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 ملضمت

عاوى ؾبخمبر  -١  م 1884م وبفضها الؿىصان 1882زضفذ مهغ لالخخالٌ البًر

م واهذ حمُق البالص الفغبُت مً اإلادُغ الى الخلُج فى كبضت 1914ـىضما كامذ الحغب الفاإلاُت ألاولى نُف  -٢

 الاؾخفماع ـضا :

 الفغاق -٤               ؾىعٍا الىبري.  -۳الُمً        -٢ٍغة الفغبُت والحجاػ .    كلب الجؼ  -١ 

 ) التى واهذ والًاث جدذ الحىم الفشماوي( .

 

 

 

 

غة الفغبُت أزغ الحملت الفغوؿُت ـلى مىعلت الخلُ  ج الفغبي وحىىب الجٍؼ

 وبالص اإلاكغق الفغبى فلامذ إهجلترا بـ :لفخذ الحملت الفغوؿُت في مهغ والكام أهؽاع اهجلترا ألهمُت مهغ 

مان ) أهخىبغ   -١ ـُ  م ( ههذ ـلى حفهض الؿلعان بـ :1798ـلض مفاهضة مق ؾلعان 

اًا الفغوؿُحن  -بـضم الؿماح بئوكاء ووالت فغوؿُت أو هىلىضًت            -أ        ظغص حمُق الـغ

عاهُت -حـ        ت بٍغ  بلاء خامُت ـؿىٍغ

غ  -٢ م في مضزل البدغ ألاخمغ ـىض باب اإلاىضب اخخالٌ حٍؼ  الاؾباب: م ( 1799) ماًى ة بٍغ

م البدغ ألاخمغ ت ( ـً ظٍغ م ـلى الفغوؿُحن إطا فىغوا في ضغب الهىض ) اإلاؿخفمغة الاهجلحًز  للعق العٍغ

 

 

م 1801بفض زغوج الفغوؿُحن مً مهغ في  - غة بٍغ  م جغهذ إهجلترا حٍؼ

لض اجفاكُت مق ؾلعان لحج  - ضن ـو  م ( : ههذ ـلى :1802) ـو

م إلى الهىض   عاهُت هىان لخأمحن العٍغ ت بٍغ  بلاء خامُت ـؿىٍغ

 

 

غة الفغبُت ـىض عأؽ الخلُج الفغبى مً حهت الكماٌ -١  ؼهىع زعغ مدمض ـلي في مىعلت الجٍؼ

 لؿلعان الفشماوى بأوامغ مً ا )افياع مدمض بً ـبض الىهاب ( م1818بفض أن كض ي ـلى الضولت الؿفىصًت ألاولى  -٢

 ولىــــــــــــــــــــــــــً

 

 

غة الفغبُت   مغاخل فغض إهجلترا ؾُعغتها ـلى الخلُج وحىىب قبت الجٍؼ

 م ١۸۹۷مفاهضاث اهجلترا مق ؾلعىت ـمان  

 م ١۷٢٢مفاهضة الهلح الفامت 
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 حكىىذ في جعلفاث مدمض ـلى فى الخىؾق التى  هضًضا إلاهالح اهجلترا فى الخلُج مشل طلً ت -۳

 ألي هخابج كض جدضر مً وعاء وحىص مدمض ـلى باإلاىعلت  -٤
ً
ـملذ ـلى جضـُم هفىطها في ول إماعاث الخلُج جدؿبا

 قُىر إماعاث الخلُج وههذ ـلي : م بفلض مفاهضة الهلح الفامت مق ول1820فلامذ فى ًىاًغ 

م اللغنىت  -أ  ـلى ول قُىر إماعاث الخلُججدٍغ

م و  -ب  ججاعة الغكُم التي جلىم بها ؾلعىت ـمان.جدٍغ

اث التى جدضر بحن قُىر إماعاث الخلُج  عاهُا اللُام بضوع الخدىُم في اإلاىاـػ ججضصث هظه اإلافاهضة فؿمدذ لبًر

عاهُت ومً هظه الاجفاكُاثوكض أزظث هظه الاجفاكُاث قيل الحم  اًت البًر

 م1899م ومق أمحر الىىٍذ 1891مؿلغ مفاهضاث مق ؾلعان 

 

 

عاهُا مً وحىصه م )) بأؾم الؿلعان ((1837ـىض ونٌى مدمض ـلى إلى الُمً ـام  -١  زكِذ بٍغ

عاهُا باخخالٌ ـضن ًىاًغ  -٢  م1839كامذ بٍغ

 العغق ومغاكبت أجباـه ومىفهم مً مهاحمت ؤلاهجلحز جأمحنـلض اجفاكُت مق ؾلعان لحج حفهض فيها :  -۳

غة الفغبُت والكام بدؿب مفاهضة لىضن زغج  -٤  م  1840مدمض ـلى مً الجٍؼ

 

 

 

 

 م 1827واهذ جىحض ـالكاث ظُبت بحن فغوؿا والجؼابغ كبل ـام 

ا ـلي فغوؿا أزىاء واهذ فغوؿا حؿخىعص اللمذ مً الجؼابغ وطلً بؿبب الحهاع الاكخهاصي التي فغضخه إهجلتر 

 
ً
خغوب الشىعة الفغوؿُت مق ممالً أوعوبا وواهذ فغوؿا حؿخىعص اللمذ مً الجؼابغ صون ان جضفق زمً اللمذ فىعا

 فتراهمذ الضًىن ـليها

 م 1830اخخالٌ فغوؿا الجؼابغ

 معالبت خيام الجؼابغ لفغوؿا بدؿضًض كُمت اللمذ :  -١

 غوؿا بالؿضاص لىً فغوؿا واهذ جماظل فى الؿضاصًعالبىن ف 1800بضأ خيام الجؼابغ مىظ ـام

 مماظلت فغوؿا فى حؿضًض الضًىن : -٢

ـ زفضذ الضًىن مً   ملُىن فغهً فلغ وجم إبالك خاهم  7ملُىن فغهً إلي  24حكيلذ لجىت مالُت في باَع

 ( بأن إحغاءاث الؿضاص ؾىف جأزظ وكذ ظىٍل.1826الجؼابغ ) ألؿعـ

 

 م١۷۳۹إخخالٌ اهجلترا ـضن 

 م١۹٦٢م وختى الاؾخلالٌ ١۷۳٢ع فغوؿا للجؼابغ اؾخفما

 ـالكت فغوؿا بالجؼابغ كبل الاخخالٌ  
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ت وؾفً بابا عوما : خضور اقدباواث بحن الؿ -۳  فً الجؼابٍغ

 ) فى إظاع أـماٌ اللغنىت اإلاىدكغة بحن قفىب البدغ اإلاخىؾغ ( 

 اؾخملذ فغوؿا الفغنت -٤

 اإلاعالبت بالخفىٍض ـً ؾفً البابا -ب                          للمماظلت اهثر في ؾضاص الضًىن  -أ 

 ( 1830 أوابل لىم ا1827خهاع قىاظئ الجؼابغ ألهثر مً ـامحن ) مً  -ج

 ظالبذ فغوؿا مً الجؼابغ بـ :أعؾلذ فغوؿا إهظاع و  -٥ 

 الخىكف ـً اـماٌ اللغنىت . -اـاصة ما ازظوه مً ؾفً بابا عوما .              ب  -أ 

تراف بأن جىىن فغوؿا الضولت الاولي ناخبت الامخُاػاث في الجؼابغ والخىاٌػ ـً الضًىن  -ج   الـا

بفض ملاومه ـىُفه   1830عالب   لظلً كامذ فغوؿا باخخالٌ الجؼابغ في ًىهُى عفضذ الجؼابغ هظه اإلا

 مً اؾخفماع الجؼابغ
ً
 . وكفذ الضوله الفشماهُه ـاحؼة ولم جخدغن فيان مىكفها ؾلبُا

 

 

م اإلالاومت بفض ـضة ؾىىاث   ألامحر / ـبض اللاصع الجؼابغي : جـؼ

 للملاومت  -١
ً
 . اجسظ مً بؿىغة ملغا

 ها :فيو  م 1834اجفاكُت صي مِكُل اهخهاعاث ـلى الفغوؿُحن فأحبرهم ـلى ـلض أخغػ  -٢

 ـلى وؾغ ولغب الجؼابغ      -
ً
 أـاص الفغوؿُىن جىؽُم أهفؿهم -اـترفىا به خاهما

 قىىا هجماث ـلى اإلالاومت صون هدُجت -

   م1837باخخاللهم كؿىعُىت مفه ولىنهم هلضىها  م 1835مفاهضة الخفىت ـلض  -۳

 

 

 إلى مغاهل لُدخمي بؿلعان مغاهل الظي ؾمذ له بمىانلت اإلالاومت مً ألاعاض ي اإلامغبُت هغب

 كامذ فغوؿا بضغب مُىاء ظىجت اإلامغبي فخسلى ؾلعان مغاهل ـً مؿاهضة ـبض اللاصع -

 كغع ؾلعان مغاهل خغماهه مً اؾخسضام ألاعاض ي اإلاغاهكُت في ـملُاث اإلالاومت  -

ت  بؿبب : م 1847واؾدؿالم ألامحر ـبض اللاصع الجؼابغي  ضفف اإلالاومت الجؼابٍغ

 كُام ؾلعان مغاهل بدغمان الامحر ـبض اللاصع مً اؾخسضام ألاعاض ي اإلاغاهكُت في ـملُاث اإلالاومت -١

 م وجم هفُه إلى الكام.1847جفىق الؿالح الفغوس ي فاضعغ ألامحر ـبض اللاصع إلى الاؾدؿالم  -٢

 

 

 هفاح ألامحر ـبض اللاصع الجؼابغي 

 اؾدؿالم ـبض اللاصع الجؼابغي 
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 مهما مً مىاعص الخؼهت الفغوؿُت خُث :  واهذ الجؼابغ مىعصا

 مهاصع ألاعاض ي ومىذ الضُاؿ للفغوؿُحن  -١

 اؾخمالٌ مىاحم الحضًض والفىؾفاث والىداؽ والؼهً . -٢

ت الىغوم إلهخاج الخمىع  -۳  اؾدُالء الكغواث الفغوؿُت ـلى ألاعاض ي لؼاـع

 ض مً اإلاهاوق ومض الؿىً الحضًضًتإوكاء الفضً -٤

 مىظ اخخاللها  غ ع الفغوس ى للجؼابوان الاؾخفما
ً
 خُث كامذ :اؾخفماعا اؾدُعاهُا

 لهم ـلى البلاء والاؾخفماع. -١
ً
 حصجُق هجغة ألاوعبُىن واليهىص إلى الجؼابغ ومىدتهم الجيؿُت الفغوؿُت حصجُفا

حن اإلاؿلمحن ـلى أنهم -٢ مىاظىحن مً  جمخق اإلاؿخعىهىن باإلاىاظىت الفغوؿُت الياملت بِىما جم مفاملت الجؼابٍغ

 الضعحت الشاهُت.

 

 

 : ألامحر زالض ـبض اللاصع الجؼابغي 
غ اإلاهحر ولىىه فكل   لؿىن وزانت مبضأ خم جلٍغ يي ٍو .مشل ماخضر خاٌو أن ٌؿخفُض مً مباصا الغبِـ ألامٍغ

 م .1919مق مهغ وجىوـ 

فى الجؼابغ  لظلً واهذ ؾُاؾت فغوؿا الشلافُت تهضف إلى اللضاء ـلى الصخهُت الفغبُت ؤلاؾالمُت 

 ؼهغث بفض الحغواث والخُاعاث بفض الحغب الفاإلاُت ألاولى جمشلذ :

 

   

مها ـبض الحمُض باصٌـ والكُش بكحر ؤلابغاهُم جازغ بالكُش مدمض ـبضه  م1926ـام  جىىهذ : -   جـؼ

 . هضفهاالحفاػ ـلى الصخهُت الفغبُت ؤلاؾالمُت للجؼابغ وكض هجحذ فى جدلُم تهضف الحغهت إلى :  -

 

 

م هظه الحغهت     ـباؽ فغخاث : جـؼ

ً بالشلافت الفغوؿُت بالضـىة إلى اهضماج الجؼابغ مق  إوكائهـــــا : - دت هبحرة مً مشلفي الجؼابغ اإلاخأزٍغ كامذ قٍغ

  فغوؿا ) أي جهبذ الجؼابغ كعفت مً فغوؿا ( 

ت لحلىق الفغوؿُحن فى ا ىن خلىكا مؿاٍو لىظً ألام )فغوؿا( وال اإلاؿخىظىُحن فى ولىً صون أن ًماعؽ الجؼابٍغ

 الجؼابغ .

 ؾُاؾـــــــــــــــــُاث فغوؿــــــــــــــــــــــــــــا فى الجؼابـــــــــــــــــــــــــغ

 

 ابغي بفض الحغب الفاإلاُت ألاولى ختى الاؾخلالٌ هفاح الكفب الجؼ 

 

 حماـت ـلماء الجؼابغ :

 

 صـاة الاهضماج :
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م هظه الحغهت : -  اؾخلالٌ الجؼابغ تهضف الحغهت إلى : -.  مهالي الحاج  جـؼ

 

 

  م الشىعة زانت بفض الحغب الفاإلاُت الشاهُت ؼهغ جُاع ًضـى إلى أن الاؾخلالٌ لً ًأحي إال ـً ظٍغ

  في مهغ 1952ًىلُى 23بفض هجاح زىعة 

غ واؾخلالٌ الجؼابغ مهغ الصوع   لىمي في جدٍغ
مذ مهغ جُاع اللىمُت الفغبُت  م :1952 -١  بفض هجاح الشىعة جـؼ

ت مً اللاهغة هىفمبر  م :1954 -٢  ؾىىاث كضمذ مهغ لها اإلااٌ والؿالح  8م واؾخمغث 1954أـلىذ الشىعة الجؼابٍغ

المُت في زضمت الجؼابغ . -۳  وضق امياهُاث مهغ ؤلـا

حن مً زالٌ إكامت اجداص فُضعالي بُنها وبحن الجؼابغ ـام  :م 1957 -٤  1957خاولذ فغوؿا الخفاهم مق الجؼابٍغ

ىن    جدخفؾ فغوؿا بملخضاه بُضها الفلُا ولىً عفضت الجؼابٍغ

 م1960بدم الجؼابغ في الاؾخلالٌ  هجحذ مهغ في إؾخهضاع كغاع مً ألامم اإلاخدضة  م :1960-٥

ت ؟ : مؿاـضة ووكىف جغجب ـلى    مهغ بجاهب الشىعة الجؼابٍغ

  ( الظي كاٌ م أزىاء خىىمت ) جي مىلُت1956كامذ فغوؿا باالقتران في الفضوان الشالسي ـلي مهغ ـام  

ت إال بئزغاج مهغ مً مفغهت اؾخلالٌ الجؼابغ .  اهه ال اهخهاع لفغوؿا ـلي الشىعة الجؼابٍغ

 

 

  بؿبباهتزث الحىىمت الفغوؿُت  -١

ت  –الضبلىماؾُت الضولُت الاهخهاعاث   قضة اإلالاومت الجؼابٍغ

 جىلى قاٌع صًجٌى الحىم – ؾلعذ الجمهىعٍت الغابفت.-٢

حن في زالر اججاهاث :1959جىلي قاٌع صًجٌى الحىم   -۳  م ووضق ألامغ أمام الجؼابٍغ

 ؾخلالٌ الخام.الا  -ج          الاؾخلالٌ مق الاعجباط بفغوؿا -ب               الاهضماج في فغوؿا. -أ

 أصي طلً الى 

زىعة اإلاؿخىظىحن الفغوؿُحن في الجؼابغ ـلى خىم صًجٌى  وؾاـضهم مجمىـت مً الضباط الفغوؿُحن  -١

 اإلاخعغفحن  وقيلىا مىؽمت الجِل الؿغي وأباصوا آالف اإلاؿلمحن الفٌؼ 

حن أمام اإلاخعغفحن و هجحذ اإلافاوضاث فخم وكف إظالق -٢  الىاع نمض صًجٌى ومفه الجؼابٍغ

بحن فغوؿا والجؼابغ وبها خهلذ الجؼابغ ـلى اؾخلاللها ) وان أٌو عبِـ لها  م1962ـلض اجفاكُت اًفُان   -۳

 الكاطلى بً حضًض (

لُا:  حماـت هجمت قماٌ أفٍغ

 صوع مهغ فى مؿاهضة الجؼابغ 

 اؾخــلالٌ الجــؼابغ
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 مىكف الضولت الفشماهُت مً ألاظماؿ الفغوؿُت

 بؿبب : علبت فغوؿا في اخخالٌ جىوـ؟

لُا  -١  علبت فغوؿا في جىىًٍ إمبراظىعٍت في قماٌ إفٍغ

 ضفف باًاث ) خيام ( جىوـ وضفف ألاؾغة اللغمىلُت فى ظغابلـ ) لُبُا ( -٢

 اإلاىكف الؿلبي للضولت الفشماهُت في الضفاؿ ـً الجؼابغ    -۳

 ـملذ الضولت الفشماهُت ـلى إهلاط ظغابلـ وجىوـ مً ألؾخفماع 

  كغعث الضولت الفشماهُت اؾخفاصة ؾُعغتها اإلاباقغة ـلى ظغابلـ وجىوـ خُث: 

 هجح الؿلعان في ظغص ألاؾغة اللغمىلُت وأـاص لُبُا لؿُعغجه اإلاباقغة  م 1835-١

ت إلي جىوـ ولىً فغوؿا مىفخه بحجت أن لخىوـ هُان مؿخلل ال ًدم  م 6183 -٢ أعؾل الؿلعان كىة بدٍغ

 الهفغاص فغوؿا بخىوـ
ً
 للؿلعان الخضزل فيها فيان طلً جمهُضا

 

 

 فغاص بدىم جىوـ لم ًىً بالؿهل ـلى فغوؿا ألاه

 خُث واهذ جىوـ مدغ اظماؿ صٌو اوعبُت خُث جىافؿذ ـلى جىوـ زالر صٌو أوعبُت  -١

ض هؿب أهبر ـضص مً الامخُاػاث ألاحىبُت في جىوـ لخىكفها في أػمت صًىن وهم )إهجلترا   إًعالُا    -٢ ول منها جٍغ

 فغوؿا ( 

هغ الحضاعة الحضًشت إلى جىوـ بالخفاون مق الضٌو وكض ؾاـضهم ـلى طلً علبت باًاث جىوـ في إصزاٌ مؽا -۳

  -ألاوعبُت مشاٌ طلً : 

ىان و الامخُاػاث صازل ؤلاصاعة الخىوؿُت.  حؿابم زالر صٌو فغوؿا وإهجلترا وإًعالُا ـلى هؿب ألـا

 ـهض ألامان )الضؾخىع( لِؿاوي بحن اإلاىاظىحن أمام اللاهىن  (1859-1855) أنضع الباي مدمض -أ

 (  الضؾخىع  هخابج)  م1861لباي مدمض الهاصق صؾخىع أنضع ا -ب

ق ) الؿىً الحضًضًت واإلاىاوئ - ت والبرق)الخلمغاف( أكام مكاَع  ( ـلى ًض قغواث فغوؿُت وإهجلحًز

الحهٌى ـلى الامخُاػاث مً خىىمت جىوـ فيلما خهلذ إخضي الضٌو ألاحىبُت ـلى امخُاػ مً خىىمت جىوـ  -٤

م جلً الامخُاػاث :خهلذ إهجلترا وفغوؿا واً ً ظٍغ  عالُا ـلى هفـ الامخُاػاث ـو

 خهلذ فغوؿا واهجلترا واًعالُا ـلى خم امخالن الاعاض ى فى جىوـ  -

 وكفذ جىوـ في فش الضًىن ختى افلؿذ مشلما خضر مق مهغ في ـهض إؾماـُل. -

 

 م١۹٥٦م ختى الاؾخلالٌ ١۷۷١اؾخفماع فغوؿا لخىوـ 

 

 الخىافـ الاؾخفماعي ـلى جىوـ
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                                                                                            1881اخخالٌ فغوــؿا لخىوـ 

 

 

 م1878اهخهاع عوؾُا ـلى الضولت الفشماهُت وفغض مفاهضة ؾان ؾدُفاهى 

 هخابج مفاهضة ؾان ؾدُفاهى :

ا  ؼهىعصولت -١  الىبري بمشابت مسلب كغ لغوؾُا ـلى الحضوص الفشماهُت لللضاء ـلى الضولت الفشماهُت بلماٍع

ا مق عوؾُا لللضاء ـلى الضولت الفشماهُت وجىىن جدذ الخىحُه الغوس ي   حفاوهذ بلم -٢  اٍع

 فازخل الخىاػن الضولي وأنبدذ أوعوبا ـلي قفا خغب هبري مً احل مؿخلبل الضولت الفشماهُت. -۳

م ـلي خؿاب الغحل 1878الضٌو الىبري لدؿىٍت مكاولها في مؤجمغ بغلحن  ) مؿدكاع اإلااهُا ( بؿماعن صـا -٤

ض ) الضولت الفشماهُت (اإلا  . ٍغ

 

 

 الضاعي للمؤجمغ : بؿماعن مؿدكاع اإلااهُا 

ض ) الضولت الفشماهُت ( -  صـا بؿماعن ) مؿدكاع اإلااهُا ( الضٌو الىبري لدؿىٍت مكاولها ـلي خؿاب الغحل اإلاٍغ

 هخابج مؤجمغ بغلحن :

 لضفاؿ ـنها.إهجلخــغا : اخخلذ كبرم مً الضولت الفشماهُت ملابل خماًتها وا -١

 مً لضب فغوؿا ( . -٢
ً
 فغوؿــا : اخخلذ جىوـ بمىافلت إهجلترا ) زىفا

 جغ ( ضض الخدالف الغوس ي الفغوس يإًعالُا : زغحذ لاضبت فاهضمذ إلى جدالف ) أإلااهُا و الىمؿا و اإلا -۳

 م وأـلىذ الحماًت الفغوؿُت ـليها .1881وبظلً اخخلذ فغوؿا جىوـ 

 

 

 : خاولذ فغوؿا 

 خحر جىوـ لخضمت مهالحهاحس -١

 الصخهُت الفغبُت ؤلاؾالمُت لخىوـ ) الفغوؿت ( (جمدى مسخ ) -٢

 اهذ أكضع ـلى الحفاػ ـلى هىٍتها.ولىً الصخهُت الخىوؿُت و 

 جىوـ بالجامفت ؤلاؾالمُت التي هاصي بها حماٌ الضًً ألافماوي وجبىاها الؿلعان ـبض الحمُض الشاويأهل جمؿً  -۳

 حكىُل أخؼاب وظىُت للىضاٌ واإلاعالبت باالؾخلالٌ -٤

 

 

 واخخالٌ جىوـ  1878دُفاهى / مؤجمغ بغلحن مفاهضة ؾان ؾ

 

 م1878مفاهضة ؾان ؾدُفاهى 

 م 1878مؤجمغ بغلحن 

 ؾُاؾُت فغوؿا فى جىوـ 
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  : بفض الحغب الفاإلاُت ألاولى -١

ماء الحغهت الىظىُت ـغض كضُت جىوـ ـلى مؤجمغ الهلح  ـ ولىنهم فكلىا 1919خاٌو ـػ  بباَع

 ُت الظي حمق بحن الشلافت الفغبُت والفغوؿ الحبِب بىعكُبتؼهغث شخهُت  بحن الحغبحن الفاإلاُخحن : -٢

مت فغوؿا في بضاًت ضفف مىكفها أمام الحغواث الىظىُت  بفض الحغب الفاإلاُت الشاهُت : -۳  أؾهمذ هٍؼ

ماء الىظىُحن أزىاء ـلضهم مؤجمغ  م :1946في ـام  -٤  واحهذ فغوؿا ضجت ـاإلاُت بفض اللبض ـلي الـؼ

غضذ اللضُت ـلى ألامم اإلاخدضة. م :1952في ـام  -٥  ـُ

 بؿبب : وافلذ فغوؿا ـلى إـالن اؾخلالٌ جىوـ م :1956فى ماعؽ  -٦

 الضـم الفغبى والفاإلاي  –ضمغ الىفاح الىظنى الخىوس ي                               ب  -أ 

ت    ولىً ؼلذ مدخفؽت بلاـضة بجزعث البدٍغ

ت م : 1963فى ـام  -۸  جم إزالء كاـضة بجزعث البدٍغ

امت الحبِب بىعك  ُبت ؟اقخضاص الحغهت الىظىُت بـؼ

 الجماهحر ً مت فغوؿا في الحغب الفاإلاُت الشاهُت  -ألهه هجح في جدٍغ  هٍؼ

 

 

ت زانت ) البرحماٌ  اؾباهُا ( وخضزذ مفغهت واصي اإلاساػن  –واهذ اإلامغب في مىاحهت مباقغة مق الضٌو الاؾخفماٍع

 مً اؾباهُا والبرحماٌ . 1578ـام 
ً
 م ضض هال

 

 

 ألاؾبان والبرحماٌ × الؿفضي  الؿلعان مىهىع  أظغاف اإلافغهت :

 اهخهاع مىهىع الؿفضي ـلي ألاؾبان والبرحماٌ . -١هخابج اإلافغهت :

لُا مً الاؾخفماع. – ٢  بهظا الاهخهاع أهلظ قماٌ أفٍغ

 جدذ الؿُعغة ألاؾباهُت ختى آلان . ؾبخت وملُلتاؾخمغث مىاوي  -۳

 

 

  م مفاهضة الامخُاػاث1767ا ـلى ؾلعان اإلامغب فى الحضاعة ألاوعوبُت أبىاب مغاهل فغضذ فغوؿـىضما صكذ 

ت. -١  كضمذ فغوؿا الخبراث و أصواث الخدضًث في اإلاجاالث اإلاضهُت و الفؿىٍغ

ت اإلامغبُت وفغضذ ؾُعغتها ـلي مىاظم صازل الحضوص  -٢ اؾخملذ فغوؿا خىاصر واهذ جلق ـلي الحضوص الجؼابٍغ

 هىلىمب بِكاع.اإلامغبُت ـىض 

 

 هفاح جىوـ )الحبِب بىعكُبت (

 مغاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل )اإلامـــــــــــــغب (

 

 م1578مفغهت واصي اإلاساػن 

 م1767ػاث مفاهضة الامخُا
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ت ؟اخخلذ فغو   ؿا مغاهل مً زالٌ ؾلؿلت مً الهفلاث الاؾخفماٍع

 : م 1902في  -١

 أن جىفغص فغوؿا باإلامغب ملابل اهفغاص إًعالُا بلُبُا  
ً
 وصًا

ً
 ظغابلـ(-)بغكتـلضث فغوؿا مق إًعالُا اجفاكا

 م :  1904في  -٢

 ـلضث فغوؿا مق إهجلترا الاجفاق الىصي . ) أفخىغ ... بخاؿ ـمىا مهعفى وامل (

 م :  1904في  -۳

ف وجدهل فغوؿا ـلى مغاهل   جدهل اؾباهُا ـلى مىعلت الٍغ
ً
 ـلضث فغوؿا مق أؾباهُا اجفاكا

                    لضبذ أإلااهُا بؿبب مفاعضت إهجلترا وفغوؿا إلاكغوـاتها مق الضولت الفشماهُت

 

                                          

 

 جىاحت مفاعضت مً اهجلترا وفغوؿا فى أهثر مً ميانُا النها واهذ أزاعث جلً الهفلاث اإلااه

 

 

 واؼمت ( في الىىٍذ  –بمضاص  -لخمىق الضولت الفشماهُت وأإلااهُا مً مض زغ خضًضي ) بغلحن 

 ؿ الفشماوي بمض زغ خضًضي لعابا .هما مىفذ اهجلترا اإلاكغو  

  غة  م 1906مؤجمغ الجٍؼ

 ) كُهغ أإلااهُا ( الضاعي للمؤجمغ : ولُم الشاوي

لضب ولُم الشاوي كُهغ أإلااهُا مً الاجفاكاث التي ـلضتها فغوؿا صون خؿاب أإلااهُا وأـلً مؿاهضجه الؾخلالٌ  -١

 مغاهل

ؼ ظالب ولُم بفلض مؤجمغ  -٢  )ؾلعان مغاهل( لىؽغ في اإلاؿألت اإلاغاهكُت وحاء هظا ـلي هىي الؿلعان ـبض الفٍؼ

غة:   هخابج مؤجمغ الجٍؼ

 ذ إهجلترا بهالبت بجىاع فغوؿا وحضث أإلااهُا هفؿها وخُضة مفؼولت بؿبب جسلي الىمؿا ـنها أزىاء اإلاؤجمغ وكف -١

 م 1907زغحذ فغوؿا مً اإلاؤجمغ كىٍت بؿبب وكىف اهجلترا مفها فاحخاخذ كىتها مغاهل ـام  -٢

ؼ  -۳ ُيذ الؿلعان مىالي ـبض الحفُؾ .1908ـؼلذ فغوؿا الؿلعان ـبض الفٍؼ  م ـو

 

 

 

ت في اإلامغباإلاؤمغاث ) -الهفلاث  (اإلاؿاوماث الاؾخفماٍع

 

غة   م(1906أإلااهُا حفاعض فغوؿا )مؤجمغ الجٍؼ

 

 1899اجفاكُت مق اٌ الهباح فى الىىٍذ ـلضث اهجلترا 
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ت خغبُت إلى ألاصًغ  -١ غة 1911أعؾلذ اإلااهُا كعفت بدٍغ  ـلى كغاعاث مؤجمغ الجٍؼ
ً
 م اخخجاحا

 مً اهجلترا وفغوؿا  -٢
ً
 نلبا

ً
 واحهذ اإلااهُا مىكفا

 جىاػلذ لها فغوؿا ـً حؼء مً الىىومى الفغوس ي -۳

 م1912فاضعغث أإلااهُا إلى الاـتراف بالحماًت الفغوؿُت ـلى اإلامغب ـام  -٤

ف و الصحغاء الاؾباهُت  -٥  ؾُعغث أؾباهُا ـلى مىعلت الٍغ

 بعىجت هبري وضفذ ظىجت جدذ إصاعة صولُت ألن اهجلترا واهذ ضض اهفغاص صولت  -٦

 لحماًت مؿخفمغاتها في حبل ظاعق ) اإلافخاح المغبي للبدغ اإلاخىؾغ (

 

 

 اإلالاومت الىظىُت في الٍغف ألاؾباوي كبل الحغب الفاإلاُت الشاهُت  

م الخعابي : في الفترة مً       1926 - 1922مدمض ـبض الىٍغ

ف ألاؾباوي -  أٌو مً خمل الىفاح في الٍغ

 أزظث اإلالاومت الىظىُت ـلى ًضًه قيل ـؿىغي ـىُف - 

م الخعابى  ؟ الىخابج اإلاترجبت ـلى : خغهت ألامحر ـبض الىٍغ

 جدالف فغوؿا وأؾباهُا ضضه ختى هؼم واؾدؿلم         

ف -2  اؾخلغاع الاؾخفماع ؤلاؾباوي في الٍغ

 جهاـضث الحغهت الىظىُت فى اإلامغب كبُل الحغب الفاإلاُت الشاهُت 
 جدغن اللىي أمشاٌ هخلت الفمل الىظنى والحؼب الىظنى للضمغ ـلى الؿلعاث الفغوؿُت -١

 خضور نضاماث هبري بحن الىظىحن وؾلعاث الاؾخفماع -٢

 

 

 ولىنهم فكلىا في طلً. ىهغي الفغب و البربغ ـخاولذ فغوؿا ؤلاًلاؿ بحن  -١

إلي حاهب فغوؿا أزىاء الحغب الفاإلاُت الشاهُت ولىنهم جسلىا ـىه بفض الحغب فخهاـضث  مدمض الخامـوكف  -٢

 الحغهت الىظىُت .

ُم اإلامغبي  -۳ غ اإلامغب مق جهاـض الحغهت الىظىُت  ـالٌ الفاس ياهخلل الـؼ  إلي اللاهغة واهضم إلى لجىت جدٍغ

 

 

 

 م وهخابجه1911خاصر ألاصًغ 

 هفاح الكفب اإلامغبى 

 صوع الؿلعان اإلامغبي مدمض الخامـمؽاهغ الىفاح اإلامغبي ضض الاخخالٌ الفغوس ي و 
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 م 1953إلى الخاعج  فلامذ فغوؿا بفؼله وهفُهكاص الؿلعان مدمض الخامـ اإلاعالبت باالؾخلالٌ  -٤

 وانِبذ بسُبت أمل هبحرة  خاولذ فغوؿا ؤلاًلاؿ بحن الفغب والبربغ مغة أزغي ولىنها فكلذ -٥

ُم البربغ الجالوي ألن   ىصة الؿلعان اهضم للحغهت الىظىُت وظالب باالؾخلالٌ  ـػ   مدمض الخامــو

  م1955مدمض الخامـ للفغف أـاصث فغوؿا  -٦

 وهالذ مغاهل اؾخلاللها مً الاؾخفماع الفغوس ي  م1956إلماء الحماًت ـام واضعغث إلى  -۸

ف والصحغاء ألاؾباهُتؾباهُاوألمذ  -۷   ا الحماًت ـلى الٍغ

 م .1956الىؽام الضولي لعىجت ـام وجم إلماء  -۹

 م ( 1977وحُبىحي )  (1960) اؾخلاللها مً فغوؿا خهلذ مىعٍخاهُا ـلى-١٢

 

 

ت  ً إمبراظىعٍت اؾخفماٍع  بفض أن اؾخىملذ اًعالُا وخضتها ؾفذ إلى جىٍى

ا والهىماٌ -١ تًر لُا( ؾاـضها فى طلً وكىؿ مهغ جدذ الاخخالٌ  هىهذ اًعالُا مؿخفمغجان لها في اٍع )قغق أفٍغ

عاوى واوسحابها مً جلً الجهاث .  البًر

 م (1878)مؤجمغ بغلحن  هذ اًعالُا جعمق في جىوـ ولىً ؾبلتها فغوؿا باخخاللهاوا -٢

 اهضمذ إًعالُا إلي الخدالف ألاإلااوي الىمؿاوي اإلافاصي لفغوؿا. م 1882في ـام  -۳

 أو مغاهلهت أي جىؾق فغوس ي حضًض في لُبُا ـلضث مفاهضة بحن الضٌو ألاوعوبُت إلاىاح م1887في ـام  -٤

 ا حفمل ـلي الاهفغاص بلُبُا.وأزظث اًعالُ 

ت اخخالٌ إًعالُا لُبُا علم أنها  اث الاؾخفماٍع  جفخلغ إلى اإلامٍغ
 جغضُت مؤكخت لخدفؾ هغامتها الضولُت  -١

لُا  -٢  لُبُا هي الضولت الىخُضة المحر مؿخفمغة فى قماٌ أفٍغ

بت مً الكىاظئ ؤلاًعالُت وجياص جالمؿها في بفض اإلاىا -۳  كق لُبُا قىاظئها كٍغ

  لُبُا حفخبر عأؽ خغبت لخىؾفاث إًعالُا في اإلاؿخلبل -٤

 

 

م الخدالف مق الضٌو الىبري    اهفغصث اًعالُا بلُبُا ـً ظٍغ

 أزظث إًعالُا مىافلت ول مً إهجلترا وأؾباهُا. -١

 صهُل ( . أزظث إًعالُا مىافلت عوؾُا ملابل ـضم مفاعضتها في الخدىم في اإلاضاًم الترهُت ) البؿفىع و الضع  -٢

 م وهي اخخالٌ اًعالُا لُبُا ملابل خهٌى فغوؿا ـلى مغاهل.1902ـلضث مق فغوؿا نفلت ـام  -۳

 

 

 م1951م ختى الاؾخلالٌ 1911اؾخفماع إًعالُا للُبُا 

ت وأزغها في اخخالٌ لُبُا  اإلاؿاوماث الاؾخفماٍع
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ـم :  زععذ إًعالُا لخىىن ناخبت مهالح في لُبُا ؟   ـً ظٍغ

 فخدذ فغؿ لبىً عوما في لُبُا ) بىىى صي عوما (   -١

ت اليازىلُىُت -٢  ػاصث مً بفشاتها الخبكحًر

 ذ اإلاضاعؽ ؤلاًعالُت الحضًشتأكام  -۳

 لحماًت مهالحها فى  1911أعؾلذ إهظاع إلى الضولت الفشماهُت  -٤
ً
ا م حفلً فُه أنها ؾىف جخضزل في لُبُا ـؿىٍغ

 لُبُا . 

 

 

 ضفف اإلالاومت الفشماهُت في لُبُا أمام المؼو ؤلاًعالي 

 بذ حؼء مً كىاتها في لُبُا إلاداعبت إمام الُمً اإلالاومت الفشماهُت الضفُفت ألن الضولت الفشماهُت واهذ كض سح -١

فكلذ في إعؾاٌ أؾعٌى بدغي بؿبب مدانغة إًعالُا لؿىاخل لُبُا وضمغ ألاؾعٌى الاًعالي ـلى حؼع  -٢

 الضوصًياهحز الفشماهُت .

عاهُا . -۳ ت مً حهت مهغ بؿبب عفض بٍغ  فكلذ في إصزاٌ كىاتها البًر

 و  -٤
ً
ا            جفىق اللىاث الاًعالُت بدٍغ

ً
ا  بٍغ

  –صعهت  –ـضم نمىص الفكابغ أمام اللىاث ؤلاًعالُت فؿلعذ اإلاضن الؿاخلُت واخضة بفض ألازغي ) ظغابلـ  -٤

 بنى لاػي ( .

 

 واهذ الؿُعغة ـلى لُبُا ملؿمت بحن الاؾخفماع ؤلاًعالى الظي ؾُعغ ـلى مفؽم الؿاخل  

 ت وزانت فى إكلُم بغكت .وبحن الؿىىؾُت التى ؾُعغث ـلى اإلاىاظم الضازلُ 

 الحغهت الىظىُت في لُبُا بفض الحغب الفاإلاُت ألاولي  

 فؿغ : وكق ـبء اإلالاومت اللُبُت ضض المؼو الاًعالي ـلى الؿىىؾُت ؟ 

  ) ألن الؿىىؾُت  واهىا ًخمخفىن بىفىط كىي في اإلاىاظم الضازلُت ) أكلُم بغكت 

ـ الؿىىس ي أمحر ـلى بغكت وظغابلـوبفض الحغب الفاإلاُت الاولى باٌق الل   م 1922ُبُىن مدمض إصَع

 

 

 أـلً مىؾىلُني إخُاء ؤلامبراظىعٍت الغوماهُت وأن البدغ اإلاخىؾغ بدغ إًعالي -١

 أـلً أن لُبُا حؼء ال ًخجؼأ مً إًعالُا -٢

 ول أهىاؿ ألاؾلحت  -۳
ً
امت ـمغ اإلاسخاع مؿخسضما  قً هجماث ـلي اإلالاومت الىظىُت بـؼ

ت الكفىبخا -٤  ولذ الضٌو الىبري هؿب نضاكت ؤلاًعالُحن ـلي خؿاب خٍغ

 مهالح إًعالُا فى لُبُا 

 ؾلىط اإلاضن الؿاخلُت اللُبُت في ًض إًعالُا

 الحغهت الىظىُت اللُبُت

 

 جىلُت مىؾىلُني الحىم في إًعالُا
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 ؾلىط اإلالاومت الىظىُت في لُبُا وؾلىط ـمغ اإلاسخاع

ُم ـمغ اإلاسخاع :    الـؼ

م اإلالاومت وأخغػ اهخهاعاث ـلى إًعالُا ولىً اهتهذ خغهخه بالفكل   جـؼ

١-  
ً
 ول أهىاؿ ألاؾلحت بؿبب الهجماث التي قنها مىؾىلُنى ـلى اإلالاومت مؿخسضما

ضام  -٢ اوى باعجياب اإلاظابذ واإلاداهماث وأخيام ؤلـا  بؿبب كُام اللابض الاًعالي حغاٍػ

ا  -۳  جفىق اًعالُا ـؿىٍغ

ت الكفىب -٤  مداولت الضٌو الىبري هؿب وص اًعالُا ـلي خؿاب خٍغ

 أمام أهل بلضجه في 
ً
 م1931هؼمذ الحغهت الىظىُت بلُبُا وجم إـضام ـمغ اإلاسخاع قىلا

 

 

 

 هُف خهلذ لُبُا ـلي اؾخلاللها و صوع مهغ ؟ 

 ـلى واصي الىُل 1935اخخلذ إًعالُا الحبكت ـام  -١
ً
 م فأنبدذ زعغا

ا  تًر  زانت أن إًعالُا جدخل لُبُا والهىماٌ وإٍع

 كامذ الحغب الفاإلاُت الشاهُت واجسظث إًعالُا مً لُبُا كاـضة لمؼو مهغ  -٢

ــــــــــــول ــــــــــــــ مت اًعالُا وأإلااهُا ــ  م 1942) صٌو اإلادىع ( أصث إلى زغوج إًعالُا مً لُبُا ىً هٍؼ

 وؾُعغة اهجلترا وفغوؿا ـليها  

أصي اإلاىكف اإلاهغي الهلب بجىاع الحغهت الىظىُت إلى إبفاص ؤلاهجلحز والفغوؿُحن ـً لُبُا -۳

 م 1951خهىلها ـلي الاؾخلالٌ ؾىت و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحغب الفاإلاُت الشاهُت واؾخلالٌ لُبُا 

 


