الىخذة الذساظُت

الّىاـش ألاظاظُت خعب ؤلاواس اإلاشظعي

ٜاثمت اإلافىلخاث

الخدىالث الترابُت والعُاظُت والاٜخفادًت

ماجمش العالم /مّاهذاث الفلح

في ِالم ما بّذ الخشب الّاإلاُت ألاولى

/مّاهذة ٘شظاي

1

الّالم ٔذاة الخشب الّاإلاُت ألاولى

2

الشىسة الشوظُت وؤصماث الذًمٝشاوُاث

الشىسة الشوظُت وبىاء الىٍام الاؼترا١ي

اللُبرالُت

العىُ٘احي وؤصماث الذًمٝشاوُاث اللُبرالُت

الشىسة الشوظُت  /الىٍام الاؼترا١ي
العىُ٘احي /لىحن  /ظخالحن /العُاظت
الاٜخفادًت الجذًذة /ظُاظت
الخخىُي /الذًمٝشاوُاث اللُبرالُت

3

ؤصمت الّالم الشؤظمالي ال٢بري لعىت

اهذالُ ألاصمت الاٜخفادًت ال٢بري واهدؽاسها

1929

وؤظالُب مىاظهتها – الىُىدًل-

4

الخشب الّاإلاُت الشاهُت 1939/1945

5

هٍام الٝىبُت الشىاثُت والخشب الباسدة

ؤظباب ومشاخل وهخاثج الخشب الّاإلاُت 2

6

الىاخذة

7
جفُٙت الاظخّماس وبشوص الّالم الشالض

الخشب الّاإلاُت الشاهُت
الٝىبُت الشىاثُت  /الخشب الباسدة

الّالٜاث الذولُت بّذ الخشب الّاإلاُت
الىٍام الّاإلاي الجذًذ والٝىبُت

ألاصمت الاٜخفادًت ال٢بري  /الىُىدًل

الشاهُت
 مً الٝىبُت الشىاثُت بلى الٝىبُت
الىاخذة
 جفُٙت الاظخّماس وبشوص الّالم الشالض

/الخّاٌؾ العلمي
الىٍام الّاإلاي الجذًذ  /الٝىبُت
الىاخذة
جفُٙت الاظخّماس /الّالم الشالض /
خش١اث ِذم الاهدُاص

الّالم ٔذاة الخشب الّاإلاُت ألاولى
جاسٍخ وم٣ان اإلااجمش
ؤهذاٗ اإلااجمش
ماجمش العالم اإلاٙشوك

ألاوشاٗ اإلاهُمىت

مىا ٜٚالذو٥

ٜفش ٘شظاي بباسَغ ما بحن ً 12ىاًش وً 28ىهُى1919
 الخذاو ٥في ؼإن بٜشاس العالم وجى ُْٜمّاهذاث الفلح،
 ظذو ٥ألاِما : ٥جممً ظذو ٥ألاِما ٥معإلت ألامً والخّىٍماث وبِادة جشجِب الخذود ومبادت
وٍلعىن14
مجلغ ألاسبّت ال٢باس :الشثِغ ألامشٍ٣ي وٍلعىن ،وسثِغ الخ٢ىمت الٙشوعُت ١لُمىهفى ،ووصٍش خاسظُت
بًىالُا ؤوسالهذو ،ووصٍش خاسظُت بشٍىاهُا لىٍذ ظىسط
٘ شوعا:ؤـشث ِلى ٘شك ؼشوه ٜاظُت ِلى ؤإلااهُا إللّاٗ ٜىتها سٔبت في لمان ؤمنها
 بشٍىاهُا :سٔبت في الخٙاً ِلى الخىاصن بحن الذو ٥ألاوسبُتّ٘ ،اسلذ اإلاى ٜٚالٙشوس ي خى٘ا مً
ؤن ًخل بلّاٗ ؤإلااهُا لالخخال ٥جىاصن الٝىي لفالح ٘شوعا
 ؤمشٍ٣ا ِ :برث ًِ س٘مها إللّاٗ ؤإلااهُا لممان العلم واِخبرث ؤن حّىٍن ٘شوعا ًِ
٘ٝذانها إلاىاظم الٙدم ١افي
 بًىالُا :جىمذ بلى لم مىاو ٞظذًذةّ٘ ،برث ًِ مىالبها الترابُت بترُ٠ا ل٢نها ووظهذ بالش٘ن

اظم اإلاّاهذة

ؤوشا٘ها

ظان
ظحرمان1919/09/10:
جشٍاهىن1920/06/04:

الىمعا
اإلاجش

مّاهذاث الفلح اإلاٙشوك

هىَي:هىهبر1919

ؼشووها
 جشابُا٘ :فل هىٕاسٍا(اإلاجش)ًِ الىمعا ،اٜخىاُ ؤظضاء جشابُت منهما لفالح دو٥
ؤخشي.
ِ ع٢شٍا :جدذًذ ٜىاتهما الّع٢شٍت..

بلٕاسٍا

ظُٙشٔ:ؽذ1920

الّشماهُحن

مّاهذة ٘شظاي
ًىمً28ىهُى1919

ألمانيا

 جشابُا :اٜخىاُ ؤظضاء مً ؤساليها.
ِ ع٢شٍا :جدذًذ ٜىاتها الّع٢شٍت..
اٜخىاُ ؤظضاء مً ؤساليها ،بخماُ بّمها لالهخذاب البرًىاوي والٙشوس ي
ِ ع٢شٍا :ججشٍذ مىىٝت الشاًً مً العالح-جدذًذ الجِؾ ألاإلااوي في 100ؤلٚ
ظىذي-بلٕاء الخذمت الّع٢شٍت
 جشابُا ِىدة ألالضاط واللىسًٍ بلى العُادة الٙشوعُت/ولْ مىىٝت العاس جدذ
بؼشاٗ ِفبت ألامم /جىاص ٥ؤإلااهُا ًِ معخّمشاتها وساء البداس لفالح ٘شوعا
وبشٍىاهُا وبلجُ٣ا والُابان/اِتراٗ ؤإلااهُا باظخٝال ٥الىمعا واإلاجش
وحؽُ٢ىظلى٘اُ٠ا وبىلىهُا...
 مالُت :اِخباس ؤإلااهُا معئىلت ًِ اهذالُ الخشب-ؤداء حّىٍماث ًِ الخشب...

اإلاىا ٜٚمً مّاهذة ٘شظاي
٘ شوعا :لم ً٢خٙي الٙشوعُحن باإلافالح التي خٝٝىها مً اإلاّاهذة خُض حؽبشىا بجمُْ اإلافالح التي لم ٌعخىْ ١لُماهفى
جدُٝٝها وِبروا ًِ ِذم سلاهم للمّاسلت التي ؤبذتها و.م.ؤ ُ٘ما ًخق العاس والهذؼى التي اِخبروها مجخٙت
 ؤإلااهُا١ :اهذ بىىدها ٜاظُت ِلى الؽّب ألاإلااوي ،وؼّش ألاإلاان ؤنهم خفلىا ِلى ظالم مهحن ،وبشص مً خاللها هجاح ٘شوعا في
٘شك مىٜٙها اإلاخمشل في الشٔبت في بلّاٗ ؤإلااهُا ،وِىدة ٘شوعا ٝ٠ىة.
اِخبرث ؤإلااهُا العلم مٙشوك ؤحر خُٝٝي ،واظخمش جىزش الّالٜاث بحن الذو ٥ألاوسبُت الزي ظُادي في ؤي لخٍت الهٙجاس الىلْ مً
ظذًذ وهزا ما خذر ٘اهذلّذ الخشب الّاإلاُت الشاهُت بإوسبا ظىت1939 1

التح

الخدىالث الترابُت:
 ج ٤٢ٙالامبراوىسٍاث الخٝلُذًت ال٢بري (الىمعا-اإلاجش /ؤإلااهُا /الّشماهُت/سوظُا الُٝفشٍت).
 جٝلق معاخت ِذد مً الذو(٥سوظُا ،الىمعا-اإلاجش ،ؤإلااهُا.)..مٝابل جضاًذ معاخت الذو ٥اإلاىخفشة
 بشوص دو ٥ظذًذة(ًىٔىظالُ٘ا ،حؽُ٢ىظلى٘اُ٠ا ،هىٕاسٍا،بىلىهُا٘ ،ىلىذا،دو ٥البلىُ.)ٞ
 اظخمشاس الجزاِاث الٝىمُت.

الخدىالث العُاظُت
 جإظِغ مىٍمت دولُت هي ِفبت ألامم ظىت  1919بمىظب البىذ14مً بىىد الشثِغ ولعىن ،جم جىٌٙها لفالح اإلافالح
الاظخّماسٍت الٙشوعُت وؤلاهجلحزًت مً ؤهذا٘ها :جد ُٞٝألامً والعلم الذولُحن .وجىزُ ٞوجىمُت الخّاون بحن الذو .٥ومً
مبادئها ِ :ذم اللجىء بلى الٝىة لخل الجزاِاث .واخترام التزاماث وِهىد اإلاّاهذاث الذولُت.





اهذالُ زىساث مً ؤبشصها:
زىسة  1920بٙشوعا والتي والب مً خاللها ِما ٥الع ٤٢بدعىٍت ؤولاِهم.
زىسة 1919بإإلااهُا التي ظّذ لخىفِب خ٢ىمت ٌعاسٍت.
زىسة اًىالُا  1920-1919ظّذ إلٜامت زىسة ؼُىُِت.

الخدىالث الاٜخفادًت
جشاظْ اإلا٣اهت الاٜخفادًت لذو ٥ؤوسبا في الخجاسة الّاإلاُت ،واظخٙادة دو ٥آظُا وؤمشٍ٣ا وخاـت الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت.
والىشث دو ٥ؤوسبا بلى الاظخذاهت مً الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت.
ِ ىامل جشاظْ اإلا٣اهت الاٜخفادًت لذو ٥ؤوسبا بلى:
 ؤهمُت الخعاثش اإلاادًت والبؽشٍت الىاججت ًِ الخشب.
 ججضثت اإلاجا ٥ألاوسبي بعبب مّاهذاث الفلح.
 جىامي الاهٝعاماث العُاظُت والخىجشاث الاظخماُِت في ؤوسبا بّذ الخشب
ًٍٝ ت الىعي الىوني في اإلاعخّمشاث
ٝ٘ ذان ألاظىا ٛالخٝلُذًت ب٣ل مً ؤمشٍ٣ا الالجُيُت وسوظُا بّذ زىسة 1917
 بشوص ٜىي سؤظمالُت ظذًذة ـاِذة مىا٘عت خال ٥وبّذ الخشب
جإزحر الخشب ِلى ؤولاُ اإلاعخّمشاث:
ٝ٘ ذان الذو ٥ألاوسبُت اإلانهضمت إلاعخّمشاتها(ؤإلااهُا) ،وؼهذث ؤمشٍ٣ا الالجُيُت جىا٘عا ؤوسبُا-ؤمشٍُ٢ا،
 اظخٙادة دو ٥ؤوسبا(٘شوعا وبشٍىاهُا)مً معخّمشاتها للخخ ُٚٙمً مخلٙاث الخشب ًِ وشٍ ٞاظخٕال ٥خحراث اإلاعخّمشاث
إلِادة بىاء اٜخفاداتها اإلاذمشة
 بشوص اإلاٝاومت اإلاعلخت والخش١اث الىوىُت في اإلاعخّمشاث.

الىخذة الذساظُت  :الشىسة الشوظُت وؤصماث الذًمٝشاوُاث اللُبرالُت
 ظُادة الىٍام الُٝفشي اإلاخمع ٤باإلااظعاث الخٝلُذًت الٝاثمت ِلى الخ٢م الٙشدي للُٝفش ،وؤسظخٝشاوُت ٠باس اإلاال٠حن
الّٝاسٍحن ،وهُمىت ال٢ىِعت ألاسزذو٠عُت والجِؾ،
 الٙعاد الاداسي ومدذودًت ؤلاـالخاث اإلاىبٝت بّذ زىسة 1905
السياق التاريخي للثورة الروسية

 مدذودًت ـالخُاث مجلغ الذوما ؤمام العلىاث الىاظّت للُٝفش
 بشوص ِذة ؤخضاب مّاسلت لىٍام الخ٢م (الخضب الاؼترا١ي الشىسي ظىت  1980بضِامت ٠شوع٣ي والخضب الذًمٝشاوي الاؼترا١ي
بضِامت مُلُى٠ىٗ )
 الخباًً الىبٝي بحن الىبالء وال٢ىال ٟوسظا ٥الذًً والىبٝت البىسظىاصٍت اإلادشومت مً الخٝى ٛالعُاظُت والىبٝت الّاملت
والٙالخىن الٝٙشاء(اإلاىظُ)٤
 الىلُّت الاٜخفادًت:
 اهىالٜت ـىاُِت في ؤواخش  19ٛبمعاهمت الشظامُل ألاظىبُت.وجمش٠ض اليؽاه الفىاعي في اإلاذن ال٢بري
 خذور جدىالث في الٙالخت جىظذ بهُمىت ٠باس اإلاال٠حن ِلى مٍّم ألاساض ي.
دخى ٥سوظُا الخشب الّاإلاُت ألاولى دون اظخّذاد ١اٗ مما هجم ِىه انهضام الجُىػ و اسجٙاُ ِذد الطخاًا والهضاثم وجذمش
الجىىد والؽّب ٘مال ًِ هذسة واسجٙاُ ؤظّاس اإلاىاد الاظتهالُ٠ت.

المرحلة 2

مراحل الثورة الروسية

المرحلة 1

٘براًش  :1917اهىلٝذ في الُىم الّاإلاي لليعاء لذ اسجٙاُ ألاظّاس وهذسة اإلاىاد الٕزاثُت ،واهمم بليها الجىىد والّما٥
واهتهذ باإلواخت بالىٍام الُٝفشي ،وحؽُ٢ل خ٢ىمت ماٜخت ،ل٢نها اٜخفشث ِلى جد ُٞٝمىالب الىبٝت البىسظىاصٍت،
وٜشسث مىاـلت الخشب بلى ظاهب الخلٙاء ولم جد ٞٝمىالب ِامت الؽّب.
ؤ٠خىبش :1917اجخزث ؼ٣ل اهخٙالت معلخت ٜادها الخضب البلؽٙي  -هدُجت ِذم اظخجابت الخ٢ىمت اإلااٜخت إلاىالب
الؽّب والخشوط مً الخشب ٜ -امذ باخخالِ ٥ذد ٠بحر مً ماظعاث الذولت ومداـشة اإلاجلغ الدؽشَعي واخخال ٥مٝش
الخ٢ىمت اإلااٜخت ،و١ان مً هخاثجها ؤلاواخت بالخ٢ىمت اإلااٜخت ،وج٢ىًٍ خ٢ىمت بلؽُٙت

بـذاس لُىحن إلاشاظُم بىاء الىٍام الاؼترا١ي جمشلذ في ج٢ىًٍ ظىُ٘اجاث وجإمُم ألابىا ٟواإلاّامل والىٝل وج٢ىًٍ الجِؾ ألاخمش
والاوسخاب مً الخشب الّاإلاُت ألاولى واِىاء خ ٞالٝىمُاث في جٝشٍش مفحرها وال٢ؽ ًِ ٚبىىد ظاً٢غ بُ٢ى العشٍت

السياسة االقتصادية الجديدة
()1121-1121

مشخلت لبىاء الىٍام الاؼترا١ي بُٝادة لُىحن وـّىباتها

سياسة شيوعية الحرب
1121 -1111

 اٜخفادًا :جإمُم الخجاسة الذاخلُت والخاسظُت ووظاثل الىٝل ،و٘شك هٍام ألاظىس اإلادعاوٍت ،ومفادسة ٘اثن
ؤلاهخاط الٙالحي مً ٠باس اإلاال٠حن لممان جمىًٍ الجِؾ باإلاىاد الٕزاثُت.
 ظُاظُا :بٜشاس هٍام الخضب الىاخذ (الخضب الؽُىعي) ابخذاء مً ظىت 1918
ِ ع٢شٍا :الٝماء ِلى الجِؾ ألابُن ابخذاء مً ظىت 1920م ،واظترظاُ ألاساض ي التي اخخلتها الذو ٥الشؤظمالُت.
اوّ٣اظاث ظُاظت ؼُىُِت الخشب :جٝلق اإلاعاخاث اإلاضسوِت وجشاظْ ؤلاهخاط هدُجت بظشاءاث مفادسة ٘اثن ؤلاهخاط،
وجٝلق ؤلاهخاط الفىاعي بّٙل ظُاظت الخإمُم وظُاظت ألاظىس اإلادعاوٍت التي دّ٘ذ بالوش الّلُا بلى الهجشة.
 اإلاُذان الٙالحي :التراظْ ًِ اهتزاُ ألاساض ي ومفادسة ٘اثن ؤلاهخاط ،والا٠خٙاء بٙشك لشٍبت ِلى الٙالخحن،
والعماح لهم ببُْ ظضء مً اإلادفى ،٥ومىدهم بم٣اهُت ٠شاء ؤساليهم ،وحؽُٕل ِما ٥ؤظشاء.
 اإلاُذان الفىاعي :التراظْ ًِ جإمُم اإلاٝاوالث الفٕشي ،والاهٙخاح ِلى الشؤظما ٥ألاظىبي ،وظلب خبراء ؤظاهب.
 اإلاُذان الخجاسي :جدشٍش الخجاسة الذاخلُت.
 اهخّاػ الاٜخفاد الضساعي و ظزب الٙالخحن بلى الاهخشاه في الخّاوهُاث
 اهخّاػ الخجاسة وجضاًذ ٔنى ال٢ىال ٟبّٙل جدشٍش الخجاسة وٌهىس ٘ئت مً الشؤظمالُحن الجذد في اإلاذن.
 اخخذاد الفشاُ بحن ماٍذي الىِب وماٍذي ٘٢شة جىبُ ٞالاؼتراُ٠ت جىبُٝا جاما
 جشظُخ الىٍام العىُ٘تي والبىاء الُٙذسالي للذولت

مشخلت جشظُخ الىٍام الاؼترا١ي بُٝادة ظخالحن

مرحلة ترسيخ
ظُاظت
الخخىُي

 اإلاىىلٝاث  :الاجداد العىُ٘احي و٘شة ٘شؿ الؽٕل /جىٍُم ِملُاث ؤلاهخاط /جش٠ض ـىاعي ٜىي /خضب واخذ
ميسجمُ٠/ان ظُاس ي معخٝل /بسادة ٜىٍت لخذاس ٟجإخش الاجداد العىُ٘احي مٝاسهت مْ الذو ٥اإلاخٝذمت
 ألاهذاٗ :الاهخٝا ٥باالجداد العىُ٘احي مً بلذ صساعي بلى بلذ ـىاعي ٜىي  /الٝماء ِلى ١ل مٍاهش الشؤظمالُت،
وبىاء مجخمْ اؼترا١ي /والنهىك باالٜخفاد الٝشوي لبىاء ٜاِذة اٜخفادًت للىٍام الاؼترا١ي بالبىادي ،وجىىٍش
الٝذساث الّع٢شٍت للخٙاً ِلى وخذة واظخٝال ٥البالد.
 الٝىاُ الٙالحي :ججاوص ِشاُٜل الشْ٘ مً ؤلاهخاظُت واإلاخمشلت في ججضت اإلالُ٢ت الّٝاسٍت والخذ مً هٙىر الذولت
وبسٔام الٙالخحن ِلى ججمُْ ؤساليهم لمً حّاوهُاث ٠بري حعمى ال٢ىلخىصاث و جىظُْ العى٘خىصاث و م٢ىىت
الٝىاُ الٙالحي
 الٝىاُ الفىاعي اِىاء الخفامُم الخماظُت ألاولىٍت للفىاِت الشُٝلت للشْ٘ مً الىاٜت ؤلاهخاظُت للبالد للخاٛ
بالذو ٥الفىاُِت ال٢بري /الّىاًت بالفىاِت الاظتهالُ٠ت واإلاخخففت/الاهخمام بةِادة بىاء الٝاِذة الفىاُِت
التي جمشسث مً الخشب
خٝٝذ ظُاظت الخخىُي بهجاصاث بًجابُت خُض جىظّذ اإلاعاخاث اإلاضسوِت ،وجضاًذ ؤلاهخاط الٙالحي واإلاّذوي
والفىاعي ،جىىُ ٘شوُ ؤلاهخاط الفىاعي مً ـىاِاث زُٝلت (الفلب) ،مُ٣اهُُ٢ت (العُاساث والجشاساث) ،وُ٠ماوٍت
و٘ماثُت

ؤصماث الذًمٝشاوُاث اللُبرالُت

بًىالُا

 اإلاعخىي الاٜخفادي والاظخماعي :
 oا٘الط اإلااظعاث الاٜخفادًت ال٢بري
 oاهخٙاك الٝذسة الؽشاثُت للمىاوىحن /اسجٙاُ البىالت
 oجفاِذ مىظت مً ؤلالشاباث الظُما بحن ـٙىٗ الّما ٥الذًً هاظمىا مفاوْ الؽما٥
 oاخخجاط الٙالخحن الذًً ظُىشوا ِلى ؤساض ي اإلاال٠حن ال٢باس
 اإلاعخىي العُاس ي  :حّاٌم دوس الخضب الٙاش ي ووـىله بلى العلىت بّذ صخٙه ِلى الّاـمت سوما
وُٜام مىظُلُني بدؽُ٢ل خ٢ىمت ظذًذة وخفىله ِلى خٝاثب وصاسٍت /ولْ الخضب الىوني الٙاش ي ٜىاهحن ظذًذة خفىـا
ٜاهىن الاهخذاب واهتهذ بخ٢ىًٍ الذولت الٙاؼُت
 اظخٕل مىظىلُني هزه الٍشوٗ إلٜامت هٍام دً٢خاجىسي في بًىالُا خُض سضخ اإلال ٤بًماهىٍل الشالض إلاىالبه و١لٙه
بدؽُ٢ل الخ٢ىمت واظخىلى ِلى الخ٢م

٘شوعا

ؤصماث اٜخفادًت واظخماُِت وِذم الاظخٝشاس العُاس ي ظاهم في وـى ٥الجبهت الؽّبُت بلى الخ٢م بٙشوعا ظىت 1936
 اإلاعخىي الاٜخفادي والاظخماعي
 oحّشك اإلااظعاث الاٜخفادًت ال٢بري لإل٘الط
 oاهخٙاك الٝذسة الؽشاثُت للمىاوىحن
 oاسجٙاُ البىالت
 oاسجٙاُ اإلاٍاهشاث والاخخجاظاث الاظخماُِت
 اإلاعخىي العُاس ي :
 oلّ ٚالخ٢ىمت وعجضها ِلى خل ألاصماث الاٜخفادًت والاظخماُِت/
 oؤصمت اإلااظعاث الدؽشَُّت ؤُاب بشإلاان /
 oالىشاب ظحر اإلااظعاث الذظخىسٍت/
ٝ٘ oذان الؽّب الٙشوس ي الشٝت في الىٍام الذًمٝشاوي و ٘خذ اإلاجا ٥للّى ٚالعُاس ي والخىشٗ

ؤصمت الّالم الشؤظمالي لعىت 1929
اإلاٍاهش

اهىلٝذ ؤصمت الّالم الشؤظمالي ًىم الخمِغ ألاظىد  24ؤ٠خىبش مً بىسـت وو ٥ظتربذ بيُىٍىس:ٟ
 انهُاس مٙاجئ لظهم البىسـت خُض الّشك ؤ٠ثر مً الىلب واهخٙاك ُٜمت ألاظهم
 ب٘الط اإلاعدشمشًٍ و ِذم ٜذستهم ِلى حعذًذ الذًىن وب٘الط اإلااظعاث البىُ٢ت اإلاالُت خُض ؼ٣ل الٝىاُ اإلاالي ؤو٥
الٝىاِاث اإلاخمشسة مً ألاصمت وبؽ٣ل مباؼش

الّىامل اإلاٙعشة لألصمت







الاهدؽاس الٝىاعي لألصمت

اهىال ٛألاصمت مً بىسـت «وو ٥ظترًذ هدُجت اهخٙاك ُٜمت ألاظهم وعجض اإلاماسبىن وسظا ٥الفىاِت ًِ حعذًذ دًىنهم
للبىى٘ ٟاهخٝلذ بلى باقي الٝىاِاث الاٜخفادًت
 ؤبىاِ: ٟذم جم٢نها مً اظترداد الٝشوك وعجضها ًِ جى٘حر ٜشوك ظذًذة.
 الٝىاُ الٙالحي :بعبب انهُاس ؤظّاس اإلاىخجاث الٙالخُت ،ومفادسة ألابىا ٟلساض ي الٙالخحن لّذم حعذًذ الذًىن.
 الٝىاُ الفىاعي :بعبب انهُاس ؤظّاس اإلاىخجاث الفىاُِت وجطخم ؤلاهخاط وج٢ذط اإلاخاصن بالعلْ.
 اإلابادالث الخجاسٍت :جذهىسث بّٙل ب٘الط اإلااظعاث الٙالخُت والفىاُِت اهخٙاك الىاجج الىوني الخام.
 جى ٜٚؤلاهخاط ِمذث اإلااظعاث الاٜخفادًت بلى حعشٍذ الّماّ٘ ٥مذ البىالت واهخٙمذ ألاظىس وانهاسث الٝذسة الؽشاثُت
جاسٍخ الاهخٝا٥

اإلاجا ٥الجٕشافي

1930_1929

ؤمشٍ٣ا ط

البراصٍل
وألاسظىخحن

الاسجباه اإلاباؼش باالٜخفاد
ألامشٍ٣ي في بواس الخبُّت
الاٜخفادًت

ؤإلااهُا

 سخب الشظامُل ألامشٍُ٢تواظترداد ٜشولها
 -جى ٜٚؤلاِاهاث ألامشٍُ٢ت

1931_1930

ؤوسبا الٕشبُت

الاهدؽاس اإلاجالي لألصمت وِىامله

اِخماد الاٜخفاد ألامشٍ٣ي ِلى هٍام الٝشوك وؤلاٜبا ٥اإلاتزاًذ ِلى بُْ وؼشاء ألاظهم ٘مال ًِ اسجٙاُ اإلاماسباث داخل
البىسـت هدُجت الخٙائ ٥والشٝت في الاٜخفاد ألامشٍ٣ي و اسجباه ظذاد الٝشوك بالسباح واسجباه الٝذسة الؽشاثُت بالٝشوك
هاهُ ًِ ٤اخخال ٥الخىاصن بحن ُٜمت ألاظهم في البىسـت وُٜمتها الخُُٝٝت.
الخطخم اإلاالي و الشخاء اإلافىىْ بّذ الخشب  /جطخم ؤلاهخاط) الّشك ًٙى ٛالىلب ِلى اإلاعخىٍحن الفىاعي والٙالحي
واهخٙاك ألاظّاس و ألاسباح) وجم٢ىذ الذو ٥ألاوسبُت مً بِادة بوّاػ اٜخفادها بّذ الخشب الّاإلاُت ألاولى
حّاٜب ٘تراث الاصدهاس والاه٢ماػ بالىٍام الشؤظمالي والاخخال ٥اإلاالي الّاإلاي و ظىء جىصَْ الاخخُاه الّاإلاي للزهب واخخ٣اس
الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت لىفٙه
ظُاظت الٝشوك ألامشٍُ٢ت هدى ؤوسبا

ما بّذ 1931

الىمعا
بشٍىاهُا
٘شوعا

اإلاعخّمشاث

الّىامل اإلاٙعشة الهخٝا ٥ألاصمت

الىخاثج الّامت لألصمت
اٜخفادًت
 اه٢ماػ الاٜخفاد الّاإلاي( بٔالٛ
اإلافاسٗ /ب٘الط اإلافاوْ /جشاظْ
الٝذسة الؽشاثُت وألاسباح واسجٙاُ
الخطخم وبجالٗ ٘اثن ؤلاهخاط
واهخٙاك ؤظّاس اإلاىاد ألاولُت )
 جشاظْ اليؽاه الفىاعي واإلابادالث
الخجاسة الّاإلاُت
اظخماُِت
 اهخٙاك الذخل الٙشدي
 جشاظْ اليؽاه الٙالحي واسجٙاُ
الهجشة الٝشوٍت وجضاًذ البىالت
 بلشاباث واخخجاظاث الّما٥

 جشاظْ اإلابادالث الخجاسٍت الخخلي ًِ هٍام ٜاِذة الزهبفي الفشٗ
انهُاس اإلابادالث الخجاسٍت اهخٙاك ؤظّاس اإلاىاد ألاولُتالٙالخُت :البن والٝمذ والفىٗ











الٝىاُ الٙالحيٜ :اهىن الخىاصن الٙالحي ماي  1934يهذٗ للخذ مً انهُاس ؤظّاس اإلاىخجاث و دِم للٙالخحن
ٜاهىن الخجاسة ٘:شك ظُاظت خماثُت ججاه الىاسداث وجخُٙن ُٜمت الشظىم الجمشُ٠ت بصاء الفادساث
ؤلاظشاءاث الاظخماُِت:
ٜاهىن الشِاًت الاظخماُِت ٔؽذ ٜ): 1935اهىن الخإمحن ِلى البىالت و الؽُخىخت/جٝذًم اإلاعاِذة ألاوٙا ٥وروي
الخاظاث الخاـت).
بوؽاء اإلا٢خب الىوني للؽٕل (: 1935جى٘حر ٘شؿ الؽٕل مً خال ٥جىُٙز بشهامج ألاؼٕا ٥الّمىمُت ال٢بري (بىاء
العذود ،جشمُم اإلاذن ،بىاء الجعىسِ ،ملُاث الدصجحر …) ،وجخفُق  5مالًحر دوالس إلوّاػ الؽٕل.

هخاثج الخىت

 اإلاعخىي الاٜخفادي :اسجٙاُ ؤلاهخاط الفىاعي والٙالحي وألاظّاس وامخفاؿ ٘اثن ؤلاهخاط /جى٘حر مذاخُل لخضٍىت
الذولت/بِادة الخىاصن إلاحزاهُت الذولت /جىىسث اإلابادالث الخجاسٍت
 اإلاعخىي الاظخماعي :خل ٞمىاـب الؽٕل  /جدعحن معخىي الِّؾ/اسجٙاُ الذخل وهمى الاظتهال/ٟجشاظّذ البىالت
 اإلاعخىي الخىٍُمي :جدى ٥الشؤظمالُت ألامشٍُ٢ت مً سؤظمالُت مىلٝت بلى سؤظمالُت مىظهت ،ورل ٤بتزاًذ جذخل
الذولت في الاٜخفاد إلِادة الخىاصن بلى الاظدشماس وؤلاهخاط والاظتهالٟ

الفّىباث





الخىت الجذًذة ( الىالًاث
اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت )

بظشاءاث الخىت الجذًذة

الخىت الجذًذة :جفىس بـالحي ؼامل ًشجبي بشوص٘لذ و٘شٍِ ٞمل خ٢ىميً ،شج٢ض ِلى خىت ًخم جىبُٝها مشخلُا:
 ؤلاظشاءاث الاٜخفادًت:
 الٝىاُ اإلااليٜ :اهىن ؤلاهٝار البى٣ي ًمىذ مهلت للمذًىحن /جخُٙن ُٜمت الذوالس والشظىم وجٝذًم الذًىن لألبىاٟ
وسخب الىداجْ اإلاالُت ألامشٍُ٢ت مً ألابىا ٟألاوسبُت
 الٝىاُ الفىاعيٜ :اهىن ؤلاـالح الفىاعي ًىهُى ً 1934مىْ حؽُٕل ألاوٙا ٥وولْ خذ ؤدوى لألظىس

 oمّاسلت سظا ٥ألاِما ٥الزًً اِخبروها جمغ بالخشٍت الاٜخفادًت،
 oاِخباس البّن ؤن خفُلت الخىت الجذًذة ١اهذ مدذودة وؤنها ظاهمذ بالظاط في جٝىٍت العلىت الُٙذسالُت
وـالخُت الشثِغ وفي جىبُ ٞمبذؤ جذخل الذولت في الاٜخفاد وفي ؼشِىت الّمل الىٝابي.

اإلاشج٢ضاث

الىخاثج

ظُاظت ؤدول ٚهخلش لخل ألاصمت

 جىظُه وجذخل الذولت في الاٜخفاد

 جىىس الاٜخفاد ِلى معخىي اإلاجالحن الفىاعي
والٙالحي

٘ شك هٍام الخّاوهُاث اإلاخخلىت وحصجُْ اإلالُ٢اث
الضساُِت

 اهخٙاك مّذ ٥البىالت

 الاٜخفاد هى في خذمت العُاظت

 ههج ظُاظت جٝؽُٙت
 جىٍُم الّملت بّضلها ًِ الاسجباه بالزهب
 جٝىٍت الؽشوت والجِؾ
٘ خذ ؤوساػ ٠بري
 ج٢ىًٍ ظِؾ ٜىي معخّذ للخشب
 جٝىٍت الاٜخفاد لخذمت الخشب.
 جىظُْ اإلاجا ٥الخُىي(ظُاظت الخىظْ لخى٘حر اإلاىاد
ألاولُت)

 جٝىٍت الاٜخفاد لخذمت الخشب
 ج٢ىًٍ ظِؾ ٜىي والزي ظخٍهش ٜىجه خال ٥الخشب
الّاإلاُت الشاهُت

الىخذة الذساظُت :الخشب الّاإلاُت الشاهُت  /ألاظباب والىخاثج
ؤظباب الخشب الّاإلاُت الشاهُت
 ؤظباب ظُاظُت :
 مخلٙاث مّاهذة ٘شظاي الٝاظُت ِلى ؤإلااهُا والتي جممىذ بىىد ٘يها التزاماث جشابُت و مالُت وِع٢شٍت
 جفاِذ الٝىي الذ٠خاجىسٍت بالذو ٥اإلانهضمت وٌهىس الجزِت الٝىمُت الاٜخفادًت و جضُ٠ت الٝىمُت العُاظُت والّع٢شٍت

ألاظباب ٔحر اإلاباؼشة

٘ ؽل ِفبت ألامم في خل ألاصماث الذولُت وعجضها ؤمام جىظّاث ألاهٍمت الذً٢خاجىسٍت (ؤإلااهُا و الُابان وبًىالُا ).التي
اوسخبذ منها الخىظْ الترابي الُاباوي بميؽىسٍا ٠ 1932دل إلاؽا١لها الذاخلُت والخىظْ الاًىالي بالخبؽت 1935






 الخىظْ ألاإلااوي في ؤوسبا الؽشُٜت حؽُ٢ىظلى٘اُ٠ا والىمعا ...مابحن 1938/1935
 جإظِغ جدال ٚدو ٥اإلادىس
ؤظباب اٜخفادًت  :اوّ٣اظاث ألاصمت الاٜخفادًت  1929بر ؼهذث الذو ٥اللُبرالُت ؤصمت الذًمٝشاوُت وههجذ ِذة جذابحر
لخٙادي ألاصمت مىاُ٘ت إلابادت اللُبرالُت وجذخل الذولت لشْ٘ الخّشٍٙت الجمشُ٠ت ؤل ٞألاظىا.ٛ
ؤظباب ِع٢شٍت
الخشب ألاهلُت ؤلاظباهُت و جذخل الٝىي الخاسظُت ؤولى الاـىذاماث بحن الذو ٥الذًمٝشاوُت و الذً٢خاجىسٍت
حعلُذ الشاًخ وسٍىاهُا

مباشرة

 اظخُاح ؤإلااهُا لبىلىهُا ظىت .1939

مشاخل الخشب الشاهُت
ألاخذار

الجبهت

اخخال ٥بىلىهُا 1

الجبهت ألاوسبُت

ؼدىبر 1939

الؽشُٜت

جىىساتها

خفاثفها

 بِالن ٘شوعا و بشٍىاهُا الخشب ِلى
ؤإلااهُا  3ؼدىبر 1940

اإلاشخلت ألاولى 1942/1939

 اخخال ٥زالر ؤسباُ ٘شوعا

اِخمذث خالله ؤإلااهُا ؤظلىب

هجىم ؤإلااهُا ِلى

الجبهت ألاوسبُت

 دخى ٥ألاإلاان لباسَغ ٔؽذ 1940

الخشب الخاوٙت الزي ًٝىم

٘شوعا ماي 1940

الٕشبُت

 ج٢ىًٍ خ٢ىمت بِٙص ي وجى ُْٜمّاهذة

هجىم اًىالُا ِلى
دو ٥البلٝان
1941و ِلى اإلاعخّمشة
البرًىاهُت بمفش

الجبهت ألاوسبُت
الؽشُٜت و ظبهت
ؼما ٥ب٘شٍُٝا

الهذهت
ٜ ف ٚبشٍىاهُا ظىا في مداولت لإلهضا٥
ظُىؼها




هجىم ؤإلااهُا ِلى الاجداد
العىُ٘احي

ؤوسبا الؽشُٜت

دخى ٥اًىالُا للُىهان و ًىٔعالُ٘ا
انهضام اًىالُا ؤمام بشٍىاهُا في مداولتها
العُىشة ِلى ٜىاة العىَغ
ٜف ٚالٝىاث الىاصٍت لألظىى٥
ألامشٍ٣ي
ِٝذ مُشا ٛالخل ٚألاولس ي مْ و.م.ؤ
1941

 وـلذ ختى مؽاسٗ مىظ٢ى

ِلى مبذؤ اإلابأخت
اظخّملذ ؤظلخت مخىىسة
منها (مذسِاث-الٝار٘اث
الجىٍت )...
اهخفاس دو ٥اإلادىس

مّش٠ت ظخالُىٕشاد 1943

الجبهت ألاوسبُت
الؽشُٜت

اإلاشخلت الشاهُت 1945/1942 :

اظدعالم ؤإلااهُا
1945

الجبهت
اإلاخىظىُت
ؼما ٥ب٘شٍُٝا
الجبهت ألاوسبُت
الٕشبُت و الؽشُٜت

ؼدىبر  1945اظدعالم
الُابان

الجبهت ألاظُىٍت

 انهضام ؤإلااهُا ؤمام ٜىاث الاجداد
العىُ٘احي
 انهضام الٝىاث الىاصٍت في مّش٠ت الّلمحن
ظىت 1942
 اظدعالمها بخىوغ –الجضاثش –الذاس
البُماء و مفش بّٙل الخفاس ألامشٍ٣ي
 جىٍُم ِملُت او٘شلىسد لخدشٍش ٘شوعا
ودخى ٥باسَغ ؼدىبر 1944

*دخى ٥الىالًاث اإلاخدذة
الامشٍُ٢ت
واحعاُ سّٜت الخشب التي
ؼملذ ختى اإلاعخّمشاث
*اظخّما ٥العالح الىىوي
*اهخفاس الخلٙاء

 بٔشا ٛلظىى ٥ألامشٍ٣ي لخامالث
الىاثشاث الُاباهُت 1242
 1945 بلٝاء الٝىبلت الزسٍت الىىوٍت ِلى
هحروؼُما وه٣اصا١ي

بؽشٍت

مالًحن الٝخلى و اإلاّىىبحن و الجشحى ظىاء في ـٙىٗ الجىىد واإلاذهُحن ب٣ل الذو ٥اإلاخداسبت و خفىـا باالجداد
العىُ٘احي ؤإلااهُا والُابان ما اوّ٢غ ظلبا ِلى البيُت الع٣اهُت

ظُاظُت

هخاثج الخشب الّاإلاُت الشاهُت

اٜخفادًت

 دماس ؼامل وخشاب البيُاث الخدخُت في الّذًذ مً الذو ٥مً خال ٥جذمحر الخجهحزاث و ألاساض ي الٙالخُت واإلايؽئاث
 جشاظْ ٠بحر في ؤلاهخاظحن الٙالحي و الفىاعي والىاجج الىوني الخام ماِذا الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت الن ؤلاهخاط وظه
بالظاط لخذمت الخشب
 اسجٙاُ ١لٙت الخشب باليعبت لذو ٥اإلاخداسبت و اوّ٣اط رلِ ٤لى اإلاعخىي اإلاِّص ي لع٣ان









صٍادة معاخت الاجداد العىُ٘احي خُض لم ؤساض ي ؤوسبا الؽشُٜت ووؽش الؽُىُِت في جل ٤ألاٜىاس
لم ؤساض ي ظذًذة ل٣ل مً بىلىهُا وٍىٔعالُ٘ا
اظترظاُ ٘شوعا لاللضاط واللىسًٍ
جٝعُم ؤإلااهُا بلى مىاو ٞهٙىر اجداد العىُ٘احي ،و٘شوعا ،وبشٍىاهُا ،و و.م.ؤ
ولْ بشلحن جدذ ظلىت الذو ٥ألاسبّت وجدمُلها معاولُت الخٙاً ِلى العلم وألامً ٘يها و٘ ٞمٝشساث ماجمش ًالىا
جإظِغ هُئت ألامم اإلاخدذة ظىت  1945للخٙاً ِلى ألامً والعلم الّاإلاُحن
حّاٌم لالجداد العىُ٘احي مٝابل جشاظْ م٣اهت ١ل مً بشٍىاهُا و ٘شوعا
بشوص ٜىجحن ظذًذجحن لُٝادة الّالم و م ا متزِمت اإلاّع٢ش الٕشبي اللُبرالي والاجداد العىُ٘احي متزِم اإلاّع٢ش
الؽشقي الؽُىعي

هٍام الٝىبُت الشىاثُت والخشب الباسدة
ألاولاُ الذولُت بّذ الخشب الّاإلاُت الشاهُت وبىادس هٍام الٝىبُت الشىاثُت:

العُا ٛالخاسٍخي لبروص الٝىبُت الشىاثُت

 جفاِذ هٙىر ٜىجحن ظذًذجحن مخّاسلخحن مً خُض الىٍام العُاس ي والاٜخفادي ،سٔم جدالٙهما اإلااٜذ خال٥
الخشب الّاإلاُت الشاهُت لذ الىاصٍت وألاهٍمت الذً٢خاجىسٍت وهما الاجداد العىُُ٘تي الؽُىعي والىالًاث اإلاخدذة
ألامشٍُ٢ت الشؤظمالُت مٝابل جشاظْ هٙىر الٝىي ألاوسبُت الاظخّماسٍت الخٝلُذًت اإلامشلت في بشٍىاهُا و٘شوعا
 الخىظه هدى الشىاثُت الٝىبُت في الخٝعُم الشباعي لإلااهُا بّذ جدشٍشها مً الىاصٍت بلى مىاو ٞهٙىر الاجداد العىُُ٘تي
الزي ظُىش ِلى الٝعم الؽشقي ،بِىما اٜدعمذ الذو ٥الشؤظمالُت (الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت و٘شوعا وبشٍىاهُا)
الٝعم الٕشبي ُ٘ما بُنها٠ ،ما ٜعمذ مذًىت بشلحن بىٙغ الىشٍٝت.
اإلاذ الؽُىعي العىُ٘احي في ؤوسبا الؽشُٜت وسدة الّٙل ألامشٍُ٢ت اججاهه
 معاهذة الاجداد العىُ٘احي لألخضاب الؽُىُِت في دو ٥ؤوسبا الؽشُٜت التي ظاهم في جدشٍشها مً الاخخال ٥الىاصي
مداوال بٜامت ؤهٍمت اؼتراُ٠ت ٘يها
 سدث الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت بمؽشوُ ماسؼا ٥ظىت 1947م ِلى اإلاذ الؽُىعي في ؤوسبا الؽشُٜت وهى ِباسة ًِ
ُ
معاِذاث مالُت واٜخفادًت ضخمت ٜذمذ لذو ٥ؤوسبا الٕشبُت إلِادة بىاء اٜخفاداتها و إلاداـشة اإلاذ الؽُىعي ،
 اِخبر الاجداد العىُ٘احي مؽشوُ ماسؼا ٥وظُلت لٙشك الامبرًالُت ألامشٍُ٢ت ِلى الّالم ،لزل ٤دِا بلى مىاظهخه
وِمل ِلى بوؽاء م٢خب ؤلاِالم الؽُىعي اإلاعمى ب “ال٢ىمُٙىسم” لخّبئت ألاخضاب الؽُىُِت لذه

مٍاهش الخشب الباسدة ألاولى وبّن ؤصماتها (1953 – 1947م)
الخّشٍ ٚمٍاهش الخشب الباسدة ألاولى ؤصماث الخشب الباسدة ألاولى

الخشب الباسدة :هي خالت الفشاُ والخىجش والخىا٘غ التي ١اهذ جىظذ بحن الىالًاث اإلاخدذة والاجداد العىُ٘تى بّذ الخشب
الّاإلاُت الشاهُت ،خُض ِمل ١ل وشٗ ِلى وؽش مبادثه بمخخل ٚالىش ٛمْ جٙادي الاـىذام الّع٢شي اإلاباؼش في مىخفٚ
ألاسبُّيُاث وختى ؤواثل الدعُّيُاث مً الٝشن اإلااض ي






الخال٘اث العُاظُت :هدُجت الخالٗ ؤلاًذًىلىجي وسٔبت ١ل وشٗ بعي هٙىره في مىاو ٞمخخلٙت مً الّالم،
الٝىُّت الاٜخفادًت :بحن اإلاّع٢شًٍ ،خُض ؤوؽإث ال٢خلت الٕشبُت العى ٛألاوسبُت اإلاؽتر٠ت ،في خحن ؤوؽإث ال٢خلت
الؽشُٜت ال٢ىمُ٢ىن.
ج٢ىًٍ ؤخالٗ ِع٢شٍت :اإلاّع٢ش الٕشبي “خل ٚؼما ٥ألاولس ي” ،واإلاّع٢ش الؽشقي “خل ٚواسظى”.
الدعاب ٞهدى الدعلح :جىىٍش الىش٘حن الفىاسٍخ الّابشة للٝاساث ،و ـىْ الٝىابل الىىوٍت والهُذسوظُيُت٘ ،يؽإ ًِ رل٤
ما ٌعمى ب “هٍام جىاصن الشِب” الٝاثم ِلى جٙادي الىش٘ان الذخى ٥في مىاظهت مباؼشة خى٘ا مً ؤن ًادي اظخّما٥
ؤظلخت الذماس الؽامل بلى ب٘ىائها.



ؤصمت بشلحن ألاولى 1949م :وؽبذ ِلى ازش اجٙا ٛالىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت واهجلترا و٘شوعا ِلى جىخُذ اإلاىاو ٞألاإلااهُت
الىاّٜت جدذ مشاٜبتها بما في رل ٤بشلحن الٕشبُت ،باإلاٝابل ٜشس الاجداد العىُ٘احي خفاس بشلحن  ،واهتهذ ألاصمت بخٝعُم
ؤإلااهُا بما في رل ٤بشلحن بلى ظمهىسٍت ؤإلااهُا الاجدادًت (ؤإلااهُا الٕشبُت) جابّت للخلٙاء الشؤظمالُحن ،وظمهىسٍت ؤإلااهُا
الذًمٝشاوُت (ؤإلااهُا الؽشُٜت) لالجداد العىُ٘احي.



الخشب ال٢ىسٍت 1950م – 1953م :اهذلّذ ألاصمت بعبب الخشب ألاهلُت بحن ال٢ىسٍخحن ِىذما هاظمذ ٠ىسٍا الؽمالُت
٠ىسٍا الجىىبُت ،وجىظْ هىا ٛالخشب بّذ رلِ ٤ىذما دخلذ ألامم اإلاخدذة بُٝادة الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت إلاعاهذة
٠ىسٍا الجىىبُت زم الفحن لذِم ٠ىسٍا الؽمالُت  ،وبّذ مؽاوساث وىٍلت جم الخىِ ُْٜلى هذهت ظالم في ًىلُىص 1953م،

مشخلت الخّاٌؾ العلمي 1975/1953:
ظُاٜها



بشص الخّاٌؾ العلمي ٠شئٍت ظذًذة للّالٜاث الذولُت جيبني ِلى جٙادي ؤظباب الخىجش خى٘ا مً هخاثج الخشب بّذ و٘اة
ظخالحن  ،وجضامً رل ٤مْ وـىُٜ ٥اداث ظُاظُت للخ٢م “هُُ٢خا خشوحؽىٗ باالجداد العىُُ٘تي ،والشثِغ “ؤًضنهاوس
بالىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت جمُل للخىاس

o

الخىٗ اإلاخباد ٥مً الخشب مْ الخىىس الىىعي في ج٢ىىلىظُا ألاظلخت.
بشوص ُٜاداث ظُاظُت جمُل للخىاس والاهٙشاط في الّالٜاث الذولُت مً الجاهبحن.
دوس ألامم اإلاخدذة في ج٢شَغ ُٜم العالم والخّاون الذولي ،وهبز الخشوب وحصجُْ الخلى ٥الذبلىماظُت للجزاِاث في الّالم.
اٜخىاُ الٍّمُحن بإن الدعاب ٞهدى الدعلح لِغ في ـالح الىش٘حن ،ولشوسة الاهخمام بالجىاهب الاٜخفادًت والاظخماُِت
لخد ُٞٝالخىىس والخٝذم ِىك الذخى ٥في الخشب
الشٔبت في ِٝذ اجٙا ٛدولي لخجاوص ألاولاُ الذاخلُت الفّبت في الاجداد العىُ٘احي و و.م .ؤ .

o

اللٝاءاث اإلا٢شٙت بحن الٍّمُحن إلاّالجت بّن الٝماًا والخال٘اث الذولُت ،مشل :ولُّت ؤإلااهُا والىمعا ،وألامً ألاوسبي،
والّالٜاث بحن الؽش ٛوالٕشب ،وٜماًا هضُ العالح ( جى ُْٜاجٙاُٜت ظالذ )
دِىة الُٝادة العىُ٘اجُت بلى الخّاٌؾ العلمي في ِهذ خشوحؽىٗ.
ٌهىس مى ٜٚممازل مً وشٗ الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت التي دِذ بلى و ٜٚالخملت اإلااسجُ٢ت لذ اإلاىٌٙحن اإلاخّاملحن مْ
ألاخضاب الؽُىُِت.



ؤصمت بشلحن الشاهُت1955م :هجمذ ًِ ٘ؽل ال٢خلخان في الخىـل بلى خل إلاؽ٣لت جٝعُم ؤإلااهُا بلى ؤسبّت مىاو ٞهٙىر،
٘االجداد العىُ٘احي خاو٘ ٥شك الاِتراٗ الٝاهىوي بجمهىسٍت ؤإلااهُا الذًمٝشاوُت مْ جدىٍل بشلحن بلى مذًىت مداًذة،
بِىما س٘مذ ألاوشاٗ ألاخشي هزا الخل ،واهتهذ ألاصمت ببىاء ظذاس بشلحن مً وشٗ ظلىاث ؤإلااهُا الؽشُٜت ظىت 1961م.

o

ِىاملها

o
o

o

مٍاهشها

o
o

ؤصماث مشخلت الخّاٌؾ العلمي

 ألاصمت ال٢ىبُت 1962م :وؽبذ بّذ ا٠دؽاٗ واثشاث الاظخىالُ ألامشٍُ٢ت وظىد ٜىاِذ ظىُ٘اجُت إلوال ٛالفىاسٍخ ب٢ىبا
٘شدث بمداـشة ٠ىبا وهذد الشثِغ ألامشٍ٣ي ُ٠يُذي العىُ٘اث بؽً خشب ؼاملت ،واهتهذ ألاصمت بسخب الفىاسٍخ
العىُ٘اجُت مٝابل  ٚ٠الىالًاث اإلاخدذة ًِ تهذًذ الىٍام الاؼترا١ي ب٢ىبا.


الخشب الُٙدىامُت :اهذلّذ بحن الُٙدىام الؽمالُت اإلاذِمت مً اإلاّع٢ش الاؼترا١ي مْ الُٙدىام الجىىبُت اإلاىالُت للمّع٢ش
الٕشبي مىز ظىت 1954م ،زم جذخلذ الىالًاث اإلاخدذة في الخشب بؽ٣ل مباؼش ظىت 1965م ،واهخهى بخىخُذ ٜىاث
الؽما ٥لؽىشي الُٙدىام ظىت 1973م ،بّذ ؤن الىشث الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت للخشوط مً الخشب ،مما ؤظمخه ب
“الىخل الُٙدىامي” لّذة ِىامل :اٜخفادًت ،ودبلىماظُت ،ومّىىٍت ،وفي النهاًت جىخذث الُٙدىام ظىت 1975م.

الخشب الباسدة الشاهُت (1989 -1975م)
o
o

o

o

ِىدة الّالٜاث الذولُت بلى الخىجش مً ظذًذ بحن الٝىبحن الشىاثُحن
امخذاد الىٙىر العىُ٘احي بلى ِذد ٠بحر مً بلذان الّالم الشالض ،خُض ِمل ِلى جىظُْ الشوابي مْ ١ل مً لُبُا ظىت 1975م،
وؤوٕىال واإلاىصمبُ ٞظىت 1976م٠ ،ما جذخل في ؤٕ٘اوعخان ظىت 1979م،
ِمل ألامشٍُ٢ىن ظىت 1977م ِلى جضوٍذ ١ل مً مفش والفىما ٥والعىدان والدؽاد بالظلخت الذ٘اُِت و دِم الخش١اث اإلاىاهمت
لألهٍمت الاؼتراُ٠ت بالّالم الشالض،
حّضٍض ١ل مً الىالًاث اإلاخدذة والاجداد العىُ٘احي ٜذساتهما الّع٢شٍت ،خُض جىـل الىش٘ان بلى جىىٍش الٕىاـاث الخشبُت،
والٝىابل الزسٍت ابخذاءا مً ظىت 1981م٠ ،ما ؼشِذ الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت بدىُٙز بشهامج الذ٘اُ ؤلاظتراجُجي ظىت 1989م
وهى البرهامج اإلاّشوٗ بدشب الىجىم

الىخذة الذساظُت :الىٍام الّاإلاي الجذًذ والٝىبُت الىاخذة
العُا ٛالخاسٍخي لٍهىس الىٍام الّاإلاي الجذًذ والٝىبُت الىاخذة:
ِىامل ج ٤٢ٙالاجداد العىُ٘احي
 جشُ٠بت الاجداد العىُ٘احي الٝاثمت ِلى لم ظمهىسٍاث راث ؤِشا ٛوزٝا٘اث مخخلٙت ٜعشا لمً بًذًىلىظُت واخذة جش٘ن

ٌشوٗ ج ٤٢ٙالاجداد العىُ٘احي

الخّذدًت والاهٙخاح وجٝمْ الؽّىب.
 الانهُاس الاٜخفادي هدُجت ؤلا٘شاه في بىاء الترظاهت الّع٢شٍت ِلى خعاب ألاوؽىت الاٜخفادًت والخذماث الاظخماُِت.
 جمىٍل الخشوب ؤلاٜلُمُت ِلى خعاب جلبُت الخاظُاث ألاظاظُت للع٣ان.
 الهضاثم الّع٢شٍت والعُاظُت اإلاخخالُت للجِؾ العىُ٘احي التي منى بها في ؤٕ٘اوعخان.
٘ ؽل اـالخاث مُخاثُل ٔىسباحؽىٗ بشهامج البحروظتروٍ٣ا” (بِادة البىاء في اإلاجالحن الاٜخفادي والاظخماعي) الزي جمحز
باالهٙخاح ِلى اإلابادت الشؤظمالُت ،والنهىك بالىلُّت الاظخماُِت للع٣ان وبشهامج ال٢الظىىظذ” (الؽٙاُ٘ت والذًمٝشاوُت
العُاظُت) الزي اظتهذٗ لمان خشٍت الخّبحر وؤلاِالم،
 جىامي خش١اث اإلاىالبت باالظخٝال ٥في الجمهىسٍاث العىُ٘اجُت وجٝذًم ٔىسباحؽىٗ اظخٝالخه ظىت 1992م.

انهُاس الؽُىُِت

 جىظه ألاهٍمت الؽُىُِت بإوسبا الؽشُٜت جذسٍجُا هدى الىهج اللُبرالي( هىٕاسٍا  .حؽُ٢ىظلى٘اُ٠ا  .الؽّبُت وجبيذ اللُبرالُت،
.سوماهُا .بىلىهُا .بلٕاسٍا)...
 بصالت جمشا ٥لُىحن وهذم ظذاس بشلحن وجىخُذ ألاإلااهِخحن بمىظب مّاهذة الىخذة ألاإلااهُت ظىت 1990م.
 هذم العخاس الخذًذي بحن هىٕاسٍا والىمعا.

الىٍام الّاإلاي الجذًذ
 الهُمىت الّع٢شٍت :وجضاًذ الخذخالث الّع٢شٍت ألامشٍُ٢ت في مىاو ٞظذًذة مً الّالم ١الؽش ٛألاوظي ودو ٥البلٝان وآظُا
الىظىى ٘مال ًِ بٜامت ٜىاِذ ِع٢شٍت في مىاو ٞؤخشي بهذٗ الاظخّذاد لخشوب معخٝبلُت ومشاٜبت الدعلح الىىوي بذو٥
ؤخشي ٢٠ىسٍا الؽمالُت وبًشان.
 الهُمىت الاٜخفادًت :الخد٢م في ؤهم مىاو ٞالىٙي بالّالم ،وجضاًذ حجم الاظدشماساث الخاسظُت ألامشٍُ٢ت بالّالم ،و الخى٘ش

مم

مٍاهش ووظاثل الىٍام الّاإلاي الجذًذ

ِلى ؤهم الّىاـم الاٜخفادًت الّاإلاُت ٠ىُىٍىس ،ٟوالخّامل مْ ظمُْ الٝىي الاٜخفادًت ال٢بري.
 الهُمىت ؤلاِالمُت :مً خال ٥ابخ٣اس جٝىُاث ظذًذة للهُمىت ِلى الّالم بمخخل ٚالىظاثل( ،الخلٙضٍىن ،العِىما …) و٘شك
ُٜمها وجمشالتها ،و العُىشة ِلى وظاثل ؤلاِالم مً خال ٥الاهدؽاس الىاظْ للبرامج ألامشٍُ٢ت مً ؤظل خل ٞمجخمْ معخّمش
بِالمُا وزٝاُ٘ا.
 دوس ألامم اإلاخدذة في ٌل الىٍام الّاإلاي الجذًذ مً خال ٥مىاظهت الجزاِاث الذولُت ،ومً رل ٤جىـلها بلى مشاٜبت جىبُٞ
و ٜٚبوال ٛالىاس في ؤوٕىال ظىت 1995م وظىت 2002م /بِادة بىاء ١ل مً :ؤٕ٘اوعخان ،وجُمىس الؽشُٜت٘ /ن الجزاِاث في
الّذًذ مً الذو ٥ألا٘شٍُٝت ٠عحرالُىن ظىت 1999م ،وظاخل الّاط ولُبحرًا ظىت 2003م.


مّاسلت الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت إلِادة اهخخاب بىشط ٔالي إلاّاسلخه العُاظت الخاسظُت لها ،خفىـا وؤنها تهذٗ
لخىظُه ٜشاساث ألامم اإلاخدذة لفالخها ،وهى ما ًمْ هزه اإلاىٍمت ؤمام جدذًاث ظذًذة.

بشوص الّىإلات ٍ٠اهشة ممحزة للىٍام الّاإلاي الجذًذ:في نهاًت  80وبذاًت 90وحّني هُمىت الشظامُل والعى ٛوبلٕاء الخذود باليعبت
للعلْ والشظامُل ،وبخماُ العُاظت لالٜخفاد ،ومً هخاثجها بلّاٗ الؽّىب والذو ٥و اخخ٣اس ألاٜىاب الشالر الاٜخفاد
الّاإلاي و اإلاّامالث اإلاالُت داخل البىسـاث .وٌهىس ـشاِاث زٝاُ٘ت هدُجت مداولت الٕشب حّمُم همىرظه الشٝافي

سدود الّٙل اججاه الىٍام الّاإلاي الجذًذ
الفشاِاث
الذولُت

جٙاٜم خذة اإلاؽا١ل والفشاِاث الذولُت بعب الٙش ٛالؽاظْ بحن دو ٥الؽما ٥والجىىب و جىامي الشوح الىوىُت وِذم
الاهذماط والخجضثت في دو ٥وظهاث الّالم ،ومً ؤهم هزه الفشاِاث هجذ:الخشب ألاهلُت بشواهذا وخشب ٠ىظى٘ى1990م
والفشاُ الّشبي ؤلاظشاثُلي

بشوص الخىشٗ
وؤلاسهاب

بشوص ٌاهشة الخىشٗ والّى ٚالعُاس ي وؤلاسهاب بإبّاده ؤلاٜلُمُت والّاإلاُت وججعذ في ؤخذار  11ؼدىبر :بّٙل اسجٙاُ
مّذالث الٝٙش واظخمشاس الخىجشاث ؤلاٜلُمُت.والاهتها ٟاإلاعخمش لخٝى ٛؤلاوعان وجٙاٜم مؽ٣ل البىالت والخٝعُم ٔحر الّاد٥
للؽشُِت الذولُت.

سدود الذو ٥واإلاىٍماث

 الخالٗ بحن الٝىي الٍّمى٘ :إإلااهُا والُابان ١اهخا مً ؤ٠ثر الذو ٥اظخٙادة مً انهُاس الاجداد العىُ٘تي٘ ،الخٙىٛ
الاٜخفادي لهزًً البلذًً ١ان ًبؽش بٍهىسهما ّ٠مالٜحن اٜخفادًحن ،ول ً٢الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت خؽِذ ِلى
مفالخها ،وظّذ بلى اخخال ٥الّشا ٛوالعُىشة ِلى هٙي الّالم ،وهى ما ٌّني ٌهىس خشب باسدة ظذًذة بحن الٝىي
الٍّمى.
 سٔبت ؤإلااهُا في الخفىِ ٥لى خ ٞالُٙخى هدُجت إلاعاهمتها في جد ُٞٝألامً والعلم الّاإلاُحن،
 اإلاىخذي الاظخماعي الّاإلاي :مىخذي جإظغ ظىت 2001م في بىسجى ٌّنى بالؽاون الاظخماُِت والذًمٝشاوُت في الّالم،
ومىاهمت هٍام الّىإلات.

الىخذة الذساظُت  :جفُٙت الاظخّماس وبشوص دو ٥الّالم الشالض
جفاِذ الخش١اث الخدشسٍت هدُجت الاظخٕال ٥الاظخّماسي واوّ٣اظاجه

ٌشوٗ وِىامل خش١اث جفُٙت الاظخّماس في الّالم

 حّشك اإلاعخّمشاث الظخٕال ٥ممىهج ًِ وشٍ ٞنهب الثرواث اإلاّذهُت والىاُٜت ( ١الزهب ،الىداط ،اإلااط ...و اإلاىخجاث
الٙالخُت ) وجضاًذ رل ٤مْ اهذالُ الخشب الّاإلاُت الشاهُت ٘مال ًِ ازٝا١ ٥اهل الع٣ان بالمشاثب و حسخشيهم لخذمت
اإلافالح الاظخّماسٍت و٘شك ؤِما ٥السخشة
 الاوّ٣اظاث العلبُت ِلى ؤولاُ الع٣ان الاظخماُِت والاٜخفادًت وجضاًذ خالت الباط الاظخماعي والٝٙش اسجٙاُ البىالت،
الهجشة الٝشوٍت دْ٘ بلى جضاًذ الىعي وبشوص خش١اث الخدشس

دوس اإلااظعاث والاجٙاُٜاث الذولُت في جفاِذ الخش١اث الخدشسٍت:
 معاهمت اإلابادت ألاسبّت ِؽش التي خملها الشثِغ ألامشٍ٣ي “ولعىن” بلى ماجمش العالم ظىت 1919م في جفاِذ الخش١اث
الخدشسٍت بالّالم الشالض ،مً خال ٥دِىتها بلى لمان خ ٞالؽّىب في جٝشٍش اإلافحر ،ولٝذ لُٝذ جشخُبا ٠بحرا في مٍّم دو٥
الّالم الشالض١ ،الجضاثش
 الاجٙاُٜاث الذولُت التي ظاهمذ في جفاِذ الخش١اث الخدشسٍت ومنها اإلاُشا ٛألاولس ي الزي وّٜخه ٘شوعا وبشٍىاهُا ظىت
1941م ،والزي ًٝط ي باِتراٗ الجاهبان بد ٞالؽّىب في جٝشٍش اإلافحر،
 اإلابادت التي هادث بها ألامم اإلاخدذة مً ؤظل اإلاداٍ٘ت ِلى العلم وألامً الذولُحن ،وحّضٍض الخّاون الذولي في مخخلٚ
اإلاجاالثِ ،الوة ِلى اخترام خٝى ٛؤلاوعان وخ ٞالؽّىب في جٝشٍش اإلافحر.

دوس الفشاُ الشؤظمالي الاؼترا١ي في بر١اء الخش١اث الخدشسٍت بالّالم:
 الفشاُ ؤلاًذًىلىجي ما بحن اإلاّع٢شًٍ الٕشبي والؽشقي و دِم هزا ألاخحر للخش١اث الخدشسٍت راث اإلاُى ٥الاؼتراُ٠ت (مً بُنها
الُٙدىام التي ١اهذ جٝبْ جدذ الاخخال ٥الٙشوس ي …) ،بِىما ِملذ الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت ِلى دِم ١ل ألاهٍمت
الشؤظمالُتً ،ماٗ بلى ١ل جل ٤الّىامل همى الىعي لذي اإلاعخّمشاث

اإلاعلخت بالجضاثش

همارط الخش١اث الخدشسٍت بالّالم

العلمُت بالهىذ

 والب ٔاهذي باظخٝال ٥الهىذ مً الاخخال ٥ؤلاهجلحزي باِخماد وشٍٝت “الال ِى ،”ٚومً ؤهم خفاثق هزه الىشٍٝت:
ِ ذم اظخّما ٥الّى ٚلذ الاهجلحز باِخباسه ؤ٠بر ٜىة جىظذ في مخىاو ٥ؤلاوعان.
 مٝاوّت البماجْ ألاظىبُت ،وس٘ن ؤداء المشاثب.
 الاِخماد ِلى ؤلام٣اهاث اإلادلُت في الخٕزًت واإلالبغ.
 الخىـل بلى ولْ خذ للفشاِاث بحن اإلاعلمحن والهىذوط .ومٝاوّت الجامّاث والىٌاث ( ٚالّفُان اإلاذوي )
لُٝذ دِىة ٔاهذي ججاوبا ٠بحرا لذي الؽّب الهىذي وؤظبرث بهجلترا ِلى الاِتراٗ باظخٝال ٥الهىذ ظىت 1947م
اهىال ٛالّمل اإلاعلح في الجضاثش في ٘اجذ هىهبر 1954م بدىُٙز ِذة ِملُاث معلخت في مىىٝت الٝباثل وٜعىىىُىت زم
ؼمل مجمىُ التراب الجضاثشي ظىت 1955م ،بل اهخٝل بلى ٘شوعا راتها ظىت 1958م  ،وجم٢ىذ “ظبهت الخدشٍش” مً جدُٞٝ
اهخفاساث ٠بحرة جمشلذ في بلخا ٛؤلشاس ظعُمت بّمالء اإلاعخّمش وميؽأجه الاٜخفادًت وؤلاداسٍت ،وه٢زا دخل الؽّب
الجضاثشي في خشب جدشسٍت لذ ٘شوعا اهتهذ باِتراٗ هزه ألاخحرة باظخٝال ٥البالد ظىت 1962م بّذ ؤن ١لٙذ الجضاثشٍحن
ملُىها مً الؽهذاء.

مؽا١ل الّالم الشالض








اسجٙاُ اإلاذًىهُت :وبالخالي جشاظْ الىاسداث مما ًىّ٢غ ظلبا ِلى ولُّت الع٣ان الاظخماُِت والاٜخفادًت.
الاِخماد في الخفذًش ِلى اإلاىاد ألاولُت ،وهي مىاد راث ُٜمت بلاُ٘ت ظذ مىخٙمت.
ِذم الخىاصن بحن حجم ؤلاهخاط الٕزاجي وِذد الع٣انِ ،الوة ِلى مؽ٣ل الخبُّت الاٜخفادًت للخاسط.
مّاهاة بّن بلذان الّالم الشالض مً ـشاِاث ِشُٜت وظُاظُت.
اسجٙاُ مّذ ٥الخفىبت مما ًٙعش التزاًذ الع٣اوي العشَْ ،والزي ًترجب ِىه مؽا١ل خمشٍت خىحرة (الجشٍمت ،الهجشة
العشٍت ،اسجٙاُ مّذالث البىالت ،الع ً٢الّؽىاجي ،الباِت اإلاخجىلىن …
اسجٙاُ مّذالث ألامُت ،وجضاًذ مّذالث الهجشة الٝشوي

ٌهىس دو ٥الّالم الشالض وخش٠ت ِذم الاهدُاص

دو ٥الّالم الشالض :م٢ىن مً الذو ٥اإلاخخلٙت الخذًشت الّهذ باالظخٝال ،٥والتي ؤخزث حّمل مً ؤظل الخخلق مً الىٜىُ جدذ
ظُىشة بخذي اإلاّع٢شًٍ ،وؤن جفبذ ٔحر مىداصة لي مً ال٢خلخحن ،ومً هىا وؽإث بزوس ِذم الاهدُاص
جبلىسث خش٠ت ِذم الاهدُاص في ماجمش باهذووٖ بإهذوهِعا ظىت 1955م ،بٙمل ظهىد هيهشو/،ظماِ ٥بذ الىاـش /ظىصٍ ٚجِخى،
ومً بحن ؤهم ؤهذا٘ها
 oاخترام خٝى ٛؤلاوعان .و ظُادة الذو.٥
 oالّمل ِلى خل الجزاِاث العُاظُت بىش ٛدبلىماظُت.
 oجد ُٞٝالخىمُت في الّالم الشالض وبخشاظه مً الخخل.ٚ
 oمىاهمت الاظخّماس وجإُ٠ذ خ ٞالؽّىب في جٝشٍش مفحرها…
جإظعذ سظمُا خش٠ت ِذم الاهدُاص بمىظب ماجمش بلٕشاد لعىت 1961م وٜامذ ِلى خمغ مبادت
 oاجخار مى ٜٚمداًذ مً الفشاُ الذاثش بحن ال٢خلخحن.
ِ oذم الاهممام بلى ؤي خلِ ٚع٢شي جابْ لهما.
ِ oذم ِٝذ اجٙاُٜت زىاثُت مْ دولت ٠بري.
ِ oذم العماح لذولت ؤظىبُت بةٜامت ٜىاِذ ِع٢شٍت ٘ى ٛؤساليها.
 oجإًُذ خش١اث الاظخٝال ٥الىوني

الخ٢خالث ؤلاٜلُمُت لذو ٥الّالم الشالض بّذ الخشب الّاإلاُت
الشاهُت

الجامّت الّشبُت :مىٍمت ِشبُت جإظعذ في 1945م ،جمم خالُا  22دولت ِشبُت حععى بلى جد ُٞٝألاهذاٗ الخالُت:
 oجد ُٞٝالخّاون الّشبي في اإلاعاثل الاٜخفادًت والاظخماُِت والشٝاُ٘ت (ؼاون الشٝا٘ت ،ؼاون الجيعُت والجىاصاث.. ،
 oجىزُ ٞالفالث بحن الذو ٥ألاِماء وجيعُ ٞخىىها العُاظُت.
 oاإلاداٍ٘ت ِلى العالم وألامً بحن الذو ٥ألاِماء.
 oجإمحن معخٝبل الذو ٥ألاِماء وجيعُ ٞالذ٘اُ ًِ الذو ٥الّشبُت.
سابىت دو ٥ظىىب ؼش ٛآظُا ( آظُان):جإظعذ ظىت 1967م تهذٗ بلى:
 oمىاظهت الخدذي الؽُىعي في اإلاىىٝت.
 oحعىٍت الجزاِاث الخذودًت التي حّاوي منها بّن الذو ،٥والخخ ُٚٙمً خذة الجزاِاث التي ماصالذ ٜاثمت.
 oبٜامت مىىٝت خشة بحن دو ٥الشابىت وهى ما جإحى لها بمىظب بِالن ظىٕا٘ىسة ظىت 1992م.
مىٍمت الىخذة ؤلا٘شٍُٝت:جإظعذ ِلى ازش ٜمت ؤدبغ ؤبابا ًىم  25ماي 1963م ،ومً ؤهم مبادئها:
 oمداسبت ظمُْ ؤؼ٣ا ٥الاظخّماس بة٘شٍُٝا.
 oجىمُت الخّاون بحن الذو ٥و٘ٝا إلابادت هُئت ألامم اإلاخدذة.
 oاخترام ظُادة وخذود ١ل الذو.٥
 oحعىٍت الخال٘اث بحن الذو ٥ألاِماء بالىش ٛالعلُمت.
ِ oذم الاهدُاص بلى ؤخذ اإلاّع٢شًٍ.
ًالخَ اوسجام ؤهذاٗ هزه الخ٢خالث مْ ٜشاساث خش٠ت ِذم الاهدُاص

اإلاداوس خعب الاواس اإلاشظعي

ٜاثمت اإلافىلخاث

1

اإلإشب جدذ هٍام الخماًت

ؤظهضة هٍام الخماًت

ِٝذ الخماًت  /هٍام الخماًت

2

اإلإشب  :الاظخٕال ٥الاظخّماسي في ِهذ
الخماًت

الاظخٕال ٥الاظخّماسي ِلى اإلإشب وؤزاسه
ِلى اإلاجخمْ اإلإشبي

الاظخٕال ٥الاظخّماسي

3

اإلإشب الٙ٢اح مً ؤظل الاظخٝال٥
واظخ٢ما ٥الىخذة الترابُت

الٙ٢اح الىوني مً ؤظل الاظخٝال( ٥
اإلاٝاومت اإلاعلخت والىما ٥العُاس ي )
واظخ٢ما ٥الىخذة الترابُت

الخش٠ت الىوىُت  /اإلاىالبت
باإلـالخاث /اإلاىالبت باالظخٝال٥
/اظخ٢ما ٥الىخذة الترابُت

4

الخش١اث الاظخٝاللُت بالجضاثش وجىوغ
ولُبُا

الخش١اث الاظخٝاللُت بالجضاثش وجىوغ ولُبُا

-

الىخذاث الذساظُت

اإلإشب جدذ هٍام الخماًت
العُا ٛالخاسجي
اؼخذاد الخىا٘غ الاظخّماسي ألاوسبي خى ٥اإلإشب ،و خعمه مً وشٗ ٘شوعا ِبر اجٙاُٜاث زىاثُت اهٙشدث بمىظبها باإلإشب،
 الاجٙا ٛالٙشوس ي الاًىالي في ظىت 1902م جىاصلذ ٘شوعا إلًىالُا ًِ لُبُا مٝابل اإلإشب،
 الاجٙا ٛالىدي ظىت 1904م ،جىاصلذ ٘شوعا لبرًىاهُا ًِ مفش مٝابل اإلإشب
 ماجمش الجضٍشة الخمشاء ظىت 1906م  :خفلذ بمىظبه ٘شوعا ِلى امخُاصاث مخّذدة في اإلإشب ،
 الاجٙا ٛألاإلااوي الٙشوس ي وفي ظىت 1911م جىاصلذ ٘شوعا لإلااهُا ًِ ال٢ىوٕى مٝابل اإلإشب ،

العُا ٛالخاسٍخي لٙشك الخماًت

ِٝ ذ اجٙاُٜاث ظشٍت مْ اظباهُا بخفىؿ اإلإشب
٘شوعا ١اهذ ؤ٠ثر اـشاسا ِلى اخخال ٥اإلإشب إلجمام ظُىشتها في ؼما ٥ا٘شٍُٝا

العُا ٛالذاخلي
ؤصمت اٜخفادًت ومالُت داخلُت:
٘ ؽل اإلاخضن اإلإشبي في ٘شك لشٍبت الترجِب ظىت 1902م التي لُٝذ مّاسلت الّلماء.
 اللجىء بلى الاٜتراك اإلا٢ش ٚمً الذو ٥ألاوسبُت وخاـت ٘شوعا.
 جذهىس ألاولاُ الاٜخفادًت وهٝق اإلاىاد الٕزاثُت و ب٘الط الٙالخحن واهدؽاس اإلاجاِت وألاوبئت...

ألاصمت العُاظُت :






لّ ٚالعلىت اإلاش٠ضٍت في شخق العلىان اإلاىلى ِبذ الّضٍض وٜلت خبرجه
اهذالُ الشىساث والخمشداث الٝبلُت لذ اإلاخضن ؤبشصها زىسة الجُاللي بً ادسَغ الضسهىوي (بىخماسة) ما بحن  1902و1909م
وزىسة الشَعىوي
ِض ٥العلىان اإلاىلى ِبذ الّضٍض لٝبىله بمٝشساث الجضٍشة الخمشاء وبُّت اإلاىلى ِبذ الخ َُٙظىت 1908م،
اظخٕال ٥الٝىي الاظخّماسٍت الىلْ العُاس ي اإلامىشب ،خُض اخخلذ ٘شوعا وظذة والذاس البُماء ظىت 1907م،
واخخلذ اظباهُا الّشاجؾ والٝفش ال٢بحر ظىت 1911م.
زىسة ؤهل ٘اط وولب اإلاىلى ِبذ الخ َُٙمً ٘شوعا معاِذجه ِلى بخمادها ؤ٘شص مشة ؤخشي الٝىُّت بحن الشُِت
واإلاخضن و ِضص الخذخل ألاظىبي بالبالد الزي اهخهى بٙشك الخماًت ِلى اإلإشب وبذاًت ِهذ الاظخّماس

٘شك ِٝذ الخماًت ِلى اإلإشب في  30ماسط  1912وٍىق ِلى:
 جإظِغ هٍام ظذًذ جىجض بمىظبه ٘شوعا ؤلاـالخاث الىاّ٘ت للمٕاسبت.

بىىد مّاهذة الخماًت

 خشاظت ٘شوعا للتراب اإلإشبي بشا وبدشا.
 الخٙاً ِلى ظُادة العلىان والُّٝذة ؤلاظالمُت.
 اؼشا ٟالعلىان ووالجه في ألاٜالُم في جىُٙز هٍام الخماًت.
 حُّحن ٘شوعا مُٝما ِاما لها في اإلإشب وجمخُّه بفالخُاث ِامت.
 سِاًت ٘شوعا لؽاون اإلإشب وظالُاجه في الخاسط.
 بؼشاٗ ٘شوعا ِلى ولباث اإلإشب للٝشوك.
ُٜ ام ٘شوعا بالخٙاوك مْ بظباهُا.
 ؤلابٝاء ِلى وىجت ٠مىىٝت دولُت.
 العماح لٙشوعا باالخخال ٥الّع٢شي للمٕشب
ًٍ هش ظلُا مً خال ٥بىىد الخماًت ؤهذاٗ ٘شوعا واظباهُا الاظخّماسٍت التي جىمذ بالظاط بلى جٝىٍن ظلىت اإلاخضن
والعُىشة ِلى البلذ واظخٕاللها وبُُّا وبؽشٍا

اإلاعخىي اإلاش٠ضي :
ؤلاداسة اإلإشبُت
 العلىان :اخخ َٙبالعلىت الذًيُت وبالخىِ ُْٜلى الٍهاثش
 الفذس ألاٍِم :الاؼشاٗ ِلى الاداسة اإلإشبُت
 الىصاساث :الاخخٙاً بىصاسحي الّذ ٥وألاوٜاٗ

الظهضة العُاظُت وؤلاداسٍت للمٕشب في ٘ترة الخماًت

مىىٝت الىٙىر الٙشوس ي

الاداسة الٙشوعُت
 اإلاُٝم الّام :ممشل الجمهىسٍت الٙشوعُت باإلإشب ٌ،ؽشٗ ِلى حعحر اإلافالح الاداسٍت والّع٢شٍت وبـذاس الٝىاهحن
واإلافادٜت ِليها وَّخبر الججرا ٥لُىوي ؤو ٥مُٝم ِام باإلإشب)(1912-1925والزي ًشظْ له الٙمل في جىوُذ
دِاثم الخماًت الٙشوعُت باإلإشب.
 ال٣اجب الّام  :الاؼشاٗ ِلى ظمُْ الاداساث
 اإلاذًشون :سثاظت اإلاذًشٍاث :اإلاالُت  /الذاخلُت  /الخّلُم الّمىمي...

اإلاعخىي ؤلاٜلُمي والجهىي:
ٜعمذ مىىٝت الىٙىر الٙشوس ي بلى ظبّت مىاوِ ( ٞع٢شٍت وهي ٘اط /م٢ىاط /مشا٠ؾ  /ؤ١ادًش ) وؤخشي مذهُت
الشباه  /الذاسبُماء وظذة ) ًشؤط ١ل منها مىٌ ٚظام ٘شوس ي
اإلاعخىي اإلادلي
ٜعم ١ل بٜلُم بلى دواثش خمشٍت وٜشوٍت ًشؤط ١ل منها مىٌ ٚمٕشبي ٌّشٗ باظم الباؼا ؤو الٝاثذ
 بّذ اظخٝالت لُىوي ظىت1922جدى ٥هٍام الخماًت بلى بداسة مباؼشة وجىظّذ ظلىاث اإلاُٝم الّام.
اإلاعخىي اإلاش٠ضي

الاداسة اإلإشبُت :
 خلُٙت العلىان في اإلاىاو ٞالخالّت لالظخّماس الاظباوي في الؽما ٥ومٝشه جىىان

مىىٝت الىٙىر ؤلاظباوي

 الىصاساث  :الفذس ألاٍِم  ،وصٍش اإلاالُت ،وصٍش الّذ ٥ووصٍش ألاخباط

الاداسة الاظباهُت
 اإلاىذوب العامي :ممشل الخ٢ىمت الاظباهُت لإلؼشاٗ ِلى حعُحر ؼاون اإلاىىٝت الؽمالُت الزي اخخ٢ش العلىت
الّٙلُت وجش٠ذ العلىت الؽ٣لُت لخلُٙت العلىان
 اإلاىذوبُاث :مىذوبُت ألاؼٕا ٥الّمىمُت واإلاالُت  /مىذوبُت ألامىس ألاهلُت /مىذوبُت الاٜخفاد والٙالخت واإلاحزاهُت
وخ َٙالصخت /مىذوبُت الٕاباث وجشبُت اإلااؼُت
اإلاعخىي الجهىي واإلادلي
١ان الٝىفل ؤلاظباوي ٌؽشٗ ِلى اإلاذن التي ًد٢مها الباؼىاث٠ ،ما ١ان المابي الّع٢شي ؤلاظباوي ٌؽشٗ ِلى
البىادي التي ًشؤظها الٝىاد

١ان إلهجلترا دوس في بٜشاس هٍام دولي لىىجت في ماجمش باسَغ 1923وؤـبدذ الىلُّت ؤلاداسٍت بها ِلى الؽ٣ل الخالي:

مىىٝت وىجت الذولُت

 اإلاىذوب العلىاويً :مشل العلىان اإلإشبيً ،دشؿ ِلى اخترام اإلإاسبت للىٍام الذوليً ،ترؤط اإلاجلغ الدؽشَعي
ل ً٢لِغ له خ ٞالخفىٍذ
 اإلاجلغ الدؽشَعيً :خ٢ىن مً 18هاثبا ؤظىبُا و6مٕاسبت معلمحن و 3مٕاسبت يهىد وَعً الٝىاهحن الخىٍُمُت.
 اإلاذًشً :خىلى اإلاىفب إلاذة 6ظىىاث ٌُّىه اإلاجلغ الدؽشَعي
 الذسً :ٟىٝعم بلى مؽاة وخُالت يهخم بالؽاون ألامىُت
 لجىت اإلاشاٜبت :جخ٢ىن مً ٜىاـل الذو ٥اإلاىّٜت ِلى ماجمش الجضٍشة ِلى الخمشاء وججخمْ مشجحن في الؽهش
 مد٢مت مخخلىت :جخ٢ىن مً ٜ7ماة جٙفل في الجزاِاث الجىاثُت واإلاذهُت والخجاسٍت

اإلإشب :الاظخٕال ٥الاظخّماسي في ِهذ الخماًت
إدارية

بخذار مجمىِت مً ألاظهضة ؤلاداسٍت الاظخّماسٍت ( اإلاُٝم الّام /ال٣اجب الّام /اإلاذًشون  /اإلاشاٜبىنٜ/اثذ اإلاىىٝت
ٔ)...اًتها إلخ٣ام العُىشة وجٝعُم اإلإشب بلى مىاوِ ٞع٢شٍت وؤخشي مذهُت

 حصجُْ الاظدشماساث ألاظىبُت باإلإشب:
 خل ٞمفلخت الخجاسة والفىاِت اإلا٣لٙت بالخىزُ ٞوؤلاِالم الاٜخفادي .وو١الت اإلإشب بباسَغ.
 الخّشٍ ٚبامخُاصاث الاظدشماس باإلإشب لشظا ٥اإلاا ٥الٙشوعُحن(اظخمشاس ؤلاِٙاء الجباجي).
 ههج ظُاظت الخ٢م اإلاباؼش وحّمحر ألاسك لخشبُذ ظُاظت الاخخال ٥وجشظُخ الاظخّماس وجخلُذ ؤمش الاظدُىان

سياسية

 ههج ظُاظت ألاهلُت والاِخباس بصاء ألاُِان و٠باس اإلاىٌٙحن اإلاخضهُحن
٘ شك ممامحن ومىاهج حّلُمُت جإخز بّحن الاِخباس الّش ٛوالذًً والجيعُت وحّمل ِلى ومغ الهىٍت اإلإشبُت
٘ شك ٜىاهحن وٌهاثش جمحز بحن ٘ئاث اإلاجخمْ لعً الٙتن الخشوب ألاهلُت الٍهحر البربشي
اجخزث بداسة اإلاّمش ِذة جذابحر جخق النهىك بالبيُت الخدخُت لدعهُل اظخٕال ٥خحراث البالد:

ثجهيزية

آلُاث الاظخٕال ٥الاظخّماسي للمٕشب في ِهذ الخماًت

مالية

 بوؽاء البى ٤اإلاخضوي بالشباه :جمخل٘ ٤شوعا ؤ٠بر وعبت مً ؤظهمه مهمخه بخذار بـالخاث مالُت وهٝذًت جٝذًم
الٝشوك بؽشوه ٜاظُت وظذ م٣لٙت للمخضن لدعهُل جٝىٍن البالد مً الىاخُت اإلاالُت و٘شك جبُّتها لٙشوعا.
٘ خذ ِذة ماظعاث للٝشك ؤبىابها ٜفذ جيؽُي الاظخّماس ومعاِذجه في حعهُل اهجاص اإلاؽاسَْ ال٢بري.

 بوؽاء اإلاىاوئ وحؽُِذ الىش ٛو والع ٤٢الخذًذًت بحن اإلاىاو ٞالخُىٍت باإلإشب لىٝل اإلاىخىظاث اإلاعخىسدة
وججمُْ الخاماث وبوؽاء العذود واإلاشا٠ض ال٢هشباثُت
 حؽُِذ البىاًاث إلٜامت اإلافالح ؤلاداسٍت ومفالح ألامً

بش

بؽشٍت  :حصجُْ الهجشة باججاه اإلإشب ٘اهخٝل الّذًذ مً اإلاّمشًٍ مً الجضاثش وجىوغ بلى اإلإشب

عقارية

الاظدُالء ِلى ألاساض ي الٙالخُت ظىاء بجزِها مً ؤصخابها بالٝىة ؤو ًِ وشٍ ٞالخداًل و ؼشائها مً ؤصخابها باظم
اإلافلخت الّامت

الٝىاُ الٙالحي

مٍاهش الاظخٕال ٥الاظخّماسي

قطاع الفالحة والصيد البحري

 الاظدُالء ِلى ؤظىد ألاساض ي الٙالخُت الخفبت بىاظىت الاظخّماس الخاؿ والشظمي وبىش ٛمخّذدة
 اٜامت ٘الخت ِفشٍت اظخٙادة مً ١ا٘ت ؤهىاُ الذِم اإلاالي والخٝني وجىظُه ؤلاهخاط الٙالحي لخذمت خاظُاث
العى ٛالٙشوعُت خاـت بّذ ألاصمت الاٜخفادًت
 جىبُ ٞهٍام الخمىًٍ الزي يهذٗ لخٝىحن الاظتهال ٟمً اإلاىاد ألاظاظُت في بواس ما ؤولِ ٞلُه بّام البىن جدض
ؼّاس جدذًذ الخفق لُدفل الجمُْ ِلى هفِبه

ٜىاُ الفُذ البدشي
الهُمىت ِلى ٜىاُ الفُذ البدشي اسجٙاُ ِذد الع ًٙألاظىبُت خفىـا الاظباهُت والبرحٕالُت بالعىاخل اإلإشبُت
واسجٙاُ مّذ ٥ؤلاهخاط وظُىشة الٙشوعُىن ِلى ظمُْ وظاثل ؤلاهخاط البذ

الصناعي

 الاظخٕال ٥اإلا٢ش ٚللثرواث اإلاّذهُت خفىـا الٙىظٙاه والخذًذ وجىظيهها لخذمت العى ٛالٙشوعُت جدذ
اؼشاٗ ِذة ؼش١اث مشل اإلا٢خب الؽشٍ ٚللٙىظٙاه الزي ؤوؽإجه ظلىاث الخماًت 1920
 اظخٕال ٥مفادس الىاٜت ١الٙدم وجىىس بهخاط الىاٜت ال٢هشباثُت والخشاسٍت إلوّاػ ظُاظتها الاٜخفادًت باإلإشب
 هُمىت الٙشوعُحن ِلى ظمُْ الٝىاِاث الفىاُِت :الفىاِت الاظخخشاظُت اإلاىجمُت الٕزاثُت و ـىاِت اليعُج
 اخخ٣اس ظمُْ وظاثل ؤلاهخاط ومىْ اظخحراد اإلاخىظاث الؽبيهت إلافىىِاتها

 هُمىت ألاظاهب ِلى اليؽاه الخجاسي اإلإشبي:

الخجاسي

 اخخال ٥ألاوؽىت الخجاسٍت للجالُت ألاوسبُت اإلا٣اهت ألاولى و جىىس اليؽاه الخجاسي مْ ج٢ش ٚاظخٕال ٥اإلاىاسد
 اهدؽاس مخاظش البُْ بالخٝعُي ،و الؽش١اث ال٢بري اإلاخخففت في الاظخحراد والخفذًش
 جخ٢ىن اإلاىاد اإلافذسة مً اإلاىاد الٙالخُت واإلاىاد اإلاّذهُت ومفادس الىاٜت ؤما اإلاىاد اإلاعخىسدة ٘خمم اإلاىاد
ألاظاظُت :الع٢ش و الؽاي والٝىً...
 عجض اإلاحزان الخجاسي باإلإشب في ِهذ الخماًت
اإلاُذان الٙالحي :اهخٝا ٥ملُ٢ت ألاساض ي بلى اإلاّمشًٍ ألاوسوبُحن وٌهىس اإلالُ٢اث ال٢بري وجضاًذ الاهخمام بضساِت
مً الاظخٕال٥
اإلاُذان الفىاعي :جشاظْ الخشٗ الخٝلُذًت بعبب ٔضو مىخجاث الفىاِت الخذًشت لألظىا ٛاإلإشبُت ،واظخجزاٗ
الثرواث الىبُُّت
اإلاُذان الخجاسي :اسجباه اإلإشب ججاسٍا بٙشوعا وبظباهُا /الخبُّت الاٜخفادًت لٙشوعا واظباهُا /عجض اإلاحزان الخجاسي
جذهىس ولُّت الٙالخحن والخشُ٘حن والخجاس اإلإاسبت
 الٙالخحن :جدىلىا بلى ِما ٥مإظىسًٍ مْ الُٝام بإِما ٥السخشة لذي الٝىاد واإلاّمشًٍ بّذ ٘ٝذان ؤساليهم ٘مال
ًِ ازٝا١ ٥اهلهم بالمشاثب
 الخش٘حن :اسجٙاُ ؤظّاس اإلاىاد ألاولُت ومىا٘عت البماجْ ألاظىبُت وزٝل المشاثب

اظخماُِا

اوّ٣اظاث الاظخٕال ٥الاظخّماسي ِلى اإلإشب

اٜخفادًا

اإلاىخجاث الدعىٍُٝت اإلاعخُٙذة مً ؼتى ؤهىاُ الذِم مٝابل تهمِؾ الضساِت الخٝلُذًت اإلإشبُت ومّاهاة البىادي

 الخجاس  :اإلاّاهاة مً مىا٘عت الخجاس ألاظاهب والخمُِ ٞوزٝل المشاثب
 الّما : ٥هجشة الٙالخحن هدى اإلاذن العاخلُت وحؽُ٢ل الىبٝت الّاملت التي ِاهذ مً لّ ٚألاظىس والبىالت
والىشد والع ً٢في ؤخُاء الفُٙذ وزٝل المشاثب والّمل الؽا ٛوالخشمان مً الّمل الىٝابي واوّذام الخإمحن
 جٙاٜم الٙىاس ٛالاظخماُِت بحن اإلإاسبت وألاوسبُحن واسجٙاُ ألاظّاس وجضاًذ خذة الٝٙش والجىُ
 اهخمام ظلىاث الخماًت ببّن اإلاجاالث الاظخماُِت مشل اإلاجا ٥الفخي لخٙادي اهدؽاس ألامشاك وألاوبئت التي ٜذ
جفِب اإلاعخىوىحن ،ومجا ٥الخّلُم بةخذار ماظعاث حّلُمُت للخالمُز ألاوسوبُحن

الىخذة الذساظُت  :اإلإشب الٙ٢اح مً ؤظل الاظخٝال ٥واظخ٢ما ٥الىخذة الترابُت

اإلاٝاومت اإلاعلخت اإلإشبُت لذ هٍام الخماًت
الٝباثل اإلاٝاومت

صِماء اإلاٝاومت

الٙترة الضمىُت

ٜباثل الجىىب والصخشاء

ؤخمذ الهُبت/مشبُه سبه

ٜباثل ألاولغ اإلاخىظي

مىحى ؤوخمى الضٍاوي
ظُذي سخى

1921 -1914

ٜباثل الشٍ ٚوظبالت

مدمذ بً ِبذ ال٢شٍم الخىابي
مدمذ ؤمضٍان

1926 -1912

ٔؽذ -ؼدىبر 1912واظخمشث بلى
1934

ؤهم اإلاّاسٟ
مّش٠ت ظُذي بىِشمان 1912
مّش٠ت بٙ٠الً ٘:براًش 1917
مّش٠ت الهشي 1914
مّش٠ت جأضوث 1916
مّش٠ت ؤهىا1921 ٥
مّش٠ت داس بً ٜشَؾ 1920

ٜباثل ألاولغ ال٢بحر
والفٕحر

ِعى ؤوبعالم
باِلي ،صاًذ ؤوخماد
ِبذ هللا صا٠ىس

1933 -1918
1934 -1920

الٝىط 1919
بى١ا٘ش 1933
صٔىٕحن ؤًذ ِبذ هللا 1934

ممحزاث اإلاٝاومت اإلاعلخت وِىامل
جىٜٙها

اظخٕش ٛاخماُ اإلإشب ِع٢شٍا مً وشٗ ظلىاث الخماًت  22ظىت مً الّمل الّع٢شي (1912بلى 1934م)مماٌّ٢غ
ٜىة اإلاٝاومت اإلاعلخت اإلإشبُت وخعً جىٍُمها سٔم جىالْ ِخادها الّع٢شي واظخٕاللها لفّىبت الخماسَغ وؤظلىب
الّفاباث و اسجٙاُ الشوح الٝخالُت للٝباثل وبلخٙا٘ها خى ٥صِماء اإلاٝاومت
 جباًً الٝىة بحن اإلاٝاومت اإلاعلخت اإلإشبُت و الاخخال ٥ألاظىبي
 جدال ٚالٝىاث الٙشوعُت و ؤلاظباهُت لذ اإلاٝاومت اإلاعلخت اإلإشبُت مشل اإلاٝاومت الشٍُٙت
 اظخّما ٥الٝىاث الٕاصٍت لظلخت مذمشة وظامت  ،و لجىئها بلى بخشا ٛاإلاداـُل الضساُِت و ِض ٥الٝباثل اإلاٝاومت .
 جىاوا ٠باس الٝىاد مْ الاظخّماس ( الٝاًذ الُّادي /ال٢الوي )
 اوّذام الخيعُ ٞبحن خش١اث اإلاٝاومت اإلاعلخت اإلإشبُت

اإلاٝاومت العُاظُت اإلإشبُت لذ هٍام الخماًت
الخش٠ت الىوىُت اإلإشبُت :خش٠ت ظُاظُت مىٍمت وواُِت تهذٗ بلى مىاظهت اإلاخىىاث الاظخّماسٍتٌهشث بّٙل ِذة ِىامل
 بـذاس الٍهحر البربشي في  16ماي  1930مً وشٗ العلىاث الٙشوعُت الاظخّماسٍت ٔاًخه الٙفل بحن الّشب وألاماصَٖ وخل ٞالخٙشٜت
 جى ٜٚاإلاٝاومت اإلاعلخت واخ٣ام العُىشة ِلى اإلإشب
 اوّ٣اظاث الاظخٕال ٥الاظخّماسي وألاصماث الاٜخفادًت
ٌ هىس الخش٠ت العلُٙت في اإلإشب ٠دش٠ت بـالخُت دًيُت جذِىا بلى الشظىُ بلى ههج العل ٚالفالح والدؽبض باإلابادت والُٝم
الذًيُت ؤلاظالمُت ِلى ًذ ؤبي ؼُّب الذ١الي ومدمذ بً الّشبي
ٌ هىس ٘ئت مً الؽباب اإلاش ٚٝخشٍجي اإلاذاسط الّفشٍت وظامّت الٝشوٍحن
 الخإزش بالخش١اث الاظخٝاللُت باإلاؽش ٛالّشبي

وظاثل ِمل الخش٠ت الىوىُت اإلإشبُت
 الاخخٙا ٥بُّذ الّشػ لو ٥مشة ًىم  18هىهبر  1933للخّبحر ًِ جمامً الخش٠ت الىوىُت مْ العلىان
 بـذاس مجالث وظشاثذ (مجلت مٕشب /ظشاثذ الؽّب والخُاة والعالم والشٍ )ٚوجإظِغ مذاسط خشة لترظُخ الصخفُت اإلإشبُت
 ج٢ىًٍ ٘ش ٛمعشخُت ومىظُُٝت وللخّشٍ ٚبالٝمُت اإلإشبُت في الخاسط ،واهخشاه سواد الخش٠ت الىوىُت بالخاسط في ظمُّاث

جىىس الخش٠ت الىوىُت خال ٥الشالزُيُاث
جإظِغ ؤو ٥خضب ظُاس ي جدذ اظم ٠خلت الّمل الىوني  1933وجٝذًمه بشهامج ؤلاـالخاث  1934للعلىان وؤلاٜامت الّامت ووصاسة
الخاسظُت الٙشوعُت الزي اإلاخمحز بىابْ الاِخذا: ٥
 العُاظُت وؤلاداسٍت ،الّذو ًِ ٥العُاظت البربشٍت وجىبُ ٞالبىىد التي هفذ ِليها مّاهذة الخماًت ،وبلٕاء وظاثل الخّزًب،
وؤلاداسة الاظخّماسٍت اإلاباؼشة.
 الىاخُت الاٜخفادًت ،بًٝاٗ الاظدُىان الشظمي وخماًت الفىاِت الخٝلُذًت مً اإلاىا٘عت ألاظىبُت ،ومعاواة اإلإاسبت مْ ألاظاهب
في مجا ٥المشاثب ،وبلٕاء الشظىم بحن اإلاىاو ٞالتي ٜعم اإلإشب بليها.
 الىاخُت الاظخماُِت ،والبذ الخش٠ت الىوىُت بخ٢ىًٍ اإلاذاسط الخشة واإلاعدؽُٙاث ومداسبت البىالت.
 ججذس الاؼاسة ؤهه ٜذمذ الخش٠ت الىوىُت باإلاىىٝت الخلُُٙت للعلىاث الاظباهُت في ماي  1931مىالب بـالخُت جدذ اظم
مىالب ألامت

ؤظباب جدى ٥الخش٠ت الىوىُت مً اإلاىالبت باإلـالخاث بلى اإلاىالبت باالظخٝال٥
 س٘ن العلىاث الاظخّماسٍت اإلاىالب ؤلاـالخُت والخىُ٢ل بشمىص الخش٠ت خاـت بّذ ؤخذار بى٘٢شان ظىت .1937
 اخخال ٥الٝىاث ألاإلااهُت للىف ٚالؽمالي لٙشوعا خال ٥الخشب الّاإلاُت الشاهُت
 جفاِذ خش١اث الخدشس باإلاعخّمشاث
 اِالن اإلاُشا ٛألاولس ي في ٔؽذ  ًِ 1941خ ٞالؽّىب في جٝشٍش مفحرها.
 لٝاء ؤهٙا ًىم ً 23ىاًش  ،1943ووِذ الشثِغ ألامشٍ٣ي ِلى معاِذة اإلإشب في جد ُٞٝالاظخٝال، ٥
٠ ما ظعذث بّن ألاخضاب مىلب الاظخٝال ٥في ألاظماء التي ؤـبدذ جدملها ٠دضب الاظخٝال،٥
 جإظِغ اجداد الىٝاباث اإلاىخذة باإلإشب ظىت .1943
ٜ ذم و٘ذ ًِ خضب الاظخٝالً ٥ىم ً 11ىاًش 1944لإلٜامت الّامت الٙشوعُت وزُٝت اإلاىالبت باالظخٝال،٥

ٙ٠اح الخش٠ت الىوىُت بلى خحن الخفىِ ٥لى الاظخٝال٥
 حّاون العلىان مدمذ الخامغ مْ صِماء الخش٠ت الىوىُت ومىالبخه باظخٝال ٥اإلإشب و اخترام ظُادجه و وخذجه الترابُت في ِذة
مىاظباث (سخلت ٘شوعا ظىت  / 1945صٍاسة وىجت ظىت  ، 1947وجٝذًمه مز٠شة لٙشوعا / 1950خىاب الّشػ لعىت  1952الزي ؼبه
ُ٘ه العلىان الخماًت بٝمُق ٜفحر ولُ ٞلفبي ؼب وجشِشُ ٘لم ٌّذ الٝمُق ـالخا له .
 اظخٕال٘ ٥شوعا الخخجاظاث أخُا ٥الضُِم الىٝابي الخىوس ي “٘شخاث خؽاد”  ،1952الِخٝا ٥الضِماء العُاظُحن ،ومىْ ألاخضاب
والصخ ،ٚوبوال ٛالىاس ِلى اإلاخٍاهشًٍ،
 هٙي العلىان مدمذ بً ًىظ ٚوؤظشجه 1953م بلى ظضٍشة ٠ىسظُ٣ا زم بلى مذٔؽٝش بمعاِذة الٝىاد ال٢باس وصِماء الىش ٛالذًيُت
(ال٢الوي ،وِبذ الخي ال٢خاوي) وحُّحن مدمذ بً ِش٘ت ِلى الّشػ
 اهذالُ زىسة اإلال ٤والؽّب  :مٝاوّت الع٣ان اإلاعاظذ التي جادي الفالة بها باظم “بً ِش٘ت”/الّضوٗ ًِ البماجْ ألاظىبُت
/جفاِذث اإلاٍاهشاث اإلاىالبت بّىدة اإلال ٤الؽشعي وباظخٝال ٥اإلإشب  /اِخماد الٙ٢اح اإلاعلح والُٝام بالّملُاث الٙذاثُت
(مداولت الؽهُذ ِال ٥بً ِبذ هللا أخُا ٥بً ِش٘ت) ُٜ/ام ظِؾ الخدشٍش الزي جإظغ ظىت 1955م بمهاظمت الٙشوعُحن وألاظبان
 الىشاس ٘شوعا هدُجت جىىساث ألاولاُ الذاخلُت و جإًُذ الجامّت الّشبُت وخش٠ت دوِ ٥ذم الاهدُاص للمٕشب بلى الخٙاوك مْ
العلىان وٜادة الخش٠ت الىوىُت بمذًىت بً٢غ لُبان واهتهذ بّىدة العلىان مدمذ الخامغ بلى اإلإشب في  16هىهبر 1955م ،وجىُْٜ
اجٙاُٜت الاظخٝال ٥في  2ماسط 1956م مْ ٘شوعا ،زم اجٙاُٜت في ؤبشٍل مْ بظباهُا

مشاخل اظخ٢ما ٥الىخذة الترابُت وؤظالُبها
ُ
1957 م :بنهاء الىلْ الذولي وىجت واظترظاِها مً خاللها الخٙاوك
 :1958 اظترظاُ مذًىت وش٘اًت بّذ مٙاولاث مٕشبُت بظباهُت بزش اهخٙالت ٜباثل آًذ باِمشان.
 :1969 اظخّادة مذًىت ظُذي ب٘ني بّذ مٙاولاث جدذ بؼشاٗ ألامم اإلاخدذة بحن اإلإشب وبظباهُا
 :1975 واظترظاُ مىىٝت العاُٜت الخمشاء بّذ جىٍُم اإلاعحرة الخمشاء.
 :1979 اظخّادة مىىٝت وادي الزهب ،بّذ جٝذًم البُّت مً وشٗ و٘ذ صخشاوي ًمشل ظ٣ان اإلاىىٝت.

الخش١اث الاظخٝاللُت بالجضاثش وجىوغ ولُبُا ( مً خال ٥جىبُ ٞمىهجُت اإلاٝاسهت)
الاواس الخاسٍخي ليؽإة الخش٠ت الىوىُت في الجضاثش
مٍاهش الاظدُىان الاظخّماسي بالجضاثش
 اظتهذ٘ذ ٘شوعا بدماط الجضاثش وجدىٍله بلى معخىوىت ٘شوعُت ( اـذاس ٜاهىن ٠شٍمُى  /وٜاهىن ألاهالي)
 جىصَْ ألاساض ي التي اهتزِذ مً الع٣ان ِلى اإلاّمشًٍ الٙشوعُحن واظخٕال ٥الجضاثشٍحن للّمل لذيهم مٝابل ؤظىس لُّٙت
وخشمانهم مً خ ٞؤلالشاب والخٝاِذ والخإمحن وازٝا١ ٥اهل الع٣ان بالمشاثب
 بوؽاء البيُت الخدخُت لدعهُل اظخٕال ٥الثرواث الىبُُّت ،
 مىْ الجضاثشٍىن مً الترشح إلاخخل ٚاإلاىاـب ٠مجلغ البلذًاث وولْ ِشاُٜل ؤمام بـذاس الصخ ٚوخٍش بوؽاء ألاخضاب
الاوّ٣اظاث الاظخماُِت والعُاظُت لالظدُىان الاظخّماسي في الجضاثش
اظخدىار ؤلاداسة الاظخّماسٍت ِلى خمغ ألاساض ي اإلادشوزت وؤخفبها وجذوي ولُّت الٙالخحن واهدؽاس ألامُت والٝٙش بُنهم ،وهجشتهم
هدى اإلاذن وِملهم مٝابل ؤظىس صهُذة ،وحّشك البرظىاصٍت الجضاثشٍت للخُ ٚظُاس ي وِذم اإلاعاواة مْ ألاوسبُحن ،ومىالبتها
باإلـالخاث زم اججهذ هدى الخش٠ت الىوىُت لتزوٍذها باإلواساث الالصمت.

جىىساث الخش٠ت الجضاثشٍت خال ٥الشالزُيُاث

الحركة الاستقاللية بالجزائرومسارها

بشوص ؤخضاب وظمُّاث ظُاظُت ظذًذة بّٙل الخأمش الٙشوس ي ِلى الؽّب الجضاثشي ومداولخه الٝماء ِلى هىٍخه ؤلاظالمُت
واخخٙا٘ ٥شوعا بالز٠شي اإلائىٍت الخخال ٥الجضاثش ظىت 1930م و اظخٙضاص ها اإلاؽاِش الجضاثشٍت
 ظمُّت الّلماء اإلاعلمحن الجضاثشٍحن :جإظعذ ظىت 1931م بمبادسة ِبذ الخمُذ بً بادٌغ ،والبذ بدل الٝمُت الجضاثشٍت
باِخماد الىش ٛالعلمُت بؽ٣ل ال ًدذر ٜىُّت مْ ؤلاواس الٝاهىوي الٝاثم في ٌل الىظىد الٙشوس ي.
 ظمُّت هجم ؼما ٥ب٘شٍُٝا :جإظعذ ظىت 1927م بضِامت مفالي الخاط ،هادث باظخٝال ٥الجضاثش ،وبلٕاء ٜاهىن ألاهالي،
واظخّادة الجضاثشٍحن لمال٠هم ولمان خٝهم في الخّلُم والخشٍاث الّامت.
 الاجداد الؽّبي :جإظغ ظىت 1938م بمبادسة مً ٘شخاث ِباط والب ببرإلاان ظضاثشي لذولت معخٝلت ومشجبىت بٙشوعا.
 اوّٝاد اإلااجمش ؤلاظالمي الجضاثشي ظىت 1936م ومىالبت الخ٢ىمت الٙشوعُت الجذًذة بىهج ظُاظت اإلاعاواة بحن الجضاثشٍحن
والٙشوعُحن في اإلاعخىٍاث الاٜخفادًت والاظخماُِت والعُاظُت ،ل٢ىه لم ًىالب باالهٙفا ٥الخام ًِ ٘شوعا.

جدى ٥الخش٠ت الىوىُت الجضاثشٍت مً اإلاىالبت باإلـالخاث بلى اإلاىالبت باالظخٝال ٥خال٘ ٥ترة ح 2. ُ.
 جٝذم ممشلىا اإلاعلمىن الجضاثشٍىن بلى الخلٙاء بّذ هضولهم في الجضاثش ظىت 1942م بمز٠شة والبىا ٘يها باوّٝاد هذوة بهذٗ
ولْ دظخىس ظُاس ي واٜخفادي واظخماعي للجضاثشٍحن ،وحؽبض الجضاثشٍىن بمبادت الخلٙاء وخ ٞالؽّىب في جٝشٍش اإلافحر
 مىالب الىىاب الجضاثشٍحن باظم الؽّب الجضاثشي بلى ظلىاث الخلٙاء بةلٕاء ظُاظت ؤلالخا ٛوالاظخٕال ٥واإلاؽاس٠ت
الّٙالت للجضاثشٍحن في حعُحر خ٢ىمت البالد٠ ،ما والبىا بمىذ الجضاثشٍحن دظخىسا خاـا.

هما ٥الجضاثش ختى الخفىِ ٥لى الاظخٝال٥






جىىس الخش٠ت الىوىُت الجضاثشٍت وجإزشها بالخذار في اإلإشب وجىوغ وجإظِغ ظبهت الخدشٍش الىوني 1951
اهىالِ ٛملُاث الشىسة الجضاثشٍت في ٘اجذ هىهبر 1954مـ وجىظهيها هذاء للؽّب الجضاثشي بضِامت “ؤخمذ بً بلت” خذدث مً
خالله الخىىاث الّشٍمت لبرهامجها العُاس ي ،واإلاخمشل في جد ُٞٝالاظخٝال ٥بىاظىت بٜامت دولت ظضاثشٍت في بواس اإلابادت
ؤلاظالمُت ،ودِم الشىسة الجضاثشٍت ب٣ل الىظاثل اإلاخاخت،
اهبشا ًِ ٛظبهت الخدشٍش الىوىُت خ٢ىمت ظضاثشٍت ماٜخت ظىت 1958م بضِامت “٘شخاث ِباط” ،الزي اهمم بلى ظِؾ
الخدشٍش و اهدؽاس الشىسة في مجمىُ التراب الىوني وخفى ٥ظبهت الخدشٍش ِلى الذِم واإلاعاهذة ،مً اإلإشب
وـى ٥الججرا“ ٥ؼاس ٥دٌٕى ٥بلى الخ٢م بٙشوعا والذخى ٥في مٙاولاث مْ الجضاثش اهتهذ بخى“ ُْٜاجٙاُٜاث بًُٙان 1962م،
هفذ ِلى خ ٞالجضاثشٍحن في جٝشٍش مفحرهم ،وـىث الجضاثشٍىن في اظخٙخاء ًىلُىص 1962م لفالح اظخٝال ٥بالدهم بيعبت
٠ ،%99,7ما جم ؤلاِالن ًِ اظخٝال ٥الجضاثش في ًىلُىص 1962م

الاواس الخاسٍخي ليؽإة الخش٠ت الىوىُت في جىوغ
مٍاهش الاظدُىان الاظخّماسي بخىوغ
ُٜ ام العلىاث الاظخّماسٍت باظخٕال ٥اإلاّادن اإلاخى٘شة ١الٙىظٙاه والخذًذ ،وؤوؽإث الىش ٛلخفذًشها
 ظُىش ة اإلاّمشون ِلى ألاساض ي الخفبت واـذاس مجمىِت مً الٝىاهحن لخد ُٞٝرل٤
 مىذ ٘شوعا الجيعُت الٙشوعُت لإلًىالُحن اإلاُٝمحن في جىوغ ،و٠زل ٤لألُِان ٜفذ جذُِم الاظخّماس
ٜ مْ الخمشداث ومىْ الخجى ٥وبـذاس الصخ ٚوصط باإلاخٍاهشًٍ في السجىن.
اوّ٣اظاث الاظدُىان الاظخّماسي بخىوغ
 ب٘الط الٙالخحن والخشُ٘حن ،وِذم اإلاعاواة بحن الخىوعُحن والّما ٥ألاوسبُحن مً خُض ألاظىس
 ج٢خل ظماِت مً اإلاشٙٝحن الخىوعُحن ،ومً ؤبشصهمِ :لي باػ خاهبه ،وِبذ الّضٍض الشّالبي وجإظِغ خضب “جىوغ الٙخاة”

الحركة الاستقاللية في ثونس ومسارها

ظىت 1907م ،واظخٕل ٌشُ٘ت الخشب الّاإلاُت ألاولى وؤسظل مز٠شة بلى “وٍلعىن ”جخممً ؤلاظشاءاث الىاظب اجخارها لخىبُٞ
اإلابادت ألاسبّت ِؽش التي هادي بها في ماجمش العالم ظىت 1919م
ُٜ ام الؽُخ الشّالبي بشخلت بلى باسَغ خُض وؽش ٠خابه “جىوغ الؽهُذة” ،ؤبشص ُ٘ه معاوت الخماًت واوّ٣اظاتها العلبُت ِلى
اإلاجخمْ الخىوس ي

جدىالث الخش٠ت الىوىُت بخىوغ خال ٥الشالزُيُاث
 مىالبت مشٙٝي الخضب الذظخىسي الزي جإظغ ظىت 1920م بضِامت ِبذ الّضٍض الشّالبي بدفى ٥جىوغ ِلى هٍام دظخىسي
 جإظغ الخضب الذظخىسي الجذًذ ظىت 1934م ومىالبخه بلٕاء الشلض الاظخّماسي ،وجى ُٜٚالاظخّماس الٙالحي ،وحُّحن
الخىوعُحن في مخخل ٚالىٌاث٠ ،ٚما اٜترح جذابحر ؤخشي تهذٗ بلى الشظىُ بلى سوح مّاهذة الخماًت.

جدى ٥الخش٠ت الىوىُت الخىوعُت مً اإلاىالبت باإلـالخاث بلى اإلاىالبت باالظخٝال ٥خال٘ ٥ترة ح 2. ُ.
 اوّٝاد اإلااجمش الىوني الخىوس ي ظىت 1946م بمؽاس٠ت ١ل الٝىي العُاظُت  ،وبـذاس مُشاٜا ًخممً الاوّ٣اظاث العلبُت
لىٍام الخماًت ِلى جىوغ ،وِضم الؽّب الخىوس ي ِلى الاظخٝال ٥والاهممام بلى الجامّت الّشبُت وهُإة ألامم اإلاخدذة،
 جإظِغ “الاجداد الّام للؽٕالحن الخىوعُحن” ظىت 1946م بضِامت الىٝابي الخىوس ي “٘شخاث خؽاد” ،الزي ؤ٠ذ ِلى لشوسة
جىخُذ الخش٠ت الىٝابُت بؽما ٥ب٘شٍُٝا هٍشا ل٢ىن جل ٤البلذان حععى لخد ُٞٝهٙغ الٕاًت.

هما ٥جىوغ ختى الاظخٝال٥
 لجىء الخش٠ت الىوىُت الخىوعُت بلى اإلاٝاومت اإلاعلخت بّذ أخُا ٥الضُِم الىٝابي الخىوس ي “٘شخاث خؽاد” ظىت 1952م
ٜ بى٘ ٥شوعا ممىشة بلى بوال ٛظشاح “الخبِب بىسُٜبت” ظىت 1955م ،والخٙاوك خى ٥مىذ الاظخٝال ٥لخىوغ،
 اظخٝال ٥اإلإشب واهدؽاس الشىسة الجضاثشٍت ،دّ٘ا ٘شوعا بلى مىذ جىوغ الاظخٝال ٥الخام في  20ماسط 1956م

الاواس الخاسٍخي ليؽإة الخش٠ت الىوىُت في لُبُا
مٍاهش الاظدُىان الاظخّماسي بلُبُا
 جىصَْ العلىاث الٙاؼُت ألاساض ي التي اهتزِذ مً الع٣ان ِلى اإلاّمشًٍ ؤلاًىالُحن لدصجُْ الاظدُىان،
 اظخٕال ٥بًىالُا الُذ الّاملت اللُبُت في الضساِت والفىاِت،

الحركة الاستقاللية في ليبيا ومسارها

 ؤزٝا١ ٥اهل الع٣ان بالمشاثب.
اوّ٣اظاث الاظدُىان الاظخّماسي بلُبا
جٝٙحر وتهمِؾ الع٣ان و ٌهىس الخش٠ت العىىظُت التي ٜاومذ الاخخال ٥ؤلاًىالي لم جذم وىٍال بعبب الخٙى ٛالّع٢شي لالخخال٥
 جدىالث الخش٠ت الىوىُت بلُبُا خال ٥الشالزُيُاث
وـى ٥الىٍام الٙاش ي بلى الخ٢م بةًىالُا ،وظه مىظىلُني خمالث ِع٢شٍت لذ لُبُا ٘خفذي ِمش اإلاخخاس للٕضو الٙاش ي،
وظىذ في مىىٝت “بشٜت” ٘شٜا وبٝذ خشب الّفاباث ما بحن 1923م و1931م ،خُض ٠بذ الٝىاث ؤلاًىالُت خعاثش ٠بحرة ٜبل ؤن
ًخم الٝبن ِلُه وبِذامه ظىت 1931م.
جدى ٥الخش٠ت الىوىُت اللُبُت مً اإلاىالبت باإلـالخاث بلى اإلاىالبت باالظخٝال ٥خال٘ ٥ترة ح 2. ُ.
ٜعمذ لُبُا بّذ الخشب الّاإلاُت الشاهُت بلى زالر مىاو ٞهٙىر ،وؤخمّذ لالخخال ٥الٙشوس ي في مىىٝت “٘ضان” ،والبرًىاوي في
“بشٜت” ،وؤلاًىالي في وشابلغ ،لزلِ ٤بر ؤِماء اإلاجلغ الىوني لخدشٍش لُبُا ًِ س٘مهم لزل ٤الخٝعُم ،وٜذمىا مز٠شة بخاسٍخ
 23ماي 1947م بلى الذو ٥ال٢بري ما٠ذًً ًِ اظخّذادهم إلاىاظهت ؤي بظشاء يهذٗ بلى جٝعُم لُبُا.
هما ٥لُبُا مً ؤظل الاظخٝال٥
 اخخجاط ظ٣ان لُبُا دْ٘ هُئت ألامم اإلاخدذة بلى س٘ن مؽشوُ جٝعُم لُبُا وٜشسث وتهُئت الٍشوٗ الظخٝاللها
 ولْ ؤو ٥دظخىس ،1951ومباٌّت مدمذ بدسَغ اإلاهذي العىىس ي مل٣ا ِلى لُبُا
 بِالن الاظخٝال ٥سظمُا في دظىبر .1952

الىخذاث الذساظُت
ظٝىه الامبراوىسٍت الّشماهُت وجىٔل
الاظخّماس باإلاؽش ٛالّشبي

مداوس الىخذة خعب ؤلاواس اإلاشظعي

ٜاثمت اإلافىلخاث

ظٝىه الامبراوىسٍت الّشماهُت وجىٔل الاظخّماس
باإلاؽش ٛالّشبي ُ٘ما بحن الخشبحن

الاهخذاب

 2الخش١اث الاظخٝاللُت باإلاؽش ٛالّشبي

الخش١اث الاظخٝاللُت باإلاؽش ٛالّشبي

الخش١اث الاظخٝاللُت

 3الٝمُت الٙلعىُيُت

ظذوس الٝمُت الٙلعىُيُت وؤؼ٣ا ٥الخمش٠ض
الفهُىوي بٙلعىحن وسدود ّ٘ل الٙلعىُيُحن ُ٘ما
بحن الخشبحن

اإلاٝاومت الٙلعىُيُت /الخش٠ت
الفهُىهُت /جُىدوس هشجض/ ٥

 4الٝمُت الٙلعىُيُت والفشاُ الّشبي
الاظشاثُلي

الٝمُت الٙلعىُيُت والفشاُ الّشبي الاظشاثُلي
وامخذاداجه الشاهىت

الفشاُ الّشبي الاظشاثُلي
ً/اظش ِش٘اث  /ظماِ ٥بذ
الىاـش

سقوط الامبراطورية العثمانية وثوغل الاستعمار باملشرق العربي
٘ ؽل ؤلاـالخاث التي جمذ خال ٥الٝشن19م وٌهىس مّاسلت ٜىٍت ٜادتها ظمُّت الاجداد والترقي ،جضاًذ الالىشاباث
الذاخلُت وخش١اث الاهٙفا٥
 لّ ٚدوس العالوحن وجٙص ي الٙعاد ؤلاداسي(الشؼىة ،اإلادعىبُت)
 ههج ظُاظت الخترً ٤التي ؤدث بلى خل ٞجباِذ بحن ألاجشا ٟوظمُْ الؽّىب مً بُنهم الّشب ،ولجىء خ٣ام جشُ٠ا الٙخاة

الّشماهُت

الّىامل الذاخلُت لعٝىه الامبراوىسٍت

 ظُاظُا:

الزًً وـلىا بلى العلىت بّذ الٝماء ِلى العلىان ِبذ الخمُذ الشاوي بلى ظُاظت الٝمْ

ِ ع٢شٍا :لّ ٚالجِؾ الّشماوي واهخمام ٜادجه بجمْ الثرواث ٘مال ًِ حّذد ظبهاث الٝخا.٥
 الىلُّت الاٜخفادًت :
 اسجٙاُ دًىن ؤلامبراوىسٍت ( الٙشوعُت والاهجلحزًت )وولْ مالُت ؤلامبراوىسٍت جدذ الشٜابت ألاوسبُت
 العجض ًِ اظخخالؿ المشاثب في مىىٝت البلٝان واللجىء بلى هٍام الالتزام
 جىالي الهضاثم ؤمام الىمعا وسوظُا ،وجى ُْٜمّاهذاث جخلذ بمىظبها ؤلامبراوىسٍت الّشماهُت ًِ مىاو ٞوامخُاصاث لفالح

الّىامل الخاسظُت

الىمعا وسوظُا
 خذور جدال ٚؤوسبي اظتهذٗ الٝماء ِلى ؤلامبراوىسٍت الّشماهُت واإلاعاوماث بحن الذو ٥اإلاخىا٘عت(اإلاعإلت الؽشُٜت)
و جى ُْٜاجٙاُٜت ظاً٢غ بُ٢ى العشٍت في16ماي1916بحن بهجلترا و٘شوعا وسوظُا لخٝعُم اإلاؽش ٛالّشبي
 ببشام مّاهذاث ججاسٍت ٔحر مخ٣ا٘ئت وبزٝا١ ٥اهل ؤلامبراوىسٍت بالذًىن
 الخذخل ألاوسبي في ؼاون الباب الّالي وحصجُْ الخماًاث الٝىفلُت
 الخٕلٕل الذًني والشٝافي بةسظا ٥بّشاث جبؽحرًت وبخذار مذاسط ومعدؽُٙاث

ٌشُ٘ت الخشب الّاإلاُت وظٝىه ُ

 ولُّت الّشماهُحن خال ٥الخشب:
 اهذالُ الخشب الّاإلاُت  1وجدال ٚالّشماهُىن مْ دو ٥اإلاش٠ض(ؤإلااهُا ،بًىالُا ،الىمعا-اإلاجش).
 اظخما ٥البرًىاهُىن الّشب ،واظخخذام الؽشٍ ٚالخعحن بً ِلي(ؤمحر م٢ت والدجاص)للشىسة ِلى ألاجشا ،ٟبذِم بشٍىاوي
التي ؤخشظذ ألاجشا ٟمً الدجاص والّشا ٛوبالد الؽام.

 ولُّت الّشماهُحن بّذ نهاًت الخشب الّاإلاُت:1
٘ شك الذو ٥اإلاىخفشة(الى٘اِ)ٛلى الّشماهُحن جى ُْٜمّاهذة مىدسوط1918زم مّاهذة ظُٙش1920
 جخلي ؤلامبراوىسٍت الّشماهُت ًِ مىاو ٞمً جشابها ،وؤٜشث خشٍت اإلاالخت في ممُٝي البىظٙىس والذسدهُل ،ومىدذ امخُاصاث
ِذًذة لألوسوبُحن

االهخذاب باإلاؽش ٛالّشبي
مٙهىم الاهخذاب ًٝ :فذ به ظماح ِفبت ألامم بةؼشاٗ ماٜذ للذولت اإلاىخذبت ِلى مىىٝت مُّىت وٍيخهي رل ٤بخد ُٞٝالاظخٝال.٥
1920اوّٝذ ماجمش الفلح في ظان سٍمى ،وجم الاجٙاِ ٛلى جىٍُم ؼاون الاهخذاب٘ ،شك الاهخذاب البرًىاوي ِلى الّشا ٛوألاسدن
و٘لعىحن والاهخذاب الٙشوس ي ِلى ظىسٍا ولبىان.

آلالُاث العُاظُت وؤلاداسٍت:

آليات الانتداب

 بهجلترا :خلُ٠ ٞاهاث ظُاظُت جابّت للخاط البرًىاوي وحُّحن ؤبىاء الؽشٍ ٚالخعحن بً ِلي ملى١افي بّن اإلاىاو ٞالّشبُت
٘ شوعا :ههج خ٢م مباؼش ،جٝعُم اإلاىىٝت بلى لبىان وظىسٍا ال٢بري التي جمم دولت الّلىٍحن والذسوص وخلب ودمؽٞ
آلالُاث الاٜخفادًت:
 مالُا :بخذار ِمالث ظذًذة و بوؽاء ؤبىا ٟلخمىٍل ألاؼٕا ٥الّمىمُت والفىاِت والضساِت ،الشْ٘ مً ُٜمت المشاثب،
٘ الخُا٘ :شك ٜاهىن الدسجُل الّٝاسي و حصجُْ الاظدُىان و الضساِت الشؤظمالُت
 ـىاُِا :بـذاس ٜىاهحن لدصجُْ الفىاِت الخُٙٙت ومىذ امخُاصاث لؽش١اث ؤظىبُت للخىُٝب ًِ اإلاّادن ٘تراظّذ
الفىاِت الخٝلُذًت واهدؽاس البىالت
 ججاسٍا :اخخ٣اس اليؽاه الخجاسي وهخج ًِ رل ٤خذور عجض داثم في اإلاحزان الخجاسي

سدود ّ٘ل دو ٥اإلاؽش ٛججاه الاهخذاب الٙشوس ي البرًىاوي:
ِٝ ذ ماجمش  1920بعىسٍا واِالن الذو ٥الّشبُت مّاسلتها لٙشك الاهخذاب البرًىاوي والٙشوس ي و وِذ بلٙىس وؤِالن ظىسٍا
اظخٝاللها جدذ ظُادة اإلالُ٘ ٤فل
 خىك اإلاٝاومت العىسٍت مّش٠ت مِعلىن لذ الٝىاث الٙشوعُت
 اهذالُ زىسة  1920بالّشا ٛوجشاظْ بشٍىاهُا ًِ اخخال ٥الّشا ٛوِشٜلت مخىىاتها الاظدُىاهُت ٘علمذ العلىت للّشاُٜحن

الحركات الاستقاللية باملشرق العربي
الخدىالث العُاظُت والاٜخفادًت
والاظخماُِت اإلاىا٠بت لخىىس ٙ٠اح ؼّىب
ودو ٥اإلاؽش ٛالّشبي

 بشص الىعي بمشوسة الخدشس مً الاظدبذاد التر١ي وجىىسث ٘٢شة الٝىمُت الّشبُت هدُجت للخدىالث الاظخماُِت
والشٝاُ٘ت والاٜخفادًت التي ِش٘ها اإلاؽش ٛالّشبي في ؤواخش الٝشن19م وبذاًت الٝشن20م،
 جدشٍن بشٍىاهُا الّشب ِلى الُٝام بالشىسة لذ ألاجشا ٟو اظخمالت ؼشٍ ٚم٢ت "الخعحن بً ِلي" ؤمحر الدجاص
لتزِمها مٝابل وِذه باالِتراٗ به ٠خلُٙت لذولت ِشبُت معخٝلت ًِ الّشماهُحن،
٘ شك الاهخذاب البرًىاوي ِلى ٘لعىحن والّشا ٛوألاسدن ،والاهخذاب الٙشوس ي ِلى بالد الؽام (ظىسٍا ولبىان)
بّذ الخشب الّاإلاُت ألاولى " اجٙاُٜت ظان سٍمى " 1920
الخدىالث الاٜخفادًت والاظخماُِت :اظخٕال٘ ٥شوعا وبشٍىاهُا خحراث اإلاىىٝت مً خال ٥العُىشة ِلى ألاساض ي
الخفبت وبهخاط مضسوِاث حعىٍُٝت و الخىُٝب ًِ الثرواث الىبُُّت واِخباس اإلاىىٝت ظىٜا إلاىخجاتها الفىاُِت مما
ؤزش ِلى اٜخفاد دو ٥اإلاؽش ٛالّشبي  ،وجمشسث مٍّم الٙئاث الاظخماُِت الّشبُت.

خاصية
الحركات
االستقاللية
بدول
المشرق
العربي

ٌهشث خش١اث ووىُت إلاىاظهت الاظخّماس البرًىاوي  ,وٜذ والبذ باظخٝال ٥اإلاىىٝت ووخذة ألامت الّشبُت
 الّشا" : ٛالخضب الىوني " و " خضب النهمت" و في ظىسٍا " :خضب الؽّب " و "ظماِت معخٝبل الاظالم " ,
 لبىان  ":ظماِت الاجدادًحن " و " ظماِت الذظخىسٍحن  ",ولّب " ؼُ٢ب ؤسظالن " دوسا في اظخٝال ٥ظىسٍا و لبىان

اإلاّاهذاث اإلاىّٜت لخدُٞٝ
اظخٝال ٥مؽشوه بذو ٥اإلاؽشٛ
الّشبي

 مفش:ؼهذث اهخٙالاث ؼّبُت للمىالبت باالظخٝال ،٥وؤلٕذ بشٍىاهُا هٍام الخماًت ظىت،1922مْ الخٙاً ِلى
مشاٜبتها لٝىاة العىَغ وبٝائها بالعىدان  ،وفي  1936وّٜذ مّاهذة بحن مفش وبشٍىاهُا ؤنهذ
الاخخال ٥الّع٢شي إلافش مٝابل ِذة ؼشوه منها مشاٜبت الٝىاث البرًىاهُت لٝىاة العىَغ.
 الّشا :ٛجى ُْٜاإلاّاهذة البرًىاهُت-الّشاُٜت ظىتٜ،1930مذ بمىذ "اظخٝال ٥مؽشوه " للّشا ٛوخٙاً
بشٍىاهُا ِلى ِذة امخُاصاث منها وظىد ٜاِذة ظىٍت بشٍىاهُت بالّشا ٛو الدؽاوس في العُاظت الخاسظُت.
 ظىسٍا:جى ُْٜمّاهذة  1936مىدذ بمىظبها ظىسٍا اظخٝالال مؽشووا وخٙاً ٘شوعا ِلى وظىدها الّع٢شي،
واظدؽاستها في الٝماًا الخاسظُت
جىىساث اإلاؽش ٛالّشبي خال ٥الخشب الّاإلاُت الشاهُت

 ظاهمذ ٌشوٗ الخشب الّاإلاُت  2في جضاًذ المٕي الاظخّماسي في مىىٝت اإلاؽش ٛالّشبي،
 جىا٘غ مجمىِت مً الؽش١اث البترولُت في اإلاىىٝت ؤبشصها ؼش٠ت البترو ٥البرًىاهُت الّشاُٜت و اظخمشاس هُمىت ؼش٠ت " ٜىاة
العىَغ البرًىاهُت " ِلى اإلاالخت البدشٍت بالٝىاة .
 بذاًت الخذخل ألامشٍ٣ي في اإلاىىٝت مً خال ٥ؼش١اتها البترولُت التي ها٘عذ الىظىد البرًىاوي والٙشوس ي
الاظخٝال ٥الخام باإلاؽش ٛالّشبي
ُٜ ام الشىسة العىسٍت ال٢بري بُٝادة "ظلىان ألاوشػ" ،و الىشاس ٘شوعا بّٙل ٜىة اإلاٝاومت مىذ الاظخٝال ٥لعىسٍا ولبىان بؽ٣ل
جام ظىت 1946م ،بّذ ِشك ٜمُت ٜمُتهما ِلى " مجلغ ألامً " في ظىت  1946الّشا :ٛاهٝالب " ِبذ ال٢شٍم ٜاظم " ِلى
اإلالُ٘" ٤فل  "2م ً٢الّشا ٛمً الخفىِ ٥لى اظخٝالله ظىت 1958
 اِتراٗ بشٍىاهُا باالظخٝال ٥الخام لألسدن ظىت،1946وجم جى ُْٜمّاهذة جدال ٚبُنهما
: م٢ىذ " زىسة المباه ألاخشاس " في  1952بضِامت "ظماِ ٥بذ الىاـش "،مً ظالء الٝىاث البرًىاهُت بفٙت نهاثُت ًِ مفش ابخذاء
مً ظىت،1954وًِ ًِ العىدان ظىت1955
: جىخُذ ؤظشة " آ ٥ظّىد " مً جىخُذ ؼبه الجضٍت الّشبُت وجإظِغ اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت ظىت 1933و بخماُ الٝباثل
للعلىت اإلاش٠ضٍت ،اِخمادا ِلى الىهابُت ومعخُٙذًً مً جى٘ش البترو.٥
 اِتراٗ بشٍىاهُا باظخٝال ٥الُمً الؽمالي ،وسخبذ ٜىاتها مً الُمً الجىىبي ظىت1967
 اظخٝال ٥ظلىىت ِمان وؤلاماساث الّشبُت اإلاخدذة وٜىش والبدشًٍ ًِ بشٍىاوي ظىت،1971و ال٢ىٍذ 1961

القضية الفلسطينية
 وؽإث الٝمُت الٙلعىُيُت هدُجت الخىا٘ ٞبحن ؤهذاٗ الخش٠ت الفهُىهُت و اإلافالح الامبرًالُت البرًىاهُت ( خماًت العُىشة
البرًىاهُت ِلى ٜىاة العىَغ )
 الفهُىهُت :هي خش٠ت ظُاظُت بًذًىلىظُت اظخّماسٍت اظدُىاهُت جىظُّت و ِىفشٍت ٌهشث بإوسبا الؽشُٜت اظتهذ٘ذ ظمْ
ؼخاث اليهىد و جإظِغ ووً لهم بٙلعىحن بضِامت جُىدوس هحرص٥
ِٝ ذ ماجمش باص ٥بعىَعشا ظىت 1897م وخذد وظاثل اٜامت دولت يهىدًت في ٘لعىحن :
 بوؽاء ووً ٜىمي لليهىد بٙلعىحن ًِ وشٍ ٞخل ٞاإلاىٍمت الفهُىهُت الّاإلاُت التي ِملذ ِلى اظخّماس ٘لعىحن ًِ وشٍٞ
جى٘حر ؤلام٣اهُاث الالصمت مً ؤظهضة و ؤمىا ٥لخجهحز اليهىد و ؼشاء ألاساض ي و الاظدُىان بٙلعىحن

جدور القضية الفلسطينية



حصجُْ هجشة اليهىد بلى ٘لعىحن وجدٙحزهم ِلى الاظدُىان بها مً خال ٥جٝذًم ٜشوك الذِم والخٕىُت الٝاهىهُت.

 جٝىٍت الؽّىس الٝىمي وبوؽاء مٝىماث خماًخه بخ٢ىًٍ ِفاباث إلسهاب الٙلعىُيُحن.
 جىٌُ ٚاليؽاواث الذبلىماظُت و العُاظُت ل٢عب الخإًُذ الٕشبي وخاـت البرًىاوي ل٢ىن ها ؤ٠ثر اهخماما بخىظُْ هٙىرها و
ؤوماِها ؤلامبرًالُت ( وِذ بلٙىس )1917
جىوُذ الخىاظذ الفهُىوي بٙلعىحن في ٌل الاهخذاب
 خمّذ ٘لعىحن لالهخذاب البرًىاوي  1920وهالذ الخش٠ت الفهُىهُت بزش رلِ ٤لى ِذة امخُاصاث ظُاظُت و اٜخفادًت و
بداسٍت و زٝاُ٘ت لمىذ بوؽاء الىوً اليهىدي مً خال: ٥
 بِىاء الى١الت اليهىدًت م٣اهت ممحزة في بداسة ٘لعىحن بلى ظاهب ظلىاث الاهخذاب
 حصجُْ الهجشة اليهىدًت هدى ٘لعىحن و حّمُ ٞمعلعل الاظدُىان اليهىدي
 تهىٍذ ٘لعىحن زٝاُ٘ا و دًيُا
 بـذاس مؽشوُ الخٝعُم ٠دل إلاؽ٣ل ٘لعىحن و إلخماد سد ود الّٙل الٙلعىُيُت اججاه ظُاظت الاهخذاب اإلاخدحزة
(ؤخذار الٝذط و ًا٘ا و البرا ٛو بلشاب  1933و اهذالُ الشىسة الٙلعىُيُت ).1939- 1936

ؤؼ٣ا ٥الخمش٠ض الفهُىوي بٙلعىحن

الىظاثل

ؤؼ٣ا ٥الخمش٠ض

 حصجُْ امخال ٟألاساض ي و الهجشة بلى ٘لعىحن بذِم مً ـىذو ٛالهجشة الفهُىهُت و بشٍىاهُا
حّضٍض اظدُىان اليهىد
بٙلعىحن



ؼشاء ألاساض ي مً الٙلعىُيُحن وبٜامت معخىوىاث و٠عب الذِم الذولي لخماًتها

 الّمل ِلى ا٠دعاب اليهىد لخ ٞالجيعُت الٙلعىُيُت
٘ شك بداسة الاهخذاب البرًىاوي لىٍام لشٍبي مجخ ٚإلسها١ ٛاهل الٙالح الٙلعىُني وبسٔامه

هُمىت اليهىد ِلى الٝىاُ
الاٜخفادي

ِلى الاظخذاهت بٙىاثذ مشجّٙت لُعجض ًِ حعذًذ الذًىن و ًبُْ ألاسك.
 مىذ بداسة الاهخذاب البرًىاوي لليهىد امخُاصاث اٜخفادًت وظمشُ٠ت ولشٍبُت وبداسٍت لخىمُت
اإلاؽاسَْ الفهُىهُت بٙلعىحن
 بوؽاء جىٍُماث ِع٢شٍت ظشٍت لخذُِم الاظدُىان بٙلعىحن

جٝىٍت الىٙىر الّع٢شي

 مىٍماث «ؤسٔىن هأاها» و«ص٘اي لىمي»:و«ؼترن»
 حعلُذ اليهىد

اإلاٝاومت الٙلعىُيُت
اإلاشخلت
اإلاشخلت ألاولى  1917بلى
1935

خفاثفها

ألاوشاٗ والىظاثل

ِٙىٍت وظلمُت بشصث خاللها ؤوشتها الجمُّاث وِملذ ِلى الاخخجاظاث وجىُِت اإلاجخمْ الٙلعىُني
ِبر ألاوؽىت الجمّىٍت والصخا٘ت وخىب اإلاعاظذ ومٝاوّت البماجْ
مالمذ الخىظه هدى الٙ٢اح
اإلاعلح( زىسة الٝذط  1920واإلافىىِاث واإلاخاظش الفهُىهُت وألاوؽىت الذبلىماظُت خاسط ٘لعىحن
واظهتها ظلىاث الاهخذاب بالٝىة وحّحن لجان اـذسث جىـُاث ؤ٠ذث
ً/ا٘ا /1921البرا1929 ٛ
ِلى خماًت مفالح اليهىد
 زىسة ِض الذًً الٝعام 1936

اإلاشخلت الشاهُت 1936
بلى 1939

جمحزث بالّمل اإلاعلح

 الّملُاث اإلاعلخت وخش١اث واظّت مً ؤلالشاباث
 الشىسة ال٢بري التي اظخمشث بلى ٔاًت 1939
 بـذاس بداسة الاهخذاب إلاؽشوُ جٝعُم ٘لعىحن  1937و٠خاب ؤبُن
 1939جٝترح مً خالله بداسة الاهخذاب خلىال لتهذثت ألاولاُ الذاخلُت
بٙلعىحن

القضية الفلسطينية والصراع العربي إلاسرائيلي
بذاًت الفشاُ
الّشبي الاظشاثُلي

 انهاء الاهخزاب البرًىاوي وـذوس الٝشاس ألاممي  181الٝاض ي بخٝعُم ٘لعىحن بلى دولخحن
 بِالن ُٜام « دولت بظشاثُل » في  ،1948واِتراٗ ِذة دو ٥بها وخاـت الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت.
 بذاًت الفهاًىت في الخىُ٢ل بالٙلعىُيُحن وخذور ؤو ٥مىاظهت مْ بظشاثُل ه٢بت  ، 1948هخج ِنها اخخال « ٥بظشاثُل »
إلاٍّم ؤسك ٘لعىحن  77.4%باظخصىاء المٙت الٕشبُت وٜىاُ ٔضة والٝذط ،و هضوح ؤِذاد ٠بحرة

جىىس اإلاٝاومت الٙلعىُيُت والفشاُ الّشبي ؤلاظشاثُلي
بلى ٔاًت 1973

 الّذوان الشالسي(بهجلترا ،و٘شوعا و بظشاثُل ) ِلى مفش :بّذ ُٜام الشثِغ اإلافشي ظماِ ٥بذ الىاـش في ًىلُى 1956
بةِالن ٜشاس جإمُم ٜىاة العىَغ .وـذوس ٜشاس ؤممي هق ِلى بًٝاٗ الخشب والاوسخاب مً ألاساض ي اإلافشٍت.
 جإظِغ مىٍمت الخدشٍش الٙلعىُيُت بشثاظت ؤخمذ الؽٝحري في دظىبر 1964التي اِخبرث الٙ٢اح اإلاعلح الىظُلت
الىخُذة لخدشٍش ٘لعىحن .وظُترؤط ًاظش ِش٘اث اإلاىٍمت مىز  1969بلى ٔاًت و٘اجه ظىت  .2004وهالذ اِتراٗ الّشب
في ماجمش الٝمت الّشبي بالشباه ظىت ٠ 1974ممشل ؼشعي ووخُذ للؽّب الٙلعىُني ،وبلٝاء ًاظش ِش٘اث خىابا بالمم
اإلاخدذة التي مىدذ للمىٍمت الٙلعىُيُت ـٙت مالخَ بالجمُّت الّامت.
 خشب ًىهُى  :1967اهخفشث خاللها اظشاثُل واخخلذ خاللها ١ل ؤسك ٘لعىحن (المٙت الٕشبُت وٜىاُ ٔضة) .وظِىاء
اإلافشٍت والجىالن العىسي .وؤـذسث ألامم اإلاخدذة في  22هىهبر الٝشاس  242الٝاض ي باوسخاب « بظشاثُل » مً اإلاىاوٞ
التي اخخلها ،واِالن الؽّب الٙلعىُني جمع٢ه بالّمل الٙذاجي اإلاعلح ٠إظلىب همالي
 خشب ؤ٠خىبش ( 1973خشب سممان) :بمؽاس٠ت ظُىػ مٍّم الذو ٥الّشبُت ،جد ٞٝالخٙى ٛالّشبي في بذاًت الخشب
وِذم الخم ً٢مً اظخّادة اإلاىاو ٞاإلادخلت .واظهن الاهخفاس بةـذاس ألامم اإلاخدذة الٝشاس  338جدذ لٕي الذو٥
ال٢بري بٙخذ اإلاٙاولاث بحن ألاوشاٗ اإلاخداسبت،

مسار السالم في الصراع العربي اإلسرائيلي



ِٝذ اجٙاُٜت ١امب دًُٙذ بحن مفش و بظشاثُل جدذ سِاًت الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت في ؼدىبر  1978اظخّادث بّذها
مفش ظِىاء مٝابل اِترا٘ها بةظشاثُل
اظخُاح لبىان في ًىهُى 1982إلنهاء اإلاٝاومت الٙلعىُيُت بجىىبه خُض جم اخخالله والىـى ٥بلى بحروث،
اهىال ٛاهخٙالت ؤوٙا ٥الدجاسة في  ،1987واظخمشث بلى ٔاًت ٠ ،1993شد ِلى الاخخال ٥وألاولاُ الاٜخفادًت
والاظخماُِت اإلاتردًت.
بِالن الاظخٝال :٥اظخماُ اإلاجلغ الىوني الٙلعىُني  1988بالجضاثش وبِالن ُٜام الذولت الٙلعىُيُت في اإلاىٙى.



بذاًت الخىاس الشظمي بحن الٙلعىُيُحن و بظشاثُل في مذسٍذ  1991بدمىس ِذة دو .٥وفي هٙغ الىٜذ ظشث
مٙاولاث ظشٍت بحن الىش٘حن ،و جى ُْٜاجٙا ٛؤوظلى (بِالن مبادت) في  13ؼدىبر  1993هق ِلى بنهاء اإلاىاظهت
والجزاُ ،وجد ُٞٝالعالم ،وجإظِغ دولت ٘لعىحن ِلى ؤظاط ٜشاسي مجلغ ألامً  242و338
جإظِغ العلىت الٙلعىُيُت واهخخاب ًاظش ِش٘اث سثِعا للعلىت الٙلعىُيُت.
اهىال ٛاهخٙالت ألاٜص ى :في ظبخمبر 2000س٘ما لضٍاسة سثِغ الىصساء ؤلاظشاثُلي ؼاسون باخت اإلاسجذ ألاٜص ى.
ٜف ٚاظشاثُل ظىىب لبىان » :في  2006بهذٗ الٝماء ِلى اإلاٝاومت  ،والصالذ « بظشاثُل » جدخل مىىٝت مضاسُ ؼّبا
في ظىىب لبىان









ٜاثمت اإلافىلخاث جبّا لإلواس اإلاشظعي
 ماجمش العالم  :اوّٝذ بباسَغ ظىت  ،1919بدمىس ممشلي خىالي  27دولت ؼاس٠ذ في الخشب الّاإلاُت ألاولى بلى ظاهب الخلٙاء،
وفي ُٔاب ممشلي الذو ٥اإلانهضمت وسوظُا البىلؽُٙت ،وظعى لخىٍُم الىلْ ؤوسبُا وِاإلاُا لخد ُٞٝالعلم الذولي .
 مّاهذاث الفلح  :مّاهذاث ٘شلتها الذو ٥اإلاىخفشة في الخشب الّاإلاُت ألاولى ِلى الذو ٥اإلانهضمت مشل اجٙاُٜت ٘شظاي
 مّاهذة ٘شظاي  :مّاهذة ٘شلها الخلٙاء اإلاىخفشون في الخشب الّاإلاُت ألاولى لذ ؤإلااهُا ظىت 1919م  .وٜذ جممىذ ؼشووا
ٜاظُت جشابُت واٜخفادًت وِع٢شٍت ومالُت لذ ؤإلااهُا
 الشىسة الشوظُت  :الشىسة البىلؽُُٙت التي جضِمها لُىحن في سوظُا ظىت 1917م لذ الىٍام الُٝفشي ( الُٝفش هُ٢ىال الشاوي )
و ؤدث الى جإظِغ الاجداد العىُ٘احي ٠ذولت اؼتراُ٠ت.
 الىٍام الاؼترا١ي العىُ٘احي  :هٍام ظُاس ي و اٜخفادي و اظخماعي ؤظعه الضُِم لُىحن في الاجداد العىُ٘احي بّذ الشىسة
البىلؽُُٙت ظىت 1917م  ,خُض جم التر٠حز ُ٘ه ِلى ظُاظت الخإمُم.
 لُىحن  :صُِم الشىسة البىلؽُُٙت في سوظُا ظىت 1917م لذ الُٝفش هُ٢ىال , 2خُض هجخذ زىسجه في اظٝاه الىٍام الٝذًم و
جإظِغ الاجداد العىُ٘احي.
 ظخالحن  :هى الضُِم الشاوي في الاجداد العىُ٘احي بّذ و٘اة لُىحن ظىت  , 1924اِخمذ ظُاظت اإلاخىىاث الاٜخفادًت.
 العُاظت الاٜخفادًت الجذًذة  :ظُاظت اٜخفادًت ههجها لُىحن في ٘ترة بىاء الاجداد العىُ٘احي بّذ هجاح الشىسة البىلؽُُٙت
ظىت 1917م  ,وٜذ جممىذ ِذة مبادت سؤظمالُت سٔبت في ججاوص هخاثج ؼُىُِت الخشب

اإلاجا ٥الٙشعي :جاسٍخ ؤوسبا والّالم

 ظُاظت الخخىُي  :مجمىِت مً البرامج الاٜخفادًت التي ؼهذها الاجداد العىُ٘احي ِلى ِهذ الضُِم ظخالحن مىز جىلُه
العلىت ،و اسج٢ضث ِلى دِم الفىاِاث ألاظاظُت بُٕت جدىٍل الاجداد العىُ٘احي لٝىة ـىاُِت
 الذًمٝشاوُاث اللُبرالُت  :الذو ٥الذًمٝشاوُت مشل ٘شوعا و اًىالُا و ؤإلااهُا ٜبل وـى ٥ألاخضاب الُمُيُت اإلاخىش٘ت الى العلىت
في اإلااهُا ( الخضب الىاصي) و في اًىالُا ( الخضب الٙاش ي)
 ألاصمت الاٜخفادًت ال٢بري  : 1929ؤصمت لشبذ الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت ًىم الخمِغ  24ؤ٠خىبش  ، 1929اهىلٝذ مً بىسـت
وو ٥ظترًذ .ولم جلبض ؤن اهخٝلذ بلى باقي الٝىاِاث زم بلى الذو ٥الشؤظمالُت بعبب الّالٜاث الىزُٝت بحن الٝىاِاث
الاٜخفادًت في الىٍام الشؤظمالي
 الىُىدًل  :الخىت الجذًذة :بشهامج ًخممً ِذة بظشاءاث اٜخفادًت واظخماُِت  ،ولّه سوص٘لذ بمعاِذة معدؽاسٍه
إلـالح الاخخالالث اإلاترجبت ًِ ألاصمت الاٜخفادًت لعىت .1929
 الخشب الّاإلاُت الشاهُت  :خشب داسث بحن دو ٥اإلادىس ( ؤإلااهُا  /اًىالُا /الُابان ) لذ دو ٥الخلٙاء ( ٘شوعا /اهجلترا  /و م ؤ)...
خال ٥الٙترة بحن  1939و 1945م و اهتهذ باهخفاس دو ٥الخلٙاء.
 الٝىبُت الشىاثُت  :هٍام ظُاس ي بشص بّذ نهاًت الخشب الّاإلاُت الشاهُت ظىت  , 1945و ًخمحز بهُمىت ٜىبحن ِلى العُاظت
الّاإلاُت و هما الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت و الاجداد العىُ٘احي
 الخشب الباسدة  :خالت مً الخىجش و الفشاُ بحن اإلاّع٢شًٍ الؽشقي الؽُىعي بُٝادة الاجداد العىُ٘احي و الٕشبي الشؤظمالي
بُٝادة الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت ورل ٤خال ٥الٙترة اإلاتراوخت بحن  1947و 1989م  .وٜذ اظخّملذ ٘يها ِذة وظاثل منها
الخشب الىٙعُت و الخشب بالى١الت مْ جٙادي الاـىذام الّع٢شي
 الخّاٌؾ العلمي  :خالت مً الى٘ا ٛو الاهٙشاط و الخدعً في الّالٜاث ألامشٍُ٢ت العىُ٘اجُت ٌ ،هشث مالمدها بّذ و٘اة
الضُِم ظخالحن ظىت  , 1953و ٌهىس ُٜادة ظىُ٘اجُت ظذًذة بضِامت الشثِغ خشوحؽىٗ ٘ ,مال ًِ بشوص ُٜادة ؤمشٍُ٢ت ِلى
ِهذ الشثِعحن اًضنهاوس و ُ٠يُذي  ,و اظخمشث الى ٔاًت 1979م
 الىٍام الّاإلاي الجذًذ  :هٍام ظُاس ي بشص بّذ انهُاس الاجداد العىُ٘احي ظىت ً 1991خإظغ ِلى هُمىت الىالًاث اإلاخدذة
ألامشٍُ٢ت ٝ٠ىب واخذ خُض ججلى رل ٤مً خال ٥الهُمىت العُاظُت و الّع٢شٍت و الاٜخفادي واهدؽاس الشؤظمالُت.
 الٝىبُت الىاخذة  :هٍام ظُاس ي بشص بّذ ج ٤٢ٙالاجداد العىُ٘احي ظىت 1991م و انهُاس هٍام الٝىبُت الشىاثُت  ,وٍٝىم ِلى
هُمىت ٜىب واخذ هى الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت ِلى العُاظت و الاٜخفاد في الّالم.

جفُٙت الاظخّماس  :الىما ٥مً ؤظل الخخلق مً الاظخّماس خاـت بّذ نهاًت الخشب الّاإلاُت الشاهُت ظىت  , 1945وٜذ اجخز هزا
الىما ٥ؼ٣لحن ؤخذهما ظلمي ( الهىذ ) و آخش معلح ( الجضاثش)
 الّالم الشالض ًٝ :فذ به الذو ٥اإلاخخلٙت التي خفلذ ِلى اظخٝاللها خذًشا بّذ نهاًت الخشب الّاإلاُت الشاهُت ظىت 1945م و
ٌّخبر الصخٙي الٙشوس ي ؤلٙشٍذ ظىفي ؤو ٥مً اظخخذم هزا اإلاٙهىم خُض ؤ٠ذ ان الّالم الشالض ِالم معخٕل و مدخٝش مً
الّالم ألاو ٥الشؤظمالي و الّالم الشاوي الؽُىعي.
 خش٠ت ِذم الاهدُاص  :ج٢خل ظُاس ي لم دو ٥الّالم الشالض  ,و ٜذ بذؤث مشخلت جإظِعه خال ٥ماجمش باهذووٖ بإهذهىظُا ظىت
 1955مً وشٗ الضِماء ال٢باس و منهم ظماِ ٥بذ الىاـش سثِغ مفش  ,و سثِغ وصساء الهىذ نهشو...

اإلاجا ٥الٙشعي  :جاسٍخ اإلإشب ال٢بحر

ِٝ ذ الخماًت  :ؤي اجٙاُٜت ٘اط التي وّٜها العلىان اإلإشبي اإلاىلى ِبذ الخ َُٙو ظٙحر ٘شوعا سٍىى في  30ماسط 1912و ٜذ
جممىذ ٘فىال هفذ ِلى ٘ٝذان اإلإشب اظخٝالله.
 هٍام الخماًت  :هٍام اظخّماسي ٔحر مباؼش ًخم ِلى ؤظاط اخخٙاً البلذ اإلاعخّمش بعُادجه وهٍام خ٢مه العاثذ  ،وبلى
ظاهبه بداسة اظخّماسٍت مشاٜبت ًترؤظها اإلاُٝم الّام ؤو اإلاٙىك العامي وٜذ ٘شلخه ٘شوعا ِلى اإلإشب ظىت 1912م
الاظخٕال ٥الاظخّماسي ِ :ملُاث نهب خحراث اإلإشب و زشواجه مً وشٗ الؽش١اث الاظخّماسٍت و اإلاّمشًٍ ألاظاهب خال٘ ٥ترة
الخماًت التي امخذث مً 1912م الى 1956م  ,وٜذ اجخز الاظخٕال ٥مٍاهش ِذًذة ٘الخُت و ـىاُِت و ججاسٍت.
 الخش٠ت الىوىُت  :خش٠ت للمٝاومت العُاظُت في اإلإشب  ,وٜذ ٌهشث بّذ اـذاس ٘شوعا للٍهحر البربشي ظىت 1930م  ,خُض بشص
خاللها ِمل ألاخضاب العُاظُت اإلإشبُت التي اهخٝلذ مً مشخلت اإلاىالبت باإلـالخاث الى مشخلت اإلاىالبت باالظخٝال٥
 اإلاىالبت باإلـالخاث  :مىالبت خضب ٠خلت الّمل الىوني لٙشوعا بخىبُ ٞمجمىِت مً الاـالخاث ظىت 1934م مشل اخترام
مّاهذة ٘اط ( الخماًت ) و اخترام الخذود الؽشُٜت للمٕشب.
 اإلاىالبت باالظخٝال : ٥مىالبت خضب الاظخٝال ٥لٙشوعا باالظخٝال ٥مً خال ٥جٝذًم وزُٝت اإلاىالبت باالظخٝال ٥ظىت .1944
 اظخ٢ما ٥الىخذة الترابُت ِ :ملُاث اظترظاُ اإلاىاو ٞاإلادخلت مً وشٗ اإلإشب بّذ ظىت  , 1956خُض اظترظْ اإلإشب
اإلاىاو ٞالاظباهُت في الؽما٘ ٥مال ًِ اظترظاُ مذًىت وىجت زم اإلاىاو ٞفي الجىىب خاـت بّذ جىٍُم اإلال ٤الخعً الشاوي
للمعحرة الخمشاء ظىت 1975م.



اإلاجا ٥الٙشعي :جاسٍخ اإلاؽش ٛالّشبي







الخش١اث الاظخٝاللُت  :خش١اث هما ٥خالتها دو ٥اإلاؽش ٛو اإلإشب الّشبي خال٘ ٥ترة الاخخال ٥ألاوسبي لهزه الذو. ٥وٜذ جىىِذ
هزه الخش١اث مً الىما ٥العلمي العُاس ي الى الىما ٥اإلاعلح.
الاهخذاب  :هٍام اظخّماسي ًٝىم ِلى ج٣لُِ ٚفبت ألامم لذولخحن هما بشٍىاهُا و ٘شوعا بدعُحر ؼاون دو ٥اإلاؽش ٛالّشبي ختى
جفبذ هزه ألاخحرة ٜادسة ِلى حعُحر ؤمىسها بىٙعها .وٜذ ٘شك بمىظب اجٙاُٜت ظان سٍمى ظىت 1920م.
الخش٠ت الفهُىهُت  :خش٠ت ظُاظُت راث اًذًىلىظُت اظخّماسٍت اظدُىاهُت وجىظُّت وِىفشٍت جإظعذ في الٝشن 19م ِلى
ًذ اليهىدي اإلاخىشٗ هحرجض ٥بذِم مً وشٗ الٝىي الاظخّماسٍت وخاـت بشٍىاهُا واظتهذ٘ذ جإظِغ ووً ٜىمي لليهىد
بٙلعىحن.
اإلاٝاومت الٙلعىُيُت  :مٝاومت ٘لعىُيُت لذ الاخخال ٥اليهىدي الفهُىوي لألسك الّشبُت  ,وٜذ جضِمها مٝاومىن ِشب مشل
ِض الذًً الٝعام ٘ ,مال ًِ زىسة البرا.ٛ
الفشاُ الّشبي الاظشاثُلي  :ـشاُ ِع٢شي و ظُاس ي خالخه الذو ٥الّشبُت لذ اظشاثُل مىز وؽإتها ظىت 1948م  ,و حّخبر
الى٢بت ألاولى ظىت 1948م و الى٢بت الشاهُت ظىت 1967م ؤخذ ؤوظه هزا الفشاُ.
جُىدوس هشجض:: ٥م٢ٙش يهىدي ولذ في بىدابعذ ؤل٠ ٚخاب " الذولت اليهىدًت " ظىت  1895وهى ماظغ الخش٠ت الفهُىهُت

ً اظش ِش٘اث :ظُاس ي ٘لعىُني وؤخذ سمىص خش٠ت الىما ٥الٙلعىُني مً ؤظل الاظخٝال ٥وسثِغ مىٍمت الخدشٍش الٙلعىُيُت
جىفي في ظىت 2004
 ظماِ ٥بذ الىاـش  :ؤخذ صِماء الشىسة اإلافشٍت  1952وؤخذ ٜادة خش٠ت ِذ م الاهدُاص

الىلُّاث الاخخباسٍت في م٢ىن الخاسٍخ
الىلُّت ألاولى :بهخاط مٝا ٥جاسٍخي(مْ بم٣اهُت بس٘ا ٛهق اإلاىلىُ بىزاث ٞومّىُاث معاِذة )
 الجاهب اإلانهجي :
 مٝذمت مىاظبت ( جدذًذ ؤهمُت اإلاىلىُ -وشح بؼ٣ا ٥وحعائالث)
 ولىح ومىىُٝت الخفمُم
 خاجمت مىاظبت  :اظخخالؿ  ،جُُٝم  ،امخذاداث.
الّشك :
 اهخٝاء اإلاّلىماث الخاسٍخُت اإلاىاظبت؛
 صخت اإلاّلىماث الخاسٍخُت وخلىها مً ألاخىاء؛
 جىىُ اإلاّلىماث الخاسٍخُت و جشابىها؛
 الجاهب الؽ٢لي :الخّبحر الخاسٍخي -اللٕت  -ؼ٣ل الخٝذًم

(2ن)

(7ن)

(1ن)

مىهجُت جدشٍش مىلىُ مٝالي
الخ٢ٙحر في مىلىُ 

اإلاٝا ٥الخاسٍخي

ٜشاءة هق اإلاىلىُ ٜشاءة مخإهُت ِذة مشاث
اظخخشاط اإلاٙاهُم اإلاهُ٣لت للخىاب الخاسٍخي الىاسد في هق اإلاىلىُ ( الضمً – اإلا٣ان – اإلاىلىُ )
لبي ال٣لماث اإلاٙاجُذ لشـذ وبُّت الّالٜت الىاسدة في هق اإلاىلىُ
الخىوحن مّشُ٘ا (ؤًت مّلىماث جاسٍخُت ) ومىهجُا ( ؤًت ِملُاث ٘٢شٍت ) ظِخىلبها بهجاص اإلاٝا ٥الخاسٍخي



بىاء مٝذمت ووشح 

سـذ ؤلاؼ٣ا ٥الىاسد في اإلاىلىُ وٜذ ً٢ىن لمىُا ؤو ـشٍدا ولبي الخمىلت اإلاٙاهُمُت الىاسدة ُ٘ه
البدض ًِ الّالٜاث بحن ِىاـش ؤلاؼ٣ا ( ٥جىىس – العببُت )...
وشح الدعائالث اإلاىظه ( ج٢ؽ ٚمعاس الخدلُل )لخفمُم اإلاىلىُ مْ جىىَْ الدعائالث ( ؤظئلت الخّشٍٚ
/ؤظئلت الخٙعحر وسبي الّالٜاث )....
مالخٍت مىهجُت  :جخىلب خىىة جدشٍش مٝذمت بؼ٣الُت إلاىلىُ جاسٍخي في ؼ٣ل مىخىط ٠خابي مىٍم الخد٢م
في ِملُت الخلخُق خُض ج٢ىن مش٠ضة ومخخفشة ومخممىت لألبّاد الشالر ( اإلا٣ان – اإلاىلىُ – الضمً ) في
ٜالب بؼ٣الي بُّذ ًِ الخدلُل ختى ال ًخم خش ٛاإلاشاخل




الاؼ٣ا٥

بىاء جفمُم
مىاظب







بىاء جفمُم ًٝخط ي جفيُ ٚاإلاّاسٗ اإلاشجبىت بىق اإلاىلىُ بؽ٣ل مىٍم مشاُِا
وبُّت اإلاىلىُ ٠( :شهىلىجي – مىلىِاحي – ظذلي – ظببي ) هي اإلاعاولت ًِ هىُ الخفمُم
ًبذؤ الخفمُم في اإلاشخلت ألاولى بخدذًذ اإلاٙاـل ال٢بري جم الاهخٝا ٥بلى اإلاٙاـل الٙشُِت ( مً ألاـل بلى
الٙشُ ( مً ؤلاؼ٣ا ٥الّام بلى ؤلاؼ٣االث الٙشُِت اإلاشجبىت به )
الىلىح  :بشوص الخفمُم ِلى ؼ٣ل ٘ٝشاث سثِعت جخٙشُ ِنها ٘ٝشاث ٘شُِت و ًشاعى ٘يها الخذسط اإلاىىٝي
الذٜت  :مً هاخُت الفُأت اللٕىٍت واإلاممىن ( جفآ الّىاوًٍ في ظمل مّبرة وملخفت ومّبرة ًِ
الاؼ٣ا ٥اإلاىشوح )
اإلاىىُٝت والاوسجام :الخ٣امل والترابي بحن ِىاوًٍ الٝٙشاث وحجمها وِذدها




ألامش هىا مشجبي بخدىٍل ِملُت الخفمُم بلى مىخىط ٠خابي نهاجي ًخممً الؽشوه الخالُت :
جى٘ش الشـُذ ال٣افي مً اإلاّاسٗ اإلاشجبىت باإلاىلىُ ُٜذ الاؼخٕا ٥وجىىَّها مْ الاهٙخاح ًِ مّىُاث خاسط
ال٢خاب اإلاذسس ي
ِذم التر٠حز ِلى العشد والخز٠ش والاسجٝاء بلى الّملُاث ال٢بري في الخ٢ٙحر الخاسٍخي (الخدلُل /وسبي
الّالٜاث /مداججت  /مٝاسهت  /جشُ٠ب  /جٝىٍم ) ولبي خىىاث الىهج الخاسٍخي في جدشٍش اإلاىلىُ اإلاٝالي
جٝىُت وؼ٣ل ال٢خابت :
جٝذًم ألا٘٣اس الشثِعُت والٙشُِت بؽ٣ل واضح





الخدشٍش





 اخترام ِالماث الترُٜم ( الشظىُ بلى العىش ِىذ الاهتهاء مً ١ل ٘ٝشة ٘شُِت وجخفُق معاخت ٘اـلت بحن
١ل مدىس( ظىش)
 لبي الاهخٝاالث اإلاىهجُت بحن ألا٘٣اس مْ اِخماد ـُأت لٕىٍت ظلُمت
 ـُاهت اللٕت وألاظلىب والخٝذًم الجُذ لىسٜت الامخدان .

خاجمت

ولْ خفُلت لخدلُل ٤للمىلىُ جخممً بظاباث ًِ بؼ٣الُت اإلاىلىُ مْ ٘خده ِلى ؤ٘ا ٛؤخشي
ًيخٍش في الخاجمت جشُ٠ب خالـاث واظخيخاظاث في لىء الاؼ٣ا ٥اإلاىشوح

الىلُّت الاخخباسٍت الشاهُت  :الاؼخٕا ٥بالىزاث ( ٞهفىؿ ،خشاثي ،ـىس وسظىم ،مبُاهاث ،ظذاو ٥بخفاثُت و٠شوهىلىظُت)
.1
.2
.3
.4
.5

ولْ الىزاث ٞفي ظُاٜها الخاسٍخي؛
جدذًذ مّاوي بّن اإلاٙاهُم ؤو اإلافىلخاث ؤو ألاِالم ؤو اإلاىاْٜ؛
اظخخشاط مّىُاث جاسٍخُت مممىت في الىزاث ٞوجٙعحرها؛
جشُ٠ب ال٢ٙشة ألاظاط للىزاث ٞفي اسجباه بةؼ٣الُت جاسٍخُت؛
بهخاط حّلُ ٞجاسٍخي بخىٌُ ٚاإلا٢دعباث اإلاّشُ٘ت راث الفلت.

(1ن)
(2ن)
(3ن)
(2ن)
(2ن)

همىرط جىبُٝي
اإلاىلىُ اإلاٝالي :ؤزش الاظخٕال ٥الاظخّماسي ِلى اإلاجخمْ اإلإشبي في ٘ترة الخماًت ،مما ظاِذ ِلى حّضٍض الخش٠ت الىوىُت اإلإشبُت
،ومىاـلت ٙ٠اخها مً ؤظل هُل الاظخٝال٥
ؤ٠خب (ي) مىلىِا مٝالُا جبرص (ًً) ُ٘ه :
 ؤزاس الاظخٕال ٥الاظخّماسي ِلى اإلاجخمْ اإلإشبي في ٘ترة الخماًت
 ؤظالُب الٙ٢اح الىوني اإلإشبي خال٘ ٥ترة ما بحن الخشبحن
 جىىس الٙ٢اح الىوني اإلإشبي مً  1944بلى 1956
مشاخل بهجاص اإلاىلىُ اإلاٝالي وِىاـش الاظابت
اإلاشخلت ألاولى ٜ:شاءة اإلاىلىُ اإلاٝالي بؽ٣ل مخإوي واظخخشاط اإلاٙاهُم اإلاهُ٣لت للخىاب الخاسٍخي الزي ًخممىه مْ الدعىحر ِلى ال٣لماث
اإلاٙاجُذ :
بىاء اإلاٝذمت ً :جب ؤن جخممً جدذًذ مجالي ( اإلإشب) وصماوي ( ٘ترة الخماًت ) ومىلىعي ( جإزحر الاظخٕالِ ٥لى جىىس الٙ٢اح الىوني
ختى خفى ٥الاظخٝال٘ ) ٥مال ًِ ألاظئلت الاؼ٣الُت اإلااوشة للمىلىُ
بىاء جفمُم :جشُ٠ب ٘ٝشاث جخممً جدلُال جشُ٠بُا وججُب ًِ مممىن ألاظئلت مْ مشاِاة وبُّت الّالٜت في اإلاىلىُ مشاِ: ٥الٜت
الاظخٕال ٥بخىىس الخش٠ت الىوىُت ( ِالٜت ظببُت +جىىس ٠شوهىلىجي للٙ٢اح الىوني خال٘ ٥ترة الخماًت )
ِىاـش الاظابت :
الٝٙشة ألاولى ً :جب ؤن جخممً الٝٙشة الخدىالث الاظخماُِت التي ؤخذتها الاظخٕال ٥الاظخّماسي
 جدىٍل الٙالخحن بلى مإظىسًٍ في لُّاث اإلاّمشًٍ بّذ هضُ ؤساليهم ؤو الهجشة هدى اإلاذن
 ب٘الط الخشُ٘حن بعب اإلاىا٘عت ألاظىبُت
 جذوي اإلاعخىي اإلاِّص ي للخش٘حن وجدىلهم بلى ًذ ِاملت سخُفت
 جمشس الخجاس اإلإاسبت مً الاخخ٣اس والشٝل المشٍبي واإلاىا٘عت ألاظىبُت
 معاهمت الخدىالث التي ؤ٘شصها الاظخٕال ٥في همى الىعي الؽّىس الىوني إلاىاظهخه
الٝٙشة الشاهُت ً:يخٍش ابشاص مدىاث الٙ٢اح الىوني خال٘ ٥ترة مابحن الخشبحن
 ؤظلىب ِع٢شي ً:جب الخدذر ِلى اإلاٝاومت الشٍُٙت  /1921مٝاومت ألاولغ الفٕحر بضِامت ِعى ؤوبعالم بلى ٔاًت 1934
 ؤظلىب ظُاس ي :الاهخٝا ٥بلى الّمل العُاس ي بّذ الخىىساث التي ؼهذها اإلإشب ِلى اإلاعخىي الذاخلي بـذاس الٍهحر البربشي
/ 1930حؽ٣ل الىىاة ألاولى للّمل العُاس ي ٠خلت الّمل الىوني 1933

 جٝذًم ٠خلت الّمل الىوني لبرهامج بـالحي  1934لعلىاث الخماًت ....اإلاىالب اإلاعخعجلت .الصخا٘ت الىوىُت .اوؽاء اإلاّاهذ
واإلاذاسط التربىٍت والخّلُمُت في اإلاذن والبىادي ليؽش الىعي الىوني في ـٙىٗ اإلإاسبت .الاهخمام باللٕت الّشبُت .مٝاوّت
اإلاىخىظاث ألاظىبُت .
الٝٙشة الشالشتً :جب ابشاص جىىساث الٙ٢اح الىوني ما بحن  1944و1956باإلؼاسة بلى
 1944 جٝذًم وزُٝت اإلاىالبت باالظخٝال ٥بلى العلىان مدمذ بً ًىظ ٚوؤلاٜامت الّامت
: 1947 صٍاسة وىجت وخىابها الؽهحر الزي ؤ٠ذ ِلى وخذة وظُادة اإلإشب ِلى جشابه مً الؽما ٥بلى الجىىب
: 1952 ؤخذار ال٣اسٍان ظىىشا ( ٥الذاس بُماء) بّذ أخُا٘ ٥شخاث خؽاد
:1953 زىسة اإلال ٤والؽّب واهذالُ الّمل اإلاعلح وٌهىس الّمل الٙذاجي وخش٠ت اإلاٝاومت وظِؾ الخدشٍش
:1955 اهىال ٛاإلاٙاولاث بحن ظلىاث الخماًت وممشلي الخش٠ت الىوىُت
ِ:1956 ىدة العلىان بلى ِشؼه واِالن اظخٝال ٥اإلإشب .
خاجمت  :اظخخالؿ ِام مْ ٘خذ اإلاىلىُ ِلى امخذاداث جاسٍخُت الخٝت ( ابشاص ِالٜت الاظخٕال ٥بخىىس الٙ٢اح الىوني و٘خذ اإلاىلىُ
ِلى مشخلت اظخ٢ما ٥الىخذة الترابُت )
الجاهب الؽ٢لي  :لٕت ظلُمت مً ألاخىاء  /خي مٝشوء  /ؼ٣ل مٝبى ٥في جٝذًم اإلاىلىُ .
همارط للخىبُٞ
جم ً٢ظخالحن مً جشظُخ الىٍام الاؼترا١ي في الاجداد العىُ٘احي ،وجدىٍل هزا ألاخحر بلى ٜىة ٍِمى ٌلذ جىا٘غ الىالًاث اإلاخدذة
ألامشٍُ٢ت في جىظُه الّالٜاث الذولُت ببان الٝىبُت الشىاثُت ٔ،حر ؤن ج ٤٢ٙالاجداد العىُ٘احي ظاهم في ٌهىس الٝىبُت الىاخذة في ٌل
الىٍام الّاإلاي الجذًذ .
ؤ٠خب (ي) مىلىِا مٝالُا جبرص(ًً) ُ٘ه ماًلي :
 بظشاءاث جشظُخ الىٍام الاؼترا١ي في الاجداد العىُ٘احي جدذ ُٜادة ظخالحن .
 مٍاهش اإلاىاظهت بحن الاجداد العىُ٘احي والىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت خال ٥الخشبحن الباسدجحن ألاولى والشاهُت .
ٌ شوٗ انهُاس الاجداد العىُ٘احي ومالمذ الىٍام الّاإلاي الجذًذ.
خلٙذ الخشب الّاإلاُت الشاهُت هخاثج ظُاظُت مهذث لبروص هٍام الٝىبُت الشىاثُت الزي جإسجخذ ُ٘ه الّالٜاث الذولُت بحن الخشب الباسدة
والخّاٌؾ العلمي
ؤ٠خب (ي) مىلىِا مٝالُا جبرص(ًً) ُ٘ه ماًلي :
 الىخاثج العُاظُت للخشب الّاإلاُت الشاهُت وٌشوٗ بشوص هٍام الٝىبُت الشىاثُت .
 مٍاهش الخشب الباسدة ألاولى وؤصماتها .
 مٍاهش الخّاٌؾ العلمي وألاصماث التي جخللخه
دخل الّالم الشؤظمالي ،بّذ الخشب الّاإلاُت ألاولى في مشخلت مً اإلاؽا١ل وألاصماث ؤظهمذ في اهذالُ الخشب الّاإلاُت الشاهُت
ؤ٠خب (ي) مىلىِا مٝالُا جبرص(ًً) ُ٘ه ماًلي :
 مٍاهش ؤصماث الذًمٝشاوُاث اللُبرالُت بّذ الخشب الّاإلاُت ألاولى
 ؤظباب اهدؽاس ألاصمت الاٜخفادًت ال٢بري لعىت  1929في الّالم الشؤظمالي وهخاثجها العُاظُت
 دوس العُاظت الىاصٍت في اهذالُ الخشب الّاإلاُت الشاهُت .
.

٘شلذ الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت ٔذاة الخشب الّاإلاُت ألاولى م٣اهتها في الّالم الشؤظمالي ،وبّذ ؤن جم٢ىذ مً ججاوص ألاصمت الاٜخفادًت
لعىت ، 1929وؼاس٠ذ في الخشب الّاإلاُت الشاهُت بلى ظاهب الخلٙاء ،ؤـبدذ جٝىد اإلاّع٢ش الشؤظمالي خال ٥الخشب الباسدة
ؤ٠خب (ي) مىلىِا مٝالُا جبرص(ًً) ُ٘ه ماًلي :
 هخاثج الخشب الّاإلاُت ألاولى ،واوّ٣اظاتها ِلى م٣اهت الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت ِاإلاُا .
 ؤلاظشاءاث التي وبٝتها الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت إلاىاظهت ؤصمت . 1929
 الىخاثج العُاظُت للخشب الّاإلاُت الشاهُت ومٍاهش جذخل الىالًاث اإلاخدذة في الخشب الباسدة ألاولى

