
 مصز وقضايا العامل العزبي املعاصز: الفصل السابع 

تطىر حزكة القىمًة العزبًةالدرس األول 

  

(

 

(معىقات القىمًة العزبًة 

  

ايعكبٝات ـ َٔ أغباب اْٗٝاض ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ يف ظٌ ا٫غتعُاض ا٭ٚضبٞ يًسٍٚ ايعطب١ٝ ٖٛ    
 

سكط ايسٍٚ ايعطب١ٝ يف َؿانًٗا ارتاق١           ـ اتبع ا٫غتعُاض غٝاغ١ عا١َ إلنعاف ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ ٖٚٞ 
 

تكػِٝ ايٛطٔ ايعطبٞ ٭دعا٤ َٓفك١ً           ـ ساٍٚ ا٫غتعُاض ايتفطٜل ٚايتباعس بني ايسٍٚ ايعطب١ٝ َٔ خ٬ٍ  
 

اذتٛادع ادتُطن١ٝ           ـ ٜطدع متعٜل ايٛسس٠ املاز١ٜ يًطانٞ ايعطب١ٝ َٚٓع  سط١ٜ ا٫تكاٍ بني ايعطب إيٞ  
 

إعاق١ ايٛسس٠ ايعطب١ٝ           ـ نإ ٖسف ا٫غتعُاض َٔ خًل سسٚز غٝاغ١ٝ بني أدعا٤ ايٛطٔ ايعطبٞ   
  

           ـ تكػِٝ ا٫غتعُاض ايٛطٔ ايعطبٞ يس٬ٜٚت قػري٠ ٚٚنع سٛادع مجطن١ٝ ٚشيو إلنعاف ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ 
ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ                 ٖٚصا ا٭غًٛب ٜتسضز نُٔ ا٭غايٝب 

  

 ا٫ْػذاّ ٜتُجٌ يف قِٝ َٓفك١ً ٚٚنع سٛادع مجطن١ٝ            ـ ايسضؽ املػتفاز َٔ تكػِٝ  ايٛطٔ ايعطبٞ ٭دعا٤ 
           ـ قػِ ا٫غتعُاض  ايٛطٔ ايعطبٞ إيٞ زٍٚ شتتًف١ املػاس١ ٚايػهإ  مما نإ ي٘ اثط غًيب عًٞ ايك١َٝٛ

 

إظاي١ اذتٛادع ادتُطن١ٝ              يف ن٤ٛ ايعباض٠ َا َكرتساتو  إلْؿا٤ ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ 
  

  عٌُ ا٫غتعُاض عًٞ ايكها٤ عًٞ ايٛسس٠ ايعطب١ٝ ٚتفتٝت ايٛطٔ ايعطبٞ َعٜٓٛا َٔ خ٬ٍ           ـ 
إثاض٠ ايٓعطات احمل١ًٝ

           ـ ايكساّ ايجكايف بني املفهطٜٔ يف نٌ َٔ َكط ٚغٛضٜا سٍٛ ا٭غبك١ٝ اذتهاض١ٜ ٖصا ايكساّ ْاتر َٔ 
 

إثاض٠ ايٓعطات احمل١ًٝ                 أغايٝب ا٫غتعُاض  املتُجٌ يف 

 
   

ـ َٔ أغايٝب ا٫غتعُاض يف ايٛطٔ ايعطبٞ  تػ١ُٝ ايعطب  بأمسا٤ شتتًف١ بٗسف
  

ايفطق١ ٚا٫ْكػاّ
 

  عٌُ ا٫غتعُاض عًٞ إخطاز بعض ايؿعٛب عٔ إطاض ايك١َٝٛ َٔ خ٬ٍ           ـ 
خًل دٓػٝات َتعسز٠ َٔ ادتٓػ١ٝ ايعطب١ٝ

 

فطْػ١ ادتعا٥ط           ـ عٌُ ا٫غتعُاض  عًٞ إخطاز بعض ايؿعٛب ايعطب١ٝ عٔ إطاض ايك١َٝٛ ٚايسيٌٝ عًٞ شيو 
 

اإلغطا٤ات املاي١ٝ           ـ عٌُ ا٫غتعُاض عًٞ إخطاز ؾعب ادتعا٥ط َٔ إطاض ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ َػتدسَا  
  

َهاغب ادتُاع١ٝ ٚاقتكاز١ٜ           ـ ضفعت فطْػا يف فرت٠ است٬هلا يًذعا٥ط ؾعاض فطْػ١ ادتعا٥ط  بٗسف حتكٝل 
 

نعف اهل١ٜٛ  يًذعا٥طضفعت فطْػا يف فرت٠ است٬هلا يًذعا٥ط ؾعاض فطْػ١ ادتعا٥ط  ٚنإ ي٘ اثط بعٝس املس٣ عًٞ             ـ 
 

اذتفاظ عًٞ اهل١ٜٛيف خًل ا٫غتعُاض  َٔ ادتٓػ١ٝ ايعطب١ٝ إيٞ دٓػٝات أخطٟ ٜتُجٌ            ـ ايسضؽ املػتفاز َٔ  
االمتياسات االجتماعية والطبقيةؾذع  ا٫غتعُاض ادتعا٥طٜني عًٞ انتػاب ادتٓػ١ٝ ايفطْػ١ٝ عٔ  ططٜل اإلؾاض٠ إيٞ            ـ 

إثاض٠ ضٚح ايعسا٤ ايطا٥فٞ           ـ ظضع ا٫غتعُاض بصٚض ايفت١ٓ زاخٌ نٌ زٚي١ عطب١ٝ عٔ ططٜل 
 

           ـ عٌُ ا٫غتعُاض ايتفطٜل بني املػًُني ٚاملػٝشٝني يف ادتٓاح  ايعطبٞ ا٭غٟٝٛ يف زٚي١
 

يبٓإ 
 

بايتبأٜ ايعكا٥سٟ           ـ  ٜتػِ ايكطاع ايطا٥فٞ بني ايسضٚظ ٚاملٛاض١ْ يف يبٓإ  
 

   
 �ـ عٌُ ا٫غتعُاض عًٞ إثاض٠ ضٚح ايعسا٤ ايطا٥فٞ يف ايُٝٔ َٔ خ٬ٍ ايٛقٝع١ بني  

   
ـ عٌُ ا٫غتعُاض عًٞ إثاض٠ ايعسا٤ ايطا٥فٞ  ٖٚصٙ ايػٝاغ١ أمثطت بايٓذاح يف زٚي١

  

ايُٝٔ
 

   
إثاض٠ ايٓعع١ ايطا٥ف١ٝـ  قاّ ا٫غتعُاض بايتفطٜل بني ايػ١ٓ ٚايؿٝع١ يف ايعطام ٜتُجٌ ٖصا ا٭غًٛب يف 

  

إنعاف ايك١َٝٛ ايعطب١ٝبني ا٭زٜإ ٚاملصاٖب يف ايٛطٔ ايعطبٞ  بٗسف ا٫غتعُاض ايعسا٤ ايطا٥فٞ             ـ إثاض٠ 
   

اسسخ ايتفطق١ ايعٓكط١ٜـ عٌُ ا٫غتعُاض عًٞ تفتٝت ٚسس٠ ايعطب يف ادتاْب ا٫دتُاعٞ َٔ خ٬ٍ  
 

أٚضب١ٝساٍٚ ا٫غتعُاض إثبات بعض ايكهاٜا ايعٓكط١ٜ فأزعٞ إٔ غهإ املػطب ٚيبٓإ  ا٭قًٝني َٔ أقٍٛ            ـ  
 

إثبات بعض ايكهاٜا ايعٓكط١ٜ           ـ ستاٚي١ ا٫غتعُاض إقٓاع غهإ املػطب باخت٬ف أقٛهلِ ايعطق١ٝ بٗسف 
١ُٖٓٝ ايسٍٚ ا٫غتعُاض١ٜيف ا٭قطاض ايعطب١ٝ ايٓعِ ايػٝاغ١ٝ ٚايكٛاْني            ـ نإ ٖسف ا٫غتعُاض َٔ تعسز 

 

الزيدية والسنية
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إعاق١ ايتٛاقٌ ايعطبٞ           ـ غدط ا٫غتعُاض يتعًِٝ إلنعاف ايجكاف١ ايعطب١ٝ ْتر عٔ ٖصٙ ايػٝاغ١  
  

اصتًرتا  بتعٝني فٝكٌ بٔ اذتػنيقٝاّ            ـ 
 

قٓاع١ عطٚف ١ُٖٝٚ عتكل غٝاغ١ ا٫غتعُاض يف ًَها عًٞ ايعطام
ايعطام             ـ خًل ا٫غتعُاض اغط شات أطُاع  باذتهِ ٚأهلاٖا بعطٚف ١ُٖٝٚ ٚظٗط شيو يف زٚي١ 

 

(
 

ا٭غط٠ اهلامش١ٝ
إثاض٠ ارت٬فات ٚنعف ايطابط ايعطبٞاييت خًكٗا ا٫غتعُاض املكاحل ا٭غط١ٜ ٚا٭طُاع يف اذتهِ            ـ ْتر عٔ 

 

   

إنعاف ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ بني اذتطبني أغايٝب ٚغٝاغ١ ا٫غتعُاض يف تفتٝت ايٛطٔ ايعطبٞـ  ْتر عٔ 
 

ايػٝطط٠ عًٞ َكسضات ايؿعٛب ايعطب١ٝ           ـ  ساضب ا٫غتعُاض فهط٠  ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ َا بني اذتطبني بٗسف 
 

(إحًاء القىمًة العزبًة)

)              ـ 
  

(٫ خٛف عًٞ ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ 
 

ا٭فهاض اإلٜسٜٛيٛد١ٝ املؿرتن١ٜطدع ايسافع ٚضا٤ سكٝك١ ٖصٙ ايعباض٠ 
ايًػ١ ايعطب١ٝ             ـ َٔ ايعٛاٌَ اييت  تطبط بني أقطاض ايعطب ٚجتعٌ ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ باق١ٝ ٫ٚ خٛف عًٝٗا  

ايًػ١ ايعطب١ٝ              ـ  ٜطدع متاغو بٓٝإ ا٭١َ ايعطب١ٝ  ايصٟ ٜطبط بني أقطاضٖا ضغِ ايتشسٜات 
   

ٚسس٠ ايجكاف١باق١ٝ ٫ٚ خٛف عًٝٗا  ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ               ـ َٔ ايعٛاٌَ اييت  تطبط بني عٛاطف ايعطب ٚجتعٌ 
ايجكاف١ٝ ايعطب١ٝضغِ ايتشسٜات عٛاطفِٗ ٚأَعدتِٗ               ـ  ٜطدع متاغو بٓٝإ ا٭١َ ايعطب١ٝ  ايصٟ ٜطبط بني 

ايتاضٜذ ايعطبٞباق١ٝ ٫ٚ خٛف عًٝٗا  ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ               ـ َٔ ايعٛاٌَ اييت  تطبط بني ٚدسإ ايعطب ٚجتعٌ 
ايجكاف١ٝ ايعطب١ٝ              ـ  ٜطدع متاغو بٓٝإ ا٭١َ ايعطب١ٝ  ايصٟ ٜطبط بني ٚداِْٗ َٚكريِٖ  ضغِ ايتشسٜات 

ايتكسّ ايعًُٞ ٚايتهٓٛيٛدٞبػبب  ايج٬ثٝٓٝات ايكطٕ ايعؿطٜٔ يف ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ               ـ  ظٗطت عٛاٌَ إسٝا٤ 
تكسّ ٚغا٥ٌ املٛاق٬ت              ـ َٔ عٛاٌَ إسٝا٤ ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ  ٚاييت ختل ادتٛاْب املاز١ٜ  متجًت يف  

ايكشف ٚايطباع١             ـ َٔ عٛاٌَ إسٝا٤ ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ  ٚاييت ختل ادتٛاْب املع١ٜٛٓ  متجًت يف  
 

تكسّ َٓاٖر ايتعًِٝ ٚتعُُٝ٘              ـ  متجًت اذتت١ُٝ ا٫دتُاع١ٝ  اييت غاعست عًٞ إسٝا٤ ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ 
تكسّ ٚغا٥ٌ املٛاق٬ت ٚا٫تكاٍ ايفهطٟ              ـ َٔ عٛاٌَ  ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ اذتسٜج١ 

 

تكسّ َٓاٖر ايتعًِٝ              ـ ٜطدع ؾشص ايؿعٛض  بأ١ُٖٝ ايٛسس٠ ايعطب١ٝ إيٞ 
 

              ـ نإ ايتٝاض ايجكايف ايصٟ ظٗط يف ايٛطٔ ايعطبٞ عٌُ عًٞ إعطا٤ ا٭ٌَ يف إسٝا٤ ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ َٔ 
ايكشف ايعطب١ٝ                    خ٬ٍ  

 

احمل١ٓ املؿرتن١ با٫غتعُاض              ـ  متجًت اذتت١ُٝ ايػٝاغ١ٝ  اييت غاعست عًٞ إسٝا٤ ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ 
ارتطط املؿرتى ايصٟ ٚاد٘ ايعطب  نطٚض٠ ضبط َكريِٖ ايٛاسس ْتٝذ١ 20أزضى ايعطب يف أضبعٝٓات ايكطٕ               ـ 

سٌ ارت٬فات ايعطب١ٝ غًُٝاايعكس ايطابع َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ َٓص عٛاٌَ ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ               ـ تطتب عًٞ ظٗٛض 
              ـ اقتٓعت نٌ زٚي١ عطب١ٝ بإ غٝاغ١ ا٫ٖتُاّ مبؿانًٗا ارتاق١ ٫ جتسٟ ٚأْٗا اقٟٛ بؿكٝكاتٗا بسافع

           
ايهفاح املؿرتى نس ا٫غتعُاض

 
  

 ـ اقتٓاع نٌ زٚي١ عطب١ٝ بإ غٝاغ١ ا٫ٖتُاّ مبؿانًٗا ارتاق١ ٫ جتسٟ ٚأْٗا اقٟٛ بؿكٝكاتٗا
ايعطب١ٝ 

                    يف َٛاد١ٗ ا٫غتعُاض  تسٍ ٖصٙ ايعباض٠ إيٞ ق١ُٝ

ايٛسس٠ ٚايتُاغو
 

  

َٔ املكرتسات ا٭نجط فاع١ًٝ يتفعٌٝ ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ يف عكطْا اذتايٞـ 
 

تٛسٝس ايٓعِ ايعطب١ٝ بهاف١ اجملا٫ت

 

 

 

 (

 

 (بزوس القىمًة العزبًة 

ايعؿطٜٔ َٔ ايكطٕ ايطابعـ بسأ بطٚظ ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ  ابتسا٤ َٔ ايعكس     
 

إْٗا٤ ايٓعاعات بني ايعطب            ـ ظٗطت مثاض بطٚظ  تٝاض ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ  يف ايعكس ايطابع َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ 
            ـ اختص ايتكاضب بني ايسٍٚ ايعطب١ٝ ؾهٌ تكف١ٝ ارت٬فات فُٝا بٝٓٗا بني اذتطبني عٔ ططٜل

 

عكس املعاٖسات
   

  بني20ـ أٍٚ أؾهاٍ تكف١ٝ ارت٬فات بني ايسٍٚ ايعطب١ٝ يف ايعكس ايطابع َٔ ايكطٕ 
 

ايػعٛز١ٜ ٚايُٝٔ
   

ادتٓٛبـ اغتطاعت ايػعٛز١ٜ َٔ خ٬ٍ عكس َعاٖس٠ ايطا٥ف تأَني زتاهلا اذتٟٝٛ ٚتأَني سسٚزٖا َٔ  
 عػريحبكٍٛ ايػعٛز١ٜ  عًٞ ايطا٥ف             ـ  اذتسٚز بني ايػعٛز١ٜ ٚايُٝٔ مت تعٝٓٗا بعس عكس َعاٖس٠ 

 1934            ـ متٝعت َعاٖس٠ ايطا٥ف 
 

بارتكٛق١ٝ
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ت١ُٝٓ ٚسس٠ ا٭١َ ايعطب١ٝ إيٞ  1934            ـ تطدع أ١ُٖٝ عكس َعاٖس٠ ايطا٥ف بني ايػعٛز١ٜ ٚايُٝٔ  
 

   

اختص ايتكاضب بني ايسٍٚ ايعطب١ٝ ؾهٌ تكف١ٝ ارت٬فات ٚناْت أنجط ايسٍٚ اغتفاز٠ َٔ تًو ايػٝاغ١ـ 
 

الطعٕدٖٛ 

            ـ تٛقفت ارت٬فات بني ا٭غط٠ اهلامش١ٝ ًَٚٛى ٚغط ادتعٜط٠ ايعطب١ٝ بٓا٤ عًٞ َعاٖس٠
 

اإلخا٤ ٚايتشايف
   

ـ املعاٖس٠ اييت  ْكت عًٞ حتكٝل ايتعإٚ  ايعػهطٟ بني ايعطب ٖٞ  َعاٖس٠
 

اإلخا٤ ٚايتشايف
  

   

ـ تعس َعاٖس٠ اإلخا٤ ٚايتشايف بني ايعطام ٚايػعٛز١ٜ اَتساز يفهط٠ إسٝا٤ ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ سٝح  ْكت
        

إٔ تهٕٛ َفتٛس١ ملٔ ٜطٜس اْهُاّ ايٝٗا َٔ ايسٍٚ ايعطب١ٝ 
 

   

بني ايػعٛز١ٜ ٚايعطام 1936ـ متٝعت َعاٖس٠ اإلخا٤ ٚايتشايف 
 با٫ْفتاح 

(
  

َفتٛس١ أَاّ ايسٍٚ ايعطب١ٝ 
   

إفؿاٍ شتططات ايؿطٜف سػنيإيٞ ا٭غط٠ اهلامش١ٝ ٚا٭غط٠ ايػعٛز١ٜ ـ تطدع دصٚض ايعسا٤ املٛضٚخ بني 
  ٚناْت تطدع دصٚضٖا  إي1936ٞ            ـ مت تػ١ٜٛ ارت٬فات بني َكط ٚايػعٛز١ٜ يف َعاٖس٠ 

 

 سطٚب ايٖٛابٝني
ايػعٛز١ٜيف خًل عسا٤ غٝاغٞ  َع سهاّ اذتطٚب اييت خانٗا ستُس عًٞ يكاحل ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ             ـ تػببت 

عكس َ٪متطات            ـ ناْت املؿه١ً ايفًػط١ٝٓٝ ؾهٌ َٔ أؾهاٍ ايتكاضب بني ايعطب َٔ خ٬ٍ 
  

ايكه١ٝ ايػٝاغ١ٝ املتساٚي١َٔ سٝح امل٪متط ايفًػطٝين يف بٛيسإ َع َ٪متط املا٥س٠ املػتسٜط٠             ـ تؿاب٘ 
عسز ايسٍٚ ايعطب١ٝ املؿرتن١َٔ سٝح امل٪متط ايفًػطٝين يف بٛيسإ َع َ٪متط املا٥س٠ املػتسٜط٠             ـ غتتًف 

)            ـ  
 

(امل٪متط ايطيب َٚ٪متط احملاَني َٚ٪متط املٗٓسغني ايعطب
 

تكٓف ٖصٙ امل٪متطات بأْٗا
 

  ٚنا١َٕٝٓٗ
تٛسٝس ايط٣٩ املػتكب١ًٝ                    اهلسف َٔ عكس ٖصٙ امل٪متطات  بني ايسٍٚ ايعطب١ٝ  

  

ايتأٜٝس ايػطبٞ يًٛسس٠ ايعطب١ٝ           ـ  ناْت اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ َٔ أِٖ ا٭غباب اييت أزت إيٞ 
 

إغرتاتٝذ١ٝ           ـ نإ زعِ  بطٜطاْٝا يًٛسس٠ ايعطب١ٝ أثٓا٤ اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ  ٭ٖساف 
 

ا٫غتفاز٠ ا٫قتكاز١ٜ يسٍٚ اذتًفا٤ٖسفت  اصتًرتا َٔ إقا١َ ٚسس٠ عطب١ٝ أثٓا٤ اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ حتكٝل             ـ 
   

غٝاغ١ٝ ٚاقتكاز١ٜـ ضسبت بطٜطاْٝا بكٝاّ ايٛسس٠  ايعطب١ٝ أثٓا٤ اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ بسٚافع  
 

ايع٬قات ايسبًَٛاغ١َٝٔ خ٬ٍ  بطٜطاْٝا تطسٝبٗا  يكٝاّ ايٛسس٠ ايعطب١ٝ أثٓا٤ اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ           ـ أعًٓت 
اضتباطٝ٘           ـ  ايع٬ق١ بني اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ ٚايٛسس٠ ايعطب١ٝ ع٬ق١ 

 

   

ـ زع٠ٛ اصتًرتا يتشكٝل ايٛسس٠ ايعطب١ٝ أثٓا٤ اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ يتشكٝل أٖساف
 

عػهط١ٜ ٚاقتكاز١ٜ
 

تطسٝبٗا بكٝاّ ٚسس٠ عطب١ٝ            ـ أضازت بطٜطاْٝا ختفٝف سس٠ ايعسا٤ ايعطبٞ أثٓا٤ اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ عٔ ططٜل  
اقتكازٜا ٚاغرتاتٝذٝا           ـ أظٗطت اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ أ١ُٖٝ املٓطك١ ايعطب١ٝ يًسٍٚ ا٫غتعُاض١ٜ  

 

           ـ تبًٛضت أٖساف ايعطب َٔ قٝاّ ٚسستِٗ ايعطب١ٝ ٚتٛسٝس ايكفٛف خ٬ٍ اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ سٍٛ 
 

       
ا٫غتك٬ٍ ايتاّ َٚٛاد١ٗ تٓفٝص ٚعس بًفٛض

  

   

ايتدًل َٔ ايػٝاغ١ ا٫غتٝطا١ْٝتعاٜس اٖتُاّ ايتفهري ايعطبٞ  بايٛسس٠ أثٓا٤ اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ َٔ ادٌ  ـ 
   

ايتدًل َٔ ا٫غتعُاض ٚايك١ٜٓٛٗظاز اٖتُاّ ايتفهري ايعطبٞ  بايٛسس٠ أثٓا٤ اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ َٔ ادٌ ـ 
 

إٜسٕ           ـ أعًٓت بطٜطاْٝا عٔ تطسٝبٗا بأٟ عٌُ اجتاٙ ايٛسس٠ ايعطب١ٝ ٚدا٤ ايرتسٝب عًٞ يػإ ٚظٜط خاضدٝتٗا  
   

إزضانِٗ ٭ٖساف ايسٍٚ  ا٫غتعُاض١ٜضتٛ ايٛسس٠ بػبب  1941ابسٟ ايعطب فتٛضا جتاٙ تكطٜح َػرت إٜسٕ ـ 

 

ٜسٍ ضز فعٌ ايعطب عًٞ ايططح ا٭ٍٚ يفهط٠ ايٛسس٠ ايعطب١ٝ َٔ اصتًرتا عًٞ           ـ 
 

إزضاى ايعطب يًُدططات ا٫غتعُاض١ٜ
قبٛي٘ تكطٜح إٜسٕ اغتطاع ضبط َكط بأَت٘ ايعطب١ٝ عٔ ططٜل 1942ـ بعس تٛيٞ ايٓشاؽ ايٛظاض٠ 

حتكٝل ا٭ٖساف ايعطب١ٝ َٔ ادٌ  1943   ـ جتاٚب ايعطب َع تكطٜح َػرت إٜسٕ ايجاْٞ عاّ 
ايسع٠ٛ ٚايكبٍٛ  ـ ايكاغِ املؿرتى بني  َكطفٞ ايٓشاؽ َٚػرت إٜسٕ بكٝاّ ايٛسس٠ ايعطب١ٝ ٖٛ 

ـ  نإ غبب سطم  َكطفٞ ايٓشاؽ أثٓا٤ املؿاٚضات اييت غبكت قٝاّ ادتاَع١ ايعطب١ٝ عًٞ إدطا٤ 
تكاضب ايط٣٩ سٍٛ َؿطٚع ايٛسس٠ ايعطب١ٝ          َباسجات ثٓا١ٝ٥ بني ض٩غا٤ اذتهَٛات ايعطب١ٝ ٜعٛز  إيٞ   

ايجا١ْٝ   ـ اغتذاب سعب ايٛفس يتكطٜح إٜسٕ فهط٠ بإْؿا٤ ٚسس٠ عطب١ٝ  يف ظٌ ٚظاض٠ َكطفٞ ايٓشاؽ 
املًو فاضٚمزعت سه١َٛ ايٓشاؽ إيٞ قٝاّ ٚسس٠ عطب١ٝ ٚعكست عس٠ َباسجات َع اذتهَٛات ايعطب١ٝ يف عٗس    ـ 
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1942ض٥ٝؼ غٛضٜا ايصٟ اغتذاب يسع٠ٛ ايٓشاؽ بإدطا٤ َباسجات سٍٛ حتكٝل ايٛسس٠ ايعطب١ٝ ـ 
 

ؾهطٟ ايكٛاتًٞ
 1942ض٥ٝؼ يبٓإ ايصٟ اغتذاب يسع٠ٛ ايٓشاؽ بإدطا٤ َباسجات سٍٛ حتكٝل ايٛسس٠ ايعطب١ٝ    ـ 

 

بؿاض٠ ارتٛضٟ
اإلغهٓسض١ٜ   ـ أٍٚ ا٫دتُاعات اييت عكست بني ممجًٞ ايسٍٚ ايعطب١ٝ إلْؿا٤ داَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ يف 

مشٛي١ٝ ايسع٠ٛ دتُٝع ايعطبعٔ ايسعٛات ايعطب١ٝ ايػابك١ هلا يف  1943   ـ اختًفت زع٠ٛ َكط عاّ 
ٚنع أغاؽ قٝاّ ٚسس٠ عطب١ٝإيٞ   1944   ـ تطدع أ١ُٖٝ املباز٨ اييت ٚضززت يف بطٚتٛنٍٛ اإلغهٓسض١ٜ 

 َ٪غػا ي٬غتكطاض ايػٝاغٞ بني ايسٍٚ ايعطب١ٝ َٔ خ٬ٍ ْك٘ عًٞ 1944   ـ  ٜعس بطٚتٛنٍٛ اإلغهٓسض١ٜ 
           

ا٫عرتاف بػٝاز٠ ٚاغتك٬ٍ ايسٍٚ املٓه١ُ يًذاَع١  
 

عًٞ تٓفٝص  أٟ قطاضات ميهٔ إٔ تهط مبكاحلايسٍٚ ا٭عها٤    ـ  سطم بطٚتٛنٍٛ اإلغهٓسض١ٜ عًٞ عسّ إدباض 
قطاضات زتًؼ ادتاَع١ ًَع١َ ملٔ ٜكبًٗا          ٖصٙ ايسٍٚ ٚشنط شيو يف ايٓل ارتام بـ  

   

طزيقة التصويتظٗط بطٚتٛنٍٛ اإلغهٓسض١ٜ انعف َٔ اْ٘ ميجٌ ٚسس٠ سكٝك١ٝ بني ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚظٗط شيو يف    ـ 
إقساض َٝجام ادتاَع١ ايعطب1945١ٝ   ـ ْتر عٔ اغت٦ٓاف ايًذ١ٓ ايتشهري١ٜ يًُ٪متط ايعطبٞ أعُاهلا َاضؽ 

بربٚتٛنٍٛ   ـ زتُٛع١ َٔ ايكٛاعس ٚاإلدطا٤ات ٚا٫تفاقٝات اييت  تتكٌ بايع٬قات بني ايسٍٚ  ٜعطف 
 

ايؿٝٛر املكطٟ   ـ ْاقـ َكطفٞ ايٓشاؽ  إْؿا٤ داَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٭ٍٚ َط٠ أَاّ زتًؼ 
  

   

عبس ايطمحٔ ععاّ ٖٛ ـ أٍٚ أَني عاّ دتاَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ     
 

زٚض َكط يف إْؿا٤ ادتاَع١ 1945داَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ يف َاضؽ نإ غبب اختٝاض ايكاٖط٠ يتٛقٝع َٝجام            ـ 
 إي1945َٞٝجام ادتاَع١ ايعطب١ٝ عًٞ تٛقٝع  َععِ ايسٍٚ ايعطب١ٝ             ـ ٜطدع عسّ 

 

خهٛع ٖصٙ ايسٍٚ ي٬ست٬ٍ  
   

ـ عسز ايسٍٚ ايعطب١ٝ اإلفطٜك١ٝ املٛقع١ عًٞ َٝجام ادتاَع١ ايعطب١ٝ
 

زٚي١
 

 غت١ زٍٚٚعسز ايسٍٚ ا٭غ١ٜٛٝ
   

فاضٚم  ٚناْت َكط حتت سهِ املًو ايٓكطاؾٞـ مت تٛقٝع َٝجام داَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ يف عٗس ٚظاض٠  
   

ـ َٔ ايسٍٚ ايعطب١ٝ اييت ٚقعت عًٞ َٝجام داَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚتكع يف قًب ادتعٜط٠ ايعطب١ٝ
 

ايػعٛز١ٜ
   

1922 فرباٜط 28تكطٜح  ضغِ خهٛعٗا ي٬ست٬ٍ  بػبب 1945ـ ؾاضنت َكط يف ادتاَع١ ايعطب١ٝ 
  

سٌ بعض ايكهاٜا ايعطب١ٝ           ـ بايطغِ َٔ نعف َٝجام ادتاَع١ ايعطب١ٝ إ٫ أْٗا أغُٗت بٓكٝب َؿهٛض يف 
ظضع املٓافػات ا٭غط١ٜ ٚايطا٥ف١ٝ            ـ ظٗطت غٝاغ١ ا٫غتعُاض يف إنعاف  ادتاَع١ ايعطب١ٝ عٔ ططٜل   

٫ ظتٛظ اغتدساّ ايك٠ٛ يفض املٓاظعات             ـ اتفل َٝجام ادتاَع١ ايعطب١ٝ ٚ بطٚتٛنٍٛ اإلغهٓسض١ٜ يف ْل  
َٝجام داَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚبطٚتٛنٍٛ  اإلغهٓسض١ٜ            ـ ايتؿاب٘ بني 

 

قٝا١ْ اغتك٬ٍ ٚغٝاز٠ ايسٍٚ ا٭عها٤
ايػٝاغٞ  ٚايعػهطٟ            ـ ظٗط نعف َٝجام ادتاَع١ ايعطب١ٝ يف ست١ٓ فًػطني  ٚاييت أظٗطت َسٟ ايعذع 

             ـ أزضنت ايسٍٚ ايعطب١ٝ أ١ُٖٝ ايفطق١ اييت ناعت عًِٝٗ ْتٝذ١ نعف َٝجام داَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ 
فؿٌ ايعطب عػهطٜا يف َٛاد١ٗ ايك١ْٝٛٝٗ               عٓسَا 

 

  

يًدهٛع يًسٍٚ ايػطب١ٝ ـ َٔ ثػطات  َٝجام ادتاَع١ َٚهٓت بعض سهاّ ايعطب 
  

طبٝع١ ايتعإٚ بني ايسٍٚ
   

ـ َٔ ْكٛم َٝجام ادتاَع١ ايعطب١ٝ ٚدعً٘ انعف َٔ بطٚتٛنٍٛ اإلغهٓسض١ٜ
 

اختاش ايكطاضات باإلمجاع
   

يٛنع بصٚض ايفت١ٓ بني ايعطب َٔ خ٬ٍ ْك٘ عًَٞٝجام ادتاَع١ ايعطب١ٝ ـ َٗس 
 

إٔ تهٕٛ ايكطاضات باإلمجاع
   

ـ َٔ َعاٖط نعف َٝجام داَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚاييت أٚنشتٗا ست١ٓ فًػطني
 

عسّ ٚدٛز  ق٠ٛ عػهط١ٜ
   

ـ  َٔ املكرتسات إلق٬ح  َٝجام داَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ 
 

دعٌ قطاضات ادتاَع١ با٭غًب١ٝ
 

   

َٔ خ٬ٍَٛاد١ٗ ايتشسٜات ا٫قتكاز١ٜ ايعامل١ٝ ـ ميهٔ دتاَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ  
 

إْؿا٤ غٛم عطب١ٝ َؿرتن١
ـ َٔ َباز٨ داَع١  ايسٍٚ ايعطب١ٝ اسرتاّ اغتك٬ٍ ايب٬ز ايعطب١ٝ غاعس ٖصا ايٓل عًٞ إْٗا٤ ارت٬فات     

                   اذتسٚز١ٜ
 

ايُٝٔ ٚايػعٛز١ٜبني 
 

 

عػهطٟ ٚغٝاغٞ إٔ ٜهٕٛ بني ايسٍٚ ايعطب١ٝ املؿرتن١ ب٘ تعإٚ  1950ـ تبين َٝجام ايهُإ ادتُاعٞ 
التفكك الطٗاض٘ لمعسباْهُاّ بعض ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚمل تٓهِ زٍٚ أخطٟ ملٝجام ايهُإ ادتُاعٞ ٜؿري إيٞ   ـ 

 

يٛ ْفصت أسهاّ َٝجام ايهُإ ادتُاعٞ ٭قبح سًِ ايعطب سكٝك١ ٜٚطدع شيو إيٞ ـ 
  

تسكٗصٓ عم٘ ٔدٕد قٕٚ عطكسٖٛ
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 فؿٌ ادتاَع١ ايعطب١ٝ يف حتكٝل أٖسافٗاتعبريا عٔ َٛقف ايسٍٚ ايعطب١ٝ َٔ َٝجام ايهُإ ادتُاعٞ  ـ ٜعس 
 

 

 بني تطنٝا ٚضٚغٝا َع داَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ يف1833ـ تؿابٗت َعاٖس٠ ٜٛيٝٛ 
  

َٝجام ايهُإ ادتُاعٞ
املاز٠ ايجا١ْٝ ملٝجام ايهُإ ادتُاعٞميهٔ ايتٛقع يف ساي١ تٓفٝص  ـ 

 

ترتادع امل٪اَطات نس ايب٬ز ايعطب١ٝ
 ـ ميهٔ ايتٛقع إشا  مت ٚنع أسهاّ َٝجام ايهُإ ادتُاعٞ َٛنع ايتٓفٝص

 

محا١ٜ ا٭َٔ ايكَٛٞ يًعطب
 

صتاح إقا١َ زٚي١ إغطا٥ٌٝ  ـ ظٗط إخفام َٝجام داَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ إخفاقا شضٜعا يف 

  

 

َٝجام ايهُإ ادتُاعٞ  ـ أظٗطت ست١ٓ فًػطني فؿٌ َٝجام داَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚشيو ساٚيت عكس 

   

ا٫ْكػاّ بني سهَٛات ايسٍٚ ايعطب١ٝإيٞ   1950    ـ ٜطدع غبب فؿٌ َٝجام ايهُإ ادتُاعٞ ايصٟ عكس  
  

1950 ـ تطتب عًٞ  فؿٌ َٝجام ايهُإ ادتُاعٞ 
 

تٛثٝل َكط تعاْٚٗا ايػٝاغٞ ٚايعػهطٟ َع بعض ايسٍٚ
 

ادتعا٥ط  يف سطنات ايتشطض يف املػطب ايعطبٞ  بسيٌٝ أْٗا زعُت   1952ـ غاُٖت ثٛض٠ ٜٛيٝٛ 
 

غٛضٜا ٚيبٓإايعٗس املًهٞ زٚضا يف سطنات ايتشطض يف ايب٬ز ايعطب١ٝ ا٭غ١ٜٛٝ بسيٌٝ أْٗا زعُت   ـ  نإ ملكط يف 
يٝبٝا ـ  نإ ملكط يف ايعٗس املًهٞ زٚضا يف سطنات ايتشطض يف ايب٬ز ايعطب١ٝ اإلفطٜك١ٝ  بسيٌٝ أْٗا زعُت   

 

 
1953 اتفاق١ٝ ايػٛزإ 1952ـ  ْتر عٔ عكس سه١َٛ ثٛض٠ ٜٛيٝٛ 

 
َٓح ايػٛزإ  سل تكطٜط َكريٙ

  

٫1953تفاق١ٝ ايػٛزإ  ايػٛزإ سل تكطٜط َكريٙ ٚحتطٜطٙ َٔ ا٫ست٬ٍ طبكا 1952َٓشت سه١َٛ ثٛض٠ ٜٛيٝٛ  ـ 

القضًة الفلضطًهًة وتطىريا   )الهشاع العزبٌ اإلصزائًلٌ  الدرس الجانٌ

  

نطب ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ يفًػطني ميجٌ شيو  َكٛي١  ايك١ْٝٛٝٗ بإٔ إغطا٥ٌٝ سكٝك١ تاضغت١ٝ ـ
 

سكٛم اإلْػإ            ـ املكٛي١ ايجا١ْٝ بإٔ إغطا٥ٌٝ سكٝك١ تاضغت١ٝ  حملٛ عطٚب١ فًػطني ناْت نس 
  

ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ            ـ أثطت ايٓٗه١ اا٫ٚضب١ٝ  ايفهط١ٜ ٚا٫قتكاز١ٜ عًٞ أسٛاٍ ايٝٗٛز  
 

ضفع املػت٣ٛ ايفهطٟ يًٝٗٛز            ـ ْتر عٔ ايٓٗه١ ايفهط١ٜ يف أٚضبا يف َطًع ايكطٕ ايعؿطٜٔ 

 
بطٚظ املٗاضات ا٫قتكاز١ٜ يًٝٗٛز            ـ ْتر عٔ ا٫ْط٬ق١ ا٫قتكاز١ٜ يف أٚضبا يف َطًع ايكطٕ ايعؿطٜٔ  

 

 غٝاز٠ ايٓعط١ٜ ايك١َٝٛ يف أٚضبا            ـ تأثط ايٝٗٛز يف أٚضبا غًبٝا يف ايعكط اذتسٜح بـ 

ق١َٝٛ            ـ عاف ايٝٗٛز يف دٝتٛ خام بِٗ يف اجملتُع ا٭ٚضبٞ ٭غباب   
 

ايتذُع يف أسٝا٤ خاق١ بِٗ            ـ أزت غٝاز٠ ايٓعط١ٜ ايك١َٝٛ يف أٚضبا ٚسفاظ ايٝٗٛز عًٞ َكَٛاتِٗ  إيٞ 
 

غٝاز٠ ايٓعط١ٜ ايك١َٝٛ             ـ انطط  غايب١ٝ ايٝٗٛز إٔ ٜعٝؿٛا  يف أسٝا٤ خاق١ بِٗ يف أٚضبا بػبب 
 

  

ٚقٛفِٗ عكب١ يف حتكٝل ايتذاْؼ زاخٌ أٚضباـ انتػب ايٝٗٛز ايعسا٤ َع ؾعٛب أٚضبا املػٝش١ٝ ْتٝذ١ 
 

ايععي١ ايجكاف١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ  يًٝٗٛز            ـ ظاز ايعسا٤ بني ايٝٗٛز ٚايؿعٛب ا٭ٚضب١ٝ املػٝش١ٝ بػبب 
 

قٝاّ اذتطن١ ايك١ْٝٛٝٗأثطت ايٓعط١ٜ ايك١َٝٛ ايػا٥س٠ يف أٚضبا ع٢ً أسٛاٍ ايٝٗٛز مما أزٟ إيٞ   ـ 
 

اذتطنات ايك١َٝٛ يف أٚضباٚ تعترب ضز فعٌ عًٞ 19ْؿأت اذتطن١ ايك١ْٝٛٝٗ عًٞ ٜس املفهطٜٔ ايٝٗٛز أٚاخط ايكطٕ             ـ 
 19ـ  ادتُع ايٝٗٛز يف َ٪متط باظٍ بػٜٛػطا  أٚاخط ايكطٕ    

(
 1897 )  

 إْؿا٤ ٚطٔ قَٛٞ يًٝٗٛزبٗسف 

ز١ٜٝٓ            ـ اختاض ايٝٗٛز اضض فًػطني نٛطٔ هلِ ٭غباب  
  

(
 

(باعتصاضٖا اضض املٝعاز 
  

حتسزت فًػطني يتهٕٛ ٚطٔ قَٛٞ يًٝٗٛز  يف امل٪متط            ـ 
  

عباؽ سًُٞ  ٚناْت َكط حتت سهِ  1905ايكْٗٝٛٞ 
ايٝٗٛزٟ يف ايعكس ا٭ٍٚ َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ            ـ ضفع ايٝٗٛز ؾعاض  ايعٛز٠ يفًػطني يف امل٪متط 

    

(1905)
  

  1905ـ ايٓتا٥ر املرتتب١ عًٞ عكس امل٪متط ايٝٗٛزٟ    

ظٗٛض املٓع١ُ ايك١ْٝٛٝٗ ايعامل١ٝ
 

 ـ ظٗطت املٓع١ُ ايك١ْٝٛٝٗ نٓتٝذ١ َرتتب١ عًٞ   

ايعؿطٜٔتٛقٝات امل٪متط ايٝٗٛزٟ  َطًع ايكطٕ 
 

 ايكٓسٚم ايكْٗٝٛٞ ـ ١٦ٖٝ ٜٗٛز١ٜ ناْت َػ٦ٛي١  عٔ متٌٜٛ ٖذط٠  ايٝٗٛز ٚؾطا٤ ا٭ضانٞ يف فًػطني متجٌ     

ارترب٠ امل١ٝٓٗ يًٝٗٛز يف ا٫قتكازتطدع قسض٠ ايٝٗٛز يف متٌٜٛ عًُٝات اهلذط٠ ٚؾطا٤ ا٭ضانٞ يف فًػطني             ـ 
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أقسضت بطٜطاْٝا تكطٜح بًفٛض يف قٛض٠ خطاب َٛد٘ إىل ض٥ٝؼـ 
 

ضٚتؿًٝس ايطا٥ف١ ايٝٗٛز١ٜ   
  

 بطٜطاْٝا  غتاطب  ض٥ٝؼ ايطا٥ف١ ايٝٗٛز١ٜ يف 1917            ـ نإ تكطٜح بًفٛض عاّ 

اضتباط َكاحل اصتًرتا مبكاحل ايك١ْٝٛٝٗ            ـ نإ غبب إقساض تكطٜح بًفٛض  أثٓا٤ اذتطب ايعامل١ٝ ا٭ٚيٞ 
اغفٌ ٚدٛز عطب فًػطنياْ٘  1917            ـ ايٓكس ايصٟ ٚد٘ يتكطٜح بًفٛض 

 

غٝاغ١ تبازٍ املكاحل            ـ أٜست بطٜطاْٝا إْؿا٤ ٚطٔ قَٛٞ يًٝٗٛز يف فًػطني بػبب 
 

            ـ  ْتر عٔ 
 

اضتباط َكاحل بطٜطاْٝا مبكاحل ايك١ْٝٛٝٗ أثٓا٤ اذتطب ايعامل١ٝ ا٭ٚىل
 

 قسٚض تكطٜح بًفٛض
  

يًؿطٜف سػنيـ   نإ إقساض بطٜطاْٝا تكطٜح بًفٛض  ٜتٓاقض َع ٚعٛزٖا ايػابك١ اييت ٚعستٗا 
    

            ـ أثٓا٤ اذتطب ايعامل١ٝ ا٭ٚيٞ دطت ادتُاعات بني قاز٠ اذتطن١ ايك١ْٝٛٝٗ ٚايكاز٠ ا٫صتًٝع بؿإٔ إقا١َ 
                 ٚطٔ قَٛٞ يًٝٗٛز يف فًػطني ٚشيو

 

يٛدٛز َكاحل إغرتاتٝذ١ٝ يربٜطاْٝا
  

 ـ اضتبطت َكاحل ايك١ْٝٛٝٗ مبكاحل اصتًرتا أثٓا٤ اذتطب ايعامل١ٝ ا٭ٚيٞ إلغطاض  

غٝاغ١ٝ ٚاقتكاز١ٜ
            ـ 

 

1917َٔ ايٓتا٥ر ايٓٗا١ٝ٥ يتكطٜح بًفٛض 
 

قٝاّ زٚي١ إغطا٥ٌٝ
   

  

ايػًطإ امحس ف٪ازـ  عٓس قسٚض تكطٜح بًفٛض ناْت َكط حتت سهِ 
  

  

ـ ٚقف بأْ٘ ٚعس ممٔ ٫ ميًو ملٔ ٫ ٜػتشل  تكطٜح
 

بًفٛض
 

  

ايكها٤ عًٞ عطٚب١ فًػطنيـ جتاٌٖ ْل تكطٜح بًفٛض عطب فًػطني سٝح أضازت بطٜطاْٝا َٔ شيو  
 

  

 إغفاهلِ سل ايعطبـ حتسخ تكطٜح بًفٛض إٔ عطب فًػطني  طٛا٥ف غري ٜٗٛز١ٜ  ٖٚصا ٜعين
 

 

جتاٌٖ عطب فًػطني تعرب ٖصٙ ايعباض٠ عٔ  بإْؿا٤ ٚطٔ قَٛٞ يًٝٗٛز يف فًػطنيـ ْل تكطٜح بًفٛض 
 

 

ـ مل ٜتهُٔ  تكطٜح بًفٛض عٔ قٝاّ زٚي١ يًٝٗٛز بٌ حتسخ عٔ قٝاّ ٚطٔ ٖصا ٜسٍ عًٞ
 

خساع بطٜطاْٝا يًعطب
 

تكطٜح بًفٛض 1948ـ  نإ ا٭غاؽ ايصٟ قاَت عًٝ٘ زٚي١ إغطا٥ٌٝ 
 

تكطٜح بًفٛضـ ايتكت َكاقس ايك١ْٝٛٝٗ َع َكاقس ا٫غتعُاض ايػطبٞ ٭ٍٚ َط٠ َٔ خ٬ٍ 
 

َٔ خ٬ٍقَٛٞ يًٝٗٛز يف فًػطني           ـ حتست خطٛات َطتب١ بإْؿا٤ ٚطٔ 
  

املصنط٠ ايك١ْٝٛٝٗ مل٪متط ايكًح
          ـ

 

1919مل٪متط ايكًح  تكسّ مبصنط٠  
 

َِٚٓٗ عطب فًػطنيباغتك٬ٍ ايعطب  ٚطايب فٝٗا 
 

فٝكٌ بٔ اذتػني
فٝكٌ بٔ اذتػني          ـ نإ أٍٚ َٔ ْازٟ باغتك٬ٍ عطب فًػطني ٖٛ 

 

          ـ يف ايٓكف ا٭ٍٚ َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ ثبت بايسيٌٝ إٔ ايعطب يٝؼ هلِ أٟ ٚظٕ غٝاغٞ أَاّ ايكٗا١ٜٓ 
عٓكطٜا    مما ٜسٍ عًٞ إٔ امل٪متط نإ َ٪متط ايكًح       عًٞ ايػاس١ ايسٚي١ٝ ٚظٗط شيو َٔ خ٬ٍ 

 

ٚنع  فًػطني حتت ا٫ْتساب ايربٜطاْٞأٍٚ َطايب ايٝٗٛز يف املصنط٠ ايك١ْٝٛٝٗ بعس اذتطب ايعامل١ٝ ا٭ٚيٞ           ـ 
 تطسٝب نبري يف َ٪متط ايكًح بػبب1919          ـ ٫قت املصنط٠ ايك١ْٝٛٝٗ فرباٜط 

 
ق٠ٛ ايٝٗٛز ا٫قتكاز١ٜ

 

سطم اصتًرتا عًٞ تٓفٝص  تكطٜح بًفٛض          ـ َٔ أغباب  تعسٌٜ اتفاق١ٝ غاٜهؼ بٝهٛ  بعكس َ٪متط غإ ضميٛ 
 بٓتا٥ر1917          ـ اضتبط إقساض بطٜطاْٝا تكطٜح بًفٛض 

 

اتفاق١ٝ غاٜهؼ بٝهٛ
 

أثٓا٤ عكس َ٪متط غإ ضميٛ          ـ ظٗط أٍٚ تأٜٝس ضمسٞ َٔ فطْػا يسعِ ايٝٗٛز يف فًػطني  
 

َ٪متط غإ ضميٛ َٔ خ٬ٍ 1917          ـ متت ايرتمج١ اذتكٝك١ٝ يتكطٜح بًفٛض عاّ 
 

   

ـ أعطت قبػ١ زٚي١ٝ ؾطع١ٝ  يػٝاغ١ ا٫ْتساب ايربٜطاْٞ  ٚناْت غببا يف ٖذط٠ ايٝٗٛز يفًػطني
عكب١ ا٭َِ  

إقطاض عكب١ ا٭َِ ْعاّ ا٫ْتساب ايربٜطاْٞ عًٞ فًػطني ٜعين  أْٗا ختًت عٔ أِٖ أٖسافٗا          ـ 
 

سل تكطٜط املكري  
  

ـ ختًت عكب١ ا٭َِ عٔ أٖسافٗا  يف َػاعس٠ ايؿعٛب إٔ حتهِ ْفػٗا بسيٌٝ
  

أقطت ا٫ْتساب عٌ فًػطني
  

ـ ٜٛقف َٛقف عكب١ ا٭َِ جتاٙ قه١ٝ فًػطني بايٓػب١ ٭ٖساف إْؿا٥ٗا  باملٛقف
 

املتٓاقض
 

  
ٚافكت عًٞ قطاضات َ٪متط غإ ضميٛـ ختًت عكب١ ا٭َِ عٔ  أِٖ َباز٥ٗا عٓسَا  

 

  

ٚافكت عًٞ قطاضات َ٪متط غإ ضميَٛٚؿه١ً فًػطني  عٓسَا عكب١ ا٭َِ  ـ  تٛدس ع٬ق١ بني 
 

ٚنع فًػطني حتت ا٫ْتساب ايربٜطاْٞ          ـ نإ تكطٜح بًفٛض ٜتٓاقض َع عكب١ ا٭َِ  َٔ سٝح  
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ايتأٜٝس ايسٚيٞ ٭ٖساف ايٝٗٛزٜسٍ ٚنع فًػطني حتت ا٫ْتساب ايربٜطاْٞ مبٛافك١ فطْػا ٚعكب١ ا٭َِ عًٞ            ـ 
ايتكا٤ َكاحل فطْػا ٚاصتًرتا عًٞ سػاب فًػطنيتأثطت فًػطني غًبٝا بٓتا٥ر اذتطب ايعامل١ٝ ا٭ٚيٞ َٔ خ٬ٍ           ـ 

   

ـ  نإ ايػبب ٚضا٤ إقطاض عكب١ ا٭َِ بٓعاّ ا٫ْتساب ايربٜطاْٞ  عًٞ فًػطني
 

ا٫غتذاب١ يًُدطط ا٫غتعُاضٟ
ؾطع١ٝ تٜٗٛس فًػطني 1920          ـ  ْتر عٔ فطض ا٫ْتساب ايربٜطاْٞ عًٞ فًػطني 

 

    

 َٓسٚبا غاَٝا عًٞ فًػطنيتعٝني ٖطبطت قٌُٜٛـ أٍٚ خطٛات  اصتًرتا ايفع١ًٝ يتٓفٝص ٚعس بًفٛض 
  

إطفا٤ ايكبػ١ ايك١ْٝٛٝٗ عًٞ فًػطني              ـ ٖسفت غٝاغ١ غًطات ا٫ْتساب ايربٜطاْٞ يف فًػطني إيٞ 
 اْتكاٍ ا٭ضانٞ يًٝٗٛزـ ايٛغ١ًٝ اييت اغتدسَتٗا إزاض٠ ٖطبطت قٌُٜٛ يتٓفٝص غٝاغتٗا يف فًػطني      

إنفا٤ ايكف١ ايؿطع١ٝ عًٞ ٚدٛزِٖ  ـ غبب  إقساض ٖطبطت قٌُٜٛ  قٛاْني بٓكٌ ًَه١ٝ ا٭ضانٞ يًٝٗٛز      
 ايكٓسٚم ايكْٗٝٛٞ ـ اقسض  ٖطبطت قٌُٜٛ ايكٛاْني بٓكٌ ًَه١ٝ ا٭ضض يًٝٗٛز ٚغاعسٙ يف تٓفٝصٖا    

  نطَٚط يف َكط             ـ  تؿابٗت غٝاغ١ ٖطبطت قٌُٜٛ يف فًػطني بػٝاغ١ 

             ـ ايكٛاْني اييت أقسضٖا ٖطبطت قٌُٜٛ يف فًػطني بٓكٌ ًَه١ٝ ا٭ضانٞ ايعطب١ٝ  يًٝٗٛز تتكاضب  َع
 

)                 ايكٛاْني اييت أقسضتٗا بطٜطاْٝا 
 

(نطَٚط 
  

ايبٝٛع ادترب١ٜيف َكط ٖٞ قٛاْني  
  

ايؿطع١ٝ             ـ عٌُ ٖطبطت قٌُٜٛ عًٞ اْتكاٍ ًَه١ٝ ا٭ضانٞ ايعطب١ٝ إيٞ ٜس ايٝٗٛز عٔ ططٜل  
 

(
 

(ايؿطا٤
 

1922الكتاب األبيض األول    6
  

1922     ـ أقسضت بطٜطاْٝا ايهتاب ا٭بٝض ا٭ٍٚ عاّ 
 

يتشسٜس غٝاغتٗا يف فًػطني
 

1917تكطٜح بًفٛض  ْل َا ايتعَت ب٘ يف 1922     ـ ايتعَت اصتًرتا يف ايهتاب ا٭بٝض ا٭ٍٚ عاّ 

 
َٓح فًػطني نٛطٔ قَٛٞ يًٝٗٛز عًٞ  1922     ـ أنست ْكٛم ايهتاب ا٭بٝض ا٭ٍٚ 

 

إقساض ايهتاب ا٭بٝض ا٭ٍٚ     ـ ساٚيت بطٜطاْٝا  خساع عطب فًػطني  َٔ خ٬ٍ 
 

ايهتاب ا٭بٝض ا٭ٍٚ     ـ اغتدسَت اصتًرتا أغًٛب املهط ٚايتُٜٛ٘ يهٞ ٫ تجري ايعطب نسٖا ٚظٗط شيو يف 
 عًٞ إٔ تكطٜح بًفٛض غري قابٌ يًتػٝري ٖٚصا1922     ـ ْل ايهتاب ا٭بٝض ا٭ٍٚ ايصٟ أقسضت٘ بطٜطاْٝا  

إٔ ٚطٓا قَٛٝا يًٝٗٛز ٜ٪غؼ يف فًػطني            ٜعين 

  
با٫ضتٝاظ 1922     ـ تتكف قطاضات ايهتاب ا٭بٝض ا٭ٍٚ  ايصٟ أقسضت٘ سه١َٛ  بطٜطاْٝا بفًػطني 

 

    

عًٞ ا٫ضتكا٤ بفًػطني  سين  1922ـ  ْل ايهتاب ا٭بٝض ا٭ٍٚ 
  

تهٕٛ َ٪ًٖ٘ نُطنع يًؿعب ايٝٗٛزٟ
اغفٌ سكٛم عطب فًػطني ٭ْ٘ 1922     ـ  ضفض ايعطب ايهتاب ا٭بٝض ا٭ٍٚ 

 

ايهطا٥ب ايباٖع١ ٚقٛاْني ْعع املًه١ٝ متجًت يف 1922ٚغا٥ٌ اصتًرتا يتٓفٝص َا ٚضز بايهتاب ا٭بٝض ا٭ٍٚ      ـ 
ا٫قتكازٟايهتاب ا٭بٝض ا٭ٍٚ خاق١ يف ادتاْب       ـ اختصت سه١َٛ اصتًرتا عس٠ إدطا٤ات يتٓفٝص َا دا٤ يف 

 1883ايكإْٛ ا٭غاغٞ  َع 1922     ـ تؿاب٘ إقساض اصتًرتا ايهتاب ا٭بٝض ا٭ٍٚ 

بتشسٜس َٓٗذٗا ايػٝاغٞ
)ـ بسأت أٚيٞ ايكساَات ايهرب٣ بني ايعطب ٚايٝٗٛز 

 
سازخ ايربام

 
)

 

ايعكس ايجايح َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ يف 
ز١ٜٝٓ   َتعًك١ بأغباب  1929ـ  سسثت َكازَات ز١َٜٛ بني ايعطب ٚايٝٗٛز  عاّ 

 

 1929أسساخ سا٥ط املبهٞ   ـ َٔ أِٖ املكازَات ايس١ٜٝٓ بني ايعطب ٚايٝٗٛز يف فًػطني     

     

)ايربام أغباب سازخ ـ 
 

(سا٥ط املبه٢ 
 

1929 
 

تعس٣ ايٝٗٛز ع٢ً سل ايعطب
 

1930الثانياألبيض الكتاب 6

باهلذط٠ ايػري ؾطع١ٝـ افتكس ايهتاب ا٭بٝض ايجاْٞ اذتػِ يف بعض ايكهاٜا اييت أثاضٖا  املتعًك١ 
 تٗسٜس طُٛسات ايٝٗٛز  يف فًػطنيبػبب   1930 ـ ضفض ايٝٗٛز ايهتاب ا٭بٝض ايجاْٞ 

 ٚضغب١ اصتًرتا يف1930تٛدس ع٬ق١ بني إقساض ايهتاب ا٭بٝض ايجاْٞ  ـ 
  

حتذِٝ اهلذطات ايٝٗٛز١ٜ إيٞ فًػطني

106

للثانوية العامةاملؤرخاتي يف التاريخ

01228008015اعداد/أ/ وليد العربي



 
1930إقساض ايهتاب ا٭بٝض ـ سطقت اصتًرتا َٔ خ٬ٍ 

 

ايعطب ايٓاتر عٔعًٞ اَتكام غهب 
  

سازخ ايربام
َٔ خ1930ٍ٬قطاضاتٗا عاّ يف ْكٛم تكطٜح بًفٛض  ـ عًُت اصتًرتا عًٞ تٓفٝص 

  
َٓع تؿهٌٝ ٚظاض٠ زغتٛض١ٜ

 ظٜاز٠ أعساز ايٝٗٛز يف فًػطنييف 1930ايهتاب ا٭بٝض ايجاْٞ  َع 1922 ـ تٓاقض ايهتاب ا٭بٝض ا٭ٍٚ 
 ـ ظٗطت َعاضن١ َٔ بطٜطاْٝا َٔ إقا١َ سه١َٛ زميكطاط١ٝ  يف فًػطني يف

   

ايهتاب ا٭بٝض ايجاْٞ
ايتأنٝس عًٞ تٓفٝص تكطٜح بًفٛض ـ تؿابٗت ْكٛم ايهتاب ا٭ٍٚ َع ْكٛم ايهتاب ا٭بٝض ايجاْٞ يف 

  ختًٝا َٔ بطٜطاْٝا عٓٗا عُا ايتعَت ب٘ ضتٛ إقا١َ ٚطٔ 1930 ـ اعترب  ايٝٗٛز ايهتاب ا٭بٝض ايجات٢ 
      قَٛٞ يًٝٗٛز يف فًػطني

 

ٜٚطدع شيو إيٞ
  

اْتكاز ايهتاب اهلذط٠ ايٝٗٛز١ٜ ايؿطع١ٝ ٚايػري ايؿطع١ٝ
 

1930ـ أٚد٘ ايٓكس يًهتاب ا٭بٝض ايجا١ْٝ 
 

مل عتػِ َا أثاضٙ َٔ قهاٜا بتكٝٝس اهلذط٠ ٚٚقف ايتػًٌ
 ـ َاضؽ ايٝٗٛز نػٛطا غٝاغ١ٝ عًٞ سه١َٛ بطٜطاْٝا اييت ٖسزت شتططات ايٝٗٛز َٔ خ٬ٍ

 

         

ْكٛم
 

ايهتاب ا٭بٝض ايجاْٞ     
 

   

ايهتاب ا٭بٝض ايجاَْٞا دا٤ ب٘ ٚنع إدطا٤ات فع١ًٝ يتٓفٝص  ٚمل ٜتِ فٝ٘ َٔ ايهتب اييت أقسضتٗا بطٜطاْٝاـ 
غٝاغ١ٝ ٚاقتكاز١ٜ ٭غباب 1930             ـ تطادعت بطٜطاْٝا عٔ تٓفٝص ايهتاب ا٭بٝض ايجاْٞ 

 

غٝاغ١ٝ ٚق١َٝٛـ تسفكت اهلذطات ايٝٗٛز١ٜ َٔ أملاْٝا إيٞ فًػطني يسٚافع  
 

اهلطٚب َٔ ا٫نطٗاز ايٓاظٟ             ـ تسفل عسز نبري َٔ ايٝٗٛز ا٭ملإ إيٞ فًػطني  بػبب 
 

 1935ايًذ١ٓ ايعطب١ٝ ايعًٝا              ـ ٖٓاى ع٬ق١ اضتباطٝ٘ بني ٖتًط ْٚعاَ٘ ايٓاظٟ يف أملاْٝا ٚ َصنط٠  
  

أملاْٝا بايٛنع ايػٝاغٞ يًٝٗٛز يف 1935             ـ ٜتهح اضتباط تؿهٌٝ ايًذ١ٓ ايعطب١ٝ ايعًٝا 
 

  بٓتا٥ر1935ـ اضتبطت قطاضات ايًذ١ٓ ايعطب١ٝ ايعًٝا    

ا٫نطٗاز ايٓاظٟ يًٝٗٛز
 

تؿهٌٝ ايًذ١ٓ ايعطب١ٝ ايعًٝا             ـ ْتر عٔ انطٗاز ٖتًط ْٚعاَ٘ ايٓاظٟ  يًٝٗٛز  ٖٚذطتِٗ يفًػطني  
  

َٛقف  عطبٞ َٛسس نس ايٝٗٛزإيٞ قبٌ اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ              ـ أزت تطٛضات ٖذط٠ ٜٗٛز أملاْٝا يفًػطني 
ايسفاع عٔ سكٛم عطب فًػطنيدت١ٓ عطب١ٝ عًٝا بٗسف  1935 ْٛفُرب 25             ـ ؾهًت ايععاَات ايعطب١ٝ يف 

تطغٝذ اصتًرتا َبسأ تٜٗٛس فًػطنييًسفاع عٔ سكٛم عطب فًػطني 1935غبب حتطى ايععاَات ايعطب١ٝ              ـ نإ 
 1935             ـ َٔ أِٖ املطايب ايػٝاغ١ٝ اييت طايبت بٗا ايًذ١ٓ ايعطب١ٝ ايعًٝا 

  

تؿهٌٝ سه١َٛ ْٝاب١ٝ
تؿهٌٝ سه١َٛ ْٝاب١ٝناْت بعض َطايب ايًذ١ٓ ايعطب١ٝ ايعًٝا حتسٟ يٓل  ايهتاب ا٭بٝض ايجاْٞ ٚمتجٌ يف              ـ 

1935ايًذ١ٓ ايعطب١ٝ ايعًٝا              ـ تأثط عطب فًػطني بايتؿطٜع املكطٟ ٚظٗط  ٖصا ايتأثري يف  
 

 1935             ـ َٔ أِٖ املطايب ا٫دتُاع١ٝ اييت طايبت بٗا ايًذ١ٓ ايعطب١ٝ ايعًٝا 
 

إٜكاف اهلذط٠ ايٝٗٛز١ٜ
ادتُاع١ٝ             ـ ناْت َععِ َطايب ايًذ١ٓ ايعطب١ٝ ايعًٝا تطتهع عًٞ دٛاْب 

 

 َٓع اْتكاٍ ا٭ضانٞ يًٝٗٛز             ـ طايبت  ايًذ١ٓ ايعطب١ٝ ايعًٝا بػٔ قإْٛ ارتُػ١ أفس١ْ بٗسف 

تطبٝل َباز٨ املٛاط١ٓ عًٞ 1935             ـ أنست َطايب ايًذ١ٓ ايعطب١ٝ ايعًٝا 
  

متػو ايعطب بفًػطنييف فًػطني َسٟ  1935             ـ ٜعٗط َٔ َطايب ايععاَات ايعطب١ٝ يف 
 

  1935ٖٚٓاى اضتباط بني ْعاّ أملاْٝا ايٓاظٟ عاّ              ـ 

  
انتػاب ايٝٗٛز تأٜٝس ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ ٫صتًرتا 

فتح باب اهلذط٠ ايٝٗٛز١َٜٔ خ٬ٍ  1935             ـ ظٗط َٛقف بطٜطاْٝا ايطافض ملطايب ايًذ١ٓ ايعطب١ٝ ايعًٝا 
 1935    ـ  ْتا٥ر ضفض سه١َٛ اصتًرتا ملطايب ايًذ١ٓ ايعطب١ٝ ايعًٝا  

  

قٝاّ ايجٛض٠ ايعطب١ٝ يف فًػطني
 َع َٛقفٗا 1936َٔـ تؿاب٘ َٛقف اصتًرتا َٔ ايجٛض٠ ايعطب١ٝ يف فًػطني      

 

 يف َكط 1919ثٛض٠ 
اغتدساّ ايعٓف إلمخاز ايجٛض٠ يف  1936 ٚثٛض٠ عطب فًػطني 1919    ـ تؿاب٘ ضز فعٌ اصتًرتا جتاٙ ثٛض٠ 

 ٚدت٤ٖٛا ملًٛى ايػعٛز١ٜ 1936     ـ تٛقف اصتًرتا عٔ أغايٝب ايبطـ َع ايجٛض٠ ايعطب١ٝ يف فًػطني 
صتاح ايجٛض٠ ايعطب١ٝ  بفًػطني ٚاغتُطاضٖا       ٚا٭ضزٕ ٚايعطام  يًتفاٚض ٜطدع ايػبب يف شيو 

     

إيٞ ًَٛى ايػعٛز١ٜ ٚا٭ضزٕ ٚايعطام  يهٞ ٜٓكشٛا  1936ـ دت٤ٛ اصتًرتا يف ايجٛض٠ ايعطب١ٝ بفًػطني 
ايطٚابط املؿرتن١ بني ايب٬ز ايعطب١ٝ           ايجٛاض بايتٛقف عٔ ايجٛض٠ ٜ٪نس سكٝك١ 
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إضغاٍ دت١ٓ ًَٓط َع  1936    ـ تؿاب٘ َٛقف اصتًرتا بإضغاٍ دت١ٓ بٌٝ يتٗس١٥ ايجٛض٠ ايعطب١ٝ يف فًػطني 
بؿهٌ َ٪قت  بعس َا أضغًت اصتًرتا دت١ٓ ًَٓط ٖصا مياثٌ تٛقف ايجٛض٠ ايعطب١ٝ يف  1919    ـ  تٛقف ثٛض٠ 
بعس َا أضغًت   1936           فًػطني  

 

دت١ٓ بٌٝ
 

قبٍٛ ايًذ١ٓ ملطايب ايٛغاط١ ايعطب١ٝتٛقفت ايجٛض٠ ايعطب١ٝ ايفًػط١ٝٓٝ يًتباسح َع دت١ٓ بٌٝ بٓا٤ عًٞ               ـ 

  1937 لجنة بيل االنجليزية    6

دت١ٓ بٌٝ ا٫صتًٝع١ٜ              ـ قسض أٍٚ َؿطٚع بتكػِٝ فًػطني  إيٞ زٚي١ عطب١ٝ ٚزٚي١ ٜٗٛز١ٜ  عٔ ططٜل 
 

ا٫ْتساب ايربٜطاْٞحتت إيٞ زٚي١ عطب١ٝ ٚزٚي١ ٜٗٛز١ٜ ٚٚنع ايكسؽ بتكػِٝ فًػطني               ـ دت١ٓ بٌٝ قاَت 
 1937يًذ١ٓ بٌٝ               ـ أقبح يف فًػطني َهإ ستسز يسٚي١ ايٝٗٛز طبكا 

     

بتكػِٝ فًػطني إيٞ 1937ـ تطدع َٛافك١ ايٝٗٛز عًٞ َؿطٚع دت١ٓ بٌٝ 
 

انتػاب ايؿطع١ٝ يف فًػطني
1937َؿطٚع دت١ٓ بٌٝ عطب فًػطني              ـ ضفض 

 

 ميشٛ عطٚب١ فًػطنيبتكػِٝ فًػطني ٫ٕ املؿطٚع 
 

    

ـ  ضفض ايعطب قطاضات دتٔ بٌٝ ٚأفععتِٗ فهط٠  تكػِٝ فًػطني  بسيٌٝ
 

جتسز ايجٛض٠  ايفًػط١ٝٓٝ
 

ثبات بصٚض زٚي١ إغطا٥ٌٝ             ـ َؿطٚع دت١ٓ بٌٝ بتكػِٝ فًػطني نإ يكاحل ايٝٗٛز ٭ْ٘ ٜ٪نس عًٞ  

   
متػو عطب فًػطني بهاٌَ أضانِٝٗ             ـ جتسزت ثٛض٠ عطب فًػطني قبٌ اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ ْتٝذ١ 

     

جتسز ايجٛض٠ ٖٛ 1936يف َكط  ٚايجٛض٠ ايعطب١ٝ يف فًػطني  1919ـ  ايكاغِ املؿرتى بني ثٛض٠ 
   

1939              ـ تطتب عًٞ عٛز٠ ايجٛض٠ ايفًػط١ٝٓٝ املػًش١ سين عاّ 
  

عكس َ٪متط املا٥س٠ املػتسٜط٠
 

اقرتاب اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ              ـ ايػبب ايط٥ٝػٞ َٔ زع٠ٛ بطٜطا١ْٝ يعكس َ٪متط املا٥س٠ املػتسٜط٠ 
  

َٔ  1936َعاٖس٠ ايتشايف ايكساق١              ـ تؿابٗت ظطٚف عكس َ٪متط املا٥س٠ املػتسٜط٠ َع ظطٚف عكس 
بٛازض اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ                   سٝح  

 

َ٪متط املا٥س٠ املػتسٜط٠             ـ  سسخ أٍٚ سٛاض ظتُع بني ايعطب ٚايٝٗٛز إلظتاز سٌ ملؿه١ً فًػطني يف 
 

 َ٪متط املا٥س٠ املػتسٜط٠تطغِٝ اذتسٚز بني ايعطب ٚايٝٗٛز دتأت اصتًرتا يًتفاٚض َع ايعطب َٔ خ٬ٍ              ـ بعس 
      

يف بًٛزإ  يفامل٪متط ايفًػطٝين َع َ٪متط املا٥س٠ املػتسٜط٠  ـ تؿاب٘ 
 

ايكه١ٝ ايػٝاغ١ٝ املتساٚي١
 

اغتشاي١ ايتٛفٝل بني َطايب ايعطب ٚأطُاع ايٝٗٛزبػبب   1939             ـ فؿٌ َ٪متط املا٥س٠ املػتسٜط٠ 
 

إقساض ايهتاب ا٭بٝض ايجايحيف ايتٛقٌ إىل اتفام  1939اجملتُعٕٛ سٍٛ املا٥س٠ املػتسٜط٠ ـ ْتر عٔ عذع       

  1939 الكتاب األبيض الثالث    6

ايهتاب ا٭بٝض ايجايحـ ساٚيت بطٜطاْٝا يًُط٠ ا٭ٚيٞ إلظتاز سٌ يًكه١ٝ ايفًػط١ٝٓٝ يف     

 
ايهتاب ا٭بٝض ا٭ٍٚ             ـ  َٔ ايهتب ايبٝها٤ اييت أقسضتٗا اصتًرتا ٖٚٞ ا٭قطب يكاحل ايك١ْٝٛٝٗ  

ايهتاب ا٭بٝض ايجاْٞ             ـ  َٔ ايهتب ايبٝها٤ اييت أقسضتٗا اصتًرتا ٚ افتكست اذتػِ يف بعض ايكهاٜا  
ايهتاب ا٭بٝض ايجايحـ  َٔ ايهتب ايبٝها٤ اييت أقسضتٗا اصتًرتا ٖٚٞ ا٭قطب يكاحل ايك١ْٝٛٝٗ  

اإلخ٬ٍ بٓل تكطٜح بًفٛضأثاض غهب ايٝٗٛز نس اصتًرتا بػبب   1939ـ ْكٛم ايهتاب ا٭بٝض ايجايح 
سهِ شاتٞ متٗٝسا يكٝاّ زٚي١ فًػطني َٔ خ٬ٍ ْل 1939ـ اضتاظت اصتًرتا يًعطب يف ايهتاب ا٭بٝض 

1939ايهتاب ا٭بٝض ايجايح َع  1930َٛقف نٌ َٔ ايهتاب ا٭بٝض ايجاْٞ              ـ ٜتفل 
 

إقا١َ ٚطٔ يًٝٗٛزجتاٙ 
اهلذط٠ ايٝٗٛز١ٜ يف َٛقف٘ َٔ  1939 عٔ ايهتاب ا٭بٝض ايجايح  1930             ـ  اختًف ايهتاب ا٭بٝض ايجاْٞ  

تأغٝؼ ٚطٔ يًٝٗٛز يف فًػطنيٖٛ  أقسضتٗا اصتًرتا اييت ايعاٌَ املؿرتى يف ايهتب ايج٬خ ايبٝها٤              ـ ٜعس 
ايعطٚف ايسٚي١ٝ إيٞ 1939ـ ٜطدع عسّ تٓفٝص ايهتاب ا٭بٝض ايجايح 

 

(
 

ْؿٛب اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ 
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1942عقد مؤتمر بلتيمور 6     

أملاْٝا قسَت ايك١ْٝٛٝٗ ي٫ًٜٛات املتشس٠ خسَات  ٚاغع١ ايٓطام  أثٓا٤ اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ نس ـ  
 

    

أملاْٝاـ زعِ ايك١ْٝٛٝٗ ي٫ًٜٛات املتشس٠ أثٓا٤ اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ غاِٖ يف ٖعمي١ 
 

استهاض برتٍٚ ايؿطم ا٭ٚغط            ـ نإ ٖسف اي٫ٜٛات املتشس٠ َٔ زعِ ايٝٗٛز أثٓا٤ اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ 
غٝاغ١ٝ ٚاقتكاز١ٜ ٭غباب اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ أثٓا٤ ٚبعس اي٫ٜٛات املتشس٠ يكاحل ايٝٗٛز ـ اضتاظت     

انتؿاف ايبرتٍٚ ايعطبٞبعس اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ ٚانشا يًٝٗٛز أثٓا٤ اي٫ٜٛات املتشس٠             ـ أقبح اضتٝاظ 
إثبات ؾطع١ٝ ايهٝإ ايكْٗٝٛٞ            ـ ٖسف َ٪متط بًتُٝٛض َٔ تؿهٌٝ ق٠ٛ عػهط١ٜ يًٝٗٛز 

  

عػهط١ٜ            ـ أنجط املهاغب اييت سكك٘ ايٝٗٛز أثٓا٤ اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ ناْت َهاغب 
 

َ٪متط بًتُٝٛض            ـ أٍٚ قطاض إلْؿا٤ زٚي١ ٜٗٛز١ٜ هلا ق٠ٛ عػهط١ٜ ٚعًُٗا ارتام نإ يف 
  

ايعػهطٟيف ادتاْب امل٪متطات خاق١  ممٝعٙ عٔ غريٙ َٔ ايك١ْٝٛٝٗيكاحل قطاضات َ٪متط بًتُٝٛض             ـ دا٤ت 
             ـ َٔ قطاضات َ٪متط بًتُٝٛض ٚاييت َٗست  ٫غت٬ّ ايٝٗٛز أَٛض اذتهِ ٚاإلزاض٠  يف فًػطني  ٖٞ 

           

َٓح ايٛناي١ ايٝٗٛز١ٜ سكٛقا تٓع١ُٝٝ زاخٌ فًػطني
 

تػٌٗٝ اهلذط٠ ايٝٗٛز١ٜ يفًػطنييف ْكٛم ايهتاب ا٭بٝض ايجايح             ـ اتفكت قطاضات  َ٪متط بًتُٝٛض َع 
ايتكا٤ َكاحل أَطٜها  ٚايك١ْٝٛٝٗ أثٓا٤ اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ            ـ مل ٜٓفص ايهتاب ا٭بٝض ايجايح ْتٝذ١ 

اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٫َطٜه١ٝ بٓا٤ عًٞ طًب بًتُٝٛض              ـ مت إيػا٤ ايهتاب ا٭بٝض ايجايح يف َ٪متط 
 

    

ـ أنجط امل٪متطات اييت اغتفاز َٓٗا ايٝٗٛز
 

َ٪متط بًتُٝٛض
  

اضتاظ ملكاحل ايعطب بإيػا٤ ايهتاب ا٭بٝض ايجايح ٭ْ٘ 1942            ـ طايبت ايك١ْٝٛٝٗ يف َ٪متط بًتُٝٛض 

6
 

 ليهود في أعقاب الحرب العالمية الثانيةأمريكا لمساندة 

              ـ قاَت ايٛناي١ ايٝٗٛز١ٜ بسعا١ٜ ٚاغع١ ايٓطام  نس أملاْٝا  يف أعكاب اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ  بػبب
              

دطا٥ِ اذتعب ايٓاظٟ نس ٜٗٛز أملاْٝا
 

              ـ مت فتح فًػطني هلذط٠ سٛايٞ َا١٥ أيف ٜٗٛزٟ  إيٞ فًػطني  يف
 

أعكاب اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ
 

              ـ اعرتنت قٛات ا٫ْتساب ايربٜطاْٞ عًٞ  ٖذط٠ أعساز نبري٠ َٔ ٜٗٛز أملاْٝا إيٞ فًػطني يف أعكاب 
إباز٠ عطب فًػطني                 اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ  ٫ٕ شيو ٜعين 

 

              ـ عٓسَا طًبت اي٫ٜٛات املتشس٠ َٔ اصتًرتا بأغًٛب ؾسٜس ايًٗذ١ بفتح أبٛاب فًػطني يًُٗادطٜٔ 
  إٔ اي٫ٜٛات املتشس٠ غاعسٖا يف ٖعمي١ أملاْٝا                     ادتسز مل تعرتض اصتًرتا عًٞ شيو بػبب 

اي٫ٜٛات املتشس٠              ـ تبٓت قه١ٝ املٓعُات ايك١ْٝٛٝٗ يف أعكاب اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ  
  

             ـ مت ايهػط عًٞ ا٫صتًٝع يًػُاح بٗذط٠ أعساز نبري٠ َٔ ايٝٗٛز يفًػطني عٔ ططٜل
 

اي٫ٜٛات املتشس٠
     

ـ يف أعكاب اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ ناْت أنجط ٖذطات ايٝٗٛز إيٞ فًػطني َٔ
 

أملاْٝا
 

     

ظٗطت بطٜطاْٝا   مبعٗط اذتطٜل عًٞ  اهل١ٜٛ ايعطب١ٝ بفًػطني َٔ خ٬ٍـ 
  

َٓع ٖذط٠ ٜٗٛز ا٭ملإ يفًػطني
     

َٔ ادٌ ٚطِٓٗ بعساصتًرتا زٚي١ َٔ ايسضد١ ايجا١ْٝ يف زعِ ايٝٗٛز ـ أقبشت 
  

اْتٗا٤ اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ
     

اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝـ صتشت اي٫ٜٛات املتشس٠ يف إبطاظ ايك١َٝٛ ايٝٗٛز١ٜ زٚيٝا خ٬ٍ 
 

              ـ أقبشت اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ  أنجط ايسٍٚ زعُا يًك١ْٝٛٝٗ يف أعكاب اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ 
ضغب١ اي٫ٜٛات املتشس٠ يف فطض ُٖٝٓتٗا عًٞ ايعامل                   بػبب 

 

              ـ ت٬قت ض١ٜ٩ ايٝٗٛز  ٚاي٫ٜٛات املتشس٠  ا٭َطٜه١ٝ سٍٛ إْٗا٤ ا٫ْتساب ايربٜطاْٞ َٔ فًػطني ْتٝذ١ 
 اإلْفام املايٞ ايٝٗٛزٟ عًٞ ايػًط١ ايتٓفٝص١ٜ  ا٭َطٜه١ٝ                  

 تطَٚإ              ـ أقبشت اي٫ٜٛات املتشس٠ امل٪ٜس ا٭ٍٚ يًٝٗٛز يف فًػطني يف عٗس ايط٥ٝؼ ا٭َطٜهٞ
 

غٝاغ١ٝ               ـ سكل ايٝٗٛز بجطٚاتِٗ ايهبري٠ زاخٌ اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ َهاغب 
  

ٚشيو بفهٌ ا٭َٛاٍ 
  ٚاييت أزت إيٞ صتاح تطَٚإ يف اْتدابات ايط٥اغ١ ا٭َطٜه١ٝ                   ايباٖع١ اييت أْفكٗا ايٝٗٛز
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ـ أقبح ايسٚض ايكٝازٟ ي٫ًٜٛات املتشس٠ يكٝاّ زٚي١ ٜٗٛز١ٜ  يف أعكاب اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ ٚانشا 
ٚقٍٛ اذتعب ايسميكطاطٞ اذتهِ                      خاق١ بعس 

 

 1946اللجنة االنجليزية األمريكية 6
َؿاضن١ اي٫ٜٛات املتشس٠ يف ايًذ١ٓ يكاحل ايٝٗٛز بػبب 1946ا٫صتًٝع١ٜ ا٭َطٜه١ٝ ـ دا٤ت قطاضات ايًذ١ٓ  

ايًذ١ٓ ا٫صتًٝع١ٜ ا٫َطٜه١ٝ          ـ تطادعت بطٜطاْٝا عُا ٚضز يف ايهتاب ا٭بٝض ايجايح نس ايٝٗٛز يف  
 

قطاضات َ٪متط بًتُٝٛضـ تؿابٗت قطاضات ايًذ١ ا٫صتًٝع١ٜ ا٭َطٜه١ٝ إيٞ سس نبري َع  
 

   

ٖٛ 1942ٚقطاضات َ٪متط بًتُٝٛض عاّ  1946ـ أٚد٘ ايؿب٘ بني قطاضات ايًذ١ٓ ا٫صتًٝع١ٜ ا٭َطٜه١ٝ عاّ 
       

فتح باب اهلذط٠ ايٝٗٛز١ٜ يفًػطني
 

   

1942ٚقطاضات َ٪متط بًتُٝٛض عاّ  1946ـ أٚد٘ ايؿب٘ بني قطاضات ايًذ١ٓ ا٫صتًٝع١ٜ ا٭َطٜه١ٝ عاّ 

       

ايتأنٝس عًٞ إْؿا٤ زٚي١ ٜٗٛز١ٜ
 

 1946            ـ نإ غبب  تؿهٌٝ ايًذ١ٓ ا٫صتًٝع١ٜ ا٭َطٜه١ٝ عاّ 

اإلضٖاب ايٝٗٛزٟ
 

بٗسف  1946             ـ اغتدسَت املٓعُات ايك١ْٝٛٝٗ أدٗعتٗا  اإلضٖاب١ٝ يف ايهػط  عًٞ اصتًرتا عاّ 
 

       
اؾرتانٗا َع اي٫ٜٛات املتشس٠ يف قه١ٝ فًػطني

 

   
ـ  نإ أٍٚ عٌُ إضٖابٞ قاَت ب٘ املٓعُات ايك١ْٝٛٝٗ يف فًػطني

 اغتٝاٍ ٚظٜط ايتُٜٛٔ ا٫صتًٝعٟ 

 

َٜٛٔ ـ اغتدسَت املٓعُات ايك١ْٝٛٝٗ أدٗعتٗا  اإلضٖاب١ٝ ٚقاَت باغتٝاٍ ٚظٜط ايتُٜٛٔ ا٫صتًٝعٟ  
 

    
ٚضغب١ ايٝٗٛز يف  1946ـ تٛدس ع٬ق١ بني تعطض اصتًرتا يإلضٖاب ايٝٗٛزٟ  يف فًػطني عاّ   

 

             
ايهػط عًٞ سه١َٛ ا٫ْتساب يًتدًٞ عٔ ايكه١ٝ ايفًػط١ٝٓٝ

 

ملؿه١ً فًػطني ـ زعت اصتًرتا إيٞ عكس َ٪متط يٓسٕ بعس اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ  إلظتاز سٌ 
  

ٜأؽ اصتًرتا عًٞ سٌ ايكه١ٝإيٞ أعكاب اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ  ـ أزت زع٠ٛ اصتًرتا يعكس َ٪متط يٓسٕ يف 
َ٪متط يٓسٕ  يف اْتٗٞ يكٝاّ زٚي١ ٜٗٛز١ٜ ٚظٗط شيو  زٚضٖا اإٔ اصتًرتأثبتت املٓعُات ايك١ْٝٛٝٗ  ـ 

غٝاب بعض أططاف ايٓعاع يف 1939 عٔ َ٪متط املا٥س٠ املػتسٜط٠ 1946 ـ اختًف َ٪متط يٓسٕ  
شتطط ايٝٗٛز إلباز٠ عطب فًػطنياثبت يًعطب   1946ـ عسّ سهٛض ايٝٗٛز مل٪متط يٓسٕ 

  

ا٭َِ املتشس٠قطضت اصتًرتا ْفض ٜسٖا عٔ َؿه١ً فًػطني ٚٚنعٗا يف ٜس  1946ـ بعس فؿٌ َ٪متط يٓسٕ 
قطاض تكػِٝ فًػطني ـ تطتب عًٞ ضفع ايكه١ٝ ايفًػط١ٝٓٝ إيٞ ادتُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ املتشس٠  

حتت إزاض٠ زٚي١ٝ بني ايعطب ٚايٝٗٛز  ٚايكسؽ تهٕٛ 1947ـ قطاض ا٭َِ املتشس٠ بتكػِٝ فًػطني  
املكسض يف  1948َع َؿطٚع ايتكػِٝ عاّ   1937ـ  غتتًف َؿطٚع تكػِٝ فًػطني 

 

1917تكطٜح بًفٛض  ايٝٗٛز اَتٝاظات مل تطز يف  1947ـ َٓح قطاض ا٭َِ املتشس٠ عاّ 
 

قطاض تكػِٝ ا٭َِ املتشس٠ـ أقبح يًٝٗٛز َٓفص عًٞ خًٝر ايعكب١ عكب  
 

بايطفضبني ايعطب ٚايٝٗٛز  1947ـ دا٤ َٛقف بطٜطاْٝا َٔ قطاض ا٭َِ املتشس٠ بتكػِٝ فًػطني 
َاٜٛ  15 يف َٛعس غاٜت٘ غتٓػشب َٔ فًػطني      اَتٓعت بطٜطاْٝا عٔ ايتكٜٛت ٚأعًٓت أْٗا 

قطاض ا٭َِ املتشس٠ بتكػِٝ فًػطنيـ قاَت اصتًرتا بإيػا٤ ا٫ْتساب ايربٜطاْٞ عًٞ فًػطني عكب 
ايسعِ ايسٚيٞ يًٝٗٛزبػبب 1948ناْت نٌ ايتطٛضات يكاحل ايٝٗٛز سني أعًٓت اصتًرتا اْػشابٗا َٔ فًػطني             ـ 

بػبب  1948ـ ناْت نٌ ايتطٛضات يكاحل ايٝٗٛز سني أعًٓت بطٜطاْٝا اْػشابٗا َٔ فًػطني  عاّ 
     

 ايعطب١ٝ يف حتطٜط أضانِٝٗزاْؿػاٍ ايب٬
 

   اضٖاب ايؿعب ايفًػطٝين ـ ْتر عٔ تسفل  ايعٓاقط ايعػهط١ٜ ايٝٗٛز١ٜ املسضب١  عًٞ فًػطني
تكاعس اإلضٖاب ايكْٗٝٛٞ نس ايعطب 1947ـ تطتب عًٞ َؿطٚع ا٭َِ املتشس٠ بتكػِٝ فًػطني  عاّ 

       

(
 

َصحب١ زٜط ٜاغنيسٝح قاَت ايكٛات ايك١ْٝٛٝٗ بعًُٝات إضٖاب١ٝ نس عطب فًػطني  َجٌ 
صتس٠ ادتٝٛف ايعطب١ٝـ نإ عطب فًػطني بعس َصحب١ زٜط ٜاغني ٜٓعطٕٚ ٜس ايعٕٛ متتس هلِ َٔ 
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 احلزوب العزبًة اإلصزائًلًة الدرس الجالح 

  1948 ينحرب فلسط: أوال   
اي٫ٜٛات املتشس٠ نإ أٍٚ ايسٍٚ اييت اعرتف بٗا  1948ـ  بعس إع٬ٕ قٝاّ زٚي١ إغطا٥ٌٝ  يف فًػطني 

  1948ـ اٍٚ ض٥ٝؼ ي٫ًٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ اعرتف بسٚي١ إغطا٥ٌٝ عاّ 

تطَٚإ
 

املًو فاضٚمـ أعًٔ ايٝٗٛز قٝاّ زٚي١ إغطا٥ٌٝ يف فًػطني  ٚناْت َكط حتت سهِ  
 

ايٓكطاؾٞـ إع٬ٕ ايٝٗٛز قٝاّ زٚي١ إغطا٥ٌٝ يف عٗس ٚظاض٠  
 

  ْتٝذ١ 1948ـ نإ قطاض داَع١ ايسٍٚ  ايعطب١ٝ بسخٍٛ ادتٝٛف ايعطب١ٝ سطب  فًػطني عاّ  
 

       
ا٫عرتاف ايسٚيٞ بكٝاّ زٚي١ إغطا٥ٌٝ

تسعِٝ ٚسستِٗ ايك١َٝٛـ نإ ايػبب ٚضا٤ قطاض ادتاَع١ ايعطب١ٝ  بسخٍٛ ادتٝٛف ايعطب١ٝ فًػطني  
1948ادتاَع١ ايعطب١ٝ بسخٍٛ ايعطب سطب فًػطني  ـ قطاض 

 

يتشكٝل ْتا٥ر اظتاب١ٝ  عًٞ املػتٟٛ
 

ايعػهطٟ
املٛاد١ٗ  ٚأطًل عًِٝٗ زٍٚ 1948   ـ زخًت َكط ٚا٭ضزٕ ٚغٛضٜا ٚيبٓإ  سطب فًػطني 

 

 ٜطدع إيٞ زٚافع1948   ـ اؾرتاى ادتٝٛف ايعطب١ٝ يف سطب فًػطني  
 

ق١َٝٛ
 

ادتٓاح ايعطبٞ ا٭غٟٝٛ   ـ ناْت َععِ  ايكٛات ايعطب١ٝ اييت اؾرتنت يف سطب فًػطني َٔ 
 

إْكاش عطب فًػطني َٔ بطـ ايٝٗٛز َٔ ادٌ 1948  ـ زخًت ايسٍٚ ايعطب١ٝ سطب فًػطني 
  

 1948   ـ ْتر عٔ ا٫عرتاف ايسٚيٞ بكٝاّ زٚي١ إغطا٥ٌٝ 
 

ؾطع١ٝ تٜٗٛس  فًػطني
  

فؿٌ ايسبًَٛاغ١ٝ ايعطب١ٝ ناؾف١ عٔ 1948ـ ناْت أٍٚ املٛادٗات ايعػهط١ٜ بني ايعطب ٚإغطا٥ٌٝ 
1948ـ َٔ أغباب ٖعمي١ سطب فًػطني 

  
ا٫فتكاض إيٞ ايتعإٚ ايعطبٞ

 
 اخت٬ف اإلزاض٠ اذتطب١ٝ ايعطب١ٝإيٞ   1948ـ ٜطدع غبب ٖعمي١ ايكٛات ايعطب١ٝ يف سطب فًػطني 

فكساِْٗ ا٫غتعساز ٚايتدطٝطٜطدع إيٞ  1948ـ غبب ٖعمي١ ايكٛات ايعطب١ٝ يف سطب فًػطني  
  

ارترب٠ ايعػهط١ٜ يًٝٗٛز إيٞ  1948ـ ٜطدع ايتفٛم ايكْٗٝٛٞ عًٞ ايكٛات ايعطب١ٝ يف سطب فًػطني  
اؾرتانِٗ يف َعاضى اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ ْتٝذ١ 1948ظٗطت ارترب٠ ايعػهط١ٜ يًكٛات ايٝٗٛز١ٜ يف سطب ـ 

 1948ـ َٔ أِٖ ْتا٥ر سطب فًػطني 
 

فؿٌ اغرتتٝذ١ٝ داَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ 
 

تهٜٛٔ تٓعِٝ ايهباط ا٭سطاض بايٓػب١ ملكط   1948ـ َٔ ايٓتا٥ر ا٫ظتاب١ٝ هلعمي١ سطب فًػطني 
عذع ايعطب عٔ ضزعٗاـ نإ ايػبب ٚضا٤ تٛغع إغطا٥ٌٝ يف فًػطني َٚس سسٚزٖا ست٢ َٝٓا٤ ا٬ٜت دٓٛبا  

  1948سطب فًػطني ـ  أقبح يًٝٗٛز سكٛم يف امل٬س١ ايبشط١ٜ بايبشط ا٭محط بعس  
 

خاق١ بعس إْؿا٤ 
خًٝر ايعكب١ عًٞ ا٬ٜت           َٝٓا٤ 

 

1948ـ َٔ أِٖ املٓاطل يف فًػطني اييت  ظًت تابع١ يًعطب بعس سطب فًػطني 
  

خإ ْٜٛؼ
 

نعفا ٚختاش٫ـ فطاض ضتٛ ًَٕٝٛ َٔ أٖايٞ  فًػطني ٚتطنٛا ٚطِٓٗ يًٝٗٛز  
  

1948ـ ْتر عٔ فطاض  ضتٛ ًَٕٝٛ فًػطٝين َٔ ٚطِٓٗ بعس سطب فًػطني  
  

ظٗٛض َؿه١ً اي٬د٦ني
 

1948 سطب فًػطني ـ ظٗطت بانٛض٠ َؿه١ً اي٬د٦ني ايفًػطٝٓٝني بعس
 

   يف اسسٟ ادتعض  اييت تكع  يف  َٝاٙ 1949ـ عكست اتفاق١ٝ  اهلس١ْ بني ايعطب ٚإغطا٥ٌٝ 

 ايبشط املتٛغط
خط٠ٛ سكٝك١ٝ يعٗٛض سسٚز زٚي١ ٜٗٛز١ٜ عًٞ اضض فًػطني 1949ـ تعترب ٖس١ْ ضٚزؽ 

 

ايعطامٚاييت ضفهت ايتٛقٝع عًٞ ٖس١ْ ضٚزؽ    1948ـ َٔ ايسٍٚ ايعطب١ٝ املٛاد١ٗ يف سطب فًػطني  
بػبب   1949ـ ايعطام َٔ ايسٍٚ ايعطب١ٝ املٛاد١ٗ يف سطب فًػطني ٚمل تٛقع عًٞ ٖس١ْ ضٚزؽ  
 

         

عسّ اَت٬نٗا سسٚز َع فًػطني
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اغتُطاض  اؾتعاٍ ايٛنع يف فًػطني بني ايعطب ٚإغطا٥ٌٝ  1949ـ ْتر عٔ عكس اتفاقٝات ٖس١ْ ضٚزؽ 
ايٝٗٛز نإ ايسعِ ايسٚيٞ يكاحل 1948ـ  بعس سطب فًػطني 

 

ايؿطقٞ يف ادتاْب  1948ـ تطنعت ا٭ضانٞ ايعطب١ٝ  بعس سطب فًػطني 
 

 نُإ اذتسٚز ادتسٜس٠ إلغطا٥ٌٝ ٖصا ٜسٍ عًٞ ايػا1950٤   ـ إع٬ٕ اي٫ٜٛات املتشس٠ ٚاصتًرتا ٚفطْػا عاّ 
            

1947قطاض ا٭َِ املتشس٠ بتكػِٝ فًػطني 
  

(ايعسٚإ ايج٬ثٞ عًٞ َكط )1956سطب :ثاْٝا  

ت٬قٞ ايكاحل ايك١ْٝٛٝٗ ا٫غتعُاض١ٜعًٞ َكط بػبب   َ٪اَط٠ عػهط١ٜ زٚي١ٝ 1956ايعسٚإ ايج٬ثٞ    ـ ٜعس 
ايعسٚإ ايج٬ثٞ             ـ ت٬قت َكاقس ايك١ْٝٛٝٗ َع َكاقس ا٫غتعُاض  يًُط٠ ايجا١ْٝ ٚظٗط شيو يف 

ايجا١ْٝيًُط٠  1956            ـ ايتكت َكاقس ايك١ْٝٛٝٗ َع َكاقس ا٫غتعُاض يف سطب 
 

  بػبب ايبعس1956  ـ ناْت إغطا٥ٌٝ َط١ٓ٦ُ يبعض ايسٍٚ ايعطب١ٝ قبٌ عسٚاْٗا  
 

ادتػطايف
 

املػطب  يبعسٖا عٔ سسٚزٖا َجٌ  1956  ـ مل ختؿٞ إغطا٥ٌٝ َٔ بعض ايسٍٚ ايعطب١ٝ قبٌ عسٚاْٗا  
  ٚشيو رتهٛع بعض 1956           ـ ناْت إغطا٥ٌٝ َط١ٓ٦ُ يبعض اذتهَٛات ايعطب١ٝ  أثٓا٤ ايعسٚإ ايج٬ثٞ  

ادتعا٥ط   ايسٍٚ ايعطب١ٝ يٓفٛش ايسٍٚ املٛاي١ٝ إلغطا٥ٌٝ َجٌ  
 

(
 

سٝح ناْت خانع١ ي٬ست٬ٍ ايفطْػٞ 
نعف قٛتٗا ايعػهط١ٜ   بػبب1956ـ ناْت إغطا٥ٌٝ َط١ٓ٦ُ يبعض ايسٍٚ ايعطب١ٝ قبٌ عسٚاْٗا  

 ٚقاَٛا حبطب عًٞ َكط يتشكٝل َهاغب1956ت٬قت َكاقس ايك١ْٝٛٝٗ َع ا٫غتعُاض             ـ 
 

غٝاغ١ٝ ٚاقتكاز١ٜ
تأَِٝ ؾطن١ قٓا٠ ايػٜٛؼ عًٞ اثط قٝاّ مجاٍ عبس ايٓاقط  1956             ـ قاّ ايعسٚإ ايج٬ثٞ عًٞ َكط

 بٓتا٥ر 1956  ـ ٜتهح  اضتباط َكاقس ا٫غتعُاض َع ايك١ْٝٛٝٗ  يف عاّ 

1952 ٜٛيٝٛ 23ثٛض٠ 

تطٛض ايكسضات اذتطب١ٝ ايعػهط١ٜ املكط١ٜ ْتٝذ١ 1956            ـ دا٤ت َؿاضن١ إغطا٥ٌٝ يف ايعسٚإ ايج٬ثٞ 
    

1956ـ نإ زافع إغطا٥ٌٝ ي٬ؾرتاى يف ايعسٚإ ايج٬ثٞ عًٞ َكط 
  

عػهطٟ
 

 ـ أزضنت إغطا٥ٌٝ إٔ َكط ٖٞ ايعكب١ اذتكٝك١ٝ يف ططٜل أطُاعٗا بعس    

 1952 ٜٛيٝٛ 23ثٛض٠ 

    

تػري ايٛنع ايػٝاغٞ يف َكطـ أزضنت إغطا٥ٌٝ إٔ َكط ٖٞ ايعكب١ اذتكٝك١ٝ يف ططٜل أطُاعٗا بػبب 
    

1956ـ ايػبب ايسفني  يف اؾرتاى إغطا٥ٌٝ يف ايعسٚإ ايج٬ثٞ عًٞ َكط 
  

حتكٝل أس٬َٗا ايتٛغع١ٝ
    

ـ تكف  عباض٠  َٔ ايٌٓٝ يًفطات  طُٛسات إغطا٥ٌٝ يف
  

حتكٝل أس٬َٗا ايتٛغع١ٝ
 

 ـ 
 

ٜطدع غبب اؾرتاى فطْػا  يف ايعسٚإ ايج٬ثٞ عًٞ َكط 
 

زعِ َكط ايجٛضات ايعطب١ٝ نسٖا
 

 1956يًعسٚإ ايج٬ثٞ  ـ  ناْت ايجٛض٠ ادتعا٥ط١ٜ اسس ا٭غباب اييت أزت إيٞ تعطض َكط  
 

اقتكاز١ٜ            ـ اؾرتاى اصتًرتا يف ايعسٚإ ايج٬ثٞ عًٞ َكط نإ ٭غباب  
  

(
 

تأَِٝ قٓا٠ ايػٜٛؼ 
            ـ تعست أغباب اؾرتاى ايسٍٚ يف ايعسٚإ ايج٬ثٞ ٚنإ ايعاٌَ ا٫قتكازٟ ٖٛ ايسافع ٫ؾرتى 

ايطابع١ ناْت فطْػا حتت سهِ ادتُٗٛض١ٜ 1956 ـ أثٓا٤ ايعسٚإ ايج٬ثٞ عًٞ َكط 
 

           دٞ َٛيٝ٘ ناْت فطْػا حتت سهِ 1956 ـ أثٓا٤ ايعسٚإ ايج٬ثٞ عًٞ َكط 

)   بػبب غٝاغٝا  ْكطا  1956            ـ سككت َكط َٔ ايعسٚإ ايج٬ثٞ عًٝٗا عاّ 
 

ايسعِ ايسٚيٞ يكاحل َكط
  1956ايعسٚإ ايج٬ثٞ             ـ ظٗط ايسعِ ايسٚيٞ يكاحل ايكه١ٝ املكط١ٜ يف  

 
  1956ايعسٚإ ايج٬ثٞ             ـ ظٗطت ايكٛات ايسٚي١ٝ عًٞ اذتسٚز املكط١ٜ ايؿطق١ٝ بعس 

       

 1956ايعسٚإ ايج٬ثٞ              ـ نإ ايكطاع بني ايكٟٛ ايهرب٣ يف غبام اذتطب ايباضز٠ غببا يف ؾٔ سطب  
 

            ـ ٚنعت قٛات طٛاض٨ زٚي١ٝ ٭ٍٚ َط٠ عًٞ اذتسٚز بني َكط ٚإغطا٥ٌٝ بعس
 

 1956ايعسٚإ ايج٬ثٞ 

1956ايعسٚإ ايج٬ثٞ             ـ ٚافكت َكط عًٞ ٚدٛز  قٛات طٛاض٨ زٚي١ٝ يف َٓطك١ ؾطّ ايؿٝذ  بعس 
 

اذتفاظ عًٞ غٝاز٠ نٌ زٚي١  عًٞ اذتسٚز بني َكط ٚإغطا٥ٌٝ ا٭َِ املتشس٠ َٔ ٚنع قٛات طٛاض٨            ـ ٖسفت 
تهأَ قٟٛ ايؿعب املكطٟ            ـ َٔ ايعٛاٌَ ايساخ١ًٝ املكط١ٜ اييت أزت إيٞ فؿٌ ايعسٚإ ايج٬ثٞ 
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            ـ َٔ ايعٛاٌَ ارتاضد١ٝ اييت أزت إيٞ فؿٌ ايعسٚإ ايج٬ثٞ
 

ايسعِ ايسٚيٞ املػاْس ملكط
  

سسٚخ تػريات يف ارتط١ ايعػهط١ٜ املكط١ٜ 1956            ـ تطتب عًٞ اإلْصاض ا٫صتًٝعٟ ايفطْػٞ ملكط عاّ 
 

1956 ٚايعسٚإ ايج٬ثٞ 1948            ـ نإ َٛقف ا٫حتاز ايػٛفٝيت َٔ ايعطب بني سطب  فًػطني 
 َتٓاقض 

     
 عٔ َٛقفٗا سطب1948ـ  تٓاقض َٛقف ا٫حتاز ايػٛفٝيت َٔ ايعطب يف سطب فًػطني 

  
ايعسٚإ ايج٬ثٞ

    

 ع1956ًٞ ـ تسٍ ْتا٥ر ايعسٚإ ايج٬ثٞ عًٞ َكط 
 

صتاح ايسبًَٛاغ١ٝ املكط١ٜ
 

َطايبُٗا َٔ ايكٛات املتشاضب١ظٗطت امل٪اَطات ا٫غتعُاض١ٜ ٫صتًرتا ٚفطْػا يف ايعسٚإ ايج٬ثٞ َٔ خ٬ٍ             ـ 
إْصاض ايكٛات املتشاضب١ بٛقف ايكتاٍظٗطت ْٛاٜا اصتًرتا ٚفطْػا ايساع١ُ إلغطا٥ٌٝ يف ايعسٚإ ايج٬ثٞ َٔ خ٬ٍ             ـ 

      
تٓفٝص  شتططاتُٗا ا٫غتعُاضٟ 1956 يًكٛات املكط١ٜ ٚاإلغطا١ًٝٝ٥ أنتٛبطـ نإ ٖسف إْصاض اصتًرتا ٚفطْػا 

ٖامجت اصتًرتا ٚفطْػا  َٓطك١ ايكٓا٠ بٗسف1956            ـ بعس ضفض َكط إْصاض أنتٛبط 
 

تطٜٛل ادتٝـ املكطٟ
1956 ـ  تطتب عٔ تٛدٝ٘ اصتًرتا ٚفطْػا إْصاض ملكط أنتٛبط 

 

ٚنع ايكٝاز٠ ايػٝاغ١ٝ خط١ إلْكاش دٝـ َكط
حتذِٝ ايكٛات املكط١ٜٖٛ   1956            ـ نإ ايسافع ٚضا٤ نطب اصتًرتا ٚفطْػا  َسٕ ايكٓا٠ عاّ 

  

ايعسٚإ ايج٬ثٞ بعس متهٓت إغطا٥ٌٝ َٔ امل٬س١ يف خًٝر ايعكب١   ـ 
  

ٜٚطدع شيو يٛدٛز 
 

َٝٓا٤ ا٬ٜت ايبشطٟ 
سط١ٜ امل٬س١ يف خًٝر ايعكب١ ـ  َٔ اٯثاض ا٫ظتاب١ٝ يفؿٌ ايعسٚإ ايج٬ثٞ عًٞ َكط بايٓػب١ إلغطا٥ٌٝ  

 

اقتكاز١ٜ َهاغب  1956 ـ متجًت املهاغب اييت سككتٗا إغطا٥ٌٝ َٔ فؿٌ ايعسٚإ ايج٬ثٞ  
 

 ـ  َٔ أغباب فؿٌ ايعسٚإ ايج٬ثٞ ثٛض٠ ايعُاٍ يف اصتًرتا ٚفطْػا  ٚتطدع ٭غباب 
 

ادتُاع١ٝ
 

عًٞ َكطايعسٚإ ايج٬ثٞ اييت أزت إيٞ فؿٌ ايعٛاٌَ ا٫دتُاع١ٝ  ـ َٔ 
  

ثٛض٠ املتعطًني يف اصتًرتا ٚفطْػا
 ـ انرب َعاٖط ايسعِ ايسٚيٞ  ملكط خ٬ٍ سطٚبٗا َع إغطا٥ٌٝ 

 
ظٗط َٔ خ٬ٍ

 
  1956ايعسٚإ ايج٬ثٞ 

 يف َس١ٜٓ 1956 ـ اؾرتى ادتٝـ َع ايؿعب عًٞ قتاٍ  ايكٛات ا٫غتعُاض١ٜ خ٬ٍ سطب 
 

بٛض غعٝس
 

 
 إي1956ٞـ ٜطدع فؿٌ ايعسٚإ ايج٬ثٞ عًٞ َكط 

 
فكسإ ايسٍٚ املعتس١ٜ يًسعِ ايسٚيٞ

 

اْعهاغات عًٞ ايتٛاظٕ ايسٚيٞ سٝح اطتفض صتِ اصتًرتا ٚفطْػا نكٟٛ اغتعُاض١ٜ  1956ـ أظٗطت سطب 
اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٫َطٜه١ٝ         ٚسًت ستًٗا قٟٛ اْفطزت بايػٝاز٠ ٖٞ 

 

  1967 يونيٌ 5العدواى االسزائيلى :        ثالجا  
تٓفٝص شتططاتٗا ايتٛغع١ٝ عًٞ َكط  1967 ْٜٛٝ٘ 5ـ نإ ايسافع ايط٥ٝػٞ يكٝاّ إغطا٥ٌٝ بعسٚإ   

ضغبتٗا يف فتح ايططٜل ايتذاضٟ ادتٓٛبٞ هلا ٖٛ 1967إغطا٥ٌٝ بعسٚإ  ْٜٛٝ٘ ايػبب املباؾط يكٝاّ  ـ نإ 
  

 يف 1967ـ متجٌ ايعاٌَ ا٫قتكازٟ يعسٚإ إغطا٥ٌٝ 
 

ايػٝطط٠ عًٞ َكازض ايطاق١ يف املٓطك١ ايعطب١ٝ 
  ـ ت٬قت َكاقس ايك١ْٝٛٝٗ َع َكاقس ا٫غتعُاض يًُط٠ ايجايج١ يف

 
 1967 ْٜٛٝ٘ 5عسٚإ 

 

 ايجايج١  يًُط1967٠ ْٜٛٝ٘ 5  ـ ايتكت َكاقس ايك١ْٝٛٝٗ َع َكاقس ا٫غتعُاض يف سطب 
 

اذتطن١ ايؿٝٛع١ٝ  يًكها٤ عًٞ 1967 ْٜٛٝ٘ 5  ـ ايتكت َكاقس اي٫ٜٛات املتشس٠  َع ايك١ْٝٛٝٗ يف سطب 
تطٜٛل ا٫حتاز ايػٛفٝيتٖٛ 1967  ـ ناْت ي٫ًٜٛات املتشس٠ ٖسف غٝاغٞ  ملػاْس٠ إغطا٥ٌٝ يف عسٚإ 

 استهاض برتٍٚ املٓطك١ ايعطب1967ٖٛ١ٝناْت ي٫ًٜٛات املتشس٠ ٖسف اقتكازٟ ملػاْس٠ إغطا٥ٌٝ يف عسٚإ   ـ 
غٝاغ١ٝ ٚاقتكاز١ٜ يتشكٝل َهاغب 1967  ـ ايتكت َكاحل اي٫ٜٛات املتشس٠ َع إغطا٥ٌٝ يف عسٚإ 

  1967 ْٜٛٝ٘ 5عسٚإ   ٚسطب 1950ناْت ٖٓاى ع٬ق١ بني فؿٌ َٝجام ايهُإ ادتُاعٞ   ـ 

َٔ خ٬ٍ 1967اغتسضدت إغطا٥ٌٝ ايسٍٚ ايعطب١ٝ إيٞ سطب  غري َػتعسٜٔ هلا يف عسٚإ   ـ 
 

سؿس قٛاتٗا يف غٛضٜا 
َعاٖس٠ ايسفاع املؿرتى غاضعت َكط بتٓفٝص 1967ـ عٓسَا ٖسزت إغطا٥ٌٝ بػعٚ غٛضٜا عاّ 

  

مبٝجام ايهُإ ايجٓا٥ٞ بايتعاّ َكط 1967 ْٜٛٝ٘ 5ـ اضتبطت سطب 
 

اقتكازٜا ٖٛ نطب إغطا٥ٌٝ 1967ـ ٖسفت َكط َٔ إغ٬م خًٝر ايعكب١ أَاّ إغطا٥ٌٝ عاّ 
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بإغ٬م خًٝر ايعكب١ عٓسَا قاَت اقتكازٟ سكاض 1967 ْٜٛٝ٘ 5ـ فطنت َكط عًٞ إغطا٥ٌٝ  قبٌ عسٚإ 
 تٛدٝ٘ َكط هلا َكاطع١ عًٞ املػتٟٛ 1967ـ  َٔ زٚافع إغطا٥ٌٝ بتٛدٝ٘ نطب١ ملكط 

 
ا٫قتكازٟ

ا٫قتكازٟـ نإ ٖسف َكط َٔ إغ٬م  خًٝر ايعكب١ يف ٚد٘ امل٬س١ اإلغطا١ًٝٝ٥ ٖٛ إسهاّ اذتكاض    
 

  1967 ْٜٛٝ٘ 5سطب ـ متهٓت إغطا٥ٌٝ َٔ فطض أغؼ ايعكٝس٠ ايكتاي١ٝ ارتاق١ بٗا يف    

1967 ْٜٛٝ٘ 5             ـ ٜطدع ايػبب يف ٖعمي١ َكط ٚايعطب يف سطب 
 

عٓكط املفادأ٠
  

1967 ْٜٛٝ٘ 5             ـ متهٓت إغطا٥ٌٝ َٔ ا٫ْتكاض عًٞ ث٬خ زٍٚ عطب١ٝ يف سطب  
 

  
 1967 ْٜٛٝ٘ 5ـ َٔ ْتا٥ر عسٚإ إغطا٥ٌٝ 

 
تأَني إغطا٥ٌٝ زتاهلا اذتٟٝٛ

 

ٖهب١ ادت٫ٕٛ اغت٤٬ٝ إغطا٥ٌٝ عًٞ ادتب١ٗ ايػٛض١ٜ عًٞ 1967 ْٜٛٝ٘ 5             ـ  َٔ ْتا٥ر سطب 
 

ايهف١ ايػطب١ٝ اغت٤٬ٝ إغطا٥ٌٝ عًٞ ادتب١ٗ ا٭ضز١ْٝ عًٞ  1967 ْٜٛٝ٘ 5             ـ  َٔ ْتا٥ر سطب 
  

غٝٓا٤ اغت٤٬ٝ إغطا٥ٌٝ عًٞ ادتب١ٗ املكط١ٜ عًٞ  1967 ْٜٛٝ٘ 5             ـ  َٔ ْتا٥ر سطب 
 

َكط١ٜ حتت إزاض٠ 1967 ْٜٛٝ٘ 5             ـ نإ قطاع غع٠ قبٌ  عسٚإ إغطا٥ٌٝ 
 

ا٭خطا٤ ايعػهط١ٜ 1967             ـ َٔ ا٭غباب ايساخ١ًٝ اييت أزت إيٞ صتاح  إغطا٥ٌٝ يف است٬ٍ غٝٓا٤ عاّ 
1967عسٚإ  يف ايجا١ْٝـ صتشت قٛات إغطا٥ٌٝ يف ايٛقٍٛ إيٞ ايهف١ ايؿطق١ٝ يكٓا٠ ايػٜٛؼ يًُط٠ 

ايعسٚإ ايج٬ثٞ يف ا٭ٚيٞ             ـ صتشت قٛات إغطا٥ٌٝ يف ايٛقٍٛ إيٞ ايهف١ ايؿطق١ٝ يكٓا٠ ايػٜٛؼ يًُط٠ 
تٛغٌ إغطا٥ٌٝ ست٢ ايهف١ ايؿطق١ٝ يًكٓا٠ٖٛ 1967ٚعسٚإ 1956ايكاغِ املؿرتى يف ايعسٚإ ايج٬ثٞ             ـ 

ايعػهطٟ يف ادتاْب 1967 ْٜٛٝ٘ 5ـ تعٗط خػا٥ط َكط ايهبري٠ يف سطب 
  

بايػ٬ح ادتٟٛ املكطٟ إْعاٍ نطب١ غاسك١ 1967عًٞ َكط عاّ  ايهطب١ املفاد١٦ إلغطا٥ٌٝ ـ َٔ ْتا٥ر 
تٛسٝس ايكف ٚايكطاض ايعطبٞ بايٓػب١ يًعطب أ١ُٖٝ 1967 ْٜٛٝ٘ 5ـ أظٗطت ْتا٥ر عسٚإ إغطا٥ٌٝ يف 

إزضاى ايسٍٚ ايعطب١ٝ سكٝك١ إغطا٥ٌٝمبجاب١  1967ـ نإ َ٪متط ايك١ُ ايعطب١ٝ يف ارتططّٛ أغػطؼ 
ايتهأَ ايعطبٞ عًٞ 1967ـ ٜػتسٍ  َٔ َ٪متط ايك١ُ ايعطبٞ يف ارتططّٛ  

 

 1967 ْٜٛٝ٘ 5ـ َٔ َعاٖط ايتهأَ ايعطبٞ  عكب عسٚإ 
عكس امل٪متط ايعطبٞ بارتططّٛ

 

قس ارتطط ايكْٗٝٛٞ  ٜطدع إيٞ 1967 ْٜٛٝ٘ 5ـ نإ غبب ايتهأَ ايعطبٞ عكب عسٚإ 
 

ارتططّٛ عكس امل٪متط ايك١ُ  ايعطبٞ مبس١ٜٓ 1967 ْٜٛٝ٘ 5ـ عكب ٖعمي١ سطب 
 

املٛاد١ٗ يسٍٚ املازٟ يتكسِٜ ايسعِ 1967 ْٜٛٝ٘ 5ـ عكس امل٪متط ايك١ُ ايعطبٞ بايػٛزإ عكب سطب 
 1967ـ َٔ قطاضات امل٪متط ايك١ُ ايعطبٞ بارتططّٛ 

نطٚض٠ تهاتف ايعطب يكس ايعسٚإ ا٫غطا٢ًٝ٥
1967قش٠ٛ ايعطب  جتاٙ ْهػ١   عًٞ 1967ـ عرب  َ٪متط ايك١ُ ايعطبٞ  يف ارتططّٛ 

  

                                          1967 ْٜٛٝ٘ 5عسٚإ  عكب سطب  242             ـ  قسض قطاض زتًؼ ا٭َٔ ضقِ  

 ْٚل عًٞ إْؿا٤ َٓاطل َٓعٚع١ ايػ٬ح ٚشيو يهُإ 1967 يعاّ 242             ـ اقسض زتًؼ ا٭َٔ قطاض 
            

عسّ اْتٗاى سط١َ ا٭ضانٞ يسٍٚ املٓطك١  
 

      
 تػٝري ايرتنٝب ايػهاْٞ يف ادت٫َٕٛٔ خ1967ٍ٬ يعاّ 242ـ ظٗط فض إغطا٥ٌٝ قطاض زتًؼ ا٭َٔ ضقِ 

 1967 يعاّ 242             ـ َٔ ايكطاضات ا٫قتكاز١ٜ يف قطاض زتًؼ اٯَٔ ضقِ 
سط١ٜ امل٬س١ يف املُطات ايسٚي١ٝ

             ـ َٔ ايكطاضات ا٫دتُاع١ٝ شات بعس غٝاغٞ يف قطاض زتًؼ اٯَٔ
 

تػ١ٜٛ َؿه١ً اي٬د٦ني1967 عاّ 242
 عًٞ سط١ٜ امل٬س١ يف املُطات ايسٚي١ٝ  ٜٗسف إي1967ٞ يعاّ 242             ـ نإ ْل قطاض زتًؼ ا٭َٔ ضقِ 

            

تطغٝذ َباز٨ زٚي١ٝ 
 

يف زتًُ٘ ٜسعٛ إي1967ٞ يعاّ 242             ـ نإ قطاض زتًؼ ا٭َٔ ضقِ 
  

حتكٝل ا٫غتكطاض يف املٓطك١ ايعطب١ٝ
آي١ٝ تٓفٝص ْكٛق٘ إيٞ 1967 يعاّ 242             ـ افتكس قطاض زتًؼ ا٭َٔ ضقِ 

   

1967 يعاّ 242ـ دا٤ َٛقف إغطا٥ٌٝ َٔ قطاض زتًؼ ا٭َٔ ضقِ 
 

بايطفض
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 باملٛقف1967 يعاّ 242ـ ٜٛقف َٛقف زتًؼ ا٭َٔ جتاٙ ضفض إغطا٥ٌٝ  تٓفٝص قطاض 
 

املتداشٍ 
ـ عًُت إغطا٥ٌٝ عًٞ إفؿاٍ ادتٗٛز ايسٚي١ٝ يتشكٝل ا٫ْػشاب َٔ ا٭ضانٞ ايعطب١ٝ احملت١ً ٜسٍ شيو

تطغٝذ  املدطط ايكْٗٝٛٞ ايتٛغعٞ     عًٞ 
  

1967ـ ا٭ثط ايٓاتر عٔ  متازٟ إغطا٥ٌٝ يف إقا١َ املػتٛطٓات ٚتٜٗٛس ايهف١ ايػطب١ٝ بعس عسٚإ 

       
زخٍٛ َكط سطب ا٫غتٓعاف

 

 تػري اإلغرتاتٝذ١ٝ ايعػهط١ٜ املكط١ٜ 242ـ تطتب عًٞ َٛقف إغطا٥ٌٝ َٔ قطاض زتًؼ ا٭َٔ ضقِ 

 
  

 بادتٗٛز ايسبًَٛاغ١ٝبسأت 1967 ْٜٛٝ٘ 5ـ اجتاٖات ايػٝاغ١ املكط١ٜ عكب ٖعمي١ 
 

1967 ْٜٛٝ٘ 5             ـ نجفت ايكٝاز٠ املكط١ٜ دٗٛزٖا ايسبًَٛاغ١ٝ عكب ٖعمي١ 
 

عًٞ ايكعٝس ايسٚيٞ بٗسف
          

اقٓاع زٍٚ ايعامل حبل ايعطب يف حتطٜط اضانِٝٗ
 

  

بايعٌُ ع1967ًٞـ بسأت ايكٝاز٠ املكط١ٜ يف ختطٞ آثاض ٖعمي١ 
 

تػٝري ا٫غرتتٝذ١ٝ ايعػهط١ٜ املكط١ٜ
  

 ٚمتجٌ ادتاْب املعٟٓٛ يف 1967َازٜا َٚعٜٓٛا يتذاٚظ ْهػ١ ايكٝاز٠ ايػٝاغ١ٝ عس٠ أٖسافا ـ ٚنعت 
          

  إعاز٠ بٓا٤ ٚتسضٜب ايكٛات املػًش١   ٚمتجٌ ادتاْب املازٟ يف إعاز٠ ثك١ ادتٓٛز يف أْفػِٗ
 

قاَت َكط بت١٦ٝٗ ادتب١ٗ ايساخ١ًٝ إلعساز ايسٚي١ ذتطب أنتٛبط             ـ 
 

عٔ ططٜل
 

1971إقساض ايسغتٛض ايسا٥ِ 

 
نُإ ايتأٜٝس ايؿعيب بٗسف  1971ـ أقسض أْٛض ايػازات ايسغتٛض ايسا٥ِ 

  

سطب أنتٛبط  ع٢ً ايكعٝس ايعطبٞ َٔ خ٬ٍـ صتشت غٝاغ١ َكط قبٌٝ    
 

تٓك١ٝ ا٭دٛا٤ ايعطب١ٝ  ٚتكف١ٝ ارت٬فات 
 

تٛسٝس  ايكف ايعطبٞ  ـ قاَت َكط باغتدساّ مجٝع إَهاْٝات ايعطب قبٌٝ سطب أنتٛبط َٔ خ٬ٍ 
 

 
ـ قاّ ايػازات بإدطا٤ات  عًٞ املػتٟٛ اإلقًُٝٞ قبٌ سطب أنتٛبط متجًت يف

 
 تٛسٝس  ايكف ايعطبٞ  

 

 

 ايهػط عًٞ اغطا٥ٌٝ   ـ عًُت َكط عًٞ تهجٝف ادتٗٛز ايسبًَٛاغ١ٝ عًٞ ايكعٝس ايسٚيٞ َٔ ادٌ
 

 
ـ خري ٚغ١ًٝ يًسفاع ٖٛ اهلذّٛ َكٛي١ طبكٗا مجاٍ عبس ايٓاقط يف

 سطب ا٫غتٓعاف   

 
ـ ايتعبري ايصٟ أطًك٘ مجاٍ عبس ايٓاقط عًٞ ايعًُٝات اذتطب١ٝ بني َكط ٚإغطا٥ٌٝ  ؾطم ايكٓا٠ اييت

 

إنعاف ق٠ٛ ايعسٚ  ٚاييت تعين  سطب ا٫غتٓعاف   1967 ْٜٛٝ٘ 5                  أعكبت عسٚإ 
  

إنعاف ق٠ٛ إغطا٥ٌٝ ايعػهط١ٜ            ـ  بسأت َطس١ً ايكُٛز ٚسطب ا٫غتٓعاف بػطض 
  

اْٗٝاض ايطٚح املع١ٜٛٓ يًذٓسٟ املكطٟ   1967بعس ْهػ١ انرب ايتشسٜات اييت ٚادٗت ايكٝاز٠ املكط١ٜ             ـ ناْت 
ـ متجًت أِٖ ارتػا٥ط اييت تهبستٗا َكط خ٬ٍ سطب ا٫غتٓعاف  

 
فكسإ أِٖ قاز٠ ادتٝـ املكطٟ

 

  

ـ  اغتُطت سطب ا٫غتٓعاف ملس٠
 

ث٬خ غٓٛات
  

َٚٔ أؾٗط ؾٗسا٤ سطب ا٫غتٓعاف
  

عبس املٓعِ ضٜاض
 

  
ـ ٖسفت ايكٝاز٠ ايػٝاغ١ٝ املكط١ٜ زخٍٛ سطب ا٫غتٓعاف

 حتكٝل ْتا٥ر اغرتتٝذ١ٝ  

  
ـ تطدع أ١ُٖٝ سطب ا٫غتٓعاف يف أْٗا

 
أْٗهت قٛات ايعسٚ  َازٜا َٚعٜٓٛا

  

  
َٗست ايططٜل يٓكط سطب أنتٛبطـ سككت سطب ا٫غتٓعاف أٖسافٗا  يف أْٗا 

 

  1973حزب أكتوبز :   رابعا  

   1973ـ َٔ ا٭غباب ايط٥ٝػ١ٝ يكٝاّ سطب أنتٛبط  
ضفض إغطا٥ٌٝ ْسا٤ات ايػ٬ّ

 

 1973     ـ َٔ أِٖ ا٭غباب اييت أزت ٫ْس٫ع سطب أنتٛبط 
 

عذع زتًؼ ا٭َٔ عٔ سٌ املؿه١ً
 

اهلذّٛ املكطٟ ايػٛضٟ املفاد٧     ـ ناْت سطب أنتٛبط مبجاب١ ظيعاٍ يف إغطا٥ٌٝ ٜٚطدع شيو إيٞ 
 

ايتدطٝط املؿرتى بني َكط ٚغٛضٜابػبب  1973     ـ فٛد٦ت ايكٛات اإلغطا١ًٝٝ٥ ببس٤ سطب أنتٛبط 
  

قسضت٘ ايتٓػٝك١ٝ مبٗاض٠ عاي١ٝ     ـ نإ سكٍٛ املؿري امحس إمساعٌٝ عًٞ ٚغاّ صت١ُ  غٝٓا٤ ٜطدع إيٞ 
ايعاٌَ اذتاغِ يف ْكط أنتٛبط     ـ ٜعس 

 

اغتدساّ عٓكط املفادأ1967٠تعًُٓاٙ َٔ أخطا٤ ٖعمي١ ٚايصٟ 1973
    

   

يف إشاق١ إغطا٥ٌٝ ْفؼ ايهأؽ1973ٚبصيو ْكٍٛ إٔ  ايكٝاز٠ املكط١ٜ صتشت يف سطب 
 

عٓكط املفادأ٠
 

امحس إمساعٌٝ     ـ تٛيٞ ايكٝاز٠ ايعا١َ املٛسس٠ يًكٛات املكط١ٜ ٚايكٛات ايػٛض١ٜ خ٬ٍ سطب أنتٛبط   
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املؿري امحس إمساعٌٝ     ـ ٚنع خط١ ارتساع يكطف أْعاض إغطا٥ٌٝ عٔ اهلذّٛ املكطٟ ايػٛضٟ املفاد٧ 
ايتدطٝط ٚايتٓػٝل ادتٝس     ـ اضتبطت خط١ ارتساع  اييت اعتُس عًٝٗا املؿري امحس إمساعٌٝ عًٞ 

  

ذتطفٝت٘ ايعاي١ٝ     ـ نًف ايط٥ٝؼ ايػازات غعس ايسٜٔ ايؿاشيٞ بتٛيٞ ض٥اغ١ أضنإ سطب ايكٛات املػًش١ 
املآشٕ ايعاي١ٝ     ـ ٚنع غعس ايسٜٔ ايؿاشيٞ خط١ يعبٛض قٓا٠ ايػٜٛؼ ٚحتطِٝ خط باضيٝف عطفت باغِ 

 خط١ املآشٕ ايعاي١ٝ     ـ صتشت ايكٛات املكط١ٜ يف عبٛض قٓا٠ ايػٜٛؼ ٚحتطِٝ خط باضيٝف بػبب 

غعس ايسٜٔ ايؿاشيٞ     ـ ٚقف بأْ٘ ايطأؽ املسبط يًٗذّٛ املكطٟ ايٓادح عًٞ خط ايسفاع اإلغطا٥ًٝٞ 
 

     ـ قاّ بإعساز زضاغ١ عٔ اْػب ايتٛقٝتات يًكٝاّ بايع١ًُٝ اهلذ١َٝٛ يف سطب أنتٛبط  يٛنعٗا أَاّ
 

ستُس عبس ايػين ادتُػٞ          ايط٥ٝؼ ايػازات ٚايط٥ٝؼ ايػٛضٟ سافغ ا٭غس ٖٛ 
  

بهؿهٍٛ ادتُػٞ     ـ زضاغ١ املٛقف ايعػهطٟ يًعسٚ ٚيًكٛات املكط١ٜ ٚايػٛض١ٜ يف سطب أنتٛبط مسٝت 
 1973     ـ نإ ايعاٌَ ا٭غاغٞ يف اْتكاض َكط ٚغٛضٜا يف سطب أنتٛبط 

 

عٓكط املفادأ٠
 

 

            ـ ايٓتا٥ر املرتتب١ عًٞ حتكٝل َكط ٚغٛضٜا عٓكط املفادأ٠ عًٞ املػتٟٛ ا٫غرتاتٝذٞ ٚايتهتٝهٞ يف 
فكس إغطا٥ٌٝ ايجك١ يف دٝؿِٗ ٚدٗاظ شتابطاتِٗ                   سطب أنتٛبط  

 

اغرتاتٝذٞ  ـ صتاح َكط ع٢ً خساع دٗاظٟ املدابطات اإلغطا١ًٝٝ٥ ٚا٭َطٜه١ٝ يف سطب أنتٛبط  ميجٌ خساع 
تهتٝهٞ   ـ فكست ايكٛات اإلغطا١ًٝٝ٥ تٛاظْٗا عًٞ دبٗيت ادت٫ٕٛ ٚغٝٓا٤ يف سطب أنتٛبط  ميجٌ خساع 

يعٓكط املفادأ٠  ـ فكست إغطا٥ٌٝ ايجك١ يف دٝؿٗا ٚيف دٗع شتابطاتٗا يف سطب أنتٛبط  نٓتٝذ١ 
 

ارتط١ املؿرتن١ َع غٛضٜا  ـ صتشت َكط يف خساع  أدٗع٠ املدابطات اإلغطا١ًٝٝ٥ ٚا٭َطٜه١ٝ بػبب 
  عًٞ دبٗيت  َكط ٚغٛضٜا يف سطب أنتٛبط  ٜطدع إيٞباهلذّٛ   ـ َفادأ٠  قٛات إغطا٥ٌٝ 

 

ارتساع ا٫غرتاتٝر
ـ أبطًت سطب أنتٛبط ا٫زعا٤ات  بإ شتابطات إغطا٥ٌٝ ٖٞ اقسض شتابطات يف ايعامل  خربٙ يف ؾ٦ٕٛ ايؿطم

            ا٭ٚغط بسيٌٝ اْ٘ فؿٌ يف
 

َعطف١ َٛعس اذتطب ٚاهلذّٛ املكطٟ
                                            

   ـ صتشت ايكٛات املكط١ٜ يف سطب أنتٛبط إٔ تفكس ايكٛات اإلغطا١ًٝٝ٥ خفك١ اذتطن١ ٚايكسض٠ عًٞ املٓاٚض٠ 
          ٜ٪نس  شيو عًٞ

 

ٖسّ ايعكٝس٠ ايعػهط١ٜ ا٫غطا١ًٝٝ٥
  

ـ مت ٖسّ أغؼ ايعكٝس٠ ايكتاي١ٝ يًكٛات اإلغطا١ًٝٝ٥ يف سطب أنتٛبط بفهٌ
 

غ٬ح ايسفاع ادتٟٛ املكطٟ
فكست إغطا٥ٌٝ  خف١ اذتطن١ ـ مت ٖسّ أغؼ ايعكٝس٠ ايكتاي١ٝ يًكٛات اإلغطا١ًٝٝ٥ يف سطب أنتٛبط بسيٌٝ 

فكست إغطا٥ٌٝ ايكسض٠ عًٞ املٓاٚض٠        ٚ  
  

ٚ
  

فكست إغطا٥ٌٝ حتكٝل ايػٝاز٠ ادت١ٜٛ
 

 ـ
 

أثبتت سطب أنتٛبط  إٔ املٛاْع ايسفاع١ٝ اإلغطا١ًٝٝ٥ ٫ تكف سا٬٥ أَاّ ععمي١ ٚإضاز٠ قٛاتٓا ايباغ١ً
غكٛط سكٕٛ خط باضيٝف يف غاعات ستسٚز٠        ٚايسيٌٝ ع٢ً شيو

  

بفؿٌ املٛاْع ايسفاع١ٝ ا٫غطا١ًٝٝ٥ـ اضتبطت خط١ املآشٕ ايعاي١ٝ اييت ٚنعٗا غعس ايسٜٔ ايؿاشيٞ  
  ـ أثبتت ايكٛات املكط١ٜ  بتسَري خط باضيٝف يف سطب أنتٛبط

  
اْٗٝاض ْعط١ٜ  ا٭َٔ ايعػهطٟ ا٫غطا٥ًٝٞ

ٔ خ٬ٍ 1973ـ ظٗطت نفا٠٤ املكاتٌ ايعطبٞ أثٓا٤ سطب أنتٛبط 
 َ 

اغتٝعاب ا٭غًش١ اذتسٜج١
  

إبطاظ نفا٠٤ املكاتٌ ايعطبٞأثبتت غطع١ إتكإ املكاتٌ ايعطبٞ  يٛغا٥ٌ ايتهٓٛيٛدٝا اذتسٜج١ يف سطب أنتٛبط إيٞ   ـ 
  فؿٌ ايٓعطٜات اإلغطا١ًٝٝ٥ـ أنست سطب أنتٛبط عًٞ قًب َٛاظٜٔ ايك٠ٛ يف ايؿطم ا٭ٚغط  َٔ خ٬ٍ    

ْػ١ُ تفٛم ادتٓسٟ اإلغطا٥ًٝٞ    ـ  قًبت سطب أنتٛبط َٛاظٜٔ ايك٠ٛ يف ايؿطم ا٭ٚغط سٝح قهت عًٞ 
 

ايتفٛم ايٓٛعٞ يًذٝٛف ايعطب١ٝ بعس سطب أنتٛبط بػبب َٓطك١ ايؿطم ا٭ٚغطيف َٛاظٜٔ ايكٟٛ     ـ اْكًبت 
ايعسزٟ ٚايٓٛعٞصتاح ايعطب يف ايتفٛم    1973    ـ أثبتت سطب أنتٛبط 

 

ايتفهري يف َػتكبٌ ا٭غًش١ ايسفاع١ٝ إيٞ 1973اهلذّٛ ادتٟٛ اإلغطا٥ًٝٞ يف سطب    ـ أزت قسض٠ َكط يف قس 
إعاز٠ ايٓعط يف  ا٭ْع١ُ ايسفاع١ٝ ايعامل١ٝ    ـ غاِٖ صتاح ايسفاع ادتٟٛ املكطٟ خ٬ٍ سطب أنتٛبط يف 

 

ق٠ٛ ايسفاع ادتٟٛ املكطٟيف أْع١ُ ايتػًٝح ْتٝذ١ ايعػهط١ٜ ايػطب١ٝ  عًٞ إعاز٠ ايٓعط     ـ أدربت ايسٚا٥ط  
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صتاح ايسفاع ادتٟٛ املكطٟ عًٞ املػتٟٛ ايسٚيٞ  1973    ـ َٔ أِٖ ايٓتا٥ر ايعػهط١ٜ ذتطب أنتٛبط 
 

صتاح ايهطب١ ادت١ٜٛ        ـ  تطتب عًٞ  حتكٝل َبسأ اذتؿس يف سطب أنتٛبط  
 

َبسأ اذتؿس    ـ ٜطدع صتاح ايهطب١ ادت١ٜٛ املطنع٠ يف سطب أنتٛبط  إيٞ تطبٝل 
 

 اَت٬نٗا يكٓاعات إغرتاتٝذ١ٝ    ـ حتكٝل ايسٚي١ َبسأ اذتؿس يف اذتطب ٜعين 

فاع١ًٝ َبسأ اذتؿس    ـ  فكس ايعسٚ اإلغطا٥ًٝٞ تٛاظْ٘ َٓص ايًشعات ا٭ٚيٞ  يًكتاٍ يف سطب أنتٛبط ٜطدع إيٞ 
قاعس٠ قٓاع١ٝ سطب١ٝ    ـ ايسضٚؽ املػتفاز٠ َٔ ْتا٥ر سطب أنتٛبط يًسٍٚ ايٓا١َٝ  أ١ُٖٝ ٚدٛز   

  

تٛفري شتعٕٚ اغرتاتٝذٞ َٔ ايػ٬ح    ـ تطدع ايكسض٠ ايعػهط١ٜ املكط١ٜ  يف ا٫غتُطاض بأضض املعطن١  إيٞ 
ايتهأَ ايعطبٞ إع٤٬ َبسأ 1973    ـ نإ َٔ أِٖ َهاغب سطب أنتٛبط 

 

ايػعٛز١ٜ     ـ قسَت ايسعِ املايٞ ٚايعػهطٟ ٚايػٝاغٞ ملكط ٚغٛضٜا يف سطب أنتٛبط زٚي١  
  

    ـ تعترب ْتا٥ر سطب أنتٛبط تطٛضا  يكاحل ايعػهط١ٜ املكط١ٜ ٚاْتكاضا عًٞ ا٭ْع١ُ ايسفاع١ٝ ايػطب١ٝ 
صتاح ايسفاع ادتٟٛ املكطٟ          ٚظٗط شيو َٔ خ٬ٍ 

 

إْٗا٤ ساي١ اي٬غًِ ٚاي٬سطب عًٞ املػتٟٛ ا٫غرتاتٝذٞ  1973   ـ َٔ أِٖ ْتا٥ر سطب أنتٛبط 
اإلغرتاتٝذ١ٝ   ـ إْٗا٤ ساي١ اي٬غًِ ٚاي٬سطب َٔ ْتا٥ر سطب أنتٛبط 

 

إقطاض ايػ٬ّ يف ايؿطم ا٭ٚغط   ـ إْٗا٤ ساي١ اي٬غًِ ٚاي٬سطب  ٖٛ َا نإ ٜٓؿسٙ ايط٥ٝؼ ايػازات بٗسف 
   ـ ْتر عٔ املٛقف ا٫قتكازٟ ايصٟ اختصٙ ايعطب جتاٙ  ايسٍٚ ايساع١ُ إلغطا٥ٌٝ يف سطب أنتٛبط  

           

إثبات فاع١ًٝ غ٬ح ايٓفط ايعطبٞ يف اذتطٚب
 

   
ـ أظٗطت سطب أنتٛبط أ١ُٖٝ غ٬ح ايبتٍٛ ايعطبٞ  سٝح نإ ي٘ انرب ا٭ثط يف حتكٝل

  

أٖساف عػهط١ٜ
تػٝري املٛاقف ايسٚي١ٝ يكاحل ايعطب   ـ نإ اذتعط ايبرتٚيٞ يف سطب أنتٛبط ي٘ تأثري فعاٍ يف 

 

اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ قس١َ غٝاغ١ٝ نبري٠ يسٚي١ 1973   ـ تعس سطب أنتٛبط 
 

اي٫ٜٛات املتشس٠ ٚسًفا٥ٗا   ـ نإ يػ٬ح ايبرتٍٚ يف سطب أنتٛبط اثط ٚانح عًٞ طبٝع١ ايع٬قات بني 
ايػٝاغ١ٝ   َٔ ايٓاس١ٝ  1973أنتٛبط    ـ تأثطت ايع٬قات بني زٍٚ سًف ا٭طًٓطٞ غًبٝا بٓتاز سطب 

  ـ ٜطدع اعتصاض بعض زٍٚ سًف ا٭طًٓطٞ عٔ  بتكسِٜ تػ٬ٝٗت يطا٥طات أَطٜها يف سطب أنتٛبط  إيٞ 
          

عسّ إثاض٠ ايعطب نسٖا خؿ١ٝ ضفض إَسازٖا بايبرتٍٚ
 

إفطٜكٝا عًٞ ع٬قات إغطا٥ٌٝ ايػٝاغ١ٝ بسٍٚ قاض٠ 1973   ـ أثطت سطب أنتٛبط 
 

1973 أثٓا٤ سطب أنتٛبط ٣ 1967   ـ دٓت َكط ٚايعطب مثاض ايسبًَٛاغ١ٝ املكط١ٜ عكب سطب 

          

حتكٝل ايععي١ ايػٝاغ١ٝ إلغطا٥ٌٝ
 

 فهإ شيو مبجاب١ععي١ إغطا٥ٌٝ غٝاغٝا  عًٞ املػتٟٛ اإلفطٜكٞ إيٞ 1973   ـ ْتر عٔ سطب أنتٛبط 
         

صتاح  ايسبًَٛاغ١ٝ املكط١ٜ يف إفطٜكٝا
 

 

اذتٌ ايػًُٞ   ي٘ زٚض يف حتطٜو قهاٜا َٓطك١ ايؿطم ا٭ٚغط إي1973ٞ             ـ ناْت اْتكاضات سطب أنتٛبط 
   فطض ايػ٬ّ َٔ َٓطًل ايك٠ٛ             ـ اغتطاعت َكط َٔ زخٍٛ سطب أنتٛبط عًٞ ايكعٝس ا٫غرتاتٝذٞ 

1977َبازض٠ ايػ٬ّ              ـ أٍٚ خطٛات َكط ذتٌ ايٓعاع ايعطبٞ اإلغطا٥ًٝٞ  بعس اْتكاضات سطب أنتٛبط  

 إقا١َ غ٬ّ عازٍ ٚزا٥ِ يف املٓطك١  بٗسف 1977   ـ قاّ ايػازات مببازضت٘ بايصٖب إيٞ إغطا٥ٌٝ 

  1977ـ متٝعت َبازض٠ ايػازات بايصٖب إيٞ إغطا٥ٌٝ     

بايسٖا٤
 

 ضغبت٘ يف تٛطٝس َبسأ1977ـ  ٜتهح يٓا َٔ ظٜاض٠ ايػازات  إلغطا٥ٌٝ عاّ     
 

ايتعاٜـ ايػًُٞ َع ا٭خط
َ٪متط ناَب زٜفٝس   ـ مت حتسٜس خطٛات ايػ٬ّ ايعطبٞ اإلغطا٥ًٝٞ بٛنع  خاضط١ ططٜل يًػ٬ّ َٔ خ٬ٍ 

 1978   ـ تطتب عًٞ ادتُاع ايك١ُ ايج٬ثٞ يف ناَب زٜفٝس 
فتح باب اذتٛاض بني ايعطب ٚإغطا٥ٌٝ

 

242قطاض زتًؼ ا٭َٔ ضقِ ا٭غاؽ ايصٟ قاَت عًٝ٘ نٌ َٔ اتفاق١ٝ ناَب زٜفٝس َٚعاٖس٠ ايػ٬ّ     ـ 
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تطبٝع ايع٬قات املكط١ٜ اإلغطا١ًٝٝ٥ ٚناْت يكاحل إغطا٥ٌٝ 1979  ـ َٔ ْكٛم َعاٖس٠ ايػ٬ّ عاّ 
1967  يعاّ 242 ْٚكٛم قطاض زتًؼ ا٭َٔ ضقِ 1979  ـ نإ ايتؿاب٘ بني ْكٛم َعاٖس٠ ايػ٬ّ 

        

ا٫عرتاف بػٝاز٠ نٌ ططف عًٞ أضن٘
 

 

قطاض ايتشهِٝ ايسٚيٞعًٞ نٌ أضانٝٗا ٚعازت  إيٞ سسٚزٖا ايػابك١ بعس  غٝططتٗا ايهاٌَ  ـ اغتعاز٠ َكط 
    ـ 

طابابأسك١ٝ َكط يف ؾطٜط  1989اْتٗٞ ارت٬ف بني َكط ٚإغطا٥ٌٝ حبهِ ١٦ٖٝ ايتشهِٝ ايسٚي١ٝ  
قطاض  سته١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ             ـ اْتٗت ارت٬فات اذتسٚز١ٜ بني َكط ٚإغطا٥ٌٝ بعس 

  

بسأ اذتٛاض بني ايعطب ٚإغطا٥ٌٝ يًٛقٍٛ إىل قٝػ١ َٓاغب١ ذتكٛم ؾعب فًػطني  طبكا ملا زاض يف    ـ 
ناَب زٜفٝس     َ٪متط ايك١ُ يف 

   

 اذتٛاض  ايعطب ٚإغطا٥ٌٝ يًٛقٍٛ إيٞ سكٛم ايؿعب ايفًػطٝين ٚاْتٗٞ ا٭َط حبسٚخ اتفاقٝات بني             ـ بسأ
مشاٍ أٚضبا                  ايفًػطٝٓٝني ٚإغطا٥ٌٝ  اسسٟ زٍٚ  

   

(
 

(زٚي١ ايٓطٜٚر مبس١ٜ أٚغًٛ 
 

اتفاقٝات أٚغًٛ            ـ اإلع٬ٕ عٔ قٝاّ غًط١ ٚط١ٝٓ فًػط١ٝٓٝ يف قطاع غع٠ ٚأضعتا ناْت َٔ ْتا٥ر  
 

2013 يونيه  30 و2011 يناير  25الفصل الثامن ثورتي   

   
 2011 يناير 25ثورة  ادتص٤ األٍٚ 

    

ختطٝط املعازض١ ٜدٍ عًٞ  2004ـ  تهٜٛٔ املعازض١ ايطٝاض١ٝ ذسنات ٚجتُعات َٓر عاّ  
 

 تطتكطب ايشباب ْتٝح١  تأخر شهٌ تٓظ2004ُٞٝظٗست  املعازض١ ايطٝاض١ٝ يف َصس َٓر عاّ ـ 

 
 ضٝطس٠ اذتصب ايٛطين عًٞ ايطًط١ ايتشسٜع١ٝ  

زفض دٜهتاتٛز١ٜ اذتهِبطبب 2011  ٜٓاٜس 25ايشباب ٜٓصتٕٛ إيٞ ذسنات املعازض١ ايطٝاض١ٝ قبٌ ثٛز٠ ـ بدأ 
ايطٝاض١ٝ ٚاالقتصاد١ٜيف ايتدًص َٔ ض٤ٛ األذٛاٍ  2011 ٜٓاٜس 25ـ تًدصت أضباب ثٛز٠ 

  

تصٜٚس اْتدابات زتًظ ايشعب ٜٓاٜس  بديٌٝ  25مل ٜهٔ ٖٓاى ممازض١ ذكٝك١ٝ يًرٝا٠ ايٓٝاب١ٝ يف َصس قبٌ ثٛز٠ ـ 
خًٛ اجملًظ َٔ املعازض١ ٜٓاٜس ألْٗا أدت إيٞ 25 َٔ أضباب ثٛز٠ 2010ـ تعد اْتدابات زتًظ ايشعب يف عاّ 

اضتُساز اإلجسا٤ات املكٝد٠  يًرسٜات َٚٓٗا  2011ٜٓاٜس  25ـ تعددت أضباب اْفحاز ثٛز٠ 
   

َتُج١ًزفض ايشباب اإلجسا٤ات املكٝد٠ يًرسٜات عٔ ٜٓاٜس يتعرب  25اْديعت ثٛز٠ ـ 
 

يف
 

اضتُساز قإْٛ ايطٛازئ
 بـيف َصس عسف1914تشاب٘ قإْٛ ايطٛازئ  يف ظٌ ذهِ َبازى  َع قإْٛ أصدزت٘ اصتًرتا ـ 

  

األذهاّ ايعسف١ٝ
يف ْفظ ايّٝٛ تصدت ايشسط١ املصس١ٜ يالذتالٍ يف َد١ٜٓ 2011 ٜٓاٜس 25ـ خسٚد ثٛز٠ 

 
اإلمساع١ًٝٝ

 

عدّ ٚجٛد ذٝا٠ دميكساط١ٝ ض١ًُٝ ْتٝح١    2011 ـ تصدز اذتصب ايٛطين املشٗد ايطٝاضٞ قبٌ ثٛز٠
 

يف ايًرظات األٚيٞ َٔ ثٛزتِٗ 2011ـ اضتٗدف ثٛاز ٜٓاٜس 
 

اذرتاّ ذكٛم املٛاطٔ
 

عُس ضًُٝإـ تٛيٞ َٓصب ْا٥ب ز٥ٝظ ادتُٗٛز١ٜ أٚاخس عٗد ايس٥ٝظ َبازى ٖٛ 
 

  ـ اضطس ايس٥ٝظ َبازى إيٞ إعالٕ تٓرٝ٘ عٔ اذتهِ بطبب

تطٛز أفهاز ايجٛاز ضد ضًط١ اذتهِ
 

 2011 فرباٜس 11ـ نإ ايطبب ٚزا٤ تٓرٞ ايس٥ٝظ َبازى عٔ اذتهِ  
 

فشٌ ستاٚالت اإلصالح 
 

ٜٓاٜس  بعد تٓرٞ َبازى عٔ اذتهِ 25ـ أٍٚ املهاضب اييت ذككتٗا ثٛز٠ 
 

ذٌ زتًطٞ ايشعب ٚايشٛز٣
 

 بأذداث تػٝريات خاص١ باجملايظ2011 فرباٜس 13ـ بادز اجملًظ ايعطهسٟ يف 
 ايتشسٜع١ٝ 

اجملًظ االعًٞ يًكٛات املطًر2011١فرباٜس 11اذتهِ َطا٤ ـ تٛيٞ إداز٠ ش٦ٕٛ ايبالد بعد تٓرٞ َبازى عٔ 
بطببٖاَا يف ذٝا٠ ايشعب املصسٟ  َٜٛا 2011فرباٜس  11 ـ ٜعترب ّٜٛ

 

حتكٝل ايطُٛذات ايطٝاض١ٝ يًجٛاز
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 بطبب2011ـ دخًت ايبالد ذاي١ َٔ عدّ االضتكساز بعد فرباٜس 
  

ايتػريات ايٛشاز١ٜ ايطسٜع١
 

عسفت 2011ـ ايتػريات ايٛشاز١ٜ ايطسٜع١ اييت ذدثت يف َصس بعد فرباٜس 
 

حبهَٛات اْتكاي١ٝ 
 

2011 ٜٓاٜس 25ـ دخًت َصس يف َسذ١ً َٔ ايفٛض٢ ٚعدّ االضتكساز ٚتعدد ايتػريات ايٛشاز١ٜ بعد ثٛز٠ 
 

      ٚقد َست بٗا َصس قبٌ ذيو
 بعد اذتسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ 

1919ثٛز٠ يف َصس  َع  2011 ٜٓاٜس 25ـ ٜتطابل َضُٕٛ ثٛز٠ 
  

1789ايجٛز٠ ايفسْط١ٝ يف َصس ٖٞ  2011 ٜٓاٜس 25ـ اقسب ايجٛزات يطبٝع١ ثٛز٠ 
 

ايتدٖٛز االقتصادٟ ٚتكٝٝد اذتسٜاتيف  1919 َع أضباب ثٛز٠ 2011 ٜٓاٜس 25ـ تشابٗت أضباب ثٛز٠ 
اجملًظ االعًٞ يًكٛات املطًر١ عًٞ ٜد  2011 ٜٓاٜس 25ـ مت تعطٌٝ اذتٝا٠ ايٓٝاب١ٝ يف َصس أثٓا٤ ثٛز٠ 

 

ستاٚي١ نطب عطف ايجٛاز يف بداٜتٗا عٔ طسٜل 2011 ٜٓاٜس 25ـ ٚاج٘ ايس٥ٝظ َبازى  ثٛز٠ 

 
ايٛجداْٞ  بايرتنٝص عًٞ ادتاْب 2011 ٜٓاٜس 25ـ ٜتطِ ايبٝإ األٍٚ  ايرٟ أصدزٙ َبازى أثٓا٤ ثٛز٠ 

 

االجتُاع١ٝ   عًٞ ادتٛاْب  2011ٜٓاٜس  25ـ تسنصت  املطايب األٚي١ٝ يجٛاز 
 

عٔ 2011 ٜٓاٜس 25ـ عربت َطايب ايجٛاز يف 
 

ض٤ٛ األٚضاع االجتُاع١ٝ
 

اثس اجيابٞ متجٌ يف2011 ٜٓاٜس 25ـ نإ بٝإ ايكٛات املطًر١ َٔ ثٛز٠ 
 

محا١ٜ ايجٛز٠ الضتهُاٍ أٖدافٗا
 2011 ٜٓاٜس 25ـ نإ ايضأَ اذتكٝكٞ يٓحاح ثٛز٠ 

 

دعِ ايك٠ٛ ايعطهس١ٜ يًجٛاز
 

ايتٓفٝر١ٜ ٚايتشسٜع١ٝ ايطٝطس٠ ايها١ًَ عًٞ ايطًطتني َٔ   ٜٓاٜس  25اذتس١ٜ ٚايعداي١ بعد ثٛز٠ ـ صتح ذصب 
 

 بعد2011فرباٜس  11ـ تٓرٞ ايس٥ٝظ َبازى عٔ ايطًط١ ّٜٛ 
 

18ّٜٛ 
  

عٔ 2011ـ عربت ايتػريات ايٛشاز١ٜ ايطسٜع١ بعد فرباٜس 
  

عدّ اضتكساز األٚضاع ايطٝاض١ٝ يًبالد
 

 2013 يونيه 30ثورة  ادتص٤ ايجاْٞ

   

 

االقتصادٟ ْٜٛٝ٘ ازتفاع دٜٕٛ َصس ارتازج١ٝ َٚعدالت ايتضدِ ٚاييت متجٌ ادتاْب 30ـ َٔ أضباب ثٛز٠   
 ٚازتفاع ايدٜٕٛشٜاد٠ َعدالت ايتضدِ   2013 ْٜٛٝ٘ 30ـ متجًت األضباب االقتصاد١ٜ الْدالع ثٛز٠   
  

 زفضٗا ايتحاٚب َع َطايب املعازض١ْتٝح١  2013تصاعدت ايدعٛات يطرب ايجك١ َٔ ايكٝاد٠ ايطٝاض١ٝ  ـ 

  اذتفاظ عًٞ نٝإ ايدٚي١ باضِ ايكٛات املطًر١ ٜٗدف إيٞ 2013ـ اصدز ٚشٜس ايدفاع بٝاْا يف ْٜٛٝ٘   

 ايكضا١ٝ٥  ـ تٛيٞ أَٛز َصس عكب عصٍ  ايكٝاد٠ ايطٝاض١ٝ ذتصب اذتس١ٜ ٚايعداي١ اذد أقطاب ايطًط١ 

 2012تعطٌٝ دضتٛز   ـ ازتبط تٛيٞ عديٞ َٓصٛز ذهِ َصس بتٓفٝر خازط١ ايطسٜل ٚنإ أٚهلا 
 

اذتٝا٠ ايدضتٛز١ٜ  ـ ازتبط عٗد املطتشاز عديٞ َٓصٛز حبدٚث تطٛزات اجياب١ٝ ٚاضر١ اْعهطت عًٞ  
 

فشٌ ايطًط١ اذتان١ُ يف إداز٠ ش٦ٕٛ ايبالد بطبب 2013  ـ جتُعت ْرز ثٛز٠ جدٜد٠ يف ْٜٛٝ٘ 
 

 2012تعطٌٝ دضتٛز   ـ ناْت أٚيٞ ايجُاز اييت جٓاٖا ايشعب املصسٟ بعد عصٍ ايس٥ٝظ ستُد َسضٞ 

  2013 ْٜٛٝ٘ 30 يف 2011 ٜٓاٜس 25  ـ صتح ايشعب املصسٟ يف تصرٝح َطاز ثٛز٠ 

تٛذد اذتسن١ املد١ْٝ َع جٝشٗا ايٛطين عًٞ 2013 ْٜٛٝ٘ 30  ـ أندت اذدث ثٛز٠ 
 

ايتُطو بايس٥اض١ٜٓاٜس يف   25َٛقف َبازى يف ثٛز٠ ْٜٛٝ٘ عٔ  30أثٓا٤ ثٛز٠ َٛقف ستُد َسضٞ   ـ اختًف 
  

 مت ايدع٠ٛ إلجسا٤ اْتدابات ز٥اض١ٝ َبهس٠ ٚتطًِٝ ايطًط١ إيٞ ممجٌ اهل2013١٦ٝـ يف ٜٛيٝٛ 
 

ايكضا١ٝ٥
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    ْٜٛٝ٘ عًٞ ايتدخٌ يف اذتٝا٠ ايٓٝاب١ٝ ٚذيو عٔ طسٜل30  ـ  عًُت ايكٝاد٠ ايطٝاض١ٝ يف َصس قبٌ ثٛز٠ 

إصداز إعالْا دضتٛزٜا  ٜعصش َٔ  صالذٝات ايس٥ٝظ           
 بطبب 2013 ْٜٛٝ٘ 30ـ قسزت ايكٝاد٠ ايعا١َ يًكٛات املطًر١ ايتدخٌ يف اذتٝا٠ ايطٝاض١ٝ يف 

فسض ايطٝطس٠ ايها١ًَ عًٞ شتتًف أزجا٤ ايبالد   2013 ْٜٛٝ٘ 30ـ ذاٍٚ ذصب اذتس١ٜ ٚايعداي١ قبٌ ثٛز٠ 
         عٔ طسٜل

ٚضع عٓاصس ذصب اذتس١ٜ ٚايعداي١ يف اهل٦ٝات
  

إيٞضٝاض١ ذصب اذتس١ٜ ٚايعداي١ يف محا١ٜ َصاذت٘ مبدتًف ايٛضا٥ٌ ـ أدت 
 

تصاعد ذسنات املعازض١ ايشعب١ٝ 
 بطٝاض١ ممازضات ذصب اذتس١ٜ ٚايعداي١  2011ـ تشابٗت ضٝاض١ ممازضات اذتصب ايٛطين قبٌ ٜٓاٜس 

محا١ٜ املصاحل ايشدص١ٝ  بايكٛاْني االضتجٓا١ٝ٥يف  2012         بعد ٜٓاٜس 
 

ـ
 

إصداز دضتٛز جدٜد   2013 ٜٛيٝٛ 4األثس ايطٝاضٞ ايٓاتخ عٔ  تٛيٞ عديٞ َٓصٛز ايكٝاد٠ ايطٝاض١ٝ  
 

 ٚتػٝري ايطًط١ اذتان١ُيف 2013 ْٜٛٝ٘ 30َع ثٛز٠ 2011 ٜٓاٜس 25تشابٗت ثٛز٠ ـ 
 

إجسا٤ تعدٜالت دضتٛز١ٜ
 قاّ بٗا ايشعب ٚأٜدٖا ادتٝش  2013 ْٜٛٝ٘ 30 ٚ ثٛز٠ 2011 ٜٓاٜس 25ـ أٚج٘ ايشب٘  ثٛز٠ 

إيٞ إجياد صٝػ١ تفاِٖ ٚتٛافل َٚصاذت١ ذكٝك١ٝ ذتُا١ٜ َصس ٚشعبٗاايفسٜل عبد ايفتاح ايطٝطٞ ـ دع٠ٛ 
زفض ايكٝاد٠ ايطٝاض١ٝ إجسا٤ اْتدابات ز٥اض١ٝ َبهس٠ تسجع إيٞ 2013 ْٜٛٝ٘ 30خالٍ أضبٛع ٜٓتٗٞ يف     

 ٚزفضٗا  2013ـ تٛجد عالق١ بني اضتُساز تصاعد دعٛات ضرب ايجك١ َٔ ايطًط١ اذتان١ُ يف َصس 
إجسا٤ اْتدابات َبهس٠          

 بسغبت٘ يف  2013 ْٜٛٝ٘ 30ـ ازتبط قٝاّ ايشعب املصسٟ  بجٛز٠ 
 

ايتدًص َٔ ضٝطس٠ اذتصب ايٛاذد
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