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 ر ئماعاث الخلُج وههذ علي :

 

  

كامذ ؾُاؾت الاؾخعماع ألاوعبى على جفخِذ الىًَ العغبى وئيعاف اللىمُت العغبُت والخباعض بحن 

م :  -الكعىب العغبُت وطلً عً ٍَغ

ً العغبي ئلي أظؼاء مىفهلت -١  نها.الحىاظؼ الجمغهُت بُأكام و كؿم الاؾخعماع الَى

ت الاجهاٌ بحن العغب .   فلط ي علي خٍغ

 -: واللىمُت العغبُت لللًاء علي فىغة الىخضةالاؾخعماع الىعغاث اإلادلُت  أزاع  -۲

 الفغعىهُت في مهغ أزاع الجزعت  -أ 

 والجزعت الفُيُلُت في لبىان -ب

ىن وع -ط   ولبىاهُىن وؾىصاهُحنغاكُىن وأؾمي العغب بأؾماء مسخلفت فهم ؾىعٍىن ومهٍغ

 مً الجيؿُت العغبُت الىاخضة  مخعضصةزلم ظيؿُاث  -۳

 :بهضف ئزغاط بعٌ الكعىب العغبُت عً  ئَاع اللىمُتمشل 

 فغوؿت الجؼاةغ -أ

 اصعي الفغوؿُىن أجها  ظؼء مً فغوؿا ، -ب 

ىن علي ازظ الجيؿُت الفغوؿُت وئغغائهم باالمخُاػ  -ط  اعُت والُبلُت الىشحرة اث الاظخموشجع الجؼاةٍغ

م بحن أزاع الاؾخعماع عوح العضاء الُاةفي بحن ألاصًان واإلاظاَب  -٤  -:فعمل على الخفٍغ

  ) في لبىان (الضعوػ واإلاىاعهت -أ

  ) في مهغ (اإلاؿلمحن وألاكباٍ  -ب

  )في العغاق (الؿىت والكُعت  -ط

ضًت والؿيُت  -ص   ) في الُمً (الٍؼ

ت مشل أن سخغ علماء إلزباث ب -ٌ  لِؿىا عغبا بل مً الىهضاٌ الاوعبُحن البربغ عٌ اللًاًا العىهٍغ

 با بل مً وؿل الفغهجت الهلبُحن .لِؿى عغ  واللبىاهُىن ،  أو الغومان

 

 ور حركة القومية العربيةتط

 
 ؾُاؾت الاؾخعماع الاوعوبى إليعاف اللىمُت العغبُت 
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 -:وحعضص اللىاهحن ) هٓم الحىم (  حعضص الىٓم الؿُاؾُت والاكخهاصًت عمل الاؾخعماع على-٥

 عٍا ولبىان ،مشل ؾى  ظمهىعيخُض بالص فيها هٓام  -أ

 مشل مهغ و ألاعصن والعغاق  ملييوبالص فيها هٓام  -ب

ً كىمى لهم.الههُىهُوبالص جيافذ  -ط  ت خُض فخذ أبىاب فلؿُحن للهجغة الههُىهُت إلكامت َو

  -العغبُت : واللغت سخغ الاؾخعماع الخعلُم إليعاف الشلافت -٦

 العغب عً جُاع الفىغ الحضًض فأبعض الاؾخعماع ؤلاهجلحزي بان فغى لغه الاؾخعماع  -أ

ت في مهغ  -ب   خُض فغى اللغت الاهجلحًز

 اللغت الفغوؿُت في الجؼاةغ  -ط

 اللغت الاًُالُت في لُبُا . -ص

مُت اؾغ طاث أَماع في الحىمالاؾخعماع زلم  -۷    -: وألهاَا بعغوف َو

مُه  ظا أصي ئلي الخىافـ بحن َظٍ ألاؾغ خٌى عغوف َو  َو

ت وعهبُاث ايعفذ مً جدلُم الىخضة بحن العغب .وبظلً أوظض مهال  ح اؾٍغ

 

 

ع ال زىف وعلى الغغم مً ان ؾُاؾه الاؾخعماع عملذ على ايعاف اللىمُه العغبُه فان فى الىاك

 ؟ على اللىمُه العغبُه 

سُه التى اوظبذ جغابِ  ً العغبى ما الحخمُه الخاٍع ما العىامل التى اصث الى نعىبه جلؿُم الَى

 بعًهم ؟  العغب مع

 وخضٍ اللغت العغبُت التى جغبِ بحن أكُاع العغب  -أ

م  -ب ش اإلاكترن الظي ًغبِ بحن وظضان العغب وبحن مهحَر  والخاٍع

 الشلافت العغبُت اإلاكترهت .-ط

 جلضم وؾاةل الاجهاٌ الفىغي مشل الُباعت والصحافت وؤلاطاعت -ص

اةغاث .م وؾاةل اإلاىانالث مً ؾُاعاث جلض -ػ  َو

 م مىاهج الخعلُم ووؾاةله واهدكاٍع في البالص العغبُت أصي ئلي أزاعة الكعىع العغبى .جلض -ٌ

ً العغبي . -و  اإلادىت اإلاكترهت باالؾخعماع في الَى

 

 

 : جُىع خغهت اللىمُت العغبُت
ً
 زاهُا
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وضح الخلاعب بحن الكعىب العغبُه فى فتٍر ما بحن الحغبحن مً زالٌ جهفُه الخالفاث التى واهذ 

م اإلاعاَضاث   واإلاإجمغاث الؿُاؾُه والعلمُه .مىظىصٍ مً كبل وعً ٍَغ

 ( 1939 – 1918أقياٌ الخلاعب بحن العغب فُما بحن الحغبحن العاإلاُخحن ) 

 

اإلاعاَضاث 

التى علضث 

لخهفُه 

 الخالفاث

 علضث معاَضة الُاةف 1934

 خٌى عؿحر بحن الؿعىصًت والُمً 

 وواهذ جىو علي " جىمُت وخضة ألامت العغبُت وجدلُم الخعاون بُنهما " 

 )ازاء وجدالف(علضث معاَضة بحن الؿعىصًت والعغاق 1936

ت والشلافُت     جىو علي  جباصٌ البعشاث العؿىٍغ

وبظلً ًخم خل الخالف بحن ألاؾغة الؿعىصًت وألاؾغة الهاقمُت زم اهًمذ الُمً 

 ئلي اإلاعاَضة وجم الاجفاق علي ظعل اإلاعاَضة مفخىخت .

غ وجم فيها خل الخالفاث بحن البلضًً التي  علضث معاَضة بحن الؿعىصًت ومه 1936

 جغظع ظظوعَا ئلي الحغب بحن مدمض علي والىَابُحن

اإلاإجمغاث 

الؿُاؾُه 

لحل 

مكيلت 

 فلؿُحن

 علض اإلاإجمغ العغبي الفلؿُُني في بلىصان وطلً  1937

 لخيؿُم الجهىص إلايافدت الههُىهُت

يلت فلؿُحن ، وكض خًغ اإلاإجمغ علض مإجمغ اإلااةضة اإلاؿخضًغة في لىضن لبدض مك 1939

 الضٌو العغبُت اإلاؿخللت .

اإلاإجمغاث 

 العلمُه

باء العغب  1937  مإجمغ الَا

 مإجمغ اإلادامحن العغب 1944

 مإجمغ اإلاهىضؾحن العغب 1945

 

 

 

 : بغوػ اللىمت العغبُت
ُ
 زالشا
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با  ولضث فىٍغ اوكاء ظامعه الضٌو العغبُه هكيل مً اقياٌ الىخضة العغبُت فى مهغ ولِـ طلً غٍغ

هغ التى ؾاعضث الضٌو العغبُه فى هفاخها مً اظل الحهٌى على الاؾخلالٌ ، ووظضتها الضٌو على م

 العغبُه جلً الىخضٍ فغنه .

 جغخُب العغب بفىٍغ اوكاء ظامعه الضٌو العغبُت :

 ة أزىاء الحغب العاإلاُت الشاهُت ) جؼاًض اَخمام الخفىحر العغبي بالىخض

ا  -  على صزٌى الحغب العاإلاُه الشاهُهللخسلو مً الاؾخعماع الظي اظبَر

 إلاىاظهه الازُاع التى تهضص الكعىب العغبُه هدُجه لهجٍغ الههاًىت الجماعُت الى فلؿُحن  -

 

 

ُاهُا خضور كضع مً الىخضة بحن العغب ووان طلً لِـ خبا فى  أزىاء الحغب العاإلاُت الشاهُت أًضث بٍغ

 العغب ولىً مً اظل .

  ئعياءً  -١
ً
 ُت الشاهُت .اإلاي مؿاعضتهم أزىاء الحغب العللحهٌى علللعغب ويماها

 . خضة العضاء العغبى واؾخمالت العغب لها جسفُف -۲

للعغب لخضمت مهالح الاؾخعماع على أؾاؽ أن الضٌو العغبُت ولها واهذ مىاَم  (ججمُع) جىخُل -۳

 هفىطٍ .

 جُتالحغب أْهغث أَمُت اإلاىُلت مً الىاخُت الاكخهاصًت و الاؾتراجُ -٤

 بؿبب وظىص البتروٌ وأَمُت كىاة الؿىَـ للىلل وأَمُتها ؤلاؾتراجُجُت . 

ُاهُا باكامت وخضة بحن العغب ؟ وما مىكف العغب ؟  : جغخُب بٍغ

ذ اًضن الاٌو في ماًى   -١  : م  1941أنضعث اهجلترا  جهٍغ

 عىضما واهذ الحغب العاإلاُت على اقضَا

-  ٌ ذ الاو  :  مىكف العغب مً الخهٍغ

ُاهُا أزىاء الحغب .لم  ذ اًضن ألجهم عغفىا أن َضفه زضمت مهالح بٍغ  ًخدمـ العغب لخهٍغ

ذ اًضن الشاوى في فبراًغ  -۲  م 1943انضعث اهجلترا جهٍغ

ذ اًضن الشاوي:  كامذ مهغ بضعىة الحىىماث العغبُت ئلي ئظغاء مداصزاث في  مىكف العغب مً جهٍغ

هغ طلً في زُاب مهُفى الى  . 1943داؽ باقا أمام مجلـ الكُىر في ماعؽ مىيىع الىخضة ْو

 

: مهغ وئوكاء ظامعت الضٌو العغبُت
ً
 عابعا

 

 صوع اهجلترا فى لم قمل العغب       
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 اإلاكاوعاث الخمهُضًت  -١

 علي خضة ) اإلاباخشاث الشىاةُه ( 
ً
 .صعذ مهغ الحىىماث العغبُت هال

 بحن مهُفى الىداؽ وعؤؾاء الحىىماث العغبُت فى اإلاكغق العغبى .

 جم الخباخض خٌى هُفُت كُام وخضة أو اجداص بحن الضٌو العغبُت .

ت أهخىبغ  -۲   1944بغوجىهٌى ؤلاؾىىضٍع

 -أَم الىهىم :

ض الاهًمام .  -١  جخىىن ظامعت الضٌو العغبُت مً الضٌو العغبُت اإلاؿخللت التي جٍغ

 -ًخىىن مجلـ الجامعت مً الضٌو ألاعًاء في الجامعت . وجىىن مهمت اإلاجلـ : -۲

                     مخابعت جىفُظ الاجفاكُاث التي جىكعها مع بعًها .           -

 علض اظخماعاث بحن الضٌو العغبُت  -  

 علض اظخماعاث الجساط مىكف ؾُاس ي واخض للضٌو العغبُت . -

 اإلادافٓت علي اؾخلالٌ الضٌو العغبُت بيل الُغق .          -

 الىٓغ بهفت عامتفي قئىن الضٌو العغبُت  - 

 اللغاعاث ملؼمت إلاً ًلبلها . -۳

اللىة في خل اإلاىاػعاث بحن الضٌو العغبُت وعضم اجساط ؾُاؾت زاعظُت جًغ  عضم اؾخسضام -٤

 بؿُاؾت ظامعت الضٌو العغبُت .

 اعتراف ول صولت عغبُت بؿُاصة الضٌو العغبُت الازغي علي أعيها . -٥

 م  1945ماعؽ  22مُشاق ظامعه الضٌو العغبُه  -۳

ة وجم حعضًل الاجفاق ونضع مُشاق ظامعت اؾخىملذ اللجىت اظخماعاتها في اللاَغ  1945في ماعؽ -

 –ألاعصن  –الؿعىصًت  -صٌو عغبُت هي ) مهغ 7ووكعذ علُه  1945ماعؽ  22الضٌو العغبُت في ًىم 

لبىان (  زم جىالى صزٌى الضٌو العغبُه الازغي التى خهلذ على  –ؾىعٍا  –العغاق  –الُمً 

 الاؾخلالٌ ، 

 ت الضٌو العغبُت ، و جم ازخُاع اللاَغة ملغا إلاجلـ ظامع-

  وازخُاع عبض الغخمً عؼام أٌو أمحن عام للجامعت -

 مغاخل ئوكاء ظامعت الضٌو العغبُت
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ت ؟    ظاء مُشاق ظامعت الضٌو العغبُت ايعف مً بغوجىهٌى ؤلاؾىىضٍع

غظع طلً الي : ا معٓم اإلاىضوبحن العغب ٍو   -بؿبب هثرة الخدفٓاث التي أْهَغ

 العلُا فى البالص . أن الاؾخعماع وان مدضص إلاؿخىي الىخضة اي ماػاٌ له الُض -١

 اإلاىافؿاث بحن ألاؾغ الحاهمت والاعخباعاث ؤلاكلُمُت والُاةفُت وخغم ول صولت علي مهالحها  -۲

 عت اجداص خىىماث ال اجداص قعىب .الجامعه ولظلً واهذ الجام

 

 

 وان اإلاُشاق ًىو علي أن جىىن اللغاعاث باإلظماع  -

 ًىفظَا ئال الضٌو التي وافلذ عليها مما عُل هشحر مً كغاعاث أما اللغاعاث التي جىىن باألغلبُت فال  -

 جىزُم الهالث بحن الضٌو العغبُت ونُاهت اؾخلاللها وؾُاصتها  -

 حعاون الضٌو فى الكئىن الاكخهاصًت والاظخماعُت والصحُت والشلافُت واإلاىانالث -

 أن حعلض اجفاكُاث ازغي ليها حعاون أوزم الضٌو الغاغبت فى حعاون أوزم مما هو علُه اإلاُشاق ع -

 .؟ 
ً
 ػعَعا

ً
 : صلل على : أزفم مُشاق ظامعت الضٌو العغبُت ئزفاكا

 عضم جدلُم الىخضة الؿُاؾُت . -

ت مكترهت في خغب فلؿُحن . -  عجؼث عً  ئكامت كىة عؿىٍغ

 زًىع خيام العغب لًغِ الضٌو ألاظىبُت بؿبب سغغاث اإلاُشاق -

حغب الخفىً الؿُاس ي العغبي خُض وكفذ الجُىف العغبُه مىكف أزىاء خغب فلؿُحن وأْهغث ال -

   1948اإلاخفغط ازىاء الحغب بحن مهغ واؾغاةُل عام  

 

 

ت وكُاصة مىخضة في  علضجه بعٌ الضٌو العغبُت وطلً بؿبب فكل الجامعت في ئوكاء كىة عؿىٍغ

 : ووان ًىو علي 1948خغب فلؿُحن 

ر ان أي اعخضاء مؿلح على أي صوله عغبُه او اهثر ٌعخبر اعخضاء " أن الضٌو اإلاىكعه على اإلاُشاق حعخب 

 عليهم ظمُعا " .

 

 

 ههىم مُشاق الجامعت 

 

  1950مُشاق الًمان الجماعي "اجفاكُاث الضفاع اإلاكترن 
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واهذ مهغ هى الغاةضٍ صاةما فى مض ًضَا مً اظل مؿاعضٍ الضٌو فى وافت اإلاجاالث وكض وضح صوع 

 او ما بعض الشىعة . 1952ًىلُى 23مهغ فى اؾخلالٌ الضٌو العغبُه ؾىاء فى فتٍر ما كبل زىعة 

 1952ًىلُى  23بعض زىعة  1952ًىلُى  23ل زىعة كب

خُض أًضث ول خغواث الخدغع مً الاؾخعماع في 

 البالص العغبُت

 ؾاعضث في اؾخلالٌ ؾىعٍا ولبىان .  

 ؾاعضث في اؾخلالٌ لُبُا واإلادافٓت علي وخضتها 

 أًضث عغوبت فلؿُحن في ألامم اإلاخدضة .         

 

ُاهُا .في الاؾخل ؾاعضث صٌو الخلُج  -  الٌ عً بٍغ

ت مً  - ؾاعضث الجؼاةغ خُض اعلىذ الشىعٍ الجؼاةٍغ

هما امضتها باإلااٌ والؿالح ختى اؾخللذ  1954مهغ 

 . 1962عام 

غ اإلاهحر عام  -3  1953أعُذ الؿىصان خم جلٍغ

 . 1956وازخاع الؿىصاهُحن الاؾخلالٌ عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : صوع مهغ في اؾخلالٌ الضٌو العغبُت
ً
 زامؿا
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سُت وهى خلُلت ؾعذ الههُىهُت بالخعاون مع الضٌو فلؿُحن عغبُت َظٍ هى الحلُلت الخا - ٍع

سُت.  بأن ئؾغاةُل خلُلت جاٍع
ً
 الىبري ئلى مدىَا جماما

ىه الظي ًلُم فُه َى  - سُت ( جلىم يض خم ؤلاوؿان فى َو اإلالىلت الشاهُت ) ئؾغاةُل خلُلت جاٍع

 وآظضاصٍ مىظ آآلف الؿىحن.

سُت ( جضعى ئل) - ب فلؿُحن زم ئؾغاةُل أمام هجغة اليهىص مً أوعبا فخذ أبىا ىئؾغاةُل خلُلت جاٍع

لُا ومً آي ميان ئلى فلؿُحن ئؾغاةُل .  وآؾُا وئفٍغ

 ووكأة الههُىهُت أخىاٌ اليهىص فى اوعوبا 

صعذ اليهىص  19الههُىهُت هى خغهت ؾُاؾُت حهىصًت ْهغث فى وؾِ وقغق أوعوبا فى اوازغ اللغن اٌ

 ونهُىن وؿبت الى ظبل نهُىن فى اللضؽى الاباء والاظضاص للهجغة الى أعى فلؿُحن بضعىي اجها أع 

 اليهىص مكدخحن فى ظمُع اهداء العالم مىظ الاؾغ البابلى )هبىزظ ههغ الشاوى (فى العغاق -١

ض اليهىص العىصة الى فلؿُحن  مغة أزغي  -۲  ًٍغ

ت في أوعبا ئلي  -۳  اعجفاع اإلاؿخىي الفىغي لليهىص ،أصث النهًت الفىٍغ

 هبحرة جىىًٍ زغواث  اؾدشماع  مهاعاتهم الاكخهاصًت ف مىىذ اليهىص مً لنهًت الاكخهاصًت ألاوعبُتأن ا  -٤

ت اللىمُت فى اوعوبا ظعلذ اليهىص حعِل  -٥ للحفاّ في ) ظُخى ( عؼله عً اإلاجخمعاث ألاوعبُت هٍٓغ

ت اليهىصًت وعضم الازخالٍ وعضم الاهضماط   . لهم اإلاؿُدُت امما ػاص مً هغاَُت ؾيان أوعبعلى الهٍى

 

 

 ًلخمؿىن أًت وؾُلت لخهجحر اليهىص الى فلؿُحن  20واللغن اٌ 19خاٌو اإلافىغون مىظ أوازغ اللغن اٌ

م الكعب اإلاسخاع (  ا أعى اإلاُعاص )َو   ) للحماؾه الضًيُت(التى ؾخجمع قخاتهمأي أعى ئؾغاةل  باعخباَع

 جٌؼ ()جُىصوع َغ علض اإلاإجمغ اليهىص ألاٌو  1897في عام  -١

ً كىمي لليهىص  وطلً لبدض اإلاؿألت اليهىصًت وجم بدض فىغ      ة ئكامت َو

 وفُه جمعلض اإلاإجمغ اليهىصي الشاوي  9051في عام  -۲

 جدضًض فلؿُحن لخىىن الىًَ اللىمى لليهىص جدذ قعاع العىصة للفلؿُحن  -١

ل عملُاث الهجغة -۲  قغاء ألاعاض ي مً العغب . ئوكاء اإلاىٓمت الههُىهُت والهىضوق الههُىوي لخمٍى

 

ً كىمى لهم  مداوالث اليهىص اكامه َو
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 م ؟1917وكىف اهجلترا الى ظاهب اليهىص فى الحغب العاإلاُت الاولى وانضاع وعض بلفىع 

ذ بلفىع في هىفمبر  ُاهُا جهٍغ  -بؿبب : 1917أنضعث بٍغ

ُاهُا واهذ مغجبُت مع مهالح اليهىص . -١   ئن مهالح بٍغ

ُاهُا ئلي مؿاعضة اليهىص بعض زغوط عو  -۲  ؾُا مً الحغب بعض كُام الشىعة البلكفُت خاظت بٍغ

ل  -۳ ُاهُا )اهًمذ الىالًاث فى ابٍغ  م(1917اكىاع اليهىص للىالًاث اإلاخدضة صزٌى الحغب بجاهب بٍغ

ُاوي بلفىع وطلً في قيل زُاب مىظه الي عةِـ  ذ علي لؿان وػٍغ الخاعظُت البًر نضع الخهٍغ

ُاهُا   اللىعص عوحكُلضالُاةفت اليهىصًت في بٍغ

   ذ بلفىع   اوظه الىلض لخهٍغ

ىا لليهىص . -١ ً لليهىص في فلؿُحن ومً زم لِؿذ ول فلؿُحن َو ذ علي ئوكاء َو  هو الخهٍغ

م مجغص  -۲ عخبَر ظا معىاٍ اهه ًخجاَل وظىص العغب َو ذ ئلي عغب فلؿُحن نغاخت َو لم ٌكغ الخهٍغ

ظا ًسالف الىاكع خُض عضص اليهىص وان الًمش  م 1981% مً الؿيان 8ل أهثر مً َىاةف غحر حهىصًت َو

 ال جملىه ئلي اليهىص الظًً لِـ لهم خم في فلؿُحن صون ازظ عأي العغب  -۳
ً
ُاهُا أعُذ أكلُما بٍغ

 أصحاب فلؿُحن الحلُلُحن وعاملذ العغب على اعخباع ئجهم مجغص َاةفت

 وعض ممً ال ًملً إلاً الٌؿخدم

 

 

ـ       كًُت فلؿُحن أمام مإجمغ الهلح في باَع

 1919/ 1/ 29أعؾل فُهل بً الحؿحن مظهغة ئلي مإجمغ الهلح في بعض الحغب العاإلاُه الاولى  -١

 ًُلب فيها اؾخلالٌ العغب ومنهم فلؿُحن وعلى غغاع اإلاظهٍغ العغبُه

خي  1919/  2/ 3أعؾل الههاًىت مظهغة ئلي مإجمغ الهلح في   -۲ َلبىا فيها الاعتراف بالحم الخاٍع

ً كىمي لليهىص في فلؿُحن مً زالٌ : لليهىص في فلؿُحن  -وئكامت َو

ُاوي .          -أ  ويع فلؿُحن جدذ الاهخضاب البًر

ذ بلفىع. -ب  جُبُم جهٍغ

 يهىص فلؿُحن .ل جمشُليئكامت مجلـ  -ط

 

ذ بفىع ) هىفمبر  ُاهُا فى اللًُت الفلؿُُيُت وجهٍغ  م (1917صوع بٍغ

 

 م1919 مظهغاث العغب والههُىهُت إلاإجمغ الهلح
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مى ( جغجب على اإلاظهغة التى كضمها الههُىهُحن أن   )مإجمغ ؾان ٍع

ُاوياجفلذ اهجلترا وفغوؿا علي ويع فلؿُحن ج -أ مىدذ الاهخضاب البًر  م(1920)مإجمغ ؾان ٍع

ذ بلفىع  -ب  ُاهُت علي جىفُظ جهٍغ  وأن جلتزم الحىىمت البًر

ى  أكغث عهبت ألامم ألاهخضاب  -ط وبظلً جىىن عهبت ألامم كض جسلذ عً واخض مً مباصئها َو

ضَا مؿاعضة الكعىب في الاؾخلالٌ . م ئباصة عغب فلؿُحن وتهٍى  وؾاعث فى ٍَغ

 

 

ُاهُا في فلؿُحن ووان حهىصًا وكام باالحي :جم ح   -عُحن َغبغث نمىٍل مىضوبا لبًر

 قيل ئصاعة علُا طاث َابع نهُىوي . -١

 ئلي اليهىص .اإلاملىهت للضولت  انضع اللىاهحن التي جىلل ملىُت ألاعاض ي -۲

 ٌػ .ئلي اليهىص بالكغاء أو بالخىا مً العغبانضع اللىاهحن التي حؿهل اهخلل ألاعاض ي  -۳

 واهذ عوؤؽ ألامىاٌ الههُىهُت مؿخعضة لخغُُت َلباث أي باتع ختى ولى واهذ ألاؾعاع مغجفعت  -٤

 

 

عغفها ا الضولت لُُلع عليها الكعب َو  الىخاب ألابٌُ : اللىاهحن التى جهضَع

ُاهُا التى ؾخيخهجها فى فلؿُحن .  َضفه : جدضًض ؾُاؾت بٍغ

 ههىنه :  

ت ؾخىىن حه ولها  هىع أن فلؿُحنخىىمت ظاللت اإلالً ال جخ -1  )زضعت(ىصًت مشلما أن اهجلترا اهجلحًز

ً كىمي لليهىص في فلؿُحن . -2 ى ٌعني ئكامت َو ذ بلفىع غحر كابل للخغُحر َو  )ًإؾـ ف فلؿُحنجهٍغ

اصة عضص الُاةفت اليهىصًت. -3  فخذ فلؿُحن أمام الهجغة اليهىصًت لٍؼ

 مىاؾبت للكعب اليهىصي .العمل علي النهىى بفلؿُحن ختى جىىن  -4

  -هفظث ؾلُاث الاهخضاب ما ظاء في الىخاب ألابٌُ خُض : -هُفُت جىفُظٍ :

 جم فخذ فلؿُحن أمام الهجغة اليهىصًت . -

 هلل ألاعاض ي ئلي اليهىص ختى ولى وان باؾخهضاع كىاهحن هؼع اإلالىُت . -

 ئلحاق الكباب اليهىصي باألعماٌ الؼعاعُت -

 ي عغب فلؿُحن ختى ًبُعىن أعيهم .علفغى يغاةب هشحرة  -

 مىكف العغب مً الىخاب : عفٌ العغب الىخاب ألابٌُ الظي الغي خلىق الكعب الفلؿُُني .

ُاوي في فلؿُحن  ؾُاؾت الاهخضاب البًر

 

   1922الىخاب ألابٌُ الاٌو  
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  م ) الهضام ألاٌو بحن العغب واليهىص (1929خاصزت البراق

ى  خاصزت البراق ) خاةِ اإلابيى عىض اليهىص ( 1929خضور الهضام بحن العغب واليهىص عام  ملخهم  َو

وكض خضر َظا الهضام بؿبب حعضي اليهىص علي خم العغب في البراق ولم جخىكف  باإلاسجض ألاكص ي

ت بكضة يض العغب .  الهضاماث ئال بعض جضزل اللىاث الاهجلحًز

                                   1930الىخاب ألابٌُ الشاوى                                         : ههىنه                               

ذ بلفىع . -1  الخأهُض علي جىفُظ وجُبُم جهٍغ

الن طلً ال ًإصي ئلي فلؿُحن اليهىصًت لعغب فلؿُحن  عفٌ ئكامت خىىمت صؾخىعٍت صًملغاَُت  -2

عي مً العغب واليهىص . ُاهُا جىىًٍ مجلـ حكَغ  واكترخذ بٍغ

 لؿُحن .يغوعة فغى كُىص علي الهجغة اليهىصًت ئلي ف -3

اهخلض الىخاب حؿلل عضص هحر مً اليهىص ئلي فلؿُحن بُغق غحر مكغوعت ، ولىً صون ويع زُه  -4

 إلاىاظه الامغ .

 هلض الىخاب ألابٌُ 

ا  أفخلض الىخاب الحؿم فى اللًاًا التى أزاَع

ُاهُت  وان مً اإلاخعظع جىفُظ ماظاء فُه الا   بلغاعاث مً الحىىمت البًر

 ب ألاًٌ الشاوى :مىكف اليهىص مً الىخا

ذ بلفىع ولظلً كام اليهىص  ُاهُا في جهٍغ اعخبر اليهىص ما ظاء في الىخاب ألابٌُ جسلُا عً ما أعلىخه بٍغ

ُاهُت ختى سحبذ فُه ول الىلاٍ التي اعترى عليها اليهىص .  بالًغِ علي الحىىمت البًر

  م1935اللجىت العغبُت العلُا 

 مً ػعماء العغب فلؿُحن أؾباب حكىُلها : الضفاع عً خلىق 

 ايُهاص َخلغ لليهىص في أإلااهُا  الجمىع اليهىصًت الى فلؿُحن بؿببزانت بعض جضفم 

ً اليهىص لالؾخلغاع فى فلؿُحن  ُاهُت اإلاؿاعضاث ئلى اإلاهاظٍغ  ئمضاص الحىىمت البًر

ت زابخت .  أهض البرإلاان الاهجلحزي أن جملًُ فلؿُحن لليهىص َى ؾُاؾت اهجلحًز

  حكىُل خىىمت هُابُت في فلؿُحن . - لبها : مُا

 ئًلاف الهجغة اليهىصًت ئلي فلؿُحن ؾىاء الكغعُت او غحر الكغعُت  . -

 ئنضاع بُاكت شخهُت إلاىاَني فلؿُحن ختى ال ًضعيها مً لِـ له خم فيها .-

ممازل فى )كاهىن مىع اهخلاٌ ألاعاض ي العغبُت في فلؿُحن ئلي اليهىص وئنضاع كاهىن ألافضهت الخمؿت  .-

 فضاصًً( 5مهغ مدضف ًبُع الافضهت َاإلاا الًملً اٌ
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   1936الشىعة العغبُت الىبري في فلؿُحن 

 -أؾبابها :

 اؾخمغاع الهجغة اليهىصًت لفلؿُحن . -عفٌ مُالب اللجىت العغبُت العلُا .               -

ُاوي في فلؿُحن .ؾُاؾت ؾلُ -اهخلاٌ ألاعاض ي العغبُت ئلي اليهىص .               -  اث الاهخضاب البًر

  -الىخاةج :

 اؾخسضمذ ئهجلترا الكضة في اللًاء علي الشىعة مشل  -1

ضم بُىث اإلاجاَضًً وجُبُم -  اللهف بالُاةغاث َو

 العلاب الجماعي علي اللغي .- 

الشىعة  َلبذ اهجلترا مً ملىن ألاعصن والؿعىصًت والعغاق أن ًخضزلىا إلكىاع الشىاع بالخىكف عً -2

 والخفاوى مع لجىت بُل .

التي أنضعث أٌو مكغوع جلؿُم فلؿُحن ئلي صولخان صولت  1937أعؾلذ اهجلترا لجىت بُل عام  -3

ُاوى .  عغبُت وصولت حهىصًت  واللضؽ جدذ الاهخضاب البًر

 

 1937لجىت بُل 

 اهداػث اللجىت ئلي اليهىص خُض أنضعث أٌو مكغوع لخلؿُم فلؿُحن . -1

اليهىص علي مكغوع الخلؿُم ألهه ٌعُيهم فغنت العمل علي اعى جابعت لهم وجىىن هىاة وافم  -2

  لضولت ئؾغاةُل .

 عفٌ العغب مكغوع الخلؿُم علي أؾاؽ أن اكخُاع أي ظؼء مً فلؿُحن ٌعخبر ْلما للعغب  -3

 . زانت أن ما زهو لليهىص وان أظىص أعاض ي فلؿُحن وبهظا جملً الظئحن اعى لِؿذ مً خلهم

 لىىه فكل . 1939عاص العغب للشىعة فىٓمذ اهجلترا مإجمغ اإلااةضة اإلاؿخضًغة عام  -4

 لىىه فكل 1939مإجمغ اإلااةضة اإلاؿخضًغة عام 

ُاهُا على مكاعف خغب عاإلاُت زاهُت فلجأث الحىىمت الى  عىصة عغب فلؿُحن للشىعة اإلاؿلحت وبٍغ

 مداولت ظمع الُغفحن للخىانل الى خل ملبىٌ .
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 1939ث اهجلترا الىخاب ألابٌُ أنضع 

   1939الىخاب ألابٌُ الشالض   بؿبب فكل مإجمغ الضاةغة اإلاؿخضًغة        

 ههىنه :  

ذ بلفىع .                    -1  حؿهُل الهجغة اليهىصًت ئلي فلؿُحن . -2الخمؿً بخهٍغ

ً اليهىص .             -3  كغوعت .كمع الهجغة غحر اإلا -4جدضًض عضص اإلاهاظٍغ

 ويع كُىص علي اهخلاٌ ألاعاض ي مً العغب ئلي اليهىص . -5

 ئكامت خىم طاحي ٌكاعن فُه العغب واليهىص جمهُضا للُام صولت فلؿُحن . -6

اةف الغةِؿُت للعغب واليهىص خؿب وؿبت الؿيان . -7  ئعُاء الْى

الشاهُت واؾخسضام لم ًخم جىفُظ ههىم الىخاب ألابٌُ بؿبب خضور الحغب العاإلاُت  الىخاةج :

ت لللًاء علي زىعة الفلؿُُيُحن وازظ اإلاىكف الضازلي والخاعجي ًخغحر لهالح  اهجلترا لللىة العؿىٍغ

 الههُىهُت .

ىُه  صوع الىالًاث اإلاخدضٍ الامٍغ

 : ىُت ئلي ظاهب الههُىهُت أزىاء الحغب العاإلاُت الشاهُت ؟ -بم جفؿغ  اهدُاػ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ت .مؿاه -1  ضة الههُىهُت الىالًاث اإلاخدضٍ فى جدُُم أإلااهُا الىاٍػ

صعم مهالح الىالًاث اإلاخدضة في الكغق ألاوؾِ الظي أنبذ مهما للىالًاث اإلاخدضة بعض اهدكاف  -2

 الكغق ألاوؾِ ٌؿُُغ علي العالم .البتروٌ في مىُلت الخلُج العغبي وأنبذ مً ٌؿُُغ علي 

  (1  علض مإجمغ بلخُمىع ) 

ىُت مع اإلاهالح الههُىهُت -أؾبابه :  الخلاء اإلاهالح ألامٍغ

ىههُىهُت مغ مىضوبحن عً اإلاىٓماث الُخًغ َظا اإلاإج -أعًاءٍ : في فلؿُحن  ُت وألاوعبُت وألامٍغ

 1953 – 1945هما خًغ اإلاإجمغ َاعي جغومان الظي ؾىف ًهبذ عةِؿا للىالًاث اإلاخدضة مً 

                          بمؿاعضة اليهىص .

 -جمغ :كغاعاث اإلاإ 

 .1939ئلغاء الىخاب ألابٌُ الشالض  -2ئوكاء صولت حهىصًت في فلؿُحن .           -1

 فخذ فلؿُحن أمام الهجغة اليهىصًت . -3

ت وجىُٓمُت في فلؿُحن جمهُضا  -4  الؾخالم اليهىص الحىم في فلؿُحن مىذ الىوالت اليهىصًت خلىكا ئصاٍع

ً كىة حهىصًت جداعب جدذ علمها الخ -5  ام بجاهب الحلفاء أزىاء الحغب العاإلاُت جأهُضا بان جىٍى
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الكعب اليهىصي له كىمُخه وله الحم في الاهًمام ئلي مىٓمت ألامم اإلاخدضة التي ؾِخم جىىٍنها بعض 

 الحغب .

  (2 مؿاعضة اليهىص علي الهجغة الي فلؿُحن )  

الف مً اليهىص ألاإلاان ئلي فى اعلاب الحغب العاإلاُت الشاهُت أعؾلذ الىوالت اليهىصًت عكغاث آلا

ُاوي الن فلؿُحن واهذ ال ًمىً أن حؿخىعب َإالء  فلؿُحن بكيل أػعج ؾلُاث الاهخضاب البًر

 ً  اإلاهاظٍغ

 ً ُاهُت علي ئصزاٌ اإلاهاظٍغ وبالخالى لجأث اإلاىٓماث اليهىصًت ئلي  لظلً اعتريذ الؿلُاث البًر

لىالًاث اإلاخدضة بالًغِ علي اهجلترا بكضة الىالًاث اإلاخدضة للًغِ علي اهجلترا وفعال كامذ ا

ً اليهىص بضزىٌ فلؿُحن  لبذ منها الؿماح للمهاظٍغ  َو

ووان ًهعب علي اهجلترا عضم جىفُظ َلب الىالًاث اإلاخدضة الهه لىال مؿاعضة الىالًاث اإلاخدضة لها إلاا 

 واهذ اؾخُاعذ ان تهؼم اإلااهُا .

 ىُت ؟ بم جفؿغ : اؾخغىاء اليهىص عً مؿاهضٍ اهجل  ترا وظظبهم للمؿاعضٍ الامٍغ

 انبدذ الىالًاث اإلاخدضٍ هى الاولى فى العالم -1

ىُه  صاًمان اليهى  -2  بان جدلُم الالقغعُه ًخُلب كىٍ هبحٍر وظضَا فى الىالًاث اإلاخدضٍ الامٍغ

 الخلاء مهالح اليهىص مع الىالًاث اإلاخدضٍ فى الؿٍُُغ على اإلاىُله   -3

 ُت أن صوع اهجلترا فى الخمهُض للُام صولت حهىصًت كض اهخهي وان الضوع اللُاصي عأث اإلاىٓماث الههُىه

 1945للىالًاث اإلاخدضة زانت أن هجاح جغومان وخؼبه )الحؼب الضًملغاَي ( فى اهخساباث الغةاؾت 

 بؿبب أمىاٌ اليهىص

  (3  ىُت ت ألامٍغ   1946( اللجىت ؤلاهجلحًز

نها : ت فى أن اإلاىٓماث  -ْغوف جىٍى ابُت للًغِ علي الحىىمت الاهجلحًز اليهىصًت كامذ بعملُاث ئَع

 اقغان الىالًاث اإلاخدضٍ الحلُف الجضًض لليهىص فى الامغ وعلى طلً كامذ باالحى

 ت ؟ ابُت للًغِ علي الحىىمت الاهجلحًز  صلل : أن اإلاىٓماث اليهىصًت كامذ بعملُاث ئَع

ً الاه -1 ً وػٍغ الخمٍى  جلحزي .اغخُاٌ اللىعص مٍى

ت  1946وؿف فىضق اإلالً صاوص في اللضؽ بما فُه مً هؼالء في ًىلُى  -2 لظلً جىىهذ اللجىت الاهجلحًز

ىُت  ألامٍغ
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ىُت في نالح اليهىص خُض واهذ جىو علي :  -الىخاةج : ت ألامٍغ  -ظاءث كغاعاث اللجىت الاهجلحًز

 فخذ فلؿُحن أمام الهجغة اليهىصًت . -2فلؿُحن ؾخىىن حهىصًت                                     -1

ت اهخلاٌ ألاعاض ي مً العغب ئلي اليهىص . -3  خٍغ

 مإجمغ لىضن :

خاولذ اهجلترا خل اإلاكيلت بحن العغب واليهىص لىً اليهىص عفًىا خًىع اإلاإجمغ ئال ئطا وافلذ  -1

ُاهُا علي كُام صولت حهىصًت في فلؿُحن .  بٍغ

مسُِ اليهىص إلباصة العغب وعلى طلً أعلىذ اهجلترا أجها ؾىف العغب خًغوا اإلاإجمغ وهكفىا  -2

 جىفٌ ًضَا مً فلؿُحن وؾخعغى اإلاكيلت علي ألامم اإلاخدضة  .

 

  (4  كغاع ألامم اإلاخدضة لخلؿُم فلؿُحن )1947  

عىضما فكلذ اهجلترا فى خل الاػمه بحن العغب واليهىص كغعث ان حعغى اإلاكيلت على الامم اإلاخدضٍ التى 

  -كغعث جلؿُم فلؿحن الى زالر مىاَم َم : 

 اللضؽ جدذ اصاٍع صولُت   -3صوله حهىصًه                              -2صوله عغبُه                     -1

 

    1947ؿُم هخاةج كغاع الخل

  1948ماًى  15اعلىذ اجها ؾىف جيسحب مً فلؿُحن فى مىعض غاًخه  - باليؿبه لالهجلترا :

 -باليؿبه لليهىص : 

 واهذ الٓغوف فى نالح اليهىص خُض العم اإلاالى والضولى مً الىالًاث اإلاخدضٍ والاجداص الؿىفُتى .  -1

ه اليهىصًه الى فلؿُحن وكُا -2 مهم باإلاظابذ مشل مظبده صًغ ًاؾحن ختى جشحر جضفم العىانغ العؿىٍغ

 الخىف لضي العغب

  -باليؿبه  للعغب : 

واهذ الضٌو العغبُه التى ًجب ان حؿاعض فلؿُحن مكغىله فى جلً الفتٍر بالخسلو مً اللىي  -1

ه على اعاييها   الاؾخعماٍع

جُىف العغبُت التي زغط أعضاص هبحرة مً الكعب الفلؿُُني مً بالصَم علي أمل العىصة مع ال -2

ا مً اليهىص . َغ  واهذ حؿخعض صزٌى فلؿُحن لخدٍغ
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 : خغب فلؿُحن 
ً
 1948أوال

  -الاؾباب :

 ئعالن اليهىص كُام صولت ئؾغاةُل وكض اعترفذ بها الىالًاث اإلاخدضة زم الاجداص الؿىفُتي .  -1

ا مً اليهىص واعاصث أنضعث ظامعت الضٌو العغبُت كغاع بضزٌى الجُىف  -2 َغ العغبُت فلؿُحن لخدٍغ

 الامً والؿىُىت للكعب الفلؿُُني .

 الىخاةج 

 ؾىعٍا ( ألجها  –العغاق  –الاعصن  –اجهؼمذ الجُىف العغبُت ) مهغ   -1

 وكفذ الاعصن وؾىعٍا ولبىان مىكف اإلاخفغط  -غحر مخدضة الفىغ والخُت   -واهذ غحر مضعبت    - 

علي ول فلؿُحن ما عضا الًفت الغغبُت وكُاع غؼة واللضؽ اللضًمت.) أعاض ى اؾخىلي اليهىص   -2

 أهثر مً التى زههتها ألامم اإلاخدضة فى كغاع الخلؿُم (

 1949لبىان ( ئلي علض َضهت عوصؽ  –ؾىعٍا  –ألاعصن  –ايُغث الضٌو العغبُت اإلاىاظهت ) مهغ  -3 

. 

 اعترافهم بدضوص اؾغاةُل الجضًضة  . 1950ام أعلىذ الىالًاث اإلاخدضة وفغوؿا واهجلترا ع -4  

 عفٌ العغب الاعتراف بضولت ئؾغاةُل ومً زم ْل اللًُت ؾازىت جخفجغ مً وكذ ألزغ . -5  

نهم وجغهىٍ لليهىص . -6    فغاع ملُىن فلؿُُني مً َو

 

 : العضوان الشالسي علي مهغ 
ً
 1956زاهُا

  -الاؾباب : 

اص -ئؾغاةُل :  -1  ا العلبت  1952ة كىة مهغ بعض كُام زىعة ًىلُى خُض زافذ مً ٍػ واعخباَع

ى الىنٌى الى اعى اإلاُعاص ، الن باقي الضٌو ال  الغةِؿُت أمام أَماعها فى جدلُم خلمها اإلايكىص َو

زىف منها ئما بعضَا عً ئؾغاةُل أو لىكىعها جدذ هفىط صٌو نضًلت إلؾغاةُل أو لعضم كضعتها 

ا علي مهاظمت ئؾغاةُل   عؿىٍغ

وبظلً جالكذ مهالح اهجلترا مع 1956ًىلُى  26غًبذ مً جأمُم كىاة الؿىَـ في  -اهجلترا :  -2

ت .  مهالح ئؾغاةُل ألاؾخعماٍع

 بن جريون 
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 غًب فغوؿا مً مؿاعضة مهغ لشىعة الجؼاةغ . -فغوؿا :  -3

  1956زُت العضوان الشالسي عام 

 . 1956أهخىبغ  29هجمذ ئؾغاةُل علي خضوص مهغ في  -1

لترا وفغوؿا ئهظاع ئلي مهغ وئؾغاةُل بىكف ئَالق الىاع وان جلف كىاث هال مً الُغفحن وظهذ اهج -2

 علي بعض أمُاٌ مً كىاة الؿىَـ .

م الجِل اإلاهغي في  -3 عفًذ مهغ ؤلاهظاع لظلً هجمذ اهجلترا وفغوؿا علي مىُلت اللىاة لخٍُى

 ؾِىاء 

ت بسحب الجِل اإلاهغي مً ؾِىاء لخ -4 ذ الفغنت فاعجضث زم كامذ كامذ اللُاصة اإلاهٍغ فٍى

ت َىان فى مضن اللىاة يض العضو ختى فكل العضوان  لذ اإلالاومت اإلاهٍغ ئؾغاةُل باخخالٌ ؾِىاء ْو

 الشالسى على مهغ .

  ؟ 1956بم جفؿغ : فكل العضوان الشالسي علي مهغ 

ت فى بىعؾعُض .  -1  بؿالت الكعب والجِل اإلاهغي في كخاٌ اللىاث الاؾخعماٍع

ا كغاع وكف الحغب واوسحاب اللىاث اإلاخداعبت مً جىض -2 ًض ألامم اإلاخدضة بالعضوان الشالسي وانضاَع

 ؾِىاء 

ىُت علي اهجلترا وفغوؿا .    -3  يغِ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 تهضًض الاجداص الؿىفُتي الضٌو اإلاعخضًت بالخضزل . -4

 بؿبب البُالت . زىعة العماٌ اإلاخعُلحن في اهجلترا وفغوؿا يض خىىماتهم -5

 ؟ ومياؾب ئؾغاةُل 1956ما الىخاةج اإلاترجبت : العضوان الشالسي علي مهغ 

 جمىىذ ئؾغاةُل مً اإلاالخت في زلُج العلبت . -2فكل العضوان الشالسي في جدُم أَضافت.        -1

ظىص ايُغث الضٌو اإلاعخضًت ئلي سحب كىاتها بعض أن وافلذ مهغ علي كغاع ألامم اإلاخدضة بى  -3

كىاث   َىاعب صولُت علي الحضوص بحن مهغ وئؾغاةُل وفي مىُلت قغم الكُش اإلاُلت علي زلُج 

 العلبت.
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 : العضوان ؤلاؾغاةُلي علي البالص العغبُت  في 
ً
 1967ًىهُى  5زالشا

 

 لشالض مغة جلخلي أغغاى الههُىهُت مع أَضاف الاؾخعماع   -الاؾباب : 

لها زُِ للخىؾع خُض وان َضفها مً الىُل ئلي الفغاث مع بغهامج ػمنى أَضاف الههُىهُت :  -1

 اهتهاػ اؾغاةُل الفغنت وعملذ على اؾخضعاط الضٌو العغبُت ئلى خغب غحر مؿخعضة لها –مدؿىب 

  -أَضاف الاؾخعماع : زانت الىالًاث اإلاخدضة لها أَضاف في اإلاىُلت العغبُت جخمشل في : -2

 لكُىعُت في اإلاىُلت العغبُت ختى جخم لها الؿُُغة العاإلاُت .اللًاء علي الحغهت ا  -

م الاجداص الؿىفُتي مً الجىىب .    -  يمان اخخياع زغواث اإلاىُلت العغبُت وزانت البتروٌ .  -جٍُى

ت -3  أَضاف مهٍغ

 ئعالن مهغ وكىفها ئلي ظاهب ؾىعٍا جُبُلا الجفاكُت الضفاع اإلاكترن . -

في وظه اإلاالخت ؤلاؾغاةُلُت ئخياما للحهاع الاكخهاصي الظي ًفغيت ئغالق مهغ زلُج العلبت  -

 العغب.

 -هخاةج العضوان :

ت :  وظهذ ئؾغاةُل اكىي يغباتها ئلي مهغ خُض كامذ َاةغاتها بًغب  -1 على الجبهت اإلاهٍغ

ت بغاعث مفاظئت فى نباح الُىم الخامـ مً ًىهُى  م وأهؼلذ يغبت ؾاخلت 1967اإلاُاعاث اإلاهٍغ

ت علي ؾِىاء وكُاع غؼة ، ووانلذ ػخفها بالؿ ت والبًر الح الجىي اإلاهغي هما أغاعث كىاتها الجٍى

 ختى ونلذ ئلى الًفت الكغكُت للىاة الؿىَـ بعض أن زؿغها الجاهب ألاهبر مً كىاجىا فى ؾِىاء .

ت وعلى على الجبهت الؿىعٍت : اؾدُالء ئؾغاةُل علي ًَبت الجىالن اإلاىُعت ومضًىت اللضؽ العغبُ -2

 الًفت الغغبُت لنهغ ألاعصن .

   ئن لم جضعم صٌو اإلاىاظهت 
ً
صلل : أصعهذ البالص العغبُت أن الخُغ ؤلاؾغاةُلى أنبذ حهضصَا ظمُعا

 ؟

ىم في أغؿُـ  ، وجم الاجفاق علي الىكىف يض ئؾغاةُل  1967علض مإجمغ اللمت العغبُت في الخَغ

 ألاعصن ( . –ؾىعٍا  –هغ وجلضًم اإلاؿاعضة اإلاالُت لضٌو اإلاىاظهت ) م

  -ووان ًىو علي : 1967في هىفمبر  242إلًجاص خل للمكيلت انضع مجلـ ألامً كغاع الكهحر عكم 

 . 1967اوسحاب ئؾغاةُل مً ألاعاض ي التي اخخلتها عام  - 

ت اإلاالخت في اإلامغاث الضولُت . - اخترام ؾُاصة ول صولت علي أعيها .          -  اخترام خٍغ
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 ئوكاء مىاَم مجزوعت الؿالح علي ظاهبي الحضوص . -مكيلت الالظئحن .                             خل  - 

 حعُحن ممشل زام إلظغاء اجهاالث مع الضٌو اإلاعىُت للىنٌى ئلي خل للخالف . -

وافلذ مهغ علي اللغاع في خحن عملذ ئؾغاةُل علي ئفكاٌ ظمُع الجهىص الضولُت لخدلُم الاوسحاب 

م ئكامت اإلاؿخىَىاث اليهىصًت في ألاعاض ي العغبُت اإلاسخلفت مً ألا  م عً ٍَغ عاض ي التي اخخلتها عً ٍَغ

ض الًفت الغغبُت لنهغ ألاعصن .  ومداولت تهٍى

 . 1973بضأث مهغ خغب الاؾخجزاف ختى كامذ خغب أهخىبغ 

  مت  في اججاَحن مخياملحن َما  1967جدغهذ مهغ بعض ٍَؼ

جىشُف الجهىص الضبلىماؾُت علي اإلاؿخىي الضولي إلكىاع العالم بدم   -:  على اإلاؿخىي الخاعجى -1

غ أعيهم التي اخخلتها ئؾغاةُل هظلً خم الكعب الفلؿُُني قي ئكامت صولخه اإلاؿخللت  العغب في جدٍغ

غ مهحٍر   وخل مكيلخه وجلٍغ

م ظهىص الغةِـ ا -2 م عً ٍَغ   -لؿاصاث ( :على اإلاؿخىي الضازلى ) ئعضاص الضولت للحغب عً ٍَغ

ت . -  صعم اللىاث اإلاؿلحت بيل ما جدخاظه مً أؾلحت وأمىاٌ وكىي بكٍغ

 . 1971جىخُض الجبهت الضازلُت وئنضاع الضؾخىع الضاةم عام  -

العمل على خل الخالفاث العغبُت وجىلُت الاظىاء مً عضم الشلت وجهفُت الخالفاث واؾخسضام ول  -

 ويع زُت مكترهت مع ؾىعٍا . -اإلاهحر .       ئمياهاث العغب ومىاعصَم مىأظل معغهت

  خغب الاؾخجزاف 

 مت خغب ًىهُت متها وجهمُمها إلؾخعاصة أعيها الؿلُبت 1967صلل : لم جإص ٍَؼ م ئلى فلض مهغ عٍؼ

 ؟

 ئعاصة بىاء اللىاث اإلاؿلحت وئعاصة الشلت للجىىص فى أهفؿهم وفى كضعاتهم -1

ب اللىاث وجىُٓم الىخض -2  اث           ئعاصة جضٍع

 بضأ مغخلت الهمىص وخغب الاؾخجزاف -3

َى الخعبحر الظي أَلله الغاةِـ اإلاهغي الغاخل ظماٌ عبض الىانغ على  -اإلالهىص بدغب الاؾخجزاف :

ت والعضو الاؾغاةُلى قغق كىاة الؿىَـ . ت التى صاعث بحن اللىاث اإلاهٍغ  العملُاث العؿىٍغ

لها اإلاعغهت ئلى مىاكع العضو والتى ألحلذ افضح الخؿاةغ هللذ مهغ زال -هخاةج خغب الاؾخجزاف :

اى -للخدهِىاث الاؾغاةلُت وباألؾلحت وألافغاص  م عبض اإلاىعم ٍع  اؾدكهض فيها الفٍغ

 ؾىىاث 3اؾخمغث   -مضٍ خغب الاؾخجزاف :

 

 : خغب أهخىبغ 
ً
 م1973عابعا
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 أؾباب الحغب :

وسحاب مً الاعاض ى العغبُه التى اخخلتها فكل ول الجهىص الؿُاؾُه العغام اؾغاةُل على الا -1

  1967بعضوان 

غ الاعى اإلاغخهبه بعلٌى وافياع وزبراث ابىائها .  -2  كغعث مهغ الضزٌى فى خغب ملضؾه لخدٍغ

الخيؿُم اإلادىم مع اللىاث الؿىعٍت ، جدذ اقغاف اللُاصٍ الاجداصًت التى حكيلذ وجىلى اللُاصٍ  -3

م اخمض ا  ؾماعُل ( العامه لها  ) الفٍغ

 -م :1973زُت الخضاع فى خغب أهخىبغ 

وبلغذ زُت الخضاع التي َبلتها مهغ وؾىعٍا لهغف اهٓاع اؾغاةُل عً الخدًحراث الهجىمُت علي 

ىن ٌعخبرون ان خغب اهخىبغ   1973الجبهخحن مً الىجاح خض اهه ظعل العضًض مً الخبراء العؿىٍغ

 ػلؼاٌ اناب اؾغاةُل  .

 بغأَم كىاص خغب أهخى 

م ؾعض الضًً الكاطلى :  الفٍغ

جىلى عةاؾت أعوان خغب اللىاث اإلاؿلحت بؿبب خغفُخه العالُت كام بىيع زُخه التى اؾماَا اإلاأطن 

 العالُت لعبىع كىاة الؿىَـ وجدُُم زِ باعلُف .

 اإلاكحر مدمض عبض الغنى الجمس ى

ختى جىيع امام الؿاصاث والاؾض كام باعضاص صعاؾت عً اوؿب الخىكُخاث لللُام بالعملُت الهجىمُت 

ت  الزخُاع الخىكُذ اإلاىاؾب للُغفحن وكض كامذ على صعاؾت اإلاىكف العؿىغي للعضو ولللىاث اإلاهٍغ

 والؿىعٍت وؾمُذ جلً الضعاؾت بىكىٌى الجمس ى .

 اإلاكحر أخمض ئؾماعُل

خهل على  م1971م ومضًغ اإلاسابغاث العامت 1973وػٍغ الحغبُت وكاةض اللىاث اإلاؿلحت فى خغب 

ت.  وؾام هجمت ؾِىاء أعلى ألاوؾمت العؿىٍغ

 

 

 

 

 

  -واهذ خغب أهخىبغ هلُت جدٌى في مؿاع الهغاع العغبي ؤلاؾغاةُلي خُض : -1

 حعغيذ ئؾغاةُل إلافاظأة ئؾتراجُجُت وجىخُىُت أفلضث ئؾغاةُل زلتها في ظِكها وظهاػ مسابغاتها . -
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اةُلي جىاػهه وأظبرجه علي الاوسحاب مً اإلاىاكع حعغيذ إلافاظأة جىخُىُت أفلضث الجِل ؤلاؾغ  -

 ألامامُت في ؾِىاء والجىالن .

ووان الظي أصَل العالم َى هجاح مهغ وؾىعٍا في جدلُم اإلافاظأة ؤلاؾتراجُجُت والخىخُىُت وزضاع  -

ىُت وؤلاؾغاةُلُت عغم الخُىع الهاةل فى وؾاةل الاؾخُالع الحضًشت لضحهم .  أظهؼة اإلاسابغاث ألامٍغ

ٌ أؾـ العلُضة اللخالُت للجِل ؤلاؾغاةُلي خُض : -2   -جلٍى

فلضث ئؾغاةُل أَم ممحزاتها وهي زفت الحغهت واللضعة علي اإلاىاوعة وجدلُم الؿُاصة الجىٍت فى  -

 اإلاُضان .

ت اإلاىظىصة علي ؾِىاء والجىالن خماًت  -3 لم حؿخُُع الخُىٍ الضفاعُت والخدهِىاث اللٍى

 هغي الؿىعي .اؾغاةُل مً الهجىم اإلا

وزبذ أن اإلاىاوع الضفاعُت ؾىاء واهذ َبُعُت أو نىاعُت ال ًمىً أن جلف أمام الجُىف الحضًشت  -

مت وؤلاعاصة .  التي لضحها العٍؼ

حن اللىة في الكغق ألاوؾِ  -4  خغب أهخىبغ كلبذ مىاٍػ

وكضعجه على  علي الخفىق الىىعي للجىضي ؤلاؾغاةُلي 1967خُض واهذ ئؾغاةُل جفخسغ بعض خغب  -

 اؾخسضام الخىىىلىظُا مما ًللل مً محزة الخفىق العضصي العغبي .

 -ْهىع هفاءة اإلالاجل العغبي واعجفاع مؿخىاٍ : -5

 اؾخُاع اإلالاجل العغبي اؾخسضام ألاؾلحت الحضًشت . -

 ازبذ اإلاسُِ واللاةض واإلالاجل العغبي هفاءة في مُضان اللخاٌ . -

 -غي فعالُت هبحرة في الحض مً الخفىق الجىي ؤلاؾغاةُلي :ازبذ الضفاع الجىي اإلاه -6

بفًل أظهؼة كىاث الضفاع الجىي عجؼث الُاةغاث ؤلاؾغاةُلُت عً جضمحر الىباعي التي أكامتها مهغ  -

. 

ت الغغبُت علي ئعاصة الىٓغ في أهٓمتها الضفاعُت  - للض أظبرث كىاث الضفاع الجىي الضواةغ العؿىٍغ

ش اإلاًاصة للُاةغاث خُض أزبدذ خغب أهخىبغ  فُما ًسخو بالخىاػن  بحن الُاةغاث اإلالاجلت والهىاٍع

ش اإلاًاصة للُاةغاث .  مضي أَمُت الضوع الظي جلعبه الهىاٍع

ت خُض : -7  -جدلُم مبضأ الحكض أصي ئلي هجاح الًغبت الجٍى

اهؼ ؤلاعاكت أفلضث الًغبت الجىٍت العضو جىاػهه مىظ اللحٓاث ألاولي مً اللخاٌ هما جم قل مغ  -

ت وكض خلم الخعاون الفعاٌ مع وؾاةل الضفاع الجىي جامحن  ت للعضو مما أجاح العمل بدٍغ الجٍى

 ألاَضاف الحُىٍت للضولت .

ًلؼم الضٌو الىامُت التى ال جمخلً كاعضة نىاعُت خغبُت أن ًىىن لضحها مسؼون واف مً الؿالح  -

 دىم فى كغاع مىانلت اللخاٌ . إلاىانلت اإلاعغهت ختى ال حؿخُُع الضٌو الىبري الخ
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  -مً الىخاةج ؤلاؾتراجُجُت للحغب ئجهاء خالت الالؾلم والالخغب خُض : -8

ىُت والاجداص الؿىفُتي علي  - ما الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ أظبرث الحغب اهبر صولخان في العالم َو

 الخضزل لحل الجزاع العغبي ؤلاؾغاةُلي وجدلُم الؿالم .

  -َمُت الخًامً العغبي في مىاظهت الخُغ ؤلاؾغاةُلي خُض :أْهغث الحغب أ -9

ت ومؿاعضاث مالُت إلاهغ وؾىعٍا . -  كضمذ صٌو عغبُت مؿاعضاث عؿىٍغ

 -على اإلاؿخىي ألاكخهاصي اؾخسضام البتروٌ هؿالح في خغب أهخىبغ خُض : -10

لبتروٌ عً الضٌو خُض اجسظث الضٌو العغبُت كغاع بخسفٌُ ؤلاهخاط زم أزظث كغاع بدٓغ جهضًغ ا -

  -التي حؿاعض ئؾغاةُل وبسانت الىالًاث اإلاخدضة ووان طلً له عضة هخاةج جخمشل في :

ازغ البتروٌ علي غغب أوعبا والُابان مما ظعلها جًغِ بكضة علي الىالًاث اإلاخدضة إلعاصة خم  -

 العغب 

لىُي بكغر هبحر بؿبب غًب صٌو الحلف  مً الىالًاث على اإلاؿخىي الؿُاس ى أنِب خلف ألَا

لىُي أن ًلضمىا حؿهُالث ئلي الُاةغاث  اإلاخدضة خُض َلبذ الىالًاث اإلاخدضة مً أعًاء خلف ألَا

ىُت التي ؾىف جىلل اإلاؿاعضاث ئلي ئؾغاةُل ، لىً صٌو الحلف عفًىا طلً فدغنا على عضم  ألامٍغ

كًُت العغب مً  ئزاعة العغب يضَا وزكُت عفٌ ئمضاصَا بالبتروٌ ن ظهت وإلًمان معٓمها بعضالت

 ظهت أزغي .

اصة عؼلت ئؾغاةُل صولُا خُض : لى أصث ئلي ٍػ   -على اإلاؿخىي ألافٍغ

لُت بلُع عالكاتها مع ئؾغاةُل َظا باإليافت ئلي  22كامذ  - لُت واهذ كض  8صولت افٍغ صٌو أزغي افٍغ

ت ف 1967كُعذ عالكتها مع ئؾغاةُل بعض عضوان  ظا ٌعبر عً هجاح الؿُاؾت اإلاهٍغ لُا . ، َو  ي ئفٍغ

ت وؤلاججاٍ ئلى الحل الؿلمى  حغحر الؿُاؾت اإلاهٍغ

  1977هىفمبر  19مباصعة الؿاصاث في 

  خُض كام الغةِـ الغاخل بالظَاب ئلي ئؾغاةُل ألَضاف مخعضصة هي :

 ئكامت الؿالم العاصٌ والكامل في الكغق ألاوؾِ .

الث الحغوب .  ججىِب ألاظُاٌ اللاصمت ٍو

 إلاكغوعت للكعب الفلؿُُني .الاعتراف بالحلىق ا

 

 

 

  1978ؾبخمبر  17ئلي  15مإجمغ وامب صًفُض 

يي ظُمي واعجغ هال مً الؿاصاث ومىاخم بُجحن ئلي علض اظخماع في وامب صًفُض  صعا الغةِـ ألامٍغ
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  -واهخهي الاظخماع بىيع ئَاع لعملُت الؿالم ًلىم علي :

 اوسحاب ئؾغاةُل مً ؾِىاء . -1

  بحن مهغ وئؾغاةُل . جُبُع العالكاث -2

م اقتران ألاعصن وممشلى الفلؿُُيُحن فى  -3 ئعُاء الكعب الفلؿُُني خلىكه اإلاكغوعت .)عً ٍَغ

جدضًض مؿخلبل الًفت الغغبُت وكُاع غؼة على ان ٌؿبم طلً اجهاء الحىم العؿىغي الاؾغاةُلى 

 وئكامت الحىم الظاحى اليامل (

  1979اعؽ م 26معاَضة الؿالم بحن مهغ وئؾغاةُل 

ىُه وههذ على : -1   -واهذ بحن مهغ واؾغاةُل جدذ اقغاف الىالًاث اإلاخدضٍ الامٍغ

 ئجهاء الحغب ًبن مهغ وئؾغاةُل وخل اإلاكيلت بالُغق الؿلمُت . -2

 اوسحاب ئؾغاةُل مً ؾِىاء . -3

  اعتراف ول َغف بؿُاصة آلازغ علي أعيه . -4

 جُبُع العالكاث بحن مهغ وئؾغاةُل . -5

 ئكامت مىاَم مدضوصة الؿالح علي ظاهبي الحضوص بعمم اهبر في ؾِىاء . -6

 بضا مفاوياث الحىم الظاحي للًفت الغغبُت وكُاع غؼة بعض قهغ مً الخهضًم علي اإلاعاَضة . -7

 . 242ألاؾاؽ الظي كامذ علُه معاَضة الؿالم واجفاكُت وامب صًفُض َى كغاع مجلـ آلامً عكم  -8

 -الم :هخاةج معاَضة الؿ

 خغنذ مهغ وئؾغاةُل علي جىفُظ ههىم معاَضة الؿالم . -1

ل  25اوسحاب ئؾغاةُل مً ؾِىاء في  -2  مع وظىص بعٌ الخالف خٌى مىُله َابا  .1982ابٍغ

وطلً بعض كغاع الخدىُم الضولى فى عهض الغةِـ الؿابم  1989اوسحبذ ئؾغاةُل مً َابا عام  -3

 آزغ قبر مً اعيها . مدمض خؿنى مباعن وبظلً اؾترصث مهغ 

 حعمل مهغ آلان علي ئعاصة خلىق الكعب الفلؿُُني . -4

 ظهىص مهغ مً اظل الكعب الفلؿُُنى 

َبلا إلاا صاع فى مإجمغ وامب صًفُض ومهغ جداٌو ان جدهل للكعب الفلؿُُنى على خلىكه اإلاكغوعه 

ض  الامغ الظي اهخهى باالجفاق علي مإجمغ علي علض مإجمغ أوؾلى في الجروٍج زم خضر مإجمغ مضٍع

ىُه .   باؾباهُا وواهذ َظٍ اإلاباخشاث اًًا جدذ اقغاف الىالًاث اإلاخدضٍ الامٍغ

  -الىدُجه : 

 للىنٌى الي 
ً
ال م اإلافاوياث  ٍَى دا وما ػاٌ ٍَغ ىُه فلؿُُيُه فى غؼة و أٍع اعلً كُام ؾلُه َو

 ؾالم صاةم بحن العغب واؾغاةُل  
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  ٍم  2011ىاًغ ً 25زىع  

 تملضم

ض اؾلاٍ الىٓام .............. ض اؾلاٍ الىٓام الكعب ًٍغ  الكعب ًٍغ

ت عضالت اظخماعُت  ت عضالت اظخماعُت ...................عِل خٍغ  عِل خٍغ

ت مل ببالف  –اعخهام اعخهام ختى ٌؿلِ الىٓام   مخعبىاف مخعبىاف الحٍغ

ً ًغصصون َظة الكعاعاث  مىُللحن مً  2011ًىاًغ لعام  25ًىم الشالزاء اإلاىافم   زغط اإلاخٓاٍَغ

غ باللاَغة زم اهدكغث فى باقى اإلاُاصًً وقىاعع مهغ   مُضان الخدٍغ

 ًال بِىا وكىف خهل اًت  2011ًىاًغ  25النهاعصة مُعاصها مع خياًت ظضًضة وزىعة 

 

شل في مجمىعت بضأث اإلاعاعيت الؿاؾُت في مهغ جأزض قيل جىُٓمي جم 2004زالٌ عام البضاًت 

الحىم اللاةم اهظان ومً ؾُُغة الحؼب  خغواث حؿخلُب الكباب للخسلو مً 
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 وكض حعضصث ألاؾباب التي أصث الي اهفجاع الشىعٍ منها :الىَني علي الحىم 

ذ في هىفمبر  -1  باليامل لهالح الحؼب الىَني . 2010جؼوٍغ اهخساباث مجلـ الكعب التي اظٍغ

 اؾخمغاع العمل بلاهىن الُىاعب وججضًضٍ  -3                        ؾىء ألاوياع الاكخهاصًت -2

 أخضاثها : 

غ باللاَغة وؾاةغ اإلاُاصًً في عىانم مدافٓاث مهغ ْهغ  - ًىاًغ  25زغوط الشىاع الي مُضان الخدٍغ

ت والىغامت والعضالت الاظخماعُت. 2011 خف الشىاع مُالبحن بالحٍغ  َو

علي البلاء وأنضع بُاها خاٌو به ظلب العُف علُه فخهاعضث  حؿاععذ ألاخضار وأنغ مباعن -

 مُالب الكعب باإلاُالبت باؾلاٍ هٓامه .

وطلً م 2011فبراًغ  11وهدُجت لتزاخم ألاخضار وانغاع الكعب أعلً هاةبه عمغ ؾلُمان في مؿاء  - 

 ًىما مً الشىعة . 18بعض 

 ............................................وؿمعه مع بعٌ ..................جىحي مباعن عً الحىم 

 قعغ الكعب بأهه خلم أَضاف الشىعة ومً أَمها اؾلاٍ هٓام خىم مباعن 

 

 

 

 

واعلً اإلاجلـ الاعلى لللىاث اإلاؿلحه بغةاؾت اإلاكحر مدمض خؿحن َىُاوي اهه ًدمى الشىعة واهه  -

 م.2011فبراًغ  13ًىم معها الؾخىماٌ الاَضاف وباصع بدل مجلل الكعب والكىعي فى 

 

عت وولها ظاءث جدذ عىىان خىىماث اهخلالُه لدؿُحر الاعماٌ والتى - ه الؿَغ وجىالذ الخغُحراث الىػاٍع

 جضٌ على اها البالص واهذ جمغ بداله مً عضم الاؾخلغاع.

 

ت والعضالت بأغلبُت ملحىْه وبضأ - زم ظغث اهخساباث مجلس ى الكعب والكىعي وفاػ خؼب الحٍغ

 م2012ان فى مماعؾت وكاَهما اعخباعا مً الاؾبىع الازحر مً ًىاًغاإلاجلؿ

ت والعضالت.   وعأؽ اإلاجلؿحن اعًاء مً خؼب الحٍغ

  ه  الترشح لغةاؾت الجمهٍى

جم فخذ باب الترشح لكغل مىهب عةِـ الجمهىعٍه وجلضم الُه عضص هبحر مً جُاعاث ؾُاؾُه 

 مسخلفه 
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ما مدمض مغس ى اهتهذ الجىله الاولى مً الاهخساباث ب االعاصٍ بحن ازىحن خهال على اعلى الانىاث َو

 % مً اظمالى الانىاث.51س ى بيؿبت واخمض قفُم وظغث اهخساباث الاعاصٍ واهتهذ بفىػ مدمض مغ 

 مدمض مغس ى فى الحىم 

 صلل : بعض جىلى مدمض مغس ى عةاؾت الحىم اجبع العضًض مً الؿُاؾاث الؿلبُت الؿِئت زالٌ فتٍر

 خىمه ؟

 ًىهُى ( 30ملضماث زىعة  )

مماعؾت الحؼب الحاهم للؿلُت بىفـ ألاؾلىب الظي واهذ جماعؽ به الحىىماث الؿابه ؾلُتها  -1

ى خماًت اإلاهالح التى حعبر عنها بمسخلف الىؾاةل اللاهىهُه والاؾخصىاةُه.  الا َو

م( ٌعؼػ به مً 2012هىفمبر  21اهفغاص الغةِـ مدمض مغس ى بالحىم . وانضع اعالها صؾخىعصًا ) -2

 نالخُاث الغةِـ.

ه والعضاله فى معٓم َُئاث واصاعاث الضوله بما فيها كُاصاث  -3 قغع فى ويع عىانغ خؼب الحٍغ

 الحىم اإلادلى فى اللغي واإلاضن والاخُاء.

 ؾىء اصاعة قإون البالص بهفت عامت والاكخهاص بهفت زانه. -4

 ع الاؾعاع.اعجفاع صًىن مهغ وػٍاصة معضٌ الخطخم واعجفا -5

 

 فاصي الى كُام 

  2013ًىهُى  30زىعة  

ل علي جىلي مدمض مغس ي خىم مهغ ختي بضأ الكعب ًضعن أهه لم ًلضم أًه خلٌى  لم ًمٌ وكذ ٍَى

للمكىالث الغةِؿُت ولم ًخدلم أي مُلب مً مُالب الشىعٍ ومً زم ججمعذ هظع الشىعة مغة أزغي 

م الصحُذ  2011ًىاًغ  25زىعة يض خىم مدمض مغس ي مً أظل اؾخعاصة أَضاف   م وويعها في الٍُغ

 ملضماتها :

ل  26جهاعضث الضعىاث في  لسحب الشله مً الغةِـ مدمض مغؾيي واظغاء اهخساباث  2013أبٍغ

ًىهُى الا أهه لم ٌؿخجب لهظا اإلاُلب واعلً أهه الغةِـ  30عةاؾُت مبىغة علي ان جيخهي اإلاهلت في 

 الكغعي .

م عبض الف  م أعلً فُه : 2013ًىهُى  23خاح الؿِس ي وػٍغ الضفاع اهظان بُاها ًىم انضع الفٍغ

أن اللىاث اإلاؿلحه ججىبذ زالٌ الفترة الؿابلت الضزٌى في اإلاعترن الؿُاس ي الا ان مؿئإولُاتها 

ىُت وألازالكُت ججاٍ الكعب جدخم الخضزل إلاىع اهؼالق مهغ في هفم مٓلم مً الهغاع والفخىه  الَى

ُاع مإؾؿاث الضولت وصعا الي اًجاص نُغه جفاَم وجىافم ومهالحت خلُلت لحماًت الُاةفُت واجه
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 م( 2013ًىهُى  30مهغ وقعبها زالٌ أؾبىع )أي ًيخهي في 

ه بمضًىه  م خالت الاعخهام بمُضان عابعت العضٍو بضأ اههاع مدمض مغس ي مً ظماعت ألازىان ومىانحَر

م جدؿبا الهتهاء اإلاهلت  2013ًىهُى  28مً ًىم  ههغ ومُضان النهًت أمام ظامعه اللاَغة ابخضاء

ًىهُى الظغاء اهخساباث عةاؾُه مبىٍغ مما اصي الي حعُل خُاة الىاؽ في جلً  30اإلادضصة بُىم 

 اإلاىُلخحن بكيل واضح.

 : أخضاثها

جهاعضث الضعىاث للخىكُع بسحب الشلت مً مدمض مغس ي لىً الغةِـ  2013ًىهُى  29في ًىم 

إلاىافلت علي اظغاء اهخساباث مبىغة وعفًذ اإلاعاعيت صعىجه للحىاع وزغط مدمض مغس ي عفٌ ا

 م في زىعة ظضًضة . 2013ًىهُى  30الكعب بالفعل الي اإلاُاصًً والكىعاع ًىم 

في أٌو ًىلُى أنضعث اللُاصة العامت لللىاث اإلاؿلحه بُاها أقاعث فُه لخغوط قعب مهغ العُٓم في 

 ت لخلبُت مُالب الكعب .ؾاع 48اإلآاَغاث وأمهلذ الجمُع 

 

 

 

 

 

 

 4م جم عٌؼ الغةِـ مدمض مغس ي وحؿلُم الؿلُت في الُىم الخالي  2013في الُىم الشالض مً ًىلُى 

ًىلُى لغةِـ اإلادىمت الضؾخىعٍت العلُا )اإلاؿدكاع عضلي مىهىع ( ختي اظغاء اهخساباث عةاؾُت مبىٍغ 

ه الٍُغ2012وحعضًل صؾخىع   م 2012م واولها حعُُل العمل بضؾخىع م والعمل على جىفُظ زاَع

 

مهضع صؾخىع ظضًض فى ًىاًغ 2013اغؿُـ  14وعفٌ اههاع ظامعت الازىان فٌ الاعخهام فى 

م بعض الاؾخفخاء علُه وبىاء علُه ظغث اهخساباث. الغةاؾه على مضي زالزت اًام بحن مغشححن 2014

ما اإلاكحر عبض الفخاح الؿِس ى بعض جلضًم اؾخل الخه مً وػاعة الضفاع والؿُض / خمضًً ازىحن فلِ َو

 نباحى اعلً بعضَا فىػ الغةِـ عبض الفخاح الؿِس ى بالغةاؾت.

ش مهغ الحضًض بعض زىعجحن مخخالحن : ًىهُى  30م و2011ًىاًغ25وبهظا بضأث نفدت ظضًضٍ فى جاٍع

 م2013

 

 


