١ عااز٠ أفاآاف  ايبٝٛيٛدٝاا١ + اْكااضاض  

 ناألخطبٛ ٚتضادع نُٝات أفٓاف أخض٣ 

: معـ ا َهاْاات ايطاقٝا١   ايطاق١ ٚاملعارٕ -

+ ضباٚياا١ مااُإ َااٛاصر ٚايًذاا٤ٛ إىل االعااتاار

تضادع بز١ًٜ +  اصتؿاع تهًؿ١ ا ْتاز  ٚ اق١ٝ 

اْٗٝاص األععاص + معـ  دضا٤ايقارصات  ٌَزا خٝ

 .ًٞغٝاب ايتقٓٝع اق ايكزص٠ ايتٓاؾغ١ٝ يف

 

 ٚمع١ٝ املٛاصر ايبؾض١ٜ ٚأعايٝيف تُٓٝتٗا با اٍ املػضبٞ

سٝح اْتكٌ صبُاٛع  : منٛ ريفػضايف عضٜع ايٛمع ايزيفػضايف

ًَٝإٛ   30( إىل ساٛايٞ  1971ّ ٕ ت  15،5عهإ املػضب َأ  

باْتكالااا َاأ  ْغااب١ ايٓؾااٝط  َااٛاطا٠ َااع  اصتؿاااع(2004ت

يف ايُٓٛ ايزيفػضايف  ٚتا٠ % + تضادع 64إىل سٛايٞ  49.3%

ٌ  ايغآٛات األخاا٠   ٌ  يف  ا ٛ  املؾاان اقتقاار١ٜ...   ايغٛعاٝ

 االدتُاع١ٝايكطاعات  ٖٚشا ايٛمع ٜطضح عز٠ ذبزٜات ع٢ً

+ ػش١ٜاألعاع١ٝ : ايتؾػٌٝ ، ايتعًِٝ ، ايقش١ ، ايغهٔ ، ايت

ٚبايتايٞ املعاْا٠ َٔ اصتؿااع ْغاب١   اصتؿاع ْغب١ إعاي١ ايقػاص، 

% عا١ٓ  43إىل  1960% عا١ٓ  87األ١َٝ صغِ تضادع ْغابتٗا َأ   

ؾإْٗا َا تظاٍ َضتؿعا١ ٚخافا١ يف فاؿٛف ايٓغاا٤ سٝاح       2005

 ايقااؿٝ  رٚص% يًضداااٍ + اْتؾاااص  31% َكابااٌ 55تتذاااٚط 

 ١ باملػضب.١ٝ ايبؾضٜايتُٓٚايؿكض، مما ٜؤثض عًبا ع٢ً 

يًغهإ، سٝح  ازبػضايف ايتٛطٜع  تبأٜ: ايتٛطٜع ايغهاْٞ

يف ازبٓٛب  تضتؿع ايهجاؾ١ ايغها١ْٝ يف ايؾُاٍ ٚتٓدؿ 

ٚايؾضم، نُاا تضتؿاع يف اسبٛاماض ٚتآدؿ  يف ايكاض٣ يف      

ٜطضح ايعزٜز َٔ ايتشازٜات   ممانجاؾ١ الذض٠ ايكض١ٜٚ،   ٌ

ت ناصتؿاااع اينااػط عًاا٢ عااٛم ايؾااػٌ يف املٓااا ل سا     

ايهجاؾ١ املضتؿع١ + تنادِ املازٕ ٚتظاٜاز َؾاانٌ ايتًاٛخ،      

َٔ َؾهٌ ايغاهٔ ٚاْتؾااص أسٝاا٤     َٚعاْاتٗا ، األ١َٝضايؿك

 ايقااؿٝ  ٚخافاا١ عًاا٢ ايٛادٗاا١ األ ًٓطٝاا١ بغاابيف الذااض٠ 

 ايكض١ٜٚ ٚغال٤ ايعكاص.

 س. َقطؿ٢ ؽًيبأط١َ املز١ٜٓ ٚايضٜـ       -دػضاؾٝا: ا اٍ املػضبٞ 

أط١َ 

املز١ٜٓ 

ٚايضٜـ: 

ايت١٦ٝٗ 

اسبنض١ٜ 

 ٚايضٜؿ١ٝ

 َماٖض أط١َ املزٕ ٚاألصٜاف ٚايعٛاٌَ املؿغض٠ لا

ايتظاٜاز ايطبٝعاٞ +الذاض٠ ايكضٜٚا١ + تٛعاٝع صقعا١        :أعباب ايتُزٜٔ ايغاضٜع يف املػاضب  

  ٞ ذباٍٛ بعا  املضاناظ ايكضٜٚا١ إىل َازٕ       + ا االت اسبنض١ٜ بؿعٌ ايناػط ايغاهاْ

 ايٝا ٚب٦ٝٝا ٚاقتقارٜا ٚادتُاعٝا...... مما ٜتغبيف يف اْعهاعات ٚخ١ُٝ صبدزٜز٠

ملؤعغات اقتقار١ٜ نابا٠ ضبضنا١ يالقتقاار +    اؾتكاصٖا اقتقارٜا  َماٖض أط١َ املز١ٜٓ

تندِ االقتقار غا املٗٝهٌ بؿعاٌ ايبطايا١ + تظاٜاز ساز٠ املنااصب١ ايعكاصٜا١ ٚ ماعـ        

ٕ    َضرٚر االقتقار اسبنضٟ + ضبزٚر١ٜ ايز + َعاْاا٠ املازٕ   خٌ ايؿاضرٟ ياز٣ َعماِ ايغاها

 ايغهٔ ٚاْتؾاص ايغهٔ غا ايال٥ل أط١َادتُاعٝا َٔ ق١ً ؾضل ايؾػٌ ٚاْتؾاص ايبطاي١ ٚ

عزّ نؿاٜا١  ٠ ايؿكض اسبنضٟ ٚاْتؾاص َماٖض ا ققا٤ االدتُاعٞ+ املعاْا٠ َٔ اتغاع را٥ضٚ

َُٛٝا١ نا ْااص٠   ايعايتذٗٝظات ايع١َُٝٛ نايطضم ٚؽبه١ اياتطٗا ٚماعـ اشبازَات    

ٚق١ً املضاؾل ايع١َُٝٛ ناملغتؾؿٝات ٚاملؤعغاات ايتعًُٝٝا١ ٚاملالعايف...+     ٚاملا٤ ايؾضٚب،

 ٚعزّ نؿا١ٜ أعطٛي٘ + خطض ايتًٛخ ايب٦ٝٞ... تؿاقِ أط١َ ايٓكٌ اسبنضٟ

  اسبنض١ٜ ٚايضٜؿ١ٝ ط١َاأل ١أؽهاٍ ايتزخٌ ملعازب

+قاإْٛ ايت٦ٝٗا١   1952اياتعُا  إفازاص قاإْٛ   َأ خاالٍ تازابا قاْْٛٝا١ ت     اعتُار طبططات ايت١٦ٝٗ اسبنض١ٜ ملعازب١ املؾانٌ املضتبطا١ باايتعُا   يف املزٕ:-

إْؾا٤ املعٗز اياٛ و يًت٦ٝٗا١ ٚإعازار ايارتاب اياٛ و+      (+ تزابا َؤعغات١ٝ ت 2005 +اْطالم َؾضٚع إعزار َز١ْٚ دزٜز٠ يًتعُا يف أنتٛبض1992ايعُضا١ْٝ 

  يف صبُٛعا١ ايت٦ٝٗا١   ١ ايغاهٔ غاا ايال٥ال ايايت َأرصبا     املؿتؾٝات ازب١ٜٛٗ  عزار ايرتاب اياٛ و ٚايب٦ٝا١ + ايٛنايا١ ايٛ ٓٝا١ قاصبا      ٚاسبنض١ٜ  تايٛناال

 .(ايتقاَِٝ املزٜض١ٜ يًت١٦ٝٗ اسبنض١ٜ + تقاَِٝ ايتٓطٝل + تقاَِٝ ايت١٦ٝٗن إفزاص عز٠ ٚثا٥ل َٛد١ٗ يًت١٦ٝٗ اسبنض١ٜ(.+ تزابا تك١ٝٓ تٚايعُضإ

االعتجُاصات اشبافا١ +تؾاذٝع خًال َكااٚالت فاػض٣ َٚتٛعاط١ +رعاِ        ايتؾذٝع ع٢ً إْؾا٤ أْؾط١ اقتقار١ٜ َزص٠ يًزخٌ ٚ َٛؾض٠ يؿضل ايؾػٌ ٚتؾذٝع  -

   ٟ +إ االم املباارص٠ ايٛ ٓٝا١ يًتُٓٝا١ ايبؾاض١ٜ +اْطاالم        إْؾا٤ َكاٚالت ايؾباب ساًَٞ ايؾٗارات ٚ تؾذٝع إْؾا٤ تعاْٚٝات ا ْتاز+ تٓؾاٝط االقتقاار اسبناض

ً     ( ٚؾت  أٚصاـ ع١َُٝٛ يتٛؾا ايتذٗٝظات 2004بضْاَر َزٕ بال فؿٝ  ت ؾاضنات األدٓبٝا١ يف إ ااص    ٚإعار٠ تأٌٖٝ املازٕ ٚتؿٜٛا  بعا  اشبازَات ايعَُٛٝا١ ي

املزٕ ايهت٣.ت املرتٚ إ ايرتَٛاٟ...( ٚتؿٜٛ  قطاع ايتطٗا يًؾضنات األدٓب١ٝ خاف١ باملزٕ ايهات٣  بايتزبا املؿٛض ٚ ايتؿها يف إسزاخ ٚعا٥ٌ ْكٌ دزٜز٠ 

 اسبناص١ٜ ل بع  املغاسات اشبنضا٤... ٚايؾضٚع يف تضَِٝ املعامل األثض١ٜ باملزٕ ايعتٝك١ سؿا ا ع٢ً ٖٜٛتٗا َجٌ ايزاص ايبٝنا٤، ايضبا  ،  ٓذ١... + خً

 

بٓاا٤ ايغازٚر+    ا٤ +:  تأعاٝػ ا ًاػ األعًا٢ يًُاا٤ ٚاملٓااخ + قاإْٛ املا       املا٤

املٝاٙ املغتع١ًُ + ذب١ًٝ ٚإعار٠ تٛ ٝـ ايتٓكٝيف عٔ املٝاٙ ازبٛؾ١ٝ + تٓك١ٝ 

 ...ص١ٜ َٝاٙ ايبشض + ايتٛع١ٝ بأ١ُٖٝ املا٤ ٚتضؽٝز اعتعُاي٘ عت ٚفالت اؽٗا

(   ٚبٓاا٤  2001: ٚمع املدطط ايٛ و قاصب١ ايتقشض ٚاا١ٜ ايرتب١ تايرتب١

ٌ َٔ ايتعض١ٜ ٚاالظبضاف+ ايتؾاذا يتجبٝا  ايرتبا١    اسبٛادظ ٚاملزصدات يًتكًٝ

شٚص + تكزِٜ إصؽارات تك١ٝٓ يًؿالسا  يًُشاؾما١ عًا٢ ايرتبا١ َٚٓاع      ازبب

 تزٖٛصٖا...

ٟ  إفزاص قٛاْ  سبُاٜا١  : ايػاب١ + تأعاٝػ املٓزٚبٝا١ ايغاا١َٝ     املًاو ايػاابٛ

يتؾاذا + تؾاذٝع   ا عات دبزٜاز ايػابا١    +يًُٝاٙ ٚايػابات ٚضباصب١ ايتقشض

ٟ   + تعظٜااظبشااح ايعًُااٞ سٛلااا  اي ايتٛعٝاا١  +آيٝاا١ َضاقباا١ ا اااٍ ايػااابٛ

 بٝعٝا١  عت ا عالّ + إْؾا٤ ضبُٝات ٚايتشغٝػ بأ١ُٖٝ ايػاب١ ٚااٜتٗا 

 +َٓع ايضعٞ ازبا٥ض ..     

إفزاص  ٗا تٓمِٝ ايقٝز ايبشضٟ باملٝااٙ املػضبٝا١ + ٚماع     :ايجضٚات ايبشض١ٜ

عا١ بعا  اتؿاقٝاات ايقاٝز     + َضاد 2001طبطط يتٓمِٝ ايقاٝز ايبشاضٟ   

+ 1989اعتُار ؾارت٠ ايضاسا١ ايبٝٛيٛدٝا١ عا١ٓ     +  ايبشضٟ َع ايزٍٚ األدٓب١ٝ 

تٛعٝا١  ٚ َضاقب١ سذِ ٚن١ُٝ األْٛاع املقاطار٠ + اعتُاار ْمااّ اسبقاك    

    ...                         ٘ثضٚات١ اقاؾم١ ع٢ً ايعاًَ  يف قطاع ايقٝز ايبشض بأُٖٝ

ٚايؾُغا١ٝ  ايطاق١ ايضؼب١ٝ نٖتُاّ بايطاقات املتذزر٠  اال: ايطاق١ ٚاملعارٕ

+ رصاعا١ اعاتدالل ايطاقا١ َأ ايقادٛص ايٓؿطٝا١+ ايتٛعٝا١        ١ٚايهٗضَٚا٥ٝ

 ...بأ١ُٖٝ االقتقار يف اعتٗالى ايطاق١ 

 ًتُٓٝاا١ار املبااارص٠ ايٛ ٓٝاا١ ياعتُاا -

تكااّٛ ٚ  2005َاااٟ 18 َٓااش ايبؾااض١ٜ

تقازٟ يًعذاظ   ايع٢ً عز٠ ضباٚص ن

 ايااشٟ تعضؾاا٘ األسٝااا٤  االدتُاااعٞ

اسبنااااض١ٜ ايؿكااااا٠ ٚازبُاعااااات  

 + االعاتذاب١  ايكض١ٜٚ األؽز خقافا١ 

 يًشادٝات ايناضٚص١ٜ يزؽادال يف  

ٚمااع١ٝ فااعب١ أٚ يااشٟٚ اسبادااات    

تؾاذٝع األْؾاط١ املٓتذاا١   +  اشبافا١ 

 .يًزخٌ ايكاص ٚ املزص٠ يؿضل ايؾػٌ

ضباصباا١ ايؿكااض  عاأ  ضٜاال تغااٌٗٝ  -

ىل ايتذٗٝااااظات األعاعاااا١ٝ ايٛيااااٛز إ

ناملا٤ ٚايهٗضبا٤ ٚايطاضم + تكٜٛا١   

ايضأمساٍ ايبؾضٟ يف صبااالت ايقاش١   

ٚايتعًِٝ ٚايتهٜٛٔ + خًل األْؾط١ 

 ٌ ٚايكااضٚض ايقااػض٣   املاازص٠ يًاازخ

خًاال َؾاااصٜع   +ٚخًاال ايتعاْٚٝااات  

 +إسزاخ األقطاب ايقٓاع١ٝ + إمنا١ٝ٥

 + تعُِٝ ايتُزصؼ ٚايتػط١ٝ ايقش١ٝ

 ...ضباصب١ األ١َٝ

 بضاَر االعتجُاص ايؿالسٞ باملٓا ل ايبٛص١ٜايت١ُٝٓ املٓزصب١ يًُذاٍ ايضٜؿٞ،  بضْاَرتطبٝل  :خالٍ اعتُار طبططات ايت١٦ٝٗ ايضٜؿ١ٝ َٔ : يف األصٜاف-

بضْاَر األٚيٜٛات االدتُاع١ٝ ترعِ ايتُزصؼ ٚضبٛ األ١َٝ +بٓا٤ + تطبٝل  ملهاؾش١ ايتقشض ٚأثاص ازبؿاف ع٢ً املغت٣ٛ االقتقارٟايتْاَر ايٛ وٚ

ض١ٜ +ايتْاَر االدتُاعٞ املبارص٠ ايٛ ١ٝٓ يًت١ُٝٓ ايبؾ كض٣...(+ بضْاَر ايت١ُٝٓ ايبؾض١ٜ املغتزيف١ َٚهاؾش١ ايؿكض+املغتٛفؿات + خًل ؾضل ايؾػٌ باي

بضْاَر ايهٗضب١ ( 1995ٚبضْاَر تظٜٚز ايعامل ايكضٟٚ باملا٤ ايقاحل يًؾضبت تٓؿٝش:االدتُاعٞ+ االٖتُاّ باملغت٣ٛ ايتذٗٝظٟ َٔ خالٍ  يًكضب ع٢ً املغت٣ٛ

ٚإخضاز تقاَِٝ ايت١٦ٝٗ ايضٜؿ١ٝ يتٛؾا ايتذٗٝظات ا ْتاد١ٝ ٚايبٓٝات ايتشت١ٝ  ايتْاَر ايٛ و يًطضم ايكض١ٜٚ يؿو ايعظي١ عٔ ايعامل ايكضٟٚ... +١ايكضٜٚ

ايضٜؿٞ بايرتنٝظ ع٢ً ايكناٜا ت١ُٝٓ ا اٍ بعٝاع١ إعزار ايرتاب ايٛ و + اٖتُاّ ١ٜٛٗ ٚايتبأٜ ب  املزٕ ٚاألصٜافٚاشبزَات ايع١َُٝٛ يًشز َٔ ايؿٛاصم ازب

ذبغ   ضٚف عٝؿ ايغان١ٓ خبًل ؾضل ٚٚتعظٜظ ايتذٗٝظات ايع١َُٝٛ  ايقش١ادتُاعٝا ع٢ً َغت٣ٛ ايتُزصؼ ٚتزاصى تأخضٙ َٔ خالٍ  قتقار١ٜايغٛعٝٛ ا

 تؾذٝع االعتجُاصاتايؿالس + اي١ يتأ ا تطٜٛض ايؿالس١ ٚتٜٓٛع األْؾط١ االقتقار١ٜ ؾٝٗا+ ت١ُٝٓ املٓا ل ايبٛص١ٜ + اقرتاح سًٍٛ اقتقار١ٜ ؾعٚ ؽػٌ

اعتُضاص تأثض ا ْتاز  االقتقار١ٜ يف ايعامل ايكضٟٚ +ايت١ُٝٓ  ضبزٚر١َٜماٖض أط١َ ايضٜـ: 

١ املعٝؾ١ٝ يف املٓا ل ايبٛص١ٜ+ اْتؾاص ايؿالسٞ بايتكًبات املٓاخ١ٝ يف  ٌ عٝار٠ ايظصاع

معـ + ١ ٚايتُزصؼ% ٚمعـ ايتػط١ٝ ايقش22ٝايؿكض ٚ( 2004%ت60.5 األ١َٝ

 معـ االعتؿار٠ َٔ ايضبط بؾبه١ املا٤ + االعتؿار٠ َٔ ايضبط بؾبه١ ايهٗضبا٤ 

 ...اصتؿاع ٚثا٠ الذض٠ َٔ األصٜاف عبٛ املزٕ
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 أِٖ املؾانٌ ٚا نضاٖات أٚ ايتشزٜات ايعٛاٌَ املؿغض٠ يًك٠ٛ االقتقار١ٜ َماٖض ايك٠ٛ االقتقار١ٜ

تٓااٛع ٚماادا١َ سذااِ ا ْتاااز ايؿالسااٞ ٚايقاآاعٞ     -

كز١َ عاملٝا يف عز٠ َٓتذاات ٚاصتؿااع   ٚاستالٍ َضاتيف َت

 اسبق١ األَضٜه١ٝ مُٔ ا ْتاز ايعاملٞ ...

اْتؾاااص ا ْتاااز ايؿالسااٞ يف طبتًااـ املٓااا ل+ تعاازر  -

املٓا ل ايقٓاع١ٝ: ايقٓاعات ايكزيف١ بايؾُاٍ ايؾضقٞ 

 + ايقٓاعات اسبزٜج١ بايؾضم  ٚايزقٝك١ حبظاّ ايؾُػ...

يتذااص٠ اشباصدٝا١+   ١ُٖٓٝ املاٛار املقآع١ عًا٢ بٓٝا١ ا     -

اصتؿاع ق١ُٝ املبارالت ايتذاصٜا١ ٚاملغاا١ُٖ األَضٜهٝا١    

 ع(+ تعزر ايؾضنا٤ ايتذاصٜ ...1يف ايتذاص٠ ايعامل١ٝ ت

اس١ املظصٚعا١ +  ؽغاع١ املغاس١ + تٓاٛع ٚص ٛبا١ املٓااخ + أُٖٝا١ املغا      :عٛاٌَ  بٝع١ٝ ٚدػضاؾ١ٝ

ٞ بنجاؾ١ ايؾبه١ املا١ٝ٥ + مدا١َ ٚتٓٛع ا ْتاز ايطاقٞ ٚاملعزْٞ+   حبضٜت  ٛادٗت َٛقع اعرتاتٝذ

أ١ُٖٝ عزر ايغهإ ٚايغان١ٓ ايٓؾٝط١ اشبابا٠ ٚاملؤًٖا١+ عاٛم اعاتٗالن١ٝ      : بؾض١ٜعٛاٌَ 

 ؽاعع١ سات قزص٠ ؽضا١ٝ٥ َضتؿع١..

يًُهٓا١ يف طبتًاـ َضاساٌ ا ْتااز ٚاعاتعُاٍ      االعاتعُاٍ املهجاـ    :عٛاٌَ ع١ًُٝ ٚتكٓٝا١  

 املبٝزات ٚاألمسز٠ َع أ١ُٖٝ ايبشح ايعًُٞ...

سٝاح صؾعا  ٚ ّ أ سذاِ إْتادٗاا      IIعٛاٌَ تاصؽب١ٝ: االعتؿار٠ َٔ اْٗٝااص االقتقاار األٚصباٞ إباإ ح ع     

 ايقٓاعٞ يتُٜٛٔ ايبًزإ األٚصب١ٝ املتشاصب١ ٚتعٜٛ  ٖشٙ ايزٍٚ يف األعٛام ايعامل١ٝ.

اْزَاز ايؿالس١ َع ايكطاعٝ  ايجاْٞ ٚايجايح يف إ اص األنضٚبٝظْػ...+ اعتُار  :ٌَ تٓم١ُٝٝعٛا

ْماّ صأمسايٞ يٝتايٞ َع أ١ُٖٝ ايرتنٝظ ايضأمسايٞ مما مس  بمٗٛص ؽاضنات عُالقا١ ذبٛيا  إىل    

 ؽضنات َتعزر٠ ازبٓغٝات...

: تًٛخ ايب١٦ٝ َٔ داضا٤ نجاض٠ املقااْع ٚنجاؾا١      املؾانٌ ايطبٝع١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ

اعتػالٍ املٛاصر ايطبٝع١ٝ+ تًٛخ ايرتبا١ ٚايؿضؽا١ املا٥ٝا١ بؿعاٌ االعاتعُاٍ املؿاض        

 يزمسز٠ ايهُٝا١ٜٚ..

 يف فؿٛف األق١ًٝ امل١ًْٛ: اْتؾاص ايؿكض ٚايبطاي١ ٚخقٛفا املؾانٌ ايبؾض١ٜ

: َؾاهٌ ؾاا٥  ا ْتااز ايؿالساٞ ٚايقآاعٞ ٚفاعٛب١       املؾانٌ االقتقار١ٜ

تغٜٛكُٗا بؿعٌ تضادع ايطًيف اشباصدٞ ٚذبكٝل بع  ايازٍٚ يالنتؿاا٤ اياشاتٞ +    

سز٠ املٓاؾغ١ اشباصد١ٝ + اصتؿاع تهًؿ١ ا ْتاز ٚتضادع ايكزص٠ ايتٓاؾغ١ٝ يف األعٛام 

ملٝظإ ايتذاصٟ بؿعٌ تضادع ايكازص٠ ايتٓاؾغا١ٝ + عازّ نؿاٜا١     ايعامل١ٝ+ تؿاقِ عذظ ا

ا ْتاز املعزْٞ ٚايطاقٞ + ثكٌ ايٓؿكات ايعغهض١ٜ + تزْٞ ق١ُٝ ايزٚالص + فاعٛب١  

 تغٜٛل ا ْتاز يف ايغٛام ايعامل١ٝ الصتؿاع تهًؿتٗا...
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تٓٛع ٚمادا١َ سذاِ ا ْتااز ايؿالساٞ ٚايقآاعٞ ٚتطاٛصٙ        -

 بٛتا٠ عضٜع١ ٚاستالٍ َضاتيف َتكز١َ عاملٝا يف عز٠ َٓتذاات 

 ٚاصتؿاع سق١ ايق  يف ا ْتاز ايعاملٞ ...

تعزر املٓا ل ايقٓاع١ٝ: ايقٓاعات ٚمتضنظٖا أعاعا عًا٢   -

% َاأ قُٝاا١ ا ْتاااز ايقاآاعٞ 7ايٛادٗاا١ ايؾااضق١ٝ+ ذبكٝاال 

 عاملٝا بعز ٚ.ّ.أ.إ ايٝابإإأملاْٝا(... 4ت2003ايعاملٞ َٓش 

ؿااع  ١ُٖٓٝ املٛار املقٓع١ ع٢ً بٓٝا١ ايتذااص٠ اشباصدٝا١+ اصت    -

ٚتطٛص ق١ُٝ املبارالت ايتذاص١ٜ بٛتا٠ دز عضٜع١+ تؿٛم ق١ُٝ 

ايقااارصات عًاا٢ قُٝاا١ ايااٛاصرات ٚذبكٝاال املٝااظإ ايتذاااصٟ    

 يًؿا٥ + تعزر ايؾضنا٤ ايتذاصٜ ...

 

تٓٛع ٚص ٛبا١ املٓااخ ٚأُٖٝا١ املغااس١ ايظصاعٝا١ عًا٢ ايٛادٗا١         :عٛاٌَ  بٝع١ٝ ٚبؾض١ٜ

أُٖٝاا١ عاازر تٓااٛع ا ْتاااز ايطاااقٞ ٚاملعاازْٞ  ٚاسااتالٍ َضاتاايف َتكزَاا١ عاملٝااا+ +  ايؾااضق١ٝ

 ايغهإ ٚٚؾض٠ ايٝز ايعا١ًَ ايضخٝق١...

ٌ تٓم١ُٝٝ  1978اييت قاّ بٗا رٜٓؼ نغٝاٚ بٝٓؼ َٓش  االعتؿار٠ َٔ عٝاع١ ا فالح :عٛاَ

َٔ خالٍ إيػا٤ ايهُْٛات ايؾعب١ٝ ٚتعٜٛنٗا باالعتػاليٝات ايعا١ًٝ٥ ٚايغاُاح باملًهٝا١   

اشباف١ ٚ ربؿٝـ رٚص ايزٚي١ يف طبتًـ ايكطاعات االقتقار١ٜ+ ايغُاح باملًه١ٝ اشبافا١  

ايضأمسايٞ يتطٜٛض ايقٓاع١ يف طبتًـ ايكطاعات + اعتاار ايتهٓٛيٛدٝا املتطٛص٠ َٔ ايػضب 

+َٓ  َكاٚالت ايزٚي١ االعتكالٍ ايشاتٞ  يف ايتغاٝا+ االْناُاّ يًُؤعغاات املايٝا١ ايعاملٝا١      

 نُٓم١ُ ايتذاص٠ ايعامل١ٝ ٚايبٓو ايزٚيٞ...

ٌ ايطبٝع١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ  %10.7ق١ً األصامٞ ايقاسب١ يًظصاع١ اييت ال تتعز٣  :املؾان

ايعا١َ +ذبكٝال األَأ ايػاشا٥ٞ يًغاان١ٓ ايقا١ٝٓٝ بقاعٛب١ ٚاعتُاار        َٔ املغاس١ 

 عٝاع١ ايطؿٌ ايٛسٝز العتُضاص سيو...+ ايتًٛخ ايب٦ٝٞ ٚاْعهاعات٘ اشبطا٠...

: ؽز٠ االصتبا  باشبااصز زبًايف املاٛار األٚيٝا١ بؿعاٌ اشبقاال       املؾانٌ اشباصد١ٝ

يتغاٜٛل   تبعٝا١ يًدااصز  ايايطاقٞ ٚاملعزْٞ يف  ٌ ق٠ٛ االعتٗالى ٚ قا٠ٛ ايتقآٝع +   

 ...ايعامل١ٝ ايتأثض بايتكًبات املاي١ٝ ٚاألطَات ايغٝاع١ٝ اعتُضاص  +املٓتذات املقٓع١

متضناظ املٓاا ل االقتقاار١ٜ    ساز٠ ايتباأٜ ا قًُٝاٞ يف  اٌ      :املؾانٌ ا اي١ٝ

+ ماعـ  ( اياتعُا قازّ   ٚتاصؽبٝا١ ت  ٚبؾض١ٜ  بٝع١ٝ بؿعٌ عٛاٌَايهت٣ بايؾضم 

 ...ايزاخ١ًٝؽبه١ املٛافالت 

 

َٔ  ضف عاز٠  رٍٚ   2002اعتُار ع١ًُ َٛسز٠   األٚصٚ  َٓش : ْكزٜا -

 -أملاْٝاا  -اٜضيٓازا  -ايبًٝٓٛنػ رٍٚ  -ايتتػاٍ  –اعباْٝا  -أٚصب١ٝتؾضْغا

ايُٓغاا ( مماا ٜعاظط ٚسازتٗا يتشازٟ ايازٚالص        -ؾًٓٓزا -ايْٝٛإ-اٜطايٝا 

 األَضٜهٞ ٚتشبشبات٘.

يتشكٝل عز٠  1962: اعتُار عٝاع١ ؾالس١ٝ َؾرتن١ َٓش ؾالسٝا -

أٖزاف نظٜار٠ ا ْتاز + تٛؾا َغت٣ٛ عٝؿ ال٥ل يًؿالس  + مُإ 

عكٛي١ ... مما عااِٖ يف تنااعـ املضرٚرٜا١    ايتُٜٛٔ ايػشا٥ٞ بأععاص َ

 ٚعز ايعذظ ايػشا٥ٞ ٚتٛؾا ايؿا٥  ايشٟ ٜٛد٘ يًتقزٜض  ...

: ايتعإٚ ع٢ً َغت٣ٛ فٓاع١  ا٥ض٠  إٜضبال  اييت تؾاصى فٓاعٝا -

 اعباْٝا ملٓاؾغ١ ؽضن١ بٜٛٓؼ. -أملاْٝا -اظبًرتا–يف فٓاعتٗا ؾضْغا 

ا٤ األٚصبٞ + تٛقٝع اتؿاق١ٝ : سض١ٜ تٓكٌ األؾضار راخٌ ايؿنادتُاعٝا -

+ أ١ُٖٝ اياتاَر األٚصبٝا١ يًتباارٍ ايرتباٟٛ ٚايؾاضان١      1985ؽٓػٔ 

ايعااابض٠ يًشاازٚر+ إقااضاص ايزعااتٛص األٚصبااٞ يعااز٠ سكااٛم سات  ااابع    

 ادتُاعٞ يؿا٥ز٠ املٛا ٔ األٚصبٞ...

ايٛسااز٠ ازبػضاؾٝاا١: االْتُااا٤ إىل ايكاااص٠ األٚصبٝاا١ سات املااؤٖالت ازبػضاؾٝاا١  : عٛاَااٌ دػضاؾٝاا١

 املتها١ًَ ٚنشا قزّ ايتعُا ٚ ايتقٓٝع بٗا.

ٌ تاصؽب١ٝ ٚ  : املقا ٚايتاصٜذ املؾرتى: َعاٜؾ١ رٍٚ االذبار يًشضب  ايعاملٝت  ٚطبًؿاتُٗا عٛاَ

 ، ٚبايتايٞ تٛ ز عظّ األٚصبٝ  ع٢ً تؿارٟ ايعٛر٠ يًشضٚب.1929األطَات االقتقار١ٜ نأط١َ 

: تكاصب األْم١ُ ايغٝاع١ٝ ٚاالقتقار١ٜ: تبو رٍٚ االذبار األٚصباٞ  عٛاٌَ عٝاع١ٝ ٚاقتقار١ٜ

ٞ يًٓماّ ايزيفكضا ٞ+ اسرتاّ سكٛم ا ْغإ ٚطبتًـ اسبضٜات األعاعا١ٝ + ْٗار ايٓمااّ ايضأمسااي    

 ايًٝتايٞ.

: خًل عز٠ أدٗظ٠ إراص١ٜ يتغٝا ؽؤٕٚ االذبار األٚصبٞ ٚذبكٝل أٖزاؾ٘ يف ادباٙ عٛاٌَ تٓم١ُٝٝ

تعظٜظ االْزَاز األٚصبٞ، ٚغبك باياشنض: ايتملاإ األٚصباٞ + ايًذٓا١ األٚصبٝا١ + ايبٓاو األٚصباٞ +        

 ضبه١ُ ايعزٍ + ا ًػ األٚصبٞ...

ؿاع َعزٍ أَاز اسبٝاا٠ ٚاصتؿااع َعازٍ ا ملااّ باايكضا٠٤       : أ١ُٖٝ عزر ايغهإ ٚاصتعٛاٌَ بؾض١ٜ

ٚايهتاب١ ٚاصتؿاع ْغب١ ايغه١ٓ ايٓؾٝط١ اشببا٠ ٚاملؤ١ًٖ مماا ٜغااِٖ يف تعظٜاظ قا٠ٛ االذباار      

األٚصبٞ سٝح تٛؾض ي٘ ٜز عا١ًَ َؤ١ًٖ سات َغت٣ٛ تعًُٝٞ َِٗ + عاٛم اعاتٗالن١ٝ ؽاعاع١ سات    

 قزص٠ ؽضا١ٝ٥ َضتؿع١...

 

 األٚصبٝا١  ْماّ األٚصٚ عًا٢ بعا  ايازٍٚ     ١ املٛسز٠ أٚايعًُ اقتقاص

ؾكط َكابٌ اعتُضاص رٍٚ أخض٣ يف تزاٍٚ عُالتٗا ايٛ ١ٝٓ تبضٜطاْٝا 

 + ايغٜٛز + ايزمنضى  + بًػاصٜا + بٛيْٛٝا + يٝتْٛٝا...(

 ايٛ ٓٝا١ يازٍٚ االذباار األٚصباٞ، إس      تسز٠ ايتبأٜ ب  االقتقاارٜا

 $30000ؾااضرٟ َضتؿااع ٜؿااٛم  َغااتٜٛات: رٍٚ سات رخااٌ 3منٝااظ باا 

ايُٓغاا(+ رٍٚ سات  -ايغاٜٛز إإظبًارتا  –تؾضْغاإأملاْٝاإ ايبًٝٓٝٛنػ

 –إعااباْٝا -(: ايتتػاااٍ $30000إىل  10000رخااٌ ؾااضرٟ َتٛعااط تَاأ 

:بايٓغاب١ يًازٍٚ   $10000ايْٝٛإ+ رٍٚ سات رخٌ ؾضرٟ رٕٚ  –اٜطايٝا 

 .2004املٓن١ُ َٓش 

 ٚصبٞ املٛسز دضا٤ عازّ املقاارق١   عزّ اسبغِ ايٓٗا٥ٞ يف ايزعتٛص األ

 عًٝ٘ َٔ  ضف بع  ايزٍٚ األعنا٤ يف االذبار األٚصبٞ.

         :ٌعزّ اْنُاّ بعا  ايازٍٚ األٚصبٝا١ لاشا ايتهتاٌ ازبٗاٟٛ َجا

 عٜٛغضا ٚايٓضٜٚر...

 األٚصبٞ يالذبار َعٝكات االْزَاز ايؾاٌَ األٚصبٞ الْزَازيايعٛاٌَ املؿغض٠  َماٖض اْزَاز االذبار األٚصبٞ


