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 ؟ 1919لم جفىش مفش في الاظخلالٌ ًِ العُادة الّثماهُت كبل زىسة

 . )الزي وان ًخىىن مً كىمُاث ِذًذة وال ٌؽيل كىمُاث مىففلت ِىه ( جضء مً الّالم الاظالمى مفش واهذ -١
 .اوي بالىالء للعلىان الّثمجذًً مفش  -٢

۳-  
ً
 معلما

ً
 . الؽّب املفشي وان ًذًً بفىشة الجامّت إلاظالمُت باِخباسه ؼّبا

 . الؽّب املفشي وان ًشي أن الاهففاٌ ًِ جشهُا ًفىً وخذة الّالم الاظالمى -٤

 

 

ذ ِلى الذولت الّثماهُت -  اِخماد الخشهت الىوىُت فى ِهذ مفىفى وامل ومدمذ فٍش

ىاويلخخلق مً الاخخالٌ اهذفها ا- ذم إلاهففاٌ ًِ الذولت الّثماهُت ختى الجفخذ وخذة  لبًر ِو

 الّالم الاظالمى .

  

 

ِىذ كُام الخشب الّاملُت ألاولى اهممذ الذولت الّثماهُت لجاهب أملاهُا والىمعا لذ إهجلترا فاجخزث 

 إهجلترا مجمىِت مً إلاجشاءاث إلنهاء العُادة الّثماهُت

 م والىلْ العُاس ي ملفش ؟١٤۹١املُت ألاولى الّالكت بين : كُام الخشب الّ

ىاهُا العُادة الّثماهُت ِلى مفش ب إنهاء -١  ٍش

ىاهُت الخماًت  أِلىذ -٢  م .١۹١٤ِام البًر

 ِباط خلمي الثاوي ِضلذ  -۳

ُيذ -٤  م جىلى أخُه اخمذ فؤاد 1917فاجه ِمه خعين وامل ومىدخه للب ظلىان وبّذ و  ِو

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 هجلترا بالؽّب املفشي بيافت الىظابل ؟إاظدبذث 

  جىذث -١
ً
ىاهُت كهشا ين للّمل فى خذمت اللىاث البًر (املفٍش

ً
ا  )إجباٍس

 خق ألازمانمىاش ي وخبىب الفالخين بأس  ـادسث -٢

ين بأنهم في سجً هبير. مىّذ -۳ ُّت فؽّش املفٍش  اوّلاد الجمُّت الدؽَش

 م9999ىاٌ مهغ كبل زىعة أخ

 

ىُت  أهضاف الحغهت الَى

 

 (١۹١۸-١۹١٤إجراءات إنجلحرا خالل الحرب العالمية األولً )
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 ألاخيام الّشفُت وهممذ الصخافت. فشلذ -٤

 ِلى اللىً املفشي بأزمان مىخفمت اظخىلذ -٥

 أظّاس الخبىب و امليعىجاث و الىكىد و أجىس املىاـالث دون اسجفاُ ممازل في املشجباث. اسجفّذ -٦

 زب الىالًاث املخدذة ؼّىب الّالم للخدالف مّها لذ أملاهُا وجشهُا والىمعا ليي جج

يي ولعً   مبذأ : 14أِلً الشبِغ ألامٍش

ـش املفير : - تها مبذأ خـم جلٍش ش مفيرها والخفٌى ِلى خٍش  خم ول امت في جلٍش

 لخل املؽاول بين الذٌو بالىشق العلمُت دون خشب  مبذأ جألُف ِفبت ألامم : -

 في الخدشس واِخلذ الجمُْ أهه ًىفي أن حّشك مفش كمُتها ِىي 
ً
هزان املبذآن للؽّب املفشي أمال

 ِلي ِفبت ألامم .

 

 

 

 

ت(اهُت بّذ الخشب الّاملُت ألاولي جىلّذ مفش إلي الاظخلالٌ ًِ الذولت الّثم  )فىشة اللىمُت املفٍش

مت الذولت الّثماهُت في الخشب.   -١  هٍض

 بالعُادة الّثماهُت وجىلْ لالظخلالٌ الخام ألٌو مشة ًِ الخالفت إدسان الؽّب اهه -٢
ً
 لم ٌّذ ملتزما

 ظلىه فىشة الجامّت إلاظالمُت التي وان ًذِى إليها العلىان ِبذ الخمُذ الثاوي. -۳

ً أنهم أمت واخذة معخللت ًِ أي هُان  -٤ ت ( فؽّش املفٍش ت ) اللىمُت املفٍش ٌهىس فىشة الجامّت املفٍش

ليهم الىالء لخاهم مفش بذال مً الىالء للعلىان الّثماوي .ظُاس ى   آخش ِو

 

 جبلىسث ) جشهضث ( أهذاف الخشهت الىوىُت بّذ الخشب ألاولى خٌى فىشجين ؟

ىاوى -١  إنهاء الاخخالٌ البًر

 إِالن مفش دولت معخللت راث ظُادة. -٢

م مؤجمش الفلح ين فى جدلُلها ًِ وٍش  حّلم أمل املفٍش

 

 

 

 

 الظروف الذولية جهيأت لخذمة الشعة المصري وجمثلث فً مبادئ الرئيس ويلسىن

 
 بعض اهتهاء الحغب العاإلاُت ألاولى
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ً الىفذ املفشي  ٌشوف  جىٍى

ىاوي العير وهجذ 1918في هىفمبر ظىت  -١ ض فهمي/ِلي ؼّشاوي ( للمىذوب البًر /ِبذ الٍّض  م رهب ) ظّذ صغلٌى

 لُخفاولىا مّها  بالعفش إلهجلتراللعماح لهم  -٢

غللعماح لهم  -۳  لّشك كمُت اظخلالٌ مفش  بالعفش ملؤجمش الفلح فى باَس

 املفشي وله.    الثالزت ًخدذزىن باظم الؽّبً أن اهذهؾ املىذوب العامي م -٤

 ( أي وفذ مفش للمىالبت باالظخلالٌ .  الىفذ املفشي كشس ظّذ صغلٌى وسفاكه جألُف )  -٥

 حّىُه ـفت جمثُل ألامت. جىهُالث مً ألامتكشس الخفٌى ِلى  -٦

 أكبل جمُْ وىابف الؽّب ِلى جىكُْ هزه الخىهُالث في خماط ووني . -۷

 ً أـبذ الىفذ املفشي الّمىد الفلشي للخشهت الىوىُت باِخباسه وهُل ألامت .   بزل -۸

 

 

شة مالىتكبًذ اهجلترا على ؾعض ػغلٌى وعفاكه   م معخلضة 9999في ماعؽ  وهفتهم إلي جٍض

ىُت ولىً خضر العىـ فياهذ الكغاعة التي أقعلذ زىعة   م  9999أن هظا ؾىف ًُفئ هيران الحغهت الَى

 

 

غة مالُتهفى  -١  ؾعض ػغلٌى وعفاكه ئلي حٍؼ

 ؤلاحغاءاث العىُفت التى اجسظتها اهجلترا أزىاء الحغب العاإلاُت ألاولى  -٢

مت الضولت العشماهُت في الحغب وؾلٍى فىغة الجامعت ؤلاؾالمُت  -۳  هٍؼ

ت ( -٤ ت ) اللىمُت اإلاهٍغ  ظهىع فىغة الجامعت اإلاهٍغ

يي ولؿىن خ -٥ غ اإلاهير وئوكاء عهبت ألامم ئعالن مباصب الغةِـ ألامٍغ  م جلٍغ

 

 

خ مفش 1919حّخبر زىسة   م أٌو زىسة كىمُت في جاٍس

ت هأمت مىخذةألنها جمثل بذاًت  -١ ين ) معلمين ومعُدُين (  ٌهىس ألامت املفٍش  جخىىن مً مفٍش

تأظاط ألنها بذاًت ٌهىس مفش الخذًثت بىٍامها العُاس ي اللابم ِلى  -٢  لى الذًً.ولِغ ِ اللىمُت املفٍش

 خلالٌ الخام ًِ أًت دولت أجىبُت.م حععي إلي الاظ1919واهذ زىسة  -۳

 

 9999ملضماث زىعة 

 

  1919زىسة الؽشاسة التي أؼّلذ 

 

 م 1919أظبـــــاب كُـــــام زـــىسة 

 

 1919أخذار زىسة مفش 
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 .الىلبت واملثلفين ) ألافىذًت ( والّماٌاقخعلذ اإلاظاهغاث في اللاهغة علي ًض  -١

 حعُلذ خغهت اإلاىانالث وصاعث اقدباواث مع عحاٌ البىلِـ . -٢

 خين في اللشي خُ  كامىا بلىْ خىىه العىً الخذًذًتالفال اهخللذ الشىعة ئلي مضن ألاكالُم وئلي  -۳

 والخلُفىهاث و الخلغغاف فاهلُع الاجهاٌ بين اللاهغة و ألاكالُم.

 مذًىت صفتي.أؾخىلي الشىاع في بعٌ اإلاضن على الؿلُت هما خضر في  -٤

 حكيلذ لجان زىعٍت لخىظُم الىًاٌ يض ؤلاهجليز. -٥

 

 

 إلاؿلمىن وألاكباٍ لالؾخلالٌ الخام عً جغهُا واهجلترا  قاعن في الشىعة مىظ البضاًت ا -١

حمع بُنهم الضم اإلاؿفىح بغنام الاهجليز و أنبدذ مهغ الضولت العغبُت الىخُضة التي ال جمؼكها -٢

 العهبُاث الضًيُت واجسظ الشىاع علما علُه قعاع الهالٌ ووؾُه الهلُب 

 ( واإلاؿاحض ) الجامع ألاػهغ (. لىىِؿت اإلاغكؿُتاجباصٌ اإلاكاًش واللؿاوؾت الخُب في الىىاتـ)  -۳

 

ت في الشىعة ألٌو مغة ) جُىع احخماعي زُير ( .تقأ -١  رهذ اإلاغأة اإلاهٍغ

 ( امغأة . 033زغحذ في اإلاظاهغاث اليؿاةُت ) و  -٢

ُاهُت .ىع ٌ في بىاء اإلاخاَعـ ) الحىاحؼ ( إلااالغح مع رهذتقأ -۳  مغوع اللىاث البًر

) بعض الحغب (أهضاف الحغهت ال ض) كبل الحغب ( و ؾعض ػغلٌى ىُت عىض مهُفي وامل ومدمض فٍغ  َى

 أهذاف الخشهت الىوىُت بّذ الخشب الّاملُت أهذاف الخشهت الىوىُت كبل الخشب الّاملُت

ش مفش مً الاخخالٌ إلاهجليزي . -١  جدٍش

 الاسجباه بالذولت الّثماهُت. -٢

ىاوي ملفش.  -١  إنهاء الاخخالٌ البًر

 إِالن مفش دولت معخللت راث ظُادة. -٢

 م1919مىاجهت إهجلخـــشا لثـــىسة 

 اؾخسضمذ الكضة و العىف في ئزماص الشىعة  -١

 وأعؾلذ خمالث الاهخلام ئلي الىحه البدغي و الهعُض  -٢

 كهفذ وأخغكذ اإلاضن و اللغي باللىابل واعجىبذ الفظاتع في ول ميان . -۳

 

 ؼملذ جمُْ مذن مفش

 أٌهشث الىخذة الىوىُت

 أٌهشث دوس املشأة
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ت في ئزماص زىعة بالغغم مً هجاح أؾلىب ا  ئال أن طلً 9999لعىف الظي اجبعخه اللىاث ؤلاهجليًز

 لم ًُفئ زىعة الكعب اإلاهغي  

 وإهما غير أظلىب هماله واججه إلي امللاومت العلبُت:

ت . -١  امخىع اإلاىظفين عً العمل ) ئيغاب عام ( وملاَعت البًاتع الاهجليًز

ىُت مشل: -٢ ت الَى  ظهغث الجمعُاث الؿٍغ

 وحمعُت الاهخلام {. –محمعُت اإلاهغي الح –لُض الؿىصاء ت ا} حمعُ

 

 

   ُاهُا أن ؾُاؾت الكضة والعىف ال جفُض مع الكعب اإلاهغي ولظلً عضلذ ؾُاؾتها أصعهذ بٍغ

 وكامذ باإلحغاءاث آلاجُت:

غ لّشك كمُت مفش ِلى مؤجمش الفلح .للهم بالعفش  والعماحٌ وسفاكه ًِ ظّذ صغلى  إلافشاج -١  باَس

 لح ومنها الىالًاث فولىنهم أـِبىا بخُبت أمل ؟؟؟؟ الن الذٌو املجخمّت فى مؤجمش ال -٢

ُت  ىاهُت ِلى مفش فأـبدذ الخماًت ؼِش  أِلىذ الخماًت البًر

غ -۳ م أمامها فى باَس  وبزلً كامذ اهجلترا بعذ الىٍش

ين إلكىاِهم بلب لجىت ملنر  -٤ تراف بها : أسظلذ إهجلترا لجىت ملنر للخفاوك مْ املفٍش  ٌى الخماًت والِا

 

 

 ؾعض ػغلٌى ولم ًغحع ئلي مهغ لُعلً فكل الىفض  لم ًُأؽ -١

غ -٢  ًىاقض بغإلااهاث الضٌو ألاوعوبُت بعضم الاعتراف بالحماًت  اظخمش فى باَس

 ٌعُى ألامل للكعب في الحهٌى على الاؾخلالٌ  ٌل -۳

ىُت بمهغ عً َغ كاد  -٤ ـ الحغهت الَى ت ئلي ؾعض ػغلٌى مً باَع  ٍم ئعؾاٌ زُاباث ؾٍغ

ت ِبذ الشخمً فهمي  ؾىغجير لجىت الىفض اإلاغهٍؼ

  ت  دوس لجىت الىفذ املشهٍض

ت التي وان ًغؾلها ؾعض ػغلٌى جمىً عبض الغخمً فهمي ؾىغجي  مً :ر لجىت الىفض هدُجت الخُاباث الؿٍغ

ىُت.             جىظُ -١ ً حهاػ ؾغي مً الكبان اإلا -۲م الحغهت الَى  خدمؿين إلالاومت ؤلاهجليز.جيٍى

ت.   -٤       عمالُت.       جأؾِـ هلاباث  -۳  ملاَعت لجىت ملنر الاهجليًز

ت فى اللاهشة   لجىت الىفذ املشهٍض

 ملاومت ظلبُت 

 م1919العُاظت التي اجخزتها إهجلترا ملىاجهه زىسة 
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 ملاوّت الؽّب املفشي للجىت ملنر ؟

ت بًغوعة ملاَعت لجىت ملنر. -١ ـ حعلُماجه للجىت الىفض اإلاغهٍؼ  ألن ؾعض ػغلٌى أعؾل مً باَع

ب عً ووالخه للىفض الظي ٌعخبر اإلاضافع الىخُض عً اللًُت ألن الخفاوى معها ٌعني جىاٌػ الكع -۲

ىُت   الَى

 هخابج : ملاوّت الؽّب املفشي للجىت ملنر ؟

 ٌ  -أصعن ملنر أن الكعب اإلاهغي لً ًلبل بالحماًت و أن الكعب اإلاهغي مخمؿً بالىفض وبؿعض ػغلى

 لجأث ئهجلترا للخفاوى مع ؾعض ػغلٌى والىفض لحل اللًُت. 

 ألاولى :اإلاغخلت  -١

 

 

 أهذاف مفاولاث ظّذ/ ملنر

ُاهُت علي مهغ.  -١   ئلغاء الحماًت البًر

ُاهُا باؾخلالٌ مهغ الخام الضازلي و الخاعجي. -۲   اعتراف بٍغ

 ملنر -اظباب : فؽل مفاولاث ظّذ 

ُاهُا مهمت خماًت اإلاهالح ألاحىبُت وألاكلُاث . -١ م جىلى بٍغ  اؾخلالٌ مهغ الضازلي )قىلي( عً ٍَغ

 اؾخلالٌ مهغ الخاعجي )قىلى (خغمان مهغ مً ئكامت عالكاث مؿخللت مع الضٌو ألازغي  -۲

 عفٌ ؾعض ػغلٌى هظا الاؾخلالٌ الهىعي وعفٌ علض أي معاهضة بهظا الكيل. -۳

 

 ملنر -هخابج املترجبت ِلى : فؽل مفاولاث ظّذ 

 أل 
ً
غة ؾِكل باإلادُِ الهىضي جمهُضا ذ اعخلاٌ وهفى ؾعض ػغلٌى ئلي حٍؼ  م .9988فبراًغ  88عالن جهٍغ

 

 

 

 

 

 لجىت ملــنر

 م1920ملنر  -مفاولاث ظّذ 
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             . ـذس فى ِهذ: امللً فؤاد ألاٌو ..... ذ ِلي  هق الخفٍش

ىاهُت ِلى مفش.    إنهاء الخماًت البًر

 جدفٍاث 4 وجىد إِالن مفش دولت معخللت راث ظُادة مْ

ذ ألاسبّت  جدفٍاث الخفٍش
ُاهُا في : -  خم بٍغ

غ وحىص حِل الاخخالٌ فى مهغ (   جأمين مىانالتها في  -١   مهغ ) لخبًر

ً حِل مهغي كىي (    -۲ غ مىع جيٍى  الضفاع عً مهغ ) لخبًر

غ جضزلها في قئىن مهغ (  -۳  خماًت اإلاهالح ألاحىبُت وألاكلُاث ) لخبًر

 الخهغف في الؿىصان .  -٤ 

ذ :  الىلذ املىجه ) ُِىب ( للخفٍش

ىُت الياملت في   الاؾخلالٌ لظلً عفًه الكعب اإلاهغي لم ًدلم ألاماوي الَى

ذ ( : ذ ) مميزاث الخفٍش  هخابج الخفٍش

 م9988حغير للب خاهم مهغ مً )ؾلُان ئلي ملً(  فأنبذ ) اإلالً فإاص ألاٌو ( مىظ ماعؽ  -١

 .أعُى إلاهغ خم ئنضاع الضؾخىع و صزٌى مهغ اإلاغخلت اللُبرالُت أي الضًملغاَُت -۲

 

 

ت مهضع  جالفذ لجىت لىيع الضؾخىع  - لخدلُم الهضف مً صزٌى مهغ اللُبرالُت فخهبذ ألامت اإلاهٍغ

 الؿلُاث بعض أن وان الحاهم اإلاهغي أو ألاحىبى هى مهضع الؿلُاث .

 جضزل اإلالً فإاص فى قئىن اللجىت لُىتزع لىفؿه ؾلُاث صؾخىعٍت لُخدىم فى قئىن الحىم  -

ل  -  م ١۹۲۳نضع الضؾخىع فى أبٍغ

 م 1923خـىس ظلبُاث ) ُِىب ( دظ  

 ئكالت الىػاعة مهما خاػث مً زلت ألامت -أنبذ مً خم اإلالً خل البرإلاان صون كُض أو قٍغ  -١

 مخعاعيت فاإلااصة 9980جًمً صؾخىع  -۲
ً
جلٌى أن ألامت هي مهضع الؿلُاث ولىً اإلالً  80م ههىنا

 ظل هى اإلاهضع الفعلي للؿلُاث .

ــذ            م 1922فبراًــش  28جفٍش

 

 م ( 1923الذظخىس ) 
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 م  1923تي جممنها دظخىس ُاث ( الاملبادا اللُبرالُت ) الاًجاب 

ــاث  الحٍغ
ت ئبضاء الغأي       -9 ً للجمُع  -8خٍغ ت العلُضة فالضًً هلل والَى  خٍغ

ت الصحافت.       -0 ً حمعُاث وأخؼاب.  -4خٍغ ت الاحخماع وجيٍى  خٍغ

 اإلاؿاواة

ين أمام اللاهىن.   -9  مؿاواة حمُع اإلاهٍغ

ين في الخمخع بالحلىق ا -8  إلاضهُت والؿُاؾُت. مؿاواة حمُع اإلاهٍغ

ين فُما عليهم مً واحباث.  -0  مؿاواة حمُع اإلاهٍغ

 الحغماث
 خغمت اإلاىاٌػ       -9

 8- ٌ  خغمت اإلالىُت )ال ًنزع مً أخض ملىه ئال للمىفعت العامت وبكٍغ الخعٍى

 الؿلُاث

عُت واللًاةُت :   فهل الؿلُاث الخىفُظًت والدكَغ

عُت ًخىالها البرإلا -9  ان ) ممشلي الكعب (الؿلُت الدكَغ

خىالها بىاؾُت وػعاةه –ولىىه غير مؿئٌى  –الؿلُت الخىفُظًت : ًخىالها اإلالً  -8  ٍو

 الىػاعة لِؿذ مؿئىلت أمام اإلالً وئهما أمام البرإلاان . -0

 م 1923لىخابج املترجبت ِلى : ـذوس دظخىس ا

ذ اهخساباث عامت ختى ًسخاع الكعب ممشلُه في البرإلاان. -١  أحٍغ

 % . 93أؾفغث الاهخساباث عً فىػ الىفض بغةاؾت ؾعض ػغلٌى بأغلبُت ؾاخلت بلغذ  -۲

ش مهغ في ًىاًغ ألف ؾعض ػغلٌى أٌو وػاعة قعبُت صؾخىع  -۳  م.9984ٍت في جاٍع

 

 

  كامذ خيىمت ؾعض ػغلٌى بتركُت قئىن البالص الؿُاؾُت والاكخهاصًت والاحخماعُت خُث 

 )اجخماعى (في الخّلُم  -

اصة ميزاهُت وػاعة اإلاعاعف. -١  ٍػ

 ويع مكغوع كاهىن الخعلُم ؤلاحباعي للبىين والبىاث.  -۲

 )اكخفادي (في الاكخفاد: -

ُاهُت            -١ ت عً العملت البًر  جسلُو الحُاة الاكخهاصًت مً الؿُُغة ألاحىبُت وفهل العملت اإلاهٍغ

 بُع اهبر حؼء مً أعاض ي الحيىمت لهغاع الفالخين -۲

 

 وصاسة الؽّب واسجفاُ املذ الثىسي
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 فى الاداسة )ظُاس ي(

ين مدل ألاحاهب. -١ م ئخالٌ مىظفين مهٍغ ت عً ٍَغ  نبغ ؤلاصاعة بالهبغت اإلاهٍغ

 في العىدان: -۲

غ مهغ والؿىصان مً الاهجليز  ىُت في الؿىصان لخدٍغ  شجعذ الحغهت الَى

 هخابج : العُاظت التي اجبّتها وصاسة الؽّب 

ىُت في مهغ والؿىصان. -١  اقخعلذ الحغهت الَى

ُاهُت التي واهذ حؿعي لفهل مهغ عً الؿىصان. -۲  غًبذ الحيىمت البًر

 

 

ىاهُا أـشث ِلى: -  أٌو مفاولاث جخم فى ِهذ الخىم الذظخىسي وفؽلذ الن بٍش

ُاهُا الخضزل في قئىن مهغ الضازلُت.                              -١  انغاع بٍغ

ُاهُا الؿُُغة على ؾُاؾت مهغ الخاعح -۲  ُت .انغاع بٍغ

ـ -۳ ت في كىاة الؿَى ُاهُا بلاء كىاث ئهجليًز  انغاع بٍغ

 هخابج : فؽل مفاولاث ظّذ/ ماهذوهالذ:

ين باغخُاٌ الؿير لي ؾخان مخهىعًٍ أنهم ًسضمىن بظلً مهلحت مهغ   كُام مهٍغ

 

 

ىن اإلاخُغفىن بلخل الؿغصاع  الؿير لي ؾخان ) اللاةض العام للجِل اإلاهغي بالؿىصا ن ( كام بعٌ اإلاهٍغ

 واعخلضوا أنهم بظلً زلهىا البالص مً قغه ولىً هظه الحاصزت واهذ واعزت على مهغ

 

 الىخابج املترجبت ِلى : خادزت اغخُاٌ العير لي ظخان

 ؼذًذ اللهجت جىالب بـ : -١
ً
ت وأسظلذ لعّذ صغلٌى إهزاسا   -اهتهضث إهجلترا الفـش

ٌ مالي كضعه ) ههف ملُىن حىُت (  صفع حعٍى

 اإلاهغي مً الؿىصان مما ٌعنى فهل الؿىصان عً مهغ  سحب الجِل -

ت. -۲ ىاهُا كىاتها باخخالٌ جماسن إلاظىىذٍس  أمشث بٍش

 اؾخلالت ؾعض ػغلٌى بعض عفٌ ؤلاهظاع ) ؾلٍى أٌو وػاعة مىخسبت ( .  -۳

ىاع باقا الظي كبل قغوٍ ؤلاهظاع -٤  جألفذ وػاعة حضًضة بغةاؾت أخمض ٍػ

 مفــاولاث ظّــذ / مىـذوهالـــذ 

 

 خادزت اغخُاٌ العير لى ظخان
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 -ىوىُت بّذ خادزت ملخل العشداس ورلً لالظباب ألاجُت :أهىفأث جزوة الخشهت ال

 جمؿً اإلالً فإاص بالضًىخاجىعٍت والعبث بالحُاة الضؾخىعٍت  -١

اهتهؼ اإلالً فإاص جأًُض الاهجليز له ونضام الىفض مع الاهجليز فلام اإلالً بدل مجلـ الىىاب مغة أزغي  -۲

 ووان رلً بذاًت ِب  امللً بالذظخىس  ثهخسابافي هفـ ًىم اوعلاصه بعض فىػ خؼب الىفض باال 

بعض جمؿً الكعب بها وئحباع اإلالً على اللىة في حعُُل الحُاة الىُابُت التهضًض الاهجليزي باؾخسضام  -٤

 عىصتها

 وصاسة إبخالفُتبدكىُل  ِذلى ًىًفخضزلذ إلاىع ؾعض مً حكىُل الىػاعة وجيلُف  -5 

ى الاةخالف وجيلُفها بغةاؾت الحيىمت مسالفت للضؾخىع مشل حشجُع اإلالً أخؼاب الاكلُت لالهلالب عل -6

 -خيىمت :

 

-  

 بؿبب:مىص باقا وػاعة اللبًت الحضًضًت أَلم على وػاعة مدمض مد

اث الشخهُت   عُل الحُاة الىُابُت والحٍغ

 

 

١-           
ً
 زلُال

ً
  خل البرإلاان الىفضي .             -۲خىم البالص خىما صهخاجىعٍا

 .م الظي مىذ اإلالً ؾلُاث واؾعت9903أعلً صؾخىع  -٤         م .                 9980 لغى صؾخىع أ -۳

 اؼخّاٌ الفشاُ االخضبى واوؽغاٌ الؽّب ًِ الىفاح لذ إهجلترا بالفشاُ لذ الخىم الذًىخاجىسي

 

 

ُاهُا ( هىفمبر  - ل هىع ) وػٍغ زاعحُت بٍغ ذ نمٍى  م 9905نضع في عهضها جهٍغ

 م 9905اإلاىكف الضولي بؿبب غؼو ئًُالُا للحبكت  جىجغ  -

 ووحىص بىاصع خغب عاإلاُت زاهُت  -

ُاهُا بكأن الخدفظاث ألاعبعت ولىً تهغبذ ئهجلترا -  فُالب الىفض بأحغاء مفاوياث مع بٍغ

ذ ـمىٍل هىس  ت صون كُىص هق جفٍش ُاهُا جفًل الخعامل مع مهغ بدٍغ  : أن بٍغ

 

 أسماعيل صدقى

ىُت بعض ملخل الؿيرلى ؾخان  اهخياؽ الحغهت الَى

 

 م 1928وصاسة مدمذ مدمىد  

 م ( : 1930قي ) ًىهُه وصاسة إظماُِل ـذ

 م : 1934وصاسة جىفُم وعُم 
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ل  ذ ـمٍى ىاهُا ؟ )زىسة هخابج : إِالن جفٍش  م (1935هىس وصٍش خاسجُت بٍش

ين بشىعة عامت وحعُلذ وؾاةل اإلاىنالث . -١  كُام اإلاهٍغ

ىُت حعمل إلعاصة صؾخىع  -۲  م وعلض اإلاعاهضة9980جألفذ حبهت َو

ُاهُا للتراحع وأمغث اإلالً باعاصة صؾخىع  -۳  م .9980ايُغث بٍغ

ُاهُا على ئحغاء مفاوياث مع مهغ بكغ  -٤  ٍ أن ًيىن الاجفاق مع ممشلي الكعب بأهملهوافلذ بٍغ

 لًمان كبٌى اإلاعاهضة مً حمُع ألاخؼاب فال جخعغى للمؼاًضاث بعض جىكُعها) اي مً حمُع ألاخؼاب (  

  الحغاء اهخساباث م9906جلضًم جىفُم وؿُم اؾخلالخه وجم حعُين على ماهغ للىػاعة الجضًضة ًىاًغ  -٥

 أنضع اإلالً : -٦

ني  م3619مشظىم فبراًش  ُاهُت ولم ٌكاعن فيها الحؼب الَى  حكيل وفض لخفاوى مع الحيىمت البًر

أنضع مغؾىمين الحغاء الاهخساباث العامت بمجلس ي الىىاب والكُىر وفاػ خؼب الىفض  م1936وفي ماسط 

 باألغلبُت وقيل مهُفى الىداؽ الىػاعة .

 

 

ُاهُا  تهذ بابشام مّاهذة الفذاكت اه م١۹۳٦ماعؽ  علضث أٌو حلؿت مفاوياث بين مهغ وبٍغ

 هفذ ِلى : م١۹۳٦والخدالف فى اغعىغ 

ا مع وحىص كىاث اخخالٌ في بعٌ اإلاىاَم   هاءإن -١  اخخالٌ مهغ عؿىٍغ

 الامخُاػاث ألاحىبُت إلغاء -۲

 مهغ لعهبت ألامم باعخباعها صولت مؿخللت طاث ؾُاصة .اهممام  -۳

ت -٤ كىاة الؿىَـ بمفغصة  فاطا ونل ئلي هظه اللىة ًسغج الجِل اإلاهغي ختى ٌؿخُُع الضفاع عً  جلٍى

 ؤلاهجليز مً مهغ .

 حمُع اإلاىظفين ؤلاهجليز مً الجِل وئلغاء ئصاعة ألامً ألاوعبُت    سخب -٥

 العىهغ ألاوعبي مً البىلِـ واعخباع مهغ هى اإلاؿئىلت عً خماًت ألاحاهب         خشوج  -٦

ت -۷  ٌ ألاحىبُت بكٍغ أال جخعاعى مع اإلاعاهضة  مهغ في علض اإلاعاهضاث مع الضو  خٍش

ُاهُا باالصاعة اإلاكترهت مع مهغ بها . ِىدة -۸  الجِل اإلاهغي ئلي الؿىصان واعتراف بٍغ

 

 

 

 م ١۹۳٦مّاهذة 
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 جدىلذ الّالكت بين مفش واهجلترا مً ِالكت اخخالٌ لّالكت جدالف . -١

 جماِت مفش الفخاة (  –ٌهىس كىي ظُاظُت جذًذة مثل ) إلاخىان املعلمين  -۲

 جدالفذ مْ امللً لذ خضب الىفذ وواهخا جمُالن لذٌو املدىس ) أملاهُا و إًىالُا ( . -۳

 

 

ادة هفىر اللفش املليي باِخالء امللً الؽاب  -١  الّشػ فاسوقٍص

 للذًىان املليي ) وه ِلى ماهش حُّين -۲
ً
 ى رو مٌُى مدىسٍت ( .سبِعا

 بزلً 1937باؼا في دٌعمبر  إكالت مفىفى الىداطبفمل هزه الّىامل جمىً امللً فاسوق مً  -۳
ً
م ) مىتهيا

 الذظخىس (

خعً -ِلى ماهش-)مدمذ مدمىدم 1942م ختى فبراًش 1937وأِاد خىىمت ألاكلُت ، فدىمذ البالد مً دٌعمبر   -٤

 خعين ظشي(-ـبري 

 

 

 جُىعث عالكاث مه
ً
 زُيرا

ً
ُاهُا جُىعا  غ ببًر

 م ( وخضر زالف بين اهجلترا وخيىمت علي ماهغ 9909فلض كامذ الحغب العاإلاُت الشاهُت ) ؾبخمبر  -١

ُاهُا  -۲   م1940ووشدجه مً الخىم ًىهُى لغفًه ئعالن الحغب يض صٌو اإلادىع فخضزلذ بٍغ

 

 

 
 فاعوق بؿبب مُىله اإلادىعٍت  وكع نضام بين اهجلترا واإلالً خعين ظشي فى عهض خيىمت  -١

عىضما ونلذ كىاث اإلادىع الى خضوص مهغ الغغبُت ) بؿلٍى بني غاػي في ًض كىاث اإلادىع بلُاصة  -۲

 الجنراٌ عومُل ( 

 م9948فبراًغ  8خغن اإلالً مظاهغاث تهخف ) ئلي ألامام ًا عومُل ( فى ًىم  -۳

 للملً فى  -٤
ً
ُاهُا ئهظاعا  للحيىمت ولىً اإلالً م ل9948فبراًغ  4كضمذ بٍغ

ً
خعُين مهُفى الىداؽ عةِؿا

 عفًه

ُاهُت كهغ عابضًً بالضباباث لخلع اإلالً  -٥  فدانغث اللىاث البًر

 كبل اإلالً ؤلاهظاع فى اللحظاث ألازيرة و ولف مهُفى الىداؽ بدكىُل الىػاعة  -٦

 م1936الىخابج املترجبت ِلى مّاهذة 

 م1937ٌِض الىداط 

 

 َغص على ماهغ مً الحىم 

 

ىاهُا وامللً فا  سوق فى ِهذ خىىمت خعين ظشي الفذام بين بٍش

 م1942فبراًش  4خادزت  
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 للخىىمت . -١
ً
 حُّين مفىفي الىداط سبِعا

ىاهُا أزىاء الخشب لذفْ خىش املدىس الفاش ي وكذمذ لها ول املعاِذاث ختى حّاوهذ وصاسة الىداط مْ ب -۲ ٍش

 اهخفشث .

ىاهُا للملً بئكالت خىىمت الىفذ ) أهخىبش  -۳  وحُّين خىىمت مً خىىماث ألاكلُت م (1944ظمدذ بٍش

ىاهُا للملً بئكالت خىىمت الىفذ وحُّين ؟  فعش : ظمدذ بٍش

ىاهُا مً مىالب الىفذ بالجالء ووخذة وادي الىُل ألهه ِىذما اكتربذ الخشب مً نهاًته ا خافذ بٍش

 )مفشوالعىدان (

 م ( 1944لُيؽغل الؽّب بالفشاُ مً اجل الذظخىس ًِ الفشاُ لذ اهجلترا ) أهخىبش  

 

 

 م 1950 -1945هخابج جىلُت أخضاب ألاكلُت مً 

 االث ؾُاؾُت ػاصث كىة ؤلازىان اإلاؿلمين وكامذ بعضة جفجيراث في اللاهغة واغخُ -١

  ِىذما كام بدلهاكخلذ أخمض ماهغ باقا زم بعض طلً كخلذ الىلغاش ي  -۲

 الخَ ان : 

 الجالء الخام ولىً ئهجلترا عفٌم لخدلُم 9906أعاص الىلغاش ي باقا حعضًل معاهضة 

لام الىلغاش ي باقا بعغى كًُت مهغ على مجلـ ألامً ولىً اإلاجلـ لم ًهضع كغاع وجغن اللًُت ف

 معللت 

  م 1948خشب فلعىين ماًى 

  م لُغص اليهىص صون اؾخعضاصاث وافُت وصون جيؿُم مع 9948اقترهذ مهغ في خغب فلؿُين

متها وعلض الهضهت في فبراًغ   م .9949الجُىف العغبُت مما أصي ئلي هٍؼ

 

 

  غلبُت وجىلي م وفاػ خؼب الىفض باأل 9953أمام جضهىع اإلاىكف وافم اإلالً على احغاء اهخساباث في ًىاًغ

 مهُفي الىداؽ الحىم وكام بـــ :

اث العامت.     -١ ُاهُا لخعضًل معاهضة  -۲أَلم الحٍغ  م9906صزل في مفاوياث مع بٍغ

 م9959الغاء اإلاعاهضة في أهخىبغ ب لظلً كاملىىه فكل  -۳

 ١۹٤۲فبراًش  ٤هخابج خادزت 

 

 أخىاٌ مفش العُاظُت بّذ الخشب الّاملُت الثاهُت

 م1950وصاسة الىدــاط ًىاًش 
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ت فى اللىاة  -١ ت للؽّب للىماٌ املعلح لذ اللىاث الاهجليًز  أولم الخٍش

ىن بمهاجمت مّعىشاث الجِؾ الاهجليزي فى مىىلت اللىاة كام الفذ -۲  ابُىن املفٍش

ادة ِذد جىىد بلىواث الىٍام ) الؽشوت (  في اللىاة ملعاِذة الفذابُين -۳  كامذ الخىىمت بٍض

ت ملبنى مدافٍت إلاظماُِلُت ووالبذ بنُز ظالح الؽشوت  -٤  مداـشة اللىاث الاهجليًز

ذم هُض العالح أمش وصٍش الذاخلُت فؤاد ظش  -٥  اج الذًً بامللاومت ِو

م اللاهشة  1952ًىاًش 25اظدؽهاد ِذد هبير مً سجاٌ الؽشوت  – ٦  1952ًىاًش  26وكُام خٍش

  ( ) العبذ ألاظىد

م اللاهشة   م1952ًىاًش  26هخابج خٍش

  -۲ئكالت اإلالً خيىمت الىداؽ                    -١
ً
 صهخاجىعٍا

ً
 خىم اإلالً البالص خىما

 ئعالن ألاخيام العغفُت فأوص ى اإلالً لـ على ماهغ بخىلي الىػاعة زم جلتها وػاعاث أزغي  -۳

 م .9958ًىلُى  80ختى كامذ زىعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م9906ئلغاء مهُفى الىداؽ إلاعاهضة  هخاةج
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 ر

 الّىامل التى أدث إلى كُام الثىسة :

 

 . م لم جؤدي إلى الاظخلالٌ الخلُلي ملفش1936هى الهذف الشبِس ي للمباه ألاخشاس خُ  أن مّاهذة 

 

 

ين . -١ مت الجِؾ املفشي مً أهبر الّىامل التى أزاسث الغمب والسخي فى هفىط المباه املفٍش  هٍض

لى سأظه امللً  المباهأدسن  -۲ مت التي اسجىبها الىٍام الخاهم ِو  بأهفعهم وهم في ظاخاث اللخاٌ حجم الجٍش

ب واظخّذاد وبال أظلخت أو  -۳ مت مخجلت .أسظل امللً الجِؾ إلى الخشب دون جذٍس  مّذاث وى ًللى هٍض

 

 

ىاوي.      -١  ألن البالد واهذ جدذ رٌ وبىؾ الاخخالٌ البًر

  دهخاجىسٍت امللً وفعاد هٍام الخىم . -۲

 فعاد ألاخضاب التي واهذ جخفاُس للىـٌى إلي الخىم. -۳

 

 

 ظلخت الفاظذة .خُ  أزبدذ الىُابت الّامت بّذ الخدلُم اؼتران بّن سجاٌ خاؼُت امللً في ـفلاث ألا 

 

 

ملىا  -١ بعبب وجىد ٌاهشة إلاكىاُ وظىء جىصَْ ألاساض ي في مفش ) ما الىخابج ( فأـبذ أغلبُت الفالخين فلشاء ِو

ماٌ صساُِين  ً ِو  معخأجٍش

ابت الّماٌ  -۲  لم ًىً للّماٌ خلىق جدميهم فال كاهىن للمّاؼاث وال جأمُىاث وال حّىٍماث في خالت إلـا

شق الّماٌ دون وجىد كىاهين جدميهم وان هباس ال -۳  شأظمالُين ٌعخغلىن جهذ ِو

 

 

 

 

ىاوي : ش مفش مً الاخخالٌ البًر  : جدٍش
ً
 أوال

 

 م9948خغب فلؿُين زاهُا: 

 : ؾىء ألاوياع الؿُاؾُتزالش
ً
 ا

 

 : كًُت ألاؾلحت الفاؾضة 
ً
 عابعا

 

 : ؾىء ألاخىاٌ الاحخماعُت
ً
 زامؿا
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 م1949ِام جأظِغ الخىٍُم :  -                 جماٌ ِبذ الىاـش مؤظغ الخىٍُم :  -

 وان جىٍُم المباه ألاخشاس جىٍُم ظشي :

وان الجِؾ املفشي مىز ألن كىاهين الجِؾ جمىْ اؼخغاٌ أفشاده بالعُاظت وجمّهم جدذ وابلت اللاهىن خُ   

 
ً
 وهى : ألاسبُّيُاث حّشك لّذد مً املؤزشاث جّلذ المباه الؽباب ًخجهىن للّمل العُاس ي ظشا

أظباب ٌهىس الخىٍُم 

ىاوي :  -١ ش مفش مً الاخخالٌ البًر  جدٍش

 لي ملفشلم جؤد الظخلالٌ خلُ 1936الهذف ألاظاس ي التي جشهضث ِلُه أفياس المباه الىوىُين خُ  أن مّاهذة  

 : 1942فبراًش  4خادر  -۲

 جّل المباه ٌؽّشون أن هشامتهم كذ أهُيذ فّلذوا اجخماِاث في هادي المباه بالضمالً . 

مت خشب فلعىين  -۳  م :  1948هٍض

ىذما ِاد البىباش ي جماٌ ِبذ  ت مؽترهت بين لباه الجِؾ ِو هؽفذ فمابذ الىٍام املليي وخللذ سابىت فىٍش

 م 1949ن جىٍُم المباه ألاخشاس في ظبخمبر ظىت الىاـش مً فلعىين هى 

اظخىاُ ِبذ الىاـش فى ظىىاث كالبل خالٌ جدشن الخىٍُم داخل الجِؾ أن ًمم إلُه الىالةْ الىاُِت لمباه 

 الجِؾ 

 وواهذ خىت ِبذ الىاـش وصمالبه : هي اهتزاُ والء الجِؾ للملً لُفبذ جِؾ الؽّب  

 

 

  ىُين الكبان وعمالء الؿغاي مً كاصة الجِل  اعواهذ اهخساباث هاصي الًباٍ نغ بين الًباٍ الَى

 لؿالح الحضوص بعض اؾدبعاص اللىاء 
ً
وعلى عأؾهم اللىاء خؿين ؾغي عامغ الظي عُىه اإلالً فاعوق مضًغا

 مدمض هجُب مً هظا اإلاىهب وهلله إلاىهب مضًغ ؾالح اإلاكاة .

 م بلاِت العِىما بالّباظُت 1951بر ِلذث الجمُّت الّمىمُت لمباه الىادي اجخماِا فى دٌعم

  ووان جغقُذ اللىاء مدمض هجُب لغةاؾت الىاصي كض جم باالجفاق بِىه وبين لجىت جىظُم الًباٍ ألاخغاع

 زيره علي الغأي العام بين الًباٍالتي كغعث زىى اهخساباث هاصي الًباٍ إلاعغفت مضي كىة الخىظُم وجأ

 هجُب أخؿً اؾخغالٌ وويعىه على عأؽ كاةمت مغشحيهم  وكض اؾخغل الًباٍ اؾم اللىاء مدمض

ووػعذ على أعًاء الجمعُت العمىمُت للىاصي التي احخمعذ بلاعت الؿِىما بالعباؾُت وواهذ الجمعُت 

 العمىمُت جمشل حمُع يباٍ الجِل

 جىٍُــم المبــاه ألاخــشاس

 

 اهخساباث هاصي الًباٍ
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  ٌو اهخفاس ًدلله المباه ألاخشاس اهخهى ألامش بفىص مدمذ هجُب بأغلبُت ضخمت لُّذ أ 

 أخغػ الًباٍ ألاخغاع أٌو اهخهاع ؾُاس ي ؟ فؿغ :

بؿبب فىػ مدمض هجُب بغةاؾت مجلـ الاصاعة بأغلبُت ألانىاث لُعض أٌو اهخهاع ًدلله الًباٍ 

 
ً
 ؾاخلا

ً
 ألاخغاع ووان فىػا

 

 بؿبب ئنغاع اإلالً فاعوق علي جمشُل ؾالح خغؽ الحضوص بعًى في مجلـ ؤلاصاعة. -١

  هادي المباه بالضمالًًىهُى في خضًلت  96علض الًباٍ احخماع في ًىم  -۲
ً
ووان احخماعا مكهىصا

  أِخبره املؤسخين أخىش اجخماُ ِعىشي مىز الثىسة الّشابُت

 : للكً أن 
ً
 ألن ما خضر هظا الاحخماع أزبذ بما ال ًضع مجاال

 اإلالً فلض ؾُُغجه على الجِل             -١

 الجِل أؾلِ والةه للملً  -۲

 العمىمُت باإلحماع اكتراح جمشُل ؾالح الحضوص في مجلـ ئصاعة الىاصي.عفٌ الجمعُت  -۳

ت ئلى العالهُت. -٤  زغوج زىعة الًباٍ العاعمت يض اإلالً مً الؿٍغ

 

 

 باليعبت للمباه ألاخشاس
ً
 ظهال

ً
واهذ الهُئت الخأظِعُت للمباه ألاخشاس جىىي اللُام -لم ًىً اللُام بالثىسة أمشا

 لف ألاظلخت والىخذاث كبل رلً ًىً مً العهل اظخىماٌ بىاء جىٍُمهم داخل مخخ م فلم1955بالثىسة ِام 

 بعبب وجىد أجهضة مخّذدة لألمً جالخم الخىٍُم مثل 

ىاهُت  املخابشاث الخشبُت والبىلِغ ىُت وأجهضة أمً امللً .العُاس ي واملخابشاث البًر  وألامٍش

 ؟ 9958ًىلُى  80عّجل اإلالً فاعوق بلُام زىعة  

م ختى ٌؿخىمل الخىظُم بىاةه صازل 9955ضص الًباٍ ألاخغاع مُعاص كُام الشىعة لخيىن عام خ -١

 مسخلف ألاؾلحت والىخضاث 

م اللاهشة ولىً بعض  -۲ اججه جفىير لجىت كُاصة الخىظُم ئلى الخعجُل بمىعض الشىعة  م1952ًىاًش  26خٍش

 م 9958زالر ؾىىاث لُيىن في هىفمبر 

م اللاهغة جىلذ أحبرث خالت الفىض ى  -۳ أقهغ  6في  أسبْ وصاساثالؿُاؾُت التى قهضتها مهغ علب خٍغ

عُنهم اإلالً فاعوق صون ئهخساباث ووان عؤؾاؤها مً غير اإلاىخمين ألخؼاب فلغع الًباٍ ألاخغاع جلضًم 

 مُعاص الشىعة 

 الفذام بين امللً فاسوق وهادي المباه

 كـــــشاس اللُـــــام بالثـــــىسة
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لذ بخلضًم مىعض م ( أخض العىامل التي عّج  9958ًىلُى  96وان كغاع خل مجلـ ئصاعة هاصي الًباٍ )  -٤

 للحغبُت ووان الغغى مً حعُىه الاهخلام مً هإالء 
ً
ً وػٍغا الشىعة زانت بعض حعُين ئؾماعُل بً قيًر

ض   الًباٍ بكتى الىؾاةل مً َغص مً الخضمت أو الاعخلاٌ أو الدكٍغ

م ًىلُى مىعض للشىعة لُخ 88ولهظا حغث مداولت لخلضًم مىعض الشىعة فلغع الًباٍ أن جيىن لُلت  -٥

( كبل أصاء الُمين الضؾخىعٍت  وصاسة هجُب الهاللي بما فيها وصٍش الخشبُتاللًاء علي الىػاعة الجضًضة ) 

 ًىلُى مىعض الشىعة  80ولىً حعؼع طلً فخلغع أن جيىن لُلت 

 

 

 أطاع مدمض أهىع الؿاصاث أٌو بُان للشـىعة باؾم اللىاء مدمض هجُب
ً
 في الؿابعت والىهف نباخا

ت) اللاةض ا   لعام لللىاث اإلاؿلحت ( مً صاع ؤلاطاعت اإلاهٍغ

 : مىكف الجِؾ 

ت باالهًمام ئلي الشىعة ، وابعض الًباٍ الكبان اللاصة اللضامى   ؾاععذ حمُع الىخضاث العؿىٍغ

 للجِل وجىلىا هم اللُاصة ، فأنبذ الجِل وله جدذ ؾُُغة مدمض هجُب

  : مىكف مدمذ هجُب 

في عغبه مىكىفت وزلفه عضص مً عغباث  مدمض هجُب ًىلُى زغج 80وفي الؿاعت الخاؾعت مً نباح 

 الجِل حؿير في قىاعع اللاهغة.

 :مىكف الؽّب 

 كابلخه الجماهير بالخهفُم والهخاف وأًض الكعب الشىعة والخفىا بدماؽ خٌى الغاصًى  

 

 

  م : 1952ًىلُى  23اجخماُ كادة الثىسة معاء 

  ( بدؽىُل الىصاسة اظخجابت ملىالب الثىسة  الهاللي وولف امللً ) ِلى ماهشًىلُى اظخلاٌ  23بّذ ٌهش ًىم 

  بشباظت مدمذ هجُب كشسوا فُه :    الثىسة بىىبشي اللبتِلذ في معاء الُىم هفعه أخىش اجخماُ بملش كُادة 

 ٌِض امللً فاسوق.       -١

 لٌّض  -۲
ً
ت اظخّذادا ت إلي إلاظىىذٍس  امللً .إسظاٌ بّن الىخذاث الّعىٍش

 جلذًم وزُلت الخىاٌص إلي امللً للخىكُْ ِليها ) كفش سأط الخين ( . -۳

 

 البُـــــان ألاٌو الثـــــىسة

 مغادسة امللً فاسوق مفش



 

 

 

21  

 
 

21 

 

 

  اًت مجلغ كُادة سخل امللً فاسوق بّذ أن جىاٌص ًِ الّشػ البىه ) أخمذ فؤاد الثاوي ( جدذ ـو

 الثىسة 

 

  : اللمــاء ِلــى 

 ؤلاكُاع -۳     الاخخياع وؾُُغة عأؽ اإلااٌ   -۲الاؾخعماع وأعىاهه .   -١

: إكـــــامــــــت 

ني كىي.    - ٥  عضالت احخماعُت.     -٤  خُاة صًملغاَُت ؾلُمت . -٦  حِل َو

 

 

 

 

 : املجـــــاٌ العُاظـــــي 
ً
 أوال

 م . 9980ئلغاء صؾخىع  م9958صٌؿمبر 

 ومهاصعة أمىالها لهالح الكعبخل ألاخؼاب الؿُاؾُت  م9950ًىاًـــــغ 

 لغاء اإلالىُت وئعالن الجمهىعٍت وحعُين مدمض هجُب أٌو عةِـ إلاهغ .ئ  9950ًىهُه 

 م 9954أهخىبغ 

قهغ مً جىكُع الاجفاكُت عخُل  83جىكُع اجفاكُت حالء الاهجليز عً مهغ زالٌ 

ُاهُت عً مهغ بعض اخخالٌ صام   ) عُض للجالء ( فى 74اللىاث البًر
ً
ًىهُه  98عاما

 م 9956

 م 9956ًىلُى  86
ـ واهخلاٌ حمُع ما لها مً أمىاٌ وخلىق وما عليها مً جأمُم قغ  هت كىاة الؿَى

 التزماث ئلى الضولت 

 

 : املجـــــاٌ الاكخفادي 
ً
 زاهُا

 : الـؼعاعـــت 

غ والىاصي الجضًض.   -١ ت الخدٍغ ت في مضًٍغ  اؾخهالح ألاعاض ي الصحغاٍو

 ُاع الظي أهلظ مهغ مً أزم ) 9973وجم اهجاػه  بىاء الؿض العالي -۲

 . التى حغغق ألاعاض ي والفًُانكلت الامُاع                   تفى خالالجفاف  

 م 1952ًىلُى  23أهذاف ومبادا زىسة 

 اصاث الثىسةإهج
 

 ِلى املعخىي املدلى 
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 : الفىاِـــت 

اصة ؤلاهخاج ومنها :  * أوكأث اإلاكغوعاث الهىاعُت لٍؼ

 مً زؼان أؾىان     الىهشباءجىلُض  -١

 لتزوٍض الجِل باألؾلحت والظزاةغ اإلاهاوع الحغبُتئوكاء  -۲

 في أؾىان  ألاؾمضةبدلىان ومهىع  ًض والهلبالحضئوكاء مهىع  -۳

غه    البتروٌاؾخسغاج  -٤  وئكامت معامل جىٍغ

ب اإلانهي الهىاعي بالخعلُمالاهخمام  -٥   ومغاهؼ الخضٍع

 : الخـجــاسة 

       الخأمين ووواالث الخهضًغ والاؾخيراص قغواثالبىىن و  جمهير  -١

ين ئصاعة البىىن والكغواث  جىلى -۲   اإلاهٍغ

      ٍت  أؾىاق زاعحُت للمىخجاث اإلاهغ  فخذ -۳

 ججاعة مهغ ليل صٌو العالم وحهذ -٤ 

 

  املجـــــاٌ الاجخماعي : 
ً
 زالثا

 هُف خللذ الثىسة املبذأ الثال  والشابْ للثىسة  

  : ًـاء علــى ؤلاكُـاع  الل

  لللًاء على ظاهغة ؤلاكُاعم 9958ؾبخمبر  9ٌو نضع كاهىن ؤلانالح الؼعاعي ألا 

 : ئكامت عضالت احخماعُت 

 حعمُم مجاهُت الخعلُم في حمُع مغاخله ختى الخعلُم الجامعي .   -١

 ئنضاع كىاهين الخأمُىاث الاحخماعُت واإلاعاقاث للمىظفين والعماٌ . -۲

.                    7جدضًض ؾاعاث العمل بـ  -۳
ً
 ؾاعاث ًىمُا

 اوع وجسهُو وؿبه لهم مً ألاعباح.                    ئقغان العماٌ في مجلـ ئصاعة الكغواث واإلاه -٤

 م (9958الاهخمام باإلاغأة بعض زىعة ًىلُى مىذ اإلاغأة خم الترقُذ والاهخساب ) -٥
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 اإلاؿاعضة في اؾخلالٌ الضٌو العغبُت على الخدغع مً الاؾخعماع مشل :  -١

 على هُل اؾخلاللها مً الاؾخعماع ىب الُمًالؿىصان وبالص اإلاغغب العغبي وئماعاث الخلُج وحى

 

  زىعة العغاق وزىعة الُمًالىكىف بجاهب  -۲

۳- ً ض الكعب الفلؿُُني الؾترصاص خلىكه اإلاكغوعت فى َو  وأًضث بلىة وال جؼاٌ جٍإ

غها مً هيران الاؾخعماع   وؾغث بظلً عوح اللىمُت العغبُت فى جلً الكعىب التى أعاصث مهغ جدٍغ

 

 

 إلاهغ-١
ً
 اؾتراجُجُا

ً
لُا جمشل عملا  . وان عبض الىانغ كاةض زىعة ًىلُى ًغي أن افٍغ

غ مهغ . -۲ لُا مً الاؾخعماع ألاوعوبى هى اؾخىماٌ لخدٍغ غ صٌو أفٍغ  وأن جدٍغ

 

 

تها مً الاؾخعماع -  مغخلت الىفاح الخدغعي عىضما هايلذ الكعىب الهتزاع خٍغ

 مغخلت البىاء الاكخهاصي  -

  

 

 مفش خشواث الخدشس والاظخلالٌ فى دٌو :دِم  -١

لُا مثل  -أ  (جتزاهُا  –أوغىذا  –هُيُا  –)الفىماٌ ؼشق أفٍش

لُا مثل  -ب ا غشب وجىىب أفٍش  (الىىوغى  –غاها  –)هُجيًر

م إمذادهم بالعالح واملاٌ بجاهب الذِم الًِ  لُت  17عُاس ي والذبلىماس ي مما ادي الى اظخلالٌ وٍش دولت إفٍش

 م 1960خالٌ ِام 

مبابىي خالُا(  -۲  وكىف مفش بجاهب ؼّب سودظُا الؽمالُت )صامبُا خالُا( وسودظُا الجىىبُت )ٍص

ت وك ىاهُا التى جدىمذ فى مفيره أكلُت أوسبُت ِىفٍش  ىّذ ِالكتها العُاظُت مْ بٍش

ت التى ماسظها الخىم ألاوسوبىجىذًذ مفش بعُاظت الخفشكت الّى -۳ لُاالّىفشي فى  فٍش  جىىب أفٍش

ً مً جخُم هزة العُاظت خم  م امللاوّت 1963دٌعمبر 23اللجىء العُاس ي هما أِلىذ فى  ومىدذ الفاٍس

لُا   .الاكخفادًت لذولت جىىب أفٍش

 ِلى املعخىي الّشبى

لي  ِلى املعخىي ألافٍش

لُت دوس   مفش فى معاهذة الؽّىب الافٍش
 

 املجاٌ العُاس ي فى 
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لُت (-٤ لُين )دوس مفش فى كُام مىٍمت الذٌو الافٍش لُا لالفٍش  أفٍش

لُت  -أ  فى أهشا ِاـمت غاها 1958ؼّاس سفّخه مفش فى أٌو مىجمش لللاسة الافٍش

لُت1963جم الاجفاق فى أدٌغ ابابا  -ب  م ِلى كُام مىٍمت الذٌو الافٍش

لُت  -ج  م 2019م زم جىلذ سباظتها مشة أخشي فى ِام 1964جىلذ مفش سباظت املىٍمت الافٍش

ت ألاهم . عخىي ماملفشي ِلى  ر ًذٌ ِلى الخازيمما   املىٍمت اللاٍس

ادة جف -٥ لُت )بّذ جىلى الشبِغ العِس ي (ٍص  ُّل الذوس املفشي فى املىٍمت الافٍش

لُا خالٌ العىىاث الثالزت الاخيرة خاـت بّذ جىلى الشبِغ العِس ياد ص   دوس مفش أفٍش

 مذ جزوس الخّاون لخدلُم أهذاف الخيامل املؽترن -أ

ت جمْ أولى اهخماماتها أـبدذ العُاظ -ب لُت ( وجىزُم الشوابيت الخاسجُت املفٍش  )الذابشة الافٍش

ت )مدلُا  -ج  دولُا ( -اكلُمُا –اجباُ اظالُب واظتراججُاث جبنى ِلى اظاط وكىاِذ جخماش ي مْ الاخذار الجاٍس

 

 

 إوؽاء جىخالث اكخفادًت كىٍت ملىاجهت الفلش -١

لُت -۲ ت والىبُُّت التى جخميز بها اللاسة الافٍش  إظخغالٌ املىاسد البؽٍش

لُت -۳  اوؽاء الفىذوق الفنى املفشي للخّاون مْ الذٌو الافٍش

 جلذًم الذِم اليامل لها مً خالٌ إسظاٌ خبراء وفىُين -٤

 الخشؿ ِلى اكامت العذود لخىلُذ الىهشباء  -٥

 

 

لُت فى اللاهشةفخدذ مفش مياجب لخش -١ لُت للشأي الّاملىكماًا الؽّىب لؽشح  ؟ واث الخدشس الافٍش  الافٍش

لُت املخّذدة  -۲ لُا باللغاث الافٍش  الب  إلاراعى لذٌو افٍش

 

 

لُا التى ِاهذ مً ظُاظاث الاظخّماس خُ  فشك اللغاث والثلافاث الاوسوبُتس با مفش دوس ّبذ ل  ِليها صا فى افٍش

لُت هفذ ِلى  -١  ِلذث اجفاكُاث زلافُت مْ دٌو إفٍش

 جبادٌ املّلمين وألاظخارة واملىاهج الذساظُت واملىبىِاث  -أ

لُت خُ : -ب ف دوسا اظالمُا وزلافُا سابذا فى اللاسة الافٍش  لّب ألاصهش الؽٍش

 وال ًضالىن الّلم فى أسوكت ألاصهش وجامّخه الىالب الافاسكت جللى  -

لُت -   الىثير مً املبّىزين مً الىِاً وابمت املعاجذ والذِاة ليؽش الاظالم هما رهب الى الذٌو ألافٍش

  

 املجاٌ الاكخفادي فى 

 

  ِالمياملجاٌ الا فى 

 

  الثلافى املجاٌ فى 
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لُا ِلى الخدشس مىه مداسبت الاظخّماس بيل ـىسه وأؼياله -١   ومعاِذة ؼّىب اظُا وافٍش

ت مشل خلف بغضاص  -۲  م9955عفٌ الاهًمام ئلي ألاخالف العؿىٍغ

ل   ىاهُا ابٍش  إًشان ( –باهعخان  –1955بين الّشاق وجشهُا واهممذ له بٍش

ذ جش مفش  أو أي دولت ِشبُت لهزا الخدالف ـش كاوم بؽذة لم مفش ولىً جماٌ ِبذ الىا  ألن الذٌو الغشبُت جٍش

 اليها .

ذم الاهدُاص إلى أي  -۳  مً الىخلت الؽشكُت أو الغشبُت . جبني ظُاظت الخُاد إلاًجابي ِو

ل    م1955وكذ ٌهش رلً بىلىح في دوس مفش في مؤجمش باهذوهج بئهذوهِعُا ابٍش

 .دولت واهذ جمثل هفف ظيان الّالم  29 ترهذ فُهواؼ 

 

 

 م وصعمها لشىعاث الضٌو العغبُت 9958ؾُاؾاث واهجاػاث زىعة ًىلُى هدُجت 

 عفٌ مهغ الضوعان فى فلً ألاخالف الغغبُتهدُجت 

ت والخأًُض الغغبى لليهىصهدُجت   عفٌ مهغ الؿُاؾاث الاؾخعماٍع

 م9967م وعضوان 9956مشل العضوان الشالسي مهغ إلاإمغاث صولُت عضًضة حعغيذ 

 

 

 م وجىلى بعضه الغةِـ أهىع الؿاصاث وأهم ئهجاػاث أهىع الؿاصاث:9973* جىفي حماٌ عبض الىانغ عام 

           م. 9979خىع الضاةم إلاهغ ؾىت كام بانضاع الضؾ -١

 جىخُض الجبهت الضازلُت  -۲

 جىخُض الهف العغبي .         -٤                ئعضاص الجِل للحغب . -۳

 997ئنضاع كغاع العبىع لحغب أهخىبغ  -٥

 

 

 

 

 لذولى ِلى املعخىي ا

 حّشلذ مفش ملؤامشاث ِذًذة

 فترة خىم الشبِغ مدمذ أهىس العاداث

 


