
17ايكشٕ ايٓصف ايجاْٞ َٔ  يف 14يٜٛع  ناْت أٍٚ ذلاٚي١ يفسْطا الستالٍ َصس يف عٗد املًو ■    
 

 

   اقتصادٟ    ٚنإ اهلدف   عظهش١ٜ     الستالٍ َصس14ناْت ٚض١ًٝ يٜٛظ  ■      

    نُٓافظ قٟٛ يفسْطا يف ايتذاز٠ ايعامل١ٖٝٛيٓذا   ظٗست17يف ايكسٕ  ■      

 فشْظا ٖٚٛيٓذا  ٚنإ ْتٝذ١ ايصساع بني14تسدع أصٍٛ فهس٠  احل١ًُ ايفسْط١ٝ ملصس  إيٞ املًو يٜٛظ   ■      

    15يٜٛع     يف عٗد املًو18ناْت 2 ذلاٚالت فسْطا الستالٍ َصس  يف ايكسٕ    ■      

  طٝاطٞ   ٚنإ اهلدف   دبًَٛاط١ٝ    الستالٍ َصس15ناْت ٚض١ًٝ يٜٛظ  ■     
 

  إضفاء ايصف١ ايششع١ٝ   طسٜل تٓاشٍ ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ ي٘ ٜطتدٍ َٔ ذيو15ٜسدع َطايب١ يٜٛظ  ■     

يف عٗد املًونإ أٍٚ تعاٌَ بني فسْطا ٚايدٚي١ ايعجُا١ْٝ   ■     
 

يٜٛع 
  

عٓدَا جلأ يًتفاٚض ٚاملطاَٚات َع٘
 

   
   18يف ايكسٕ    16يٜٛع    تهسزت فهس٠ استالٍ فسْطا ملصس يف عٗد املًو  ■   

 اقتصادٟ ٚنإ اهلدف  عظهش١ٜ     الستالٍ َصس16ناْت ٚض١ًٝ  يٜٛظ  ■      

 الستالٍ َصس  16يٜٛع     عًٞ طسٜل زأع ايسداء ايصاحل نإ ضببا حملاٚي١ االصتًٝض   ضٝطس٠ ■      

يظشع١ ْكٌ املٓتذات َع ايششم ٚذيو  يف استالٍ َصس  16يٜٛع   نإ تكصري َسٚز جتاز٠ فسْطا يًػسم ٖدف ■      

16يٜٛع  َٔ ذلاٚالت فسْطا الستالٍ َصس ساٚيت َعاجل١ أثاز ايهػٛف اجلػساف١ٝ عًٞ َصس  ذلاٚي١ املًو  ■      
      اقتصادٟ   ٚنإ اهلدف  عظهش١ٜ     ناْت ٚض١ًٝ فسْطا يف عٗد سه١َٛ اإلداز٠ الستالٍ َصس ■      

 18 ناْت أنجس ذلاٚالت فسْطا الستالٍ َصس يف ايعصس احلدٜح يف ايكسٕ  ■      

   ايشابع١   نإ املُايٝو َٔ أضباب فهس٠ إزضاٍ احل١ًُ ايفسْط١ٝ إيٞ َصس  ٚناْت متجٌ احملاٚي١ ■     

   

  

ملُايٝو ا  داْبازتبطت احملاٚي١ ايسابع١ يفسْطا الستالٍ َصس   باملداطس اييت تعسضت هلا جتاز٠ فسْطا يًػسم َٔ ■ 

 دبًَٛاط١ٝ فهاْت  ذلاٚالت٘  15يٜٛع  َا عدا اقتصاد١ٜ    ناْت ذلاٚالت فسْطا الستالٍ َصس ألٖداف ■      

   

  بني  اْتٗاء اإلقطاع ٚايبشح عٔ املظتعُشات خاسز أٚسبااستباطٝ٘ ٖٓاى عالق١ ■

   االقتصاد األٚسبٜٞشدع فهش٠ ايبشح عٔ املظتعُشات خاسز أٚسبا يف ايعامل ادتذٜذ إيٞ منٛ  ■  

قتصاد١ٜا فشضت ايذٍٚ ايشأمساي١ٝ األٚسب١ٝ ْفٛر ٖا ٚطٝطشتٗا  عًٞ ايششم ٚايعامل ادتذٜذ ألطباب ■  

فكذإ ايذٍٚ  اطتكالهلا   ٚظٗٛس ايصشاع  االطتعُاسٟٚ تٛدذ عالق١ ٚاضش١ بني قٝاّ ايجٛس٠ ايصٓاع١ٝ ■  

  يف ايششماالقتصاد١ٜ االطتعُاس١ٜ. أطِٗ قٝاّ ايجٛس٠ ايصٓاع١ٝ يف اصدٜاد اإلطُاع ■  

طٝاطٝا ٚاقتصادٜا مبجٌ ايصشاع االطتعُاسٟ بني ايذٍٚ األٚسب١ٝ يف ايعصش اذتذٜح يف دٖٛشٙ تٓافظا  ■  

 قٝاّ ايجٛس٠ ايصٓاع١ٝ شٗذت أٚسبا يف تاسخيا اذتذٜح سشن١ نشٛف دػشاف١ٝ ٜٚشدع ريو  إيٞ ■  

  قٝاّ ايجٛس٠ ايصٓاع١ٝ اجتاٙ أٚسبا يف ايعصش اذتذٜح  النتشاف طشم دذٜذ٠ يًتذاس٠ ٜشدع إيٞ ■ 

االقتصاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝأثشت ايشأمساي١ٝ األٚسب١ٝ طًبا عًٞ أٚضاع ايششم■

 

 

 
أين حدثت الثورة 

 الصناعية 

  (  17يف  ايكشٕ     )              14املًو يٜٛع ايتٓافع بني اصتًرتا ٚفشْظا عًٞ املظتعُشات يف عٗذ  بذأ ■  

(صٓاع١ أططٍٛ قٟٛ  )   ايصٓاعٞعذضت فشْظا عٔ ضشب اصتًرتا يف عكش داسٖا ْظشا يتفٛم اصتًرتا  ■  

ايتٓافع بني اصتًرتا ٚفشْظا  ايعاٌَ املشرتى يف ايعٛاٌَ اييت أدت إيٞ قذّٚ اذت١ًُ ايفشْظ١ٝ ملصش ٖٛ  ■  

 ايهشٛف ادتػشاف١ٝ  يف استالٍ َصش  بظبب  16يٜٛع تشاب٘ ٖذف ْابًٕٝٛ َع ٖذف  ■
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     د١َٜٛـ ناْت  ايجٛز٠ ايفسْط١ٝ  ذات أسداخ      

  ٠دتُاعٞالاايسنٝص٠                ـ َٔ ايسنا٥ص األضاض١ٝ اييت اضتٓدت عًٝٗا ايجٛز٠ ايفسْط١ٝ 

 َٔ ايجٛز٠ ايفسْط١ٝ ٚجناسٗا ٚذيو ْتٝذ١ إيػا٤ ايٓعاّ االفطاعٞ ٚتٛشٜع األزاضٞ  عًٞ ايفالسني     ايفالسني                ـ اضتفاد 

ضسب اجنًرتا يف عكس دازٖا يٛ أْٗا جنشت يف 1798               ـ مل تهٔ فسْطا تفهس يف إزضاٍ محًتٗا عًٞ َؿس 

عذضت فشْظا ضشب اصتًرتا يف عكش داسٖا بظبب               ـ  
 

املٛقع ادتػشايف ٚايتفٛم ايبششٟ الصتًرتا 

االزتباى أٚزبا ساي١ َٔ داخل               ـ أثازت ايجٛز٠ ايفسْط١ٝ يف 
 

ـ قاَت ايجٛز٠ ايفسْط١ٝ يف عٗد املًو          

     ضٝاضٝا   أٍٚ تػٝري سدخ يف فسْطا بعد قٝاّ ايجٛز٠ ايفسْط١ٝ تػٝرياـ      

احل١ًُ ايفسْط١ٝ عًٞ َؿس بعدا ددٜدا بعد قٝاّ ايجٛز٠ ايفسْط١ٝ ٚمتجٌ يف اختذ ايؿساع بني اجنًرتا ٚفسْطا   ـ     

  اإلضرتاتٝذ١ٝ ٚاقتؿاد١ٜ  ـ عٓدَا قسز ْابًٕٝٛ استالٍ َؿس نإ ٜسغب االضتفاد٠ َٔ طبٝعتٗا     

 ايطٝاض١ٝ                ـ حتايفت ايدٍٚ األٚزب١ٝ ضد ايجٛز٠ ايفسْط١ٝ ْتٝذ١ تػري األٚضاع 

ايطًط١ ايػسع١ٝـ تسدع ًَه١ٝ األزض ايصزاع١ٝ يف َؿس قبٌ جم٤ٞ احل١ًُ ايفسْط١ٝ إيٞ   
 

إُٖاٍ ايفالسني األزض ـ َٔ تداعٝات ْعاّ سل االْتفاع ٚناْت ْتٝذ١ َباغس٠ هلرا ايٓعاّ 
 

سل االْتفاع َػاعس ازتباط ايفالح املؿسٟ باالزض ايصزاع١ٝ اثٓا٤ احلهِ ايعجُاْٞ بطبباختفت ـ 

قدزت٘ عًٞ ايدفعٜستبط ايفالح باحلؿٍٛ عًٞ األزض ايصزاع١ٝ بٗدف شزاعتٗا بتهًٝف َٔ ايدٚي١ ابـ 

سٝح حيصٌ ايٛاسز َِٓٗ  ع٢ً )   املًتظَني ناْت ايطضا٥ب ػُع بٛاعط١ 
 

ٜٚكّٛ املًتظّ بزفع املبًؼ َكزَا  (                                                         اَتٝاط  مجع ايطضا٥ب بٓاس١ٝ  أٚ عز٠ ْٛاسٞ 

                                                               ـظا١ْ  ايزٚي١ عًٞ إٔ جيُعٗا بعز سيو مبعضفت٘ 

 ايطًطإ ٚاملًتصّ فهاْت املؿًش١ املػرتن١ يف ايصزاع١ يف ع١ًُٝ حتؿٌٝ األَٛاٍ بني

نُهافأ٠    بايٛع١ٝ  نإ املًتضّ حيصٌ ع٢ً قطع١ اسض  َعفا٠ َٔ ايضشائب  تعشف

  

فسض االتاٚزاتحيؿٌ املًتصّ عًٞ َهاضب فا٥ض االيتصاّ ْتٝذ١ ـ 

ْعاّ االيتصاّ خاللـ ضاُٖت ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ يف سدٚخ ثسا٤ فاسؼ يبعض ف٦ات اجملتُع املؿسٟ َٔ 

خالٍـ  ظٗست أطُاع املًتصّ يف َؿس أثٓا٤ احلهِ ايعجُاْٞ  َٔ 
 

 فسض اتاٚات عًٞ ايفالسني 

طط٠ٛ املًتضَنيطسٜك١ مجع ايطسا٥بـ نإ َٔ ايعٛاٌَ ايس٥ٝط١ٝ إلُٖاٍ ايفالح غ٦ٕٛ ايصزاع١ يف َؿس 

ايكٗس ـ تكّٛ ايعالق١ بني املًتصّ ٚايفالح يف َؿس يف ايعٗد ايعجُاْٞ قا١ُ٥  عًٞ 

  قؿس َد٠ سهِ ايٛايٞ يف َؿس                            ـ  ٜسدع إُٖاٍ ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ ألَٛز ايسٟ ٚتك١ٜٛ اجلطٛز يف َؿس ايٞ  

عزّ َٛانب١ ايتطٛص      اٚ   عدّ َطاٜس٠ ايتكدّـ َٔ أضباب تدٖٛز ايؿٓاع١ يف َؿس يف ايعٗد ايعجُاْٞ 

 تػاب٘             ـ تٛدد عالق١ 

  مجع ايطسا٥بايطا٥ف١ يف َؿس يف ايعٗد ايعجُاْٞ يف وشيخ بني املًتصّ 

  ناْت ُٖص٠ ٚؾٌ َع احله١َٛ يف مجع ايطسا٥ب ٚاإلغساف عًٞ اإلْتاز             ـ ٜسدع أ١ُٖٝ طٛا٥ف احلسف إْٗا 

  طٛا٥ف احلسف ايؿٓاع١ٝ يف َؿس يف ايعٗد ايعجُاْٞ  خَها١ْ غٝٛ ازتفعت             ـ 

اقتؿادٜا ٚادتُاعٝا دٚزٖا يف َكا١َٚ ايفسْطٝني بايكاٖس٠    ــ يعبت طٛا٥ف احلسف دٚزا يطٛا٥ف احلسف             ـ  نإ 
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     ايجٛز٠ ايؿٓاع١ٝ يف أٚزبا يف َؿس يف ظٌ احلهِ ايعجُاْٞ بطبب اخلارجية                      ـ تدٖٛزت ايتذاز٠ 

 ايربتػاٍ                       ـ يعبت دٚز غري َباغس يف تدٖٛز أٚضاع َؿس االقتؿاد١ٜ قبٌ جم٤ٞ احل١ًُ ايفسْط١ٝ 

 

       

  
ايهػٛف اجلػساف١ٝ  )  سسن١ املالس١ ايتذاز١ٜ اجلدٜد٠ ـ ناْت ٖٓاى عالق١ بني تدٖٛز االقتؿاد املؿسٟ يف ايعٗد ايعجُاْٞ  ٚ  

 دٓٛب غسب أضٝا   ٚغسم إفسٜكٝاٚ   دٓٛب أٚزبا                      ـ بعد ايهػٛف اجلػساف١ٝ اقتؿست ؾالت َؿس ايتذاز١ٜ  عًٞ 

 اهلداٜا ٚاجلص١ٜ املسض١ً يًطًطإ                      ـ نإ ايعاٌَ األنرب إضٗاَا يف تدٖٛز االقتؿاد املؿسٟ يف ايعٗد ايعجُاْٞ 

 بني األَٔ ٚايتذاز٠ سٝح إذا شاد األَٔ اشدٖست ايتذاز٠ ٚإذا اْعدّ األَٔ تدٖٛزت ايتذاز٠طسد١ٜــ تٛدد عالق١   

ايب١٦ٝ ايؿشسا١ٜٚ                 ــ ناْت 

 

 يف َؿس َٔ أضباب تدٖٛز ايٓػاط االقتؿادٟ يف ايعٗد ايعجُاْٞ 

يكدزتِٗ ايتٓع١ُٝٝ  ) َٗازتِٗ يف َؿس بطبب الداخلية                   ــ متهٔ ايتذاز األداْب َٔ ايطٝطس٠ عًٞ غ٦ٕٛ ايتذاز٠ 

االَتٝاشات ايتذاز١ٜ )    ايتُٝصايطًط١ ايػسع١ٝ عًٞ   )                    ــ قاَت ايعالق١ بني ايتذاز  األداْب ٚايطًطإ ايعجُاْٞ  

         

 

       

ايطٝاض١ االقتؿاد١ٜ يًدٚي١ ايعجُا١ْٝــ  ضٝطس ايتذاز األداْب عًٞ أَٛز ايتذاز٠ يف َؿس  يف ايعٗد ايعجُاْٞ بطبب  

                

  

        

     ألداْبٚبريو ْكٍٛ إ ضٝاض١ ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ االقتؿاد١ٜ يف َؿس اضتفاد َٓٗا ا

يتذاز  ٚا ملشايخا  ٚايعًُا٤ ــ أنجس ايف٦ات احمله١َٛ اضتفاد٠ يف اجملتُع املؿسٟ يف ايعٗد ايعجُاْٞ ِٖ   

  غٝاب دٚز األشٖس                     ــ تدٖٛزت احلاي١ ايتع١ًُٝٝ يف َؿس يف ايعٗد ايعجُاْٞ بطبب 

 فسض ايعصي١ عًٞ اجملتُع                     ــ عاْٞ اجملتُع املؿسٟ ثكافٝا ٚعًُٝا يف ايعٗد ايعجُاْٞ بطبب 

باألٚضاع ايطٝاض١ٝاهلسّ ايطهاْٞ يًُذتُع قبٌ جم٤ٞ احل١ًُ ايفسْط١ٝ  ــ تأثس املؿسٜني   

 ايتُٝٝص ايطبكٞــ مل تتشكل ايعداي١ االدتُاع١ٝ يف َؿس يف عٗد احلهِ ايعجُاْٞ بطبب   

 اقتؿادٜا ٚادتُاعٝا                                    ــ تػاب٘ اجملتُع املؿسٟ يف ايعٗد ايعجُاْٞ باجملتُع ايفسْطٞ قبٌ ايجٛز٠ ايفسْط١ٝ 

ايٛايٞــ اضعف إدازات احلهِ ايعجُاْٞ يف َؿس   

  

       

       ايدٜٛإــ أنجس اهل٦ٝات ْفٛذا ٚضًط١ يف احلهِ ايعجُاْٞ  

 زقاب١ٝ ضًط١ ــ ناْت ضًط١ ايدٜٛإ يف احلهِ ايعجُاْٞ 

                                ــ
 

ايبهٛات املُايٝو نإ مبجاب١ ايك٠ٛ املط٦ٛي١ عٔ سفغ ايتٛاشٕ بني ضًطات احلهِ يف َؿس  يف ايعٗد ايعجُاْٞ 

 َؿس َٔ ايطٝاد٠ ايعجُا١ْٝخزجت يف سهِ َؿس االخزي ــ ْتٝذ١ اضتعا١ْ ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ ببعض ايعٓاؾس  

    ايطٝطس٠  عًٞ َؿس                      ــ تعددت عٓاؾس احلهِ ايعجُاْٞ يف َؿس ٚتطازبت سٍٛ َؿاحل ايبالد ٚذيو َٔ ادٌ 

 وفرة اخلربات اإلدارية للنناليم اضٓد ايطًطإ ايعجُاْٞ سهِ إداز٠ األقايِٝ يف َؿس إيٞ ايبهٛات املُايٝو بطبب                             ــ 
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 بطِ احلذاش                   ــ يهٞ حيكل عًٞ بو ايهبري غسع١ٝ د١ٜٝٓ حلسنت٘ االْفؿاي١ٝ عٔ ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ قاّ 

 عًٞ بو ايهبريخالٍ     َٔ  18ــ ظٗست ايٛسد٠ ايعسب١ٝ ايػسع١ٝ يف ايٓؿف ايجاْٞ َٔ ايكسٕ  

ايؿساعات ايطٝاض١ٝ بني املُايٝوعٓد جم٤ٞ احل١ًُ ايفسْط١ٝ بطبب  ايتذاز٠ و                   ــ  تدٖٛز االقتؿاد املؿسٟ 

 ضعف ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ نإ ايطبب ايس٥ٝطٞ   17 ايكسٕ أواخزــ تطًع املُايٝو يالْفساد حبهِ َؿس 

18 ملؿس يف ايٓؿف ايجاْٞ َٔ ايكسٕ تػٝري ايٛضع ايطٝاضٞ ضببا يف  يًدٚي١ ايعجُا١ْٝايطٝاض١ 
 احلذاش   عٓدَا قاّ عًٞ بو ايهبري بطِ 18يف ايٓؿف ايجاْٞ َٔ ايكسٕ  د١ٜٝٓ                   ــ غٗدت َؿس فرت٠ اْتكاي١ٝ 

   18يف ايٓؿف ايجاْٞ َٔ ايكسٕ  احلذاش بعد قٝاّ عًٞ بو ايهبري بطِ ايد١ٜٝٓ                   ــ ازتفعت َها١ْ َؿس 

  ضٝاضات دٍٚ نربٟ َجٌ زٚضٝا ْتٝذ١ 18َؿس َٔ ْطام ايطٝاد٠ ايعجُا١ْٝ يف ايٓؿف ايجاْٞ َٔ ايكسٕ 

  عًٞ بو ايهبرياالضتٝال٤ عًٞ َؿس نإ أثٓا٤ سهِ  15ٜٚظ                    ــ ناْت حماٚي١ ٍ

  االضتكالٍ ايطٝاضٞ                   ــ قٝاّ عًٞ بو ايهبري بعصٍ ايٛايٞ ايعجُاْٞ َٚٓع قدّٚ غريٙ ميجٌ غهال َٔ أغهاٍ 

االضتكالٍ االقتؿادٟ غهال َٔ أغهاٍ                    ــ ٜعترب اَتٓاع عًٞ بو ايهبري عٔ دفع 

 

 

 االضتكالٍ املايٞ                   ــ قٝاّ عًٞ بو ايهبري بطسب ايٓكٛد بامس٘ نػهٌ َٔ أغهاٍ 

شٜاد٠ ايطُٛح ايطٝاضٞ يًُايٝو خالٍ   َٔ 18يعبت زٚضٝا دٚزا يف تػٝري ٚضع َؿس ايطٝاضٞ يف ايٓؿف ايجاْٞ َٔ ايكسٕ 

     ظٗٛز سسنات اْفؿاي١ٝ   18ــ َٔ َعاٖس ايطعف اييت ظٗست عًٞ ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ يف ايٓؿف ايجاْٞ َٔ ايكسٕ 

 يسغبت٘ يف حتكٝل َهاضب ضٝاض١ٝ ــ احناش حمُد أبٛ ايرٖب يًطًطإ ايعجُاْٞ ضد ضٝدٙ عًٞ بو ايهبري

 املها١ْ ايد١ٜٝٓ  ــ نإ إزضاٍ عًٞ بو ايهبري ْا٥ب٘ حمُد أبٛ ايرٖب إيٞ بالد احلذاش ٜٚسدع ذيو ألٖداف تتعًل بـ

  يف َؿس  االقتؿاد١ٜ                    ــ  ايؿساع ايرٟ ٚقع بني املُايٝو بعد ٚفا٠ حمُد أبٛ ايرٖب نإ ي٘ اثأز ضًب١ٝ عًٞ األٚضاع  

    قٛات اؿ١ًُ ايفضْغ١ٝ  فتِ اعتكاي٘ حمُد نسِٜقاّٚ أٌٖ اإلعهٓزص١ٜ   بظعا١َ    1798يف ٜٛيٝٛ    

   1798       ٚاعزّ صَٝا بايضصاص يف عبتُرب 

 ٚبريو ْكٍٛ          

   (َكا١َٚ أٖايٞ اإلضهٓدز١ٜ         ــ مل تٓطًٞ أقٛاٍ ْابًٕٝٛ عًٞ املؿسٜني بديٌٝ 

   غسب ايديتا        ــ ناْت أٍٚ َكا١َٚ ضد  احل١ًُ ايفسْط١ٝ يف َؿس ناْت يف 

 االضهٓدز١ٜ َد١ٜٓ بدأت َعاٖس َكا١َٚ املؿسٜني يًش١ًُ ايفسْط١ٝ يفـ  (       

  َٛقع١ أبٛ قري ايبشس١ٜ         ــ مت اعتكاٍ حمُد نسِٜ ٚإعداَ٘ زَٝا بايسؾاص بعد 

 َكا١َٚ اٌٖ االضهٓدز١ٜ         ــ أٍٚ َعاٖس عدّ زضا املؿسٜني عًٞ ٚدٛد احل١ًُ ايفسْط١ٝ يف عٗد ْابًٕٝٛ متجٌ يف  

 فػٌ َٓػٛز ْابًٕٝٛ يف حتكٝل اٖداف٘ ـ تدٍ َكا١َٚ أٖايٞ اإلضهٓدز١ٜ بكٝاد٠ حمُد نسِٜ يكٛات احل١ًُ ايفسْط١ٝ عًٞ        ـ

محمد كريم 

شرباخٝت عٓذ َذ١ٜٓ ايبشري٠ ناْت أٍٚ َٛاد١ٗ بني املُايٝو ٚاذت١ًُ ايفشْظ١ٝ يف ستافظ١ــ    

شرباخٝت عٓذ َذ١ٜٓ ايبشري٠ ناْت ثاْٞ  َٛاد١ٗ بني املُايٝو ٚاذت١ًُ ايفشْظ١ٝ يف ستافظ١   ــ 

 اَباب٘   ــ دخٌ ْابًٕٝٛ ٚقٛات٘ ايكاٖش٠ بعذ ٖضمي١ املُايٝو يف َٛقع١     

  شرباخٝت ٚاَباب٘  ــ أٍٚ ظٗٛس يطبك١ اذتهاّ يف َكا١َٚ اذت١ًُ ايفشْظ١ٝ نإ يف َٛقعيت 

 ايظًطإ ايعجُاْٞ  ــ ٜعذ ٖشٚب إبشاِٖٝ بو بعذ َٛقع١ اَباب٘ َٚع٘ ايٛايٞ إيٞ ايشاّ تضآَا  َع 

  اَباب٘ ــ سبط ايٛايٞ ايعجُاْٞ َصريٙ مبصري املُايٝو بعذ  َعشن١ 

 ايشُاٍ ايششقٞ ــ بعذ ٖضمي١ املُايٝو أَاّ قٛات اذت١ًُ ايفشْظ١ٝ يف املش٠ ايجا١ْٝ فش إبشاِٖٝ بو إيٞ

 
  اْكظاّ قٛات املُايٝو  ع1798ٔــ عربت ْتائر َعشن١ اَباب٘ ٜٛيٝٛ 

ايضعف ٚايتخارٍ  اتصفت شخص١ٝ َشاد بو يف َكا١َٚ ايكٛات ايفشْظ١ٝ يف شرباخٝت ٚاَباب٘ بـ       ــ

اَباب٘ ــ سذخ فشاغ طٝاطٞ يف سهِ َصش بعذ َعشن١  
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 يف أبٛ قري حتطِٝ األضطٍٛ ايفسْطٞ    ٖٞ قاَت بٗا اجنًرتا اعرتاضا عًٞ ٚدٛد احل١ًُ ايفسْط١ٝ يف َؿسخط٠ٛ
ق٠ٛ ايبشس١ٜ االجنًٝص١ٜأزاضٝٗا  َٚٛقع١ أبٞ قري ايبشس١ٜ  ٖٛ  خازز ايعاٌَ املػرتى بني تفهري ْابًٕٝٛ يف ضسب اجنًرتا                 ـ 

                 ـ ناْت أٍٚ 

 َكا١َٚ أٖايٞ ايؿعٝدنإ ايتطأَ ايعسبٞ أثسٙ  عًٞ َكا١َٚ املؿسٜني يًش١ًُ ايفسْط١ٝ  ٚظٗس ذيو يف   ــ 
 تاَا خضوعا ايؿعٝد  إخضاع  اييت أضُٗت يف فػٌ احل١ًُ ايفسْط١ٝ يف اخلارجيةــ َٔ ايعٛاٌَ 

 جم٤ٞ ق٠ٛ َٔ اجلصٜس٠ ايعسب١ٝ ٚاْطُاَٗا يًُكا١َٚ           
اْتصست قٛات احل١ًُ ايفسْط١ٝ عًٞ املُايٝو يًُس٠ ايجايج١ َٔ د١ٗـ 

 

اجلٓٛب
 

اْتصست  قٛات احل١ًُ ايفسْط١ٝ بكٝاد٠ ْابًٕٝٛ عًٞ قٛات املُايٝو َساد بو                                   ـ 
 

ثالث١ َسات
    

 ايصعٝد    ــ املس٠ ايجايج١ يف اَباب٘  ــ املس٠ ايجا١ْٝ يف غرباخٝت                                              املس٠ األٚيٞ يف 

االْطشاب ايتدزجيٞـ اعتُدت إضرتاتٝذ١ٝ  َساد بو يف َكا١َٚ  قٛات احل١ًُ ايفسْط١ٝ عًٞ   
  

 ـ نإ ايطبب ايسئٝطٞ يف إطاي١ فرت٠ املكا١َٚ يف ايصعٝد ٜسدع إيٞ
  

ايبعد اجلػسايف
 

 ـ نإ اهلدف ايسئٝطٞ َٔ دخٍٛ ْابًٕٝٛ ايصعٝد ٚذلاٚي١ إخضاع٘ ٖٛ
   

ايطٝطس٠ عًٞ ايٌٓٝ دٓٛبا
   

 

األضايٝب ايكتاي١ٝ ألٖايٞ ايصعٝد ـ تأثست َد٠ َكا١َٚ أٖايٞ ايصعٝد يًش١ًُ ايفسْط١ٝ  بـ
 

 

  ايػسمـ ظٗس تٝاز ايك١َٝٛ ايعسب١ٝ ملطاعد٠ أٖايٞ ايصعٝد ضد احل١ًُ ايفسْط١ٝ قادَا َٔ د١ٗ
 

1798ـ قاد ثٛز٠ ايكاٖس٠ األٚيٞ ضد االستالٍ ايفسْطٞ يف أنتٛبس   
 

(
 

(االشٖس 
 

ايطبك١ ايٛضط٢ 

 ضٝاضٝا                                       ـ  ٚبريو يعب األشٖس أثٓا٤ ٚدٛد احل١ًُ ايفسْط١ٝ يف َؿس دٚزا  

ثٛز٠ ايكاٖس٠ األٚيٞ خالل  َع أفعاي٘ ٚذيو َٔ 1798ــ تعازض أقٛاٍ ْابًٕٝٛ اييت دا٤ت يف َٓػٛز ْٜٛٝ٘   

  ايػعٛز ايدٜين يدٟ املؿسٜني      ْتا٥ر ثٛز٠ ايكاٖس٠ األٚيٞــ أثازت  

 قتٌ احلانِ ايفسْطٞ                 ـ ايعاٌَ املػرتى يف ايجٛز٠ ايفسْط١ٝ ٚثٛز٠ ايكاٖس٠ األٚيٞ ٖٛ

عدّ ٚفا٤ ْابًٕٝٛ بٛعٛدٙــ ٜتطح َٔ أسداخ ثٛز٠ ايكاٖس٠ األٚيٞ  

 الفرنسيين 

 

سٝح  حتايفت تسنٝا َع اجنًرتا ٚزٚضٝا  ايتهتالت احل١ًُ ايفسْط١ٝ َٔ َؿس جلأت إيٞ ضٝاض١ خزاج ملا عذصت تسنٝا  عٔ إ

 ايػاّ  ٚاإلضهٓدز١ٜ محًتني َٔ د١ٗ  بإصعاٍإلخضاز ايفضْغٝني َٔ َصض  بايك٠ٛ ايعغهض١ٜ ٚسيو       

  18يف ايٓؿف ايجاْٞ َٔ ايكسٕ زٚضٝا ٚيف ايعالق١ بني ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ  تبأٜ    ــ ٖٓاى ًَشٛظ١        

حتايفت تسنٝا  َع اجنًرتا ٚزٚضٝا ــ ْتٝذ١ عدّ زضا٤ اجنًرتا عٔ ٚدٛد احل١ًُ ايفسْط١ٝ بعد ثٛز٠ ايكاٖس٠ األٚيٞ       

ـ ضعت ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ إيٞ إعاد٠ األٚضاع يف َصس إيٞ َا ناْت عًٝ٘ قبٌ دلٞء احل١ًُ ايفسْط١ٝ َٔ       
 

 عكد حتايفات َع ايدٍٚ ايهربى                              خالٍ

 تٛضٝع دب١ٗ ايصساع                          ـ ازتهصت َكا١َٚ ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ يًش١ًُ ايفسْط١ٝ عًٞ إضرتاتٝذ١ٝ

 ايتشايفات ايدٚي١ٝـ  َٔ أضباب اجتاٙ ْابًٕٝٛ حب١ًُ إيٞ ايػاّ     ملحوظة   
ايػُاٍ ايػسقٞ د١ٗ  خسز حب١ًُ عطهسٟ  إىلضدٙملا عًِ ْابًٕٝٛ بتشايف ايعجُاْٝني َع ازلًرتا ٚزٚضٝا                    ــ

 سٝح أزاد َفادأ٠ ايعجُاْٝني ٚسًفا٤ِٖ   املفادأة                     ـ تٛد٘ ْابًٕٝٛ حبًُت٘ إيٞ ايػاّ َعتُدا عًٞ أضًٛب

1799أثٓا٤ سؿاز ْابًٕٝٛ عها                     ـ ناْت أٍٚ َٛاد١ٗ بني قٛات احل١ًُ ايفسْط١ٝ ٚايكٛات ايعجُا١ْٝ
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 ملحوظة    
  

اجلوانب املعمارية ملدينة عكا  ـ  ٜسدع فػٌ ْابًٕٝٛ يف دخٍٛ عها ْعسا يعاٌَ

 

 ْتا٥ر َٛقع١ أبٛ قري ايبشس١ٜـ  ٖٓاى عالق١ ٚاضش١ بني فػٌ ْابًٕٝٛ يف فتح عها ٚ

نإ ملٛقع١ أبٛ قري ايبشس١ٜ اْعهاضاتٗا ايطًب١ٝ عًٞ احل١ًُ ايفسْطٞ ٜٚتضح ذيو يف   

فػٌ ْابًٕٝٛ يف اقتشاّ عها   
 يف َٛقع١ أبٛ قري ايرب١ٜ  ـ ناْت ثاْٞ َٛاد١ٗ بني قٛات احل١ًُ ايفسْط١ٝ ٚايكٛات ايعجُا١ْٝ 

   يف  أٚسباتٛادٗٗا فشْظا َع ايُٓظا ٚسًفائٗاايت٢  املتاعب  بطببضسا إىل فسْطا ْابًٕٝٛ  عٛد٠ أضباب  ،                       

 اجنًرتاــ نإ ايتشايف ايدٚيٞ قبٌ جم٤ٞ احل١ًُ ايفسْط١ٝ ملؿس بصعا١َ 

 ايُٓطا                                      ــ نإ ايتشايف ايدٚيٞ أثٓا٤ ٚدٛد احل١ًُ ايفسْط١ٝ يف َؿس  بصعا١َ 

  18 ايكسٕ أواخزعٓؿسا فعاال يف َػادز٠  ْابًٕٝٛ إيٞ فسْطا ضسا ايُٓطا                                       ــ ناْت دٚي١ 

( ْابًٕٝٛ يف َؿسخاضَا املعازى اييت أخرناْت  )  أبٛ قري ايرب١ٜ                                      ــ قسز ْابًٕٝٛ ايعٛد٠ إيٞ فسْطا ضسا بعد َعسن١ 

ايتشايفات ايدٚي١ٝ ــ ٜسدع زسٌٝ ْابًٕٝٛ عٔ َؿس       ضٝاض١ٝ ٚ عطهس١ٜ                                      ــ زسٌ ْابًٕٝٛ عٔ َؿس ناْت ألضباب 

أدزى  نًٝرب اضتشاي١ بكا٤ احل١ًُ ايفسْط١ٝ يف َؿس     

1800أضباب عكد نًٝرب َعاٖد٠ ايعسٜؼ   ـ 

 
عدّ دد٣ٚ بكا٤ احل١ًُ) إلدزان٘ يف فػٌ احل١ًُ ايفسْط١ٝ

تٛضٝع دا٥س٠ ايعدا٤ يًش١ًُ ايفسْط١ٝ  ـ أدزى نًٝرب  صعٛب١ بكاءٙ ٚ بكاء احل١ًُ ايفسْط١ٝ يف َصس بطبب

تٓاقص عدد اجلٝؼ ايفسْطٞـ ايعاٌَ انربا أثسا يف تفهري نًٝرب يف َػادز٠ َصس ٚايسسٌٝ يفسْطا  ٖٛ 
ايُٓطا                                ـ  ناْت  دٚي١ 

 
هلا اثس نبري يف تػٝري قاد٠ احل١ًُ ايفسْط١ٝ.

                                    

   سه١َٛ اجنًرتا نإ َٛقف 1800ــ ٚبريو ْكٍٛ ايطبب ايس٥ٝطٞ  يفػٌ َعاٖد٠ ايعسٜؼ       

ــ ٚبريو جند       
 

ناْت ضببا يف إطاي١ َد٠ بكا٤ احل١ًُ ايفسْط١ٝ يف َؿس َٔ  اجنًرتا   إٔ
 

زفطٗا غسٚط اتفاق١ٝ ايعسٜؼ  خالٍ

  ايعجُاْٝنيــ عٓدَا فػًت اتفاق١ٝ ايعسٜؼ نإ   أنجس األطساف تطسزا         

   فػٌ اتفاق١ٝ ايعسٜؼ  ـ تػريت ٚد١ٗ ْعس نًٝرب يف اخلسٚز َٔ َصس  ٚقسز ايبكاء يف َصس بعد       

تأخس خسٚز احل١ًُ ايفسْط١ٝ َٔ َصس إي1800ٞـ أدٟ تدخٌ ازلًرتا ٚزفضٗا غسٚط اتفاق١ٝ ايعسٜؼ عاّ 

 ثٛز٠ ايكاٖس٠ ايجا١ْٝ       ــ أٍٚ َعاٖس عدّ زضا املؿسٜني عًٞ ٚدٛد احل١ًُ ايفسْط١ٝ يف عٗد نًٝرب متجًت يف السغ  

 ايدبًَٛاض١ٝ عٔ طسٜل  (ايٛد٘ ايكبًٞ  ) ايجٛز٠ يف ايؿعٝد إمخاد                        ــ اضتطاع نًٝرب 

 اجلٓٛب ٚبريو زلح نًٝرب يف ايكضاء عًٞ األخطاز  اييت تٛاد٘ احل١ًُ ايفسْط١ٝ َٔ د١ٗ                        ـ 

   (َساد بو  )املُايٝو  ـ تعسضت املكا١َٚ ايػعب١ٝ يًش١ًُ ايفسْط١ٝ يف ايٛد٘ ايكبًٞ يًدٝا١ْ َٔ قبٌ                   

      قٝاد٠ احل١ًُ  (َٝٓٛ  )ّ  يٝتٛىل 1800 ْٜٛٝ٘ 14أسد طالب األشٖس  بكتٌ نًٝرب يف  (ضًُٝإ احلًيب)قاّ                             ــ  

 َكتٌ نًٝربٜتطح َٔ ذيو   ــ َٔ ؾٛز ايتطأَ ايعسبٞ ضد احل١ًُ ايفسْط١ٝ                             

       1800  يف تٛدٝ٘ ضسب١ قاض١ٝ يهًٝرب عاّ األشٖس                                                      ــ جنح 

تطأَ األشٖس َع املكا١َٚ   ٚفهس٠ ايتطأَ ايعسبٞ                                                      ــ قتٌ ضًُٝإ احلًيب نًٝرب ٜؤند فهس٠ 

     َشتني  ـ  مت عسض سهِ ايصعٝد عًٞ َساد بو شعِٝ املُايٝو       ًَشٛظ١     

ثٛز٠ ايكاٖس٠ ايجا١ْٝـ حتٍٛ َٛقف املُايٝو جتاٙ ايفسْطٝني َٔ ساي١ ايعداء إيٞ ايتشايف بعد                                
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ازلًرتاتعترب ايصدس٠ اييت حتطُت عًٝٗا احل١ًُ ايفسْط١ٝ يف َصس ٖٞ                  ـــ 
 

1801                     ـ نإ ايطبب ايسئٝطٞ يسسٌٝ احل١ًُ ايفسْط١ٝ َٔ َصس 
  

االزلًٝص
 

زسٌٝ احل١ًُ ايفسْط١ٝ  َٔ َصس   ي٘ دٚزا يف1801                     ـ  نإ ايتشايف االزلًٝصٟ ايعجُاْٞ املًُٛنٞ عاّ 
 

َٝٓٛ                     ـ ظٗس أٍٚ حتايف ممًٛنٞ عجُاْٞ ضد احل١ًُ ايفسْط١ٝ أثٓاء َٛاد١ٗ 
  

  ايتشايفات بـ 1801                     ـ ٜسدع ازتباط زسٌٝ احل١ًُ ايفسْط١ٝ َٔ َصس عاّ 

                    ـ متجٌ ثاْٞ َعاٖس االتفام بني ازلًرتا ٚايعجُاْٝني ضد احل١ًُ ايفسْط١ٝ يف 
 
ـ:

 

                

إزضاٍ أضطٍٛ سسبٞ ٜدعُ٘ قٛات عجُا١ْٝ
 

19أٚائٌ ايكسٕ                      ـ مت دالء احل١ًُ ايفسْط١ٝ َٔ َصس  
  

   الفزنسية أنشأها نابليون يف مصز وكانت مقيدة باملصاحل اليتمن هنا جاءت فكزة الدواوين                

  َهاْتِٗ املسَٛق١تكسب ْابًٕٝٛ َٔ طبك١ ايعًُا٤ ديٝال عًٞ  ــ      الحظ 
َعسف١ ْٛاٜا املؿسٜني  )  َعسف١ َا ٜدٚز يف أذٖإ املؿسٜني  ــ  نإ ايطبب احلكٝكٞ حلسص ْابًٕٝٛ عًٞ إْػا٤ ايدٚاٜٚٔ يف َؿس

َػازن١  األعٝإ ٚايعًُا٤ املؿسٜني يف احلهِ  أٚضاع َؿس ايطٝاض١ٝ يف فرت٠ سهِ ْابًٕٝٛ عٔ احلهِ ايعجُاْٞ َٔ سٝحاختًفتــ 

ٜٚتضح َٔ ذيو    اضتػاز١ٜ ـ ناْت ايدٚاٜٚٔ اييت أْػأٖا ْابًٕٝٛ يف َصس ضًطاتٗا
   

ـ ناْت إصالسات ْابًٕٝٛ ايطٝاض١ٝ يف َصس ذات بعد
 

ادتُاعٞ
  ٚضٝاض١ٝ  ع١ًُٝصبػ١ مل تهٔ احل١ًُ ايفسْط١ٝ عًٞ َصس دلسد مح١ً عطهس١ٜ تكًٝد١ٜ يًػصٚ سٝح انتطبت  ـ   

األعٝإ املؿسٜٔ)(ايطبك١ ايٛضطٞـ عٌُ ْابًٕٝٛ عًٞ تٓعِٝ احلهِ ٚاإلداز٠ يف َصس َٔ سٝح ْكٌ ايطًط١  إيٞ

 ايدٜٛإ ايعاّ خاللــ ظٗست َسنص١ٜ ايطًط١ أثٓا٤ احل١ًُ ايفسْط١ٝ َٔ     

 اضتػاز١ٜ   ــ  ناْت ايدٚاٜٚٔ يف عٗد احل١ًُ ايفسْط١ٝ تتُٝص بأْٗا  

  املػازن١              ــ ايدزٚع املطتفاد٠ َٔ إْػا٤ ْابًٕٝٛ فهس٠ ايدٚاٜٚٔ ٜٗدف إيٞ إزضا٤ ق١ُٝ

  املؿسٜني   19              ــ أنجس املطتفٝدٜٔ َٔ اآلثاز ايطٝاض١ٝ يًش١ًُ ايفسْط١ٝ أٚا٥ٌ ايكسٕ 

  ايدٜٛإ ايعاّيف َؿس أٜاّ احل١ًُ ايفسْط١ٝ يف انتخابي                                 ــ ظٗس أٍٚ اضتشكام 

 ايدٜٛإ ايعاّ ـ َازع املصسٜني االْتدابات ألٍٚ َس٠ يف َصس َٔ خالٍ                   

دٚاٜٚٔ االقايِٝ                                ــ َٔ إؾالسات ْابًٕٝٛ اييت ٜٗدف َٔ إْػا٤ٖا حتكٝل فسض ايطالّ االدتُاعٞ يف اجملتُع  

  االقتؿادٟ االدتُاعٞدٚاٜٚٔ األقايِٝ تتُٝص بايطابع اختصاصات  أؾبشت 

مجع ايطسا٥بدٚاٜٚٔ األقايِٝ َٔ سٝح اختصاصات                    ــ ْالسغ تػابٗت ٚظٝف١ املًتصّ ٚطٛا٥ف احلسف َع 

                    

 دٚاٜٚٔ االقايِٝ  خالٍ يف عٗد احل١ًُ ايفسْط١ٝ َٔايداخ١ًٝمت إسالٍ املؿسٜني حمٌ املُايٝو يف اإلداز٠ ــ 

  دٚاٜٚٔ االقايِٝ                                 ـ َٔ دٚاٜٚٔ احلهِ يف عٗد احل١ًُ ايفسْط١ٝ ٚنإ هلا أٖداف أ١َٝٓ ٚادتُاع١ٝ

 دٚاٜٚٔ االقايِٝ يًٓعس يف غهاٟٚ اسد األٖايٞ املؿسٜني  أثٓا٤ احل١ًُ ايفسْط١ٝ اجل١ٗ املدتص١                                ـ 

ايدٜٛإ ايعاّمتجٌ أٍٚ ظٗٛز ضٝاضٞ يًبدٚ يف َصس يف عٗد احل١ًُ ايفسْط١ٝ اغرتاِٖ يف                                  ـ 
  

ايدٜٛإ ايعاّ َٔ خالٍ  اطًع املؿسٜني عًٞ األفهاز ايطٝاض١ٝ يف أٚزبا أثٓا٤ ٚدٛد احل١ًُ ايفسْط١ٝ                                ـ 
   

                    
ايدٜٛإ ايعاّ  ـ نإ يًش١ًُ ايفسْط١ٝ جتسب١ عًٞ احلٝا٠ ايٓٝاب١ٝ يف َؿس ٚإ ناْت بػهٌ ؾٛزٟ ٚظٗس ذيو يف 

 املػازن١ االدتُاعٞ يف االداز٠                                ـ ناْت ايدٚاٜٚٔ اييت أْػأٖا ْابًٕٝٛ يف َصس تأنٝدا عًٞ فهس٠

ايٓصٝب األنرب َٔ اٖتُاَات ْابًٕٝٛ ايطٝاض١ٝ ٚاإلداز١ٜ  ايكاٖس٠                                ـ ساشت َد١ٜٓ 
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َساد بونإ   ــ  ف َساد بومت بٓا٤ داز ؾٓاع١ ايطفٔ يف اجلٝص٠ يف عٗد ــ 
 

ي٘ دٚز يف ايصٓاعات احلسب١ٝ يف َصس.
املُايٝوعٌُ َٝٓٛ عًٞ إصالح تسضا١ْ ايطفٔ اييت أْػأت يف َصس خالٍ عصس   ـ 

 
 

    َٚٛقع١ أبٛ قري ايبشس١ٜ    ــ تٛدد عالق١ ٚاضش١ بني إؾالح َٝٓٛ ايرتضا١ْ اييت أْػأٖا َساد بو باجلٝص٠ 
 سٝح أزاد َٝٓٛ  إْػا٤ ضفٔ تعٜٛطا عٔ ايطفٔ ايفسْط١ٝ اييت مت إغساقٗا يف أبٛ قري ايبشس١ٜ               

  سدد أٚد٘ االزتباط بني َٛقع١ أبٛ قري ايبشس١ٜ ٚايصٓاع١ يف عٗد َٝٓٛ                 
  ايؿٓاع١ املؿس١ٜ    ــ ناْت َٛقع١ أبٛ قري ايبشس١ٜ هلا اْعهاضات اجياب١ٝ يف 

عٓؿس١ٜ َٝٓٛ جتاٙ املؿسٜني    ـ اْػأ َٝٓٛ عدد نبري َٔ املصاْع ال تضِ عُاٍ َصسٜني ٖرا ٜدٍ عًٞ  
 

 

إْػا٤ طٛاسني اهلٛا٤   ـ اٖتُت احل١ًُ ايفسْط١ٝ بتٛفري ايطاق١ يًصٓاع١ فكاَت بـ 
    

 

  ايؿٓاع١                    ـ اضتفاد َٝٓٛ أثٓاء احل١ًُ ايفسْط١ٝ  يف َصس َٔ ازلاشات املُايٝو يف دلاٍ

  ايؿٓاع١                   ـ ظٗست ايٓعس٠ ايك١َٝٛ عٓد َٝٓٛ يف َصس يف دلاٍ

زغبت٘ يف اضتُساز ايتفٛم ايؿٓاعٞ يفسْطا ـ اقرتح َٝٓٛ عدّ االعتُاد عًٞ عُاٍ َصسٜني يف ايصٓاع١ بطبب       

   

 

 أٍٚ َٔ فتح أضٛامَٝٓٛنإ ــ    : السغ 
 

   ملؿس  يف بالد ايبشس االمحس

     

 

  َعسن١ أبٛ قري ايبشس١ٜــ ازتبط زنٛد ايتذاز٠ يف َؿس إبإ احل١ًُ ايفسْط١ٝ بٓتا٥ر 

      

 

 ايتذاز٠ ـ تأثست َصس بػهٌ ضًيب إبإ احل١ًُ ايفسْط١ٝ يف دلاٍ

  َٛقع١ أبٛ قري ايبشس١ٜ               ــ ْػاط ايتذاز٠ املؿس١ٜ يف ايبشس األمحس أثٓا٤ احل١ًُ ايفسْط١ٝ  بطبب 

  َٛقع١ أبٛ قري  ايبشس١ٜ  حنٛ اجلٓٛب ضبب اخلارجية               ــ ايطبب يف تٛد٘ َٝٓٛ بايتذاز٠ 

     

 

غب٘ اجلصٜس٠ ايعسب١ٝ  ـ متهٓت احل١ًُ ايفسْط١ٝ َٔ إقا١َ عالقات جتاز١ٜ يف عٗد َٝٓٛ َع بالد

  شَٔ احل١ًُ ايفسْط١ٝ غسب أضٝا قاَت عالقات جتاز١ٜ بني َصس  ٚ                ــ  

  ايبشس١ٜ االزلًٝص١ٜازتبط نطاد ايتذاز٠ يف عٗدٟ ْابًٕٝٛ ٚنًٝرب بـ                ــ   

ملصس يف بالد ايبشس األمحس ٖٛ        اجلٓٛب ايػسقٞ                ـ  ظٗست اجتاٖات َٝٓٛ يف ايتذاز٠ اخلازد١ٝ سلٛ
     

 

 إدساء عالقات َع ضٓاز ٚدازفٛز يف ايطٛدإ ٚاحلبػ١ ٚبًدإ مشاٍ إفسٜكٝاَٝٓٛ ـ نإ ضُٔ بسْاَر 
  أٍٚ َٔ قاّ بإسٝاء ايتذاز٠ اخلازد١ٝ  املصس١ٜ َع اجلٓٛبَٝٓٛنإ                ــ  

غب٘ اجلصٜس٠ ايعسب١ٝ  أثٓا٤ قٝادت٘ يًش١ًُ ايفسْط١ٝ يف ايتذاز٠ َٔ ضٝاض١ ْابًٕٝٛ يف َٝٓٛاضتفاد 

 احل١ًُ ايفسْط١ٝ ــ ظٗست فهس٠ ايعصٍ ايؿشٞ يًُس٠ األٚيٞ يف َؿس يف عٗد    ْالسغ  

ايػُاي١ٝ      ـ أنجس املٓاطل اييت اضتفادت َٔ احل١ًُ ايفسْط١ٝ يف دلاٍ ايصش١ ٖٞ املٓطك١
 اْػاء ذلادس صش١ٝ َٔ خالٍ جنشت ايطٝاض١ ايؿش١ٝ يف عٗد احل١ًُ ايفسْط١ٝ  يف احلد َٔ اْتػاز األٚب١٦ يف َؿس    ـ 

عٓدَا عني ايعًُا٤ املؿسٜني يف ايكطا٤ بدال َٔ األتساى ) ْابًٕٝٛــ   أٍٚ َٔ اتبع ضٝاض١ ايتُؿري يف َؿس ٖٛ    

 ايرتاسَِٔ ق١ُٝ املتٓاشٍ عًٝ٘ ٜسضٞ ق١ُٝ  % 2            ــ   فسض ْابًٕٝٛ زضّٛ ايتكاضٞ مبكداز 

 ايتكاضٞ  ايضسائب اييت ناْت َرتٚن١ يألٖٛاء شَٔ احلهِ ايعجُاْٞ ضسٜب١                        ــ 

عٛد٠ محًت٘ َٔ عها  ـ ادسٟ ْابًٕٝٛ تػٝريا يف ْعاّ ايكضاء ايػسعٞ  املصسٟ  املعٍُٛ ب٘  آْراى بعد  

   بدال َٔ األتساىاالْتدابات  ـ دعٌ ْابًٕٝٛ  ايعًُاء املصسٜني ٜتٛيٕٛ  ايكضاء  بطسٜك١   

  يًشد َٔ ايفطاد يف ايطًط١ ايكضائ١ْٝابًٕٝٛ ـ ضعٞ    

عٛد٠ مح١ً ْابًٕٝٛ َٔ عهاـ مت متصري ايكضاء ايػسعٞ املصسٟ بعد     
  

 

   زفض َبدأ ايد١ٜ  ٚتسى ٖرا األَس يًكضاء يف َصسَٝٓٛـ قسز     

 املطاٚا٠                         ــ اْػأ َٝٓٛ حمه١ُ يهٌ طا٥ف١ َٔ ايطٛا٥ف املٛدٛد٠ يف َؿس ٜسضٞ ق١ُٝ  

    إْػاء ذلانِ خاص١ هلِ يف َصسمتتع ايٝٗٛد ٚايسّٚ بٛضع ادتُاعٞ َتُٝص يف عٗد َٝٓٛ بطبب                           ــ 

 َٝٓٛ  ـ تٛقف ايعٌُ باالَتٝاشات األدٓب١ٝ شَٔ احل١ًُ ايفسْط١ٝ يف َصس يف عًٞ ٜد  

ايدٜٛإ ايعاّ ٚايكطا٤  عٌُ ْابًٕٝٛ عًٞ تطبٝل َبدأ االْتدابات ألٍٚ َس٠ يف َصس َٔ خالٍ اختٝاز أعضاء                         ـ 
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 عًُا٤ احل١ًُخالصة ْابًٕٝٛ يعطٜٛت٘ اختارجمًظ ي٘ ؾف١ ع١ًُٝ ٚي٘ عالق١ بإداز٠ احله١َٛ ـ 

 

اجل َع ايعًُٞ   
أزبع١ أقطاّ                                     ـ تأيف  اجملُع ايعًُٞ َٔ  

 

 

زئٝط١ٝ  ٚنٌ قطِ ٜتأيف َٔ

 

اثين عػس عضٛا

  

نباز  ايكاد٠  ٚايضباط ايعطهسٜني ٚ  خالص١ عًُاء احل١ًُ                                     ـ تهٕٛ ادلُع ايعًُٞ َٔ 

 

    
ـ اغرتط يف اغرتاى  ايضباط ايفسْطٝني يف عض١ٜٛ اجملُع ايعًُٞ متٝصِٖ  يف اجملاٍ

 

ايعًُٞ

 

ضٝاضٞنإ اجملُع ايعًُٞ ايرٟ أْػأٙ ْابًٕٝٛ يف َصس ي٘ صف١ ع١ًُٝ ٚطابع                                     ـ 
اجملُع ايعًُٞنإ                                      ـ  

 
 ْافر٠  اطٌ َٓٗا املؿسٜني عًٞ َا ٜدٚز يف أٚزبا َٔ تكدّ يف  األفهاز

 

ايطٝاض١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ
 إصداز دسٜد٠ بايًػ١ ايعسب١ٝ َٔ خالٍ   احل١ًُ ايفسْط١ٝ أضًٛب احلسب ايٓفط١ٝ ضد املكا١َٚ ايػعب١ٝاستخدمتـ    

   

 َٔ خالٍعٌُ َٝٓٛ عًٞ حترٜس املؿسٜني َٔ االضتُاع ألؾشاب املٍٝٛ املعاد١ٜ  يًفسْطٝنيـ 
 

إصداز دسٜد٠ بايًػ١ ايعسب١ٝ
ايعجٛز عًٞ سذس زغٝد                     ـطاُٖت احل١ًُ ايفسْط١ٝ يف َعسف١ املصسٜني يتازخيِٗ ايكدِٜ َٔ خالٍ 

   

  بني أٖداف اجلسٜد٠ ايعسب١ٝ اييت أصدزٖا َٝٓٛ  ٚأٖداف َٓػٛز ْابًٕٝٛتػاب٘ناْت ٖٓاى عالق١                     ــ  

  اجلػسافٝا   ـ فػًت احل١ًُ ايفسْط١ٝ يف سفس قٓا٠ تسبط ايبشس األمحس بايبشس املتٛضط  بطبب  اجلٌٗ بعًِ

ْافر٠ اطٌ َٓٗا املؿسٜني عًٞ َا ٜدٚز يف أٚزبا َٔ تكدّ عًٞ تفهري املؿسٜني سٝح أؾبح اجملُع ايعًُٞاثس ــ    الحظ        

  حماٚي١ تٛؾٌٝ ايبشسٜٔ                             ــ ناْت احل١ًُ ايفسْط١ٝ أثاز بعٝد٠ املد٣ عًٞ االقتؿاد ايعاملٞ ٜتُجٌ يف 

 تأيٝف نتاب ٚؾف َؿس خاللــ دزاض١ املطا٥ٌ ايطبٝع١ٝ  َٔ أٖداف اجملُع ايعًُٞ ٜطتدٍ ذيو َٔ                       

خالل               ــ دزاض١ املطا٥ٌ ايؿٓاع١ٝ  َٔ أٖداف اجملُع ايعًُٞ ٜطتدٍ ذيو َٔ 

 

حماٚي١ تٛؾٌٝ ايبشسٜٔ

 

 ايعجٛز عًٞ سذس زغٝدخالل َٔ أٖداف اجملُع ايعًُٞ ٜطتدٍ ذيو َٔ التارخيية                 ــ دزاض١ املطا٥ٌ 
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 أذٛاٍ َعس بعد خسٚد احل١ًُ ايفسْط١ٝ ٚبسٚش شدع١ٝ حمُد عًٞ 

     غٝاغ١ٝـ أغِٗ خطٚز اؿ١ًُ ايؿطْػ١ٝ َٔ َكط سسٚخ أظَات   
 ايتٓاطعـ ايع٬ق١ بني ايكٟٛ ايػٝاغ١ٝ يف َكط بعس خطٚز اؿ١ًُ ايؿطْػ١ٝ قاَت عًٞ 

 

ٖٞ  ث٬خ قٟٛ غٝاغ١ٝ سسخ تٓاظع عًٞ ايػًط١ بني 1801ـ بعس خطٚز اؿ١ًُ ايؿطْػ١ٝ َٔ َكط 

 
■
 

 العجناىيني
  ستاصب١ املُايٝو ععّ عًٞ تطًع ايػًطإ ايعجُاْٞ إيٞ إعاز٠ بػط سهُ٘ عًٞ َكط ٚهلصا ـ  

 طُٛسات  املُايٝو ايغٝاع١ٝـريدع ايػبب ملٛقـ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ املعازٟ يًُُايٝو     

  ععٞ  املُايٝو ٫عتعار٠ سهِ َقض   بػبب ـ  ععّ ايػًطإ ايعجُاْٞ عًٞ  قاضب١ املُايٝو 

عٔ طضٜل ( ديٌ) تطًع ايػًطإ ايعجُاْٞ إىل اغتعاز٠ غٝططت٘ عًٞ َكط   ـ  

 
ص  تعٝني خغضٚ باؽا ٚايٝا ع٢ً َك ▪       

 ايتدًك َٔ املُايٝو بٛقٛع ايتؿضق١ بِٝٓٗ ▪           

اَت٬ن٘ أَٛض ايػٝاز٠ ٚايؿطع١ٝـ لاح ايػًطإ ايعجُاْٞ يف اغتعاز٠ سهُ٘ ملكط  ٜطدع إيٞ 
  

يًتدًك َٔ املُايٝوَبسأ ؾطم تػس ـ تطًع ايػًطإ ٫غتعاز٠ ْؿٛشٙ عًٞ  َكط باغتدساَ٘  

املناليماالجنليص 

اإلعرتاتٝذ١ٝ   ـ بعس خطٚز اؿ١ًُ ايؿطْػ١ٝ َٔ َكط أزضنت الًرتا أ١ُٖٝ َكط َٔ ايٓاس١ٝ  

عٝاع١ٝ ٚاقتقار١ٜ ـ تطًعت الًرتا يبػط ْؿٛشٖا عًٞ ٚازٟ ايٌٓٝ  يتشكٝل اٖساف     
   

ذتُا١ٜ َقاذتٗا ا٫قتقار١ٜ   ـ تًهأت الًرتا يف إد٤٬ قٛاتٗا َٔ َكط بعس خطٚز ايؿطْػٝني 

ٖسؾت الًرتا َٔ غٝططتٗا ايبشط١ٜ عًٞ ايػٛاسٌ املكط١ٜ بعس ضسٌٝ ايؿطْػٝني   ـ 
  

تأَني طسم ايتجاز٠ ايعامل١ٝ

  

َٔ  َكط بعس خطٚز ايؿطْػٝني إد٤٬ قٛاتٗا ـ مل تؿهط الًرتا يف 
 

يًشؿاظ عًٞ َهتػباتٗا ايػٝاغ١ٝ
ايػٛاسٌ املكط١ٜ ـ أزضنت الًرتا أ١ُٖٝ َٛقع َكط بايٓػب١ يًٗٓس ؾكاَت بايػٝطط٠ عًٞ 

  

 املُايٝوـ ٚبصيو لس إٔ بعس د٤٬ اؿ١ًُ ايؿطْػ١ٝ َٔ َكط اختًـ َٛقـ الًرتا  َٔ  

 
اعتعار٠ ؾضْغا ع٬قتٗا َع تضنٝا ْتٝذ١  19 ـ تٓاقض َٛقـ الًرتا َٔ املُايٝو اٚا٥ٌ ايكطٕ 

  

          اٚ
 

(
   

  ( تػري ايع٬قات اـاضد١ٝ يًسٚي١ ايعجُا١ْٝ 

ـ متٝعت ايع٬ق١ بني الًرتا ٚاملُايٝو بعس خطٚز اؿ١ًُ ايؿطْػ١ٝ
  

بايتبأٜ
 

 امعاف ق٠ٛ املُايٝو  ـ ا٭ثط ايٓاتر عٔ تكاضب ؾطْػا َع ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ  ٖٛ  

املُايٝوع٬ق١ بايسٚي١ ايعجُا١ْٝ غًبٝا عًٞ ؾطْػا ـ أثطت ع٬ق١ 
 

  سٝح ؽًت الًرتا عِٓٗ
 

ؽًٞ ا٫لًٝع عٔ املُايٝو َٚطايبتِٗ باـهٛع يًػًطإ زي٬ٝ عًٞ           ـ 
  

اؿؿاظ عًٞ َكاؿٗا َع اٯخطٜٔ
 

غٝاغ١ٝ            ـ سسخ تكاضب بني ا٫لًٝع ٚاملُايٝو يهٔ ؽًت الًرتا عِٓٗ  ٭غباب 
 

19ـ ٜطدع ايعاٌَ ا٭غاغٞ يف نعـ ق٠ٛ املُايٝو أٚا٥ٌ ايكطٕ 
  

اغتعاز٠ ؾطْػا ع٬قتٗا َع تطنٝا
ـ نعؿت ق٠ٛ املُايٝو يف َكط بعس ضسٌٝ اؿ١ًُ ايؿطْػ١ٝ بػبب

 

غٝاغ١ املكاحل ايسٚي١ٝ
 

ـ أغُٗت ايع٬قات اـاضد١ٝ يًسٚي١ ايعجُاْٞ َع ؾطْػا يف إنعاف
 

ايتشايـ ا٫لًٝعٟ املًُٛنٞ

+ +
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املُايٝونإ انعـ ايكٟٛ اييت ناْت تكاضعت عًٞ سهِ َكط بعس خطٚز اؿ١ًُ ايؿطْػ١ٝ ـ   
 

 نس ا٫تطاى ٜٚطدعنإ املُايٝو  ٜطُعٕٛ  يف اغتعاز٠ سهُِٗ ملكط ؾؿهطٚا يف ا٫غتعا١ْ با٫لًٝع  ـ 
يهعؿِٗ ايعػهطٟ ٚايػٝاغٞ          شيو 

 

غٝاغ١ٝ يتشكٝل َهاغب 19 ـ اغتعإ املُايٝو بايكٟٛ اـاضد١ٝ  أٚا٥ٌ ايكطٕ 
  

(
 

إعاز٠ سهُِٗ ملكط 
تأٜٝس الًرتا هل19ِ ـ ٜطدع تؿذٝع املُايٝو عًٞ قاٚي١ اغرتزاز سهُِٗ ملكط يف َطًع ايكطٕ 

خًٞ بايو
  

يًُعاٖسات  ايسٚي١ٝ طبكا 19ـ ضسًت ايكٛات ا٫لًٝع١ٜ َٔ َكط أٚا٥ٌ ايكطٕ 
  

                   
غٝاغ١ٝ  بططٜك١ 19ـ خطدت ايكٛات ا٫لًٝع١ٜ َٔ َكط يف املط٠ ا٭ٚيٞ أٚا٥ٌ ايكطٕ 

1803 ظ٤٬ ا٫لًٝع عٔ َكط ٚمت اؾ٤٬  عاّ 1802                          بسيٌٝ عكس قًح أَٝإ  
 

   

ـ ايعاٌَ املؿرتى بني ططم املُايٝو يف َكا١َٚ اؿ١ًُ ايؿطْػ١ٝ ٚيف قطاعٗا َع ايعجُاْٝني
ايػٝطط٠ عًٞ امل٬س١ يف ْٗط ايٌٓٝ            بعس خطٚز ا٫لًٝع َٔ َكط ٖٛ 

    

(
 

(تؿاب٘ع٬ق١ 
  

   ـ ْتر عٔ قًح أَٝإ ػسز ايكطاع بني املُايٝو ٚايعجُاْٝني ٚنإ ٖصا ايكطاع يكاحل املُايٝو
قسض٠ املُايٝو  يف ايػٝطط٠ عًٞ سهِ ايب٬ز            بػبب 

  

 

ـ ناْت ايكطاعات بني ايؿطم ايػٝاغ١ٝ املتٓاسط٠ بعس ضسٌٝ ا٫لًٝع َٔ َكط يكاحل
 

املُايٝو
 

 1805ٖٞ سين 1803ـ ايؿطم ايػٝاغ١ٝ املتٓاسط٠  يف َكط يف ايؿرت٠ َٔ 
 

ايعجُاْٝني ٚاملُايٝو
 

املُايٝو   ـ أنجط املػتؿٝسٜٔ َٔ قًح أَٝإ 
 

 
 ايٞ ػسز ايكطاع بني املايٝو ٚايعجُاْٝني مما اثط 19ـ أزت املعاٖسات ايسٚي١ٝ يف َطًع ايكطٕ 

          

عًٞ
 

امل٬س١ يف ْٗط ايٌٓٝ
  

 
 يف َكط٫قتكاز١ٜا طبكا يكًح أَٝإ إيٞ تسٖٛض ا٭ٚناع 1803 ـ أزٟ د٤٬ ا٫لًٝع عٔ َكط  

 

 عذع اي٠٫ٛ عٔ زؾع ضٚاتب اؾٓس ؾجاض اؾٓس عًٞ اي٠٫ٛ ؾُِٓٗ 1803   ـ بعس د٤٬ ا٫لًٝع عٔ َكط 
 

خػطٚ باؾا          َٔ تعطض يًػذٔ ٚا٫عتكاٍ َجٌ  
  

اْتٗا٤ ايػٝطط٠ ايعجُا١ْٝ عًٞ  َكط نإ املُايٝو زٚض يف 1803   ـ بعس ضسٌٝ ا٫لًٝع َٔ َكط  
املُايٝو اْتٗت ايػٝطط٠ ايعجُا١ْٝ عًٞ َكط بتأثري َٔ 1803  ـ بعس ضسٌٝ ا٫لًٝع َٔ َكط  

 

 

 ؾطض سكاض اقتكازٟ عًٞ َكط َٔ د1803١ٗـ اغتطاع املُايٝو بعس د٤٬ ا٫لًٝع  َٔ َكط 
 

اؾٓٛب
ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ  ـ ضسٌٝ ا٫لًٝع عٔ َكط طبكا يؿطٚط قًح أَٝإ اثط عًٞ أٚناع َكط 

 

ايػٝاغ١ٝ با٭ٚناع 1803  ـ تأثطت امل٬س١ يف ْٗط ايٌٓٝ يف َكط بعس عاّ 
 

 

 بسشت أٚيٞ ْتا٥ج احل١ًُ ايفسْط١ٝ يف بًٛز٠ ايسٚح ايٛط١ٝٓ يدٟ املؿسٜني                ـ
 

1804ثٛزتِٗ ضد املُايٝو يف َازع   عٓد
 

ؾطض ايهطا٥ب  بػبب املُايٝو نس 1804ـ قاَت  ثٛض٠ ايؿعب املكطٟ يف َاضؽ 
 

غٝاغ١ٝ ٚاقتكاز١ٜ ٭غباب 1804ـ اْسيعت ثٛض٠ ايؿعب املكطٟ يف َاضؽ 
 

محا١ٜ ؾطم ا٭يبإ ا٫ضْا٩ٚز بٗسف 1804ـ داٖط قُس عًٞ َٔ ا٫ْهُاّ يجٛض٠ ايؿعب املكطٟ َاضؽ 
     

بسيٌٝ  خاف قُس عًٞ إٔ تكٝب ايجٛض٠ دٓٛزٙ  ؾذاٖط با٫ْهُاّ يًعًُا٤  ٚاختًط با٭ٖايٞ ايػاخطني
 

عػهط١ٜ يف املط٠ ا٭ٚيٞ بططٜك١ 1804 ـ نػب قُس عًٞ ٚز املكطٜني  عاّ 
   

ٚايسيٌٝ عٓسَا 
 

     اختًط قُس عًٞ با٭ٖايٞ ايػاخطني ٚأٚقٞ دٓٛزٙ باسرتاّ  ايؿعب 
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غٝاغ١ٝ يف املط٠ ايجا١ْٝ بططٜك١ 1804ـ نػب قُس عًٞ ٚز املكطٜني  عاّ 
  

ٚايسيٌٝ بعس ٖطٚب 
 

    املُايٝو ٚسسٚخ ؾطاؽ يف غًط١ اؿهِ اقرتح بتعني خػطٚ ٚملا ضؾض اؾٓٛز اقرتح بتٛي١ٝ خٛضؾٝس
 

د٤٬ اؿ١ًُ ايؿطْػ١ٝ َٔ َكطـ سسخ ؾطاؽ غٝاغٞ يػًط١ اؿهِ يف َكط يف املط٠ ا٭ٚيٞ بعس 
 

ٖطٚب املُايٝو إيٞ ايكعٝسـ سسخ ؾطاؽ غٝاغٞ يػًط١ اؿهِ يف َكط يف املط٠ ايجا١ْٝ بعس 
 

 اغتطاع قُس عًٞ إٔ خيؿٞ َٝٛي٘ ايػٝاغ١ٝ عٔ ايعًُا٤ 1804ـ بعس ثٛض٠ ايؿعب يف َاضؽ 
 

اقرتح بتعٝني  خػطٚ ٚخٛضؾٝس ٚايٝا عًٞ َكط   عٓسَا  
  

خٛضؾٝس باؾا ـ قاؾغ اإلغهٓسض١ٜ ايصٟ اقرتح قُس عًٞ بتٛيٝت٘ سهِ َكط ٖٛ  
 

ا٫ْهُاّ يًعًُا٤ ٚاملؿاٜذ ٖٛ 1804ـ أٍٚ عٌُ قاّ ب٘ قُس عًٞ بعس قٝاّ ثٛض٠ َاضؽ  
 

 ظٜاز٠ ثك١ ايؿعب املكطٟ ب٘ـ اقرتاح قُس عًٞ إط٬م غطاح خػطٚ ٚتعٝٓ٘ سهِ  َكط َٔ ادٌ 

  طُٛحات٘ ايطٝاض١ٝ   1804ٖٛ نإ ايساؾع ٚضا٤ َٗامج١ قُس عًٞ ملطنع املُايٝو يف ايكاٖط٠ ـ

خٛضؾٝس باؾا سهِ َكط بتٛي١ٝ 1804ـ اْتٗت ؾرت٠ ايؿطاؽ ايػٝاغٞ اييت أعكبت ثٛض٠ َاضؽ 
 

 

1804ثٛض٠ ايؿعب املكطٟ ـ ناْت بسا١ٜ بطٚظ ؾدك١ٝ  قُس عًٞ يف َكط 
  

ا٫ْكاف قؿ١  1804ـ انتػب قُس عًٞ َٔ خ٬ٍ ايتكطب َٔ ايؿعب املكطٟ أثٓا٤ ثٛض٠ َاضؽ 
زٖا٤ٙ ايػٝاغٞ مبعٗط ايطاَع يف ايػًط١ مبكط ٜسٍ عًٞ 19ـ مل ٜعٗط قُس عًٞ يف أٚا٥ٌ ايكطٕ 

 
ؾطم ا٫ضْا٩ٚزـ مت تعٝني خٛضؾٝس باؾا ٚايٝا عًٞ َكط بتأثري َٔ 

  

 
1804ـ تعس أٍٚ َهاغب قُس عًٞ َٔ ثٛض٠ ايؿعب املكطٟ َاضؽ 

 

 اضتؿاع قسضٙ َٚهاْت٘
  1804ثٛض٠ ايؿعب نس املُايٝو ـ أزضى قُس عًٞ ق٠ٛ ايععا١َ ايؿعب١ٝ ٭ٍٚ َط٠ أثٓا٤ 

اقرتح بتعٝني  خػطٚ ٚخٛضؾٝس يف اؿهِـ ظٗط قُس عًٞ مبعٗط  غري ايطاَع  يف ١ٜ٫ٚ َكط 
  

ق٠ٛ ايؿعب ٚظعُا٥٘ اختًط قُس عًٞ با٭ٖايٞ ايػاخطني ٭ْ٘ أزضى  1804ـ أثٓا٤ ثٛض٠ َاضؽ 

 

ايتدًل َٔ قُس عًٞـ نإ ٖسف خٛضؾٝس عٓسَا أَط َٔ قُس عًٞ مبشاضب١ املُايٝو يف ايكعٝس 
إضغاٍ ايػًطإ ؾطقا عػهط١ٜ دسٜس٠ ملكطـ اٖتعت َها١ْ خٛضؾٝس ايػٝاغ١ٝ يف َكط بعس  

 

عػهط١ٜـ أٚيٞ ق٫ٛت خٛضؾٝس يًتدًل  َٔ قُس عًٞ ناْت 
  

ثكت٘ يف َهاْت٘ يسٟ املكطٜنيـ ؾذع قُس عًٞ يف ضؾه٘ يتٓؿٝص ا٭ٚاَط ايكازض٠ ي٘ َٔ خٛضؾٝس 
طُع٘ يف سهِ َكط بتعٝٝٓ٘  ٚايٝا عًٞ دس٠ 1805ـ ضؾض قُس عًٞ ؾطَإ ايػًطإ يف َاٜٛ 

  

يتأٜٝس ايعًُا٤ بتعٝٓ٘ ٚايٝا عًٞ دس٠ اغتٓازا 1805ـ مل ميتجٌ قُس عًٞ يؿطَإ ايػًطإ َاٜٛ 
ـ ٜعس ايعاٌَ ا٭غاغٞ ايصٟ غاِٖ يف إْٗا٤ سهِ خٛضؾٝس باؾا عًٞ َكط  ٖٛ  اٚ  ايػِٗ ايصٟ 

إضغاٍ ايػًطإ ؾطقا عػهط١ٜ يتسعِٝ غًطت٘   ٚدٗ٘ خٛضؾٝس عًٞ قُس عًٞ ضز عًٝ٘ َٔ خ٬ٍ  
 

غٝاغ١ٝ ٚعػهط١ٜـ عٌُ  خٛضؾٝس عًٞ ايتدًل َٔ قُس عًٞ بأغايٝب 
 

ق٠ٛ ايععا١َ ايؿعب١ٝـ نإ ايػبب ايط٥ٝػٞ يف ؾؿٌ خٛضؾٝس يف ايتدًل َٔ قُس عًٞ  
 

اضتٝابـ ع٬ق١ خٛضؾٝس مبشُس عًٞ عكب تٛيٝ٘ سهِ ايب٬ز قاَت عًٞ  
  

(ٚعسّ ايجك١  ايؿو )
 

إْٗا٤ سهِ خٛضؾٝس باؾاـ نإ  يؿطم ايس٫ٙ اييت أضغًٗا ايػًطإ ايعجُاْٞ ملكط زٚضا َ٪ثطا  يف 
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 بػبب19ـ مل ٜؿرتى ق٠ٛ ايؿعب املكطٟ يف ايكطاع عًٞ اؿهِ بسا١ٜ ايكطٕ 
  

اظزٜاز ٚعِٝٗ ايكَٛٞ
اؿ١ًُ ايؿطْػ١ٝ إيٞ  19 ـ ٜطدع ايػبب يف تعاٜس ايٛعٞ ايكَٛٞ يسٟ املكطٜني أٚا٥ٌ ايكطٕ 

  

اؾاْب ايػٝاغٞ يف 19 ـ ناْت اؿ١ًُ ايؿطْػ١ٝ غببا يف بطٚظ ق٠ٛ ايؿعب املكطٟ أٚا٥ٌ  ايكطٕ 
19 ـ بسأ ايٛعٞ ايػٝاغٞ يسٟ املكطٜني يف ظٗٛض ْتا٥ذ٘ أٚا٥ٌ ايكطٕ 

 
بتعني قُس عًٞ سهِ َكط

اتػاع خرباتِٗ ايػٝاغ١ٝ بػبب 19 ـ بطظت ق٠ٛ ايععا١َ ايؿعب١ٝ يف بسا١ٜ ايكطٕ 
 

ـ ٖٓاى عكس بني ايؿعب ٚاؿانِ ٜتهُٔ سكٛم ٚٚادبات طبل املكطٜني ايعباض٠ خ٬ٍ 
 

             

ؾطض ايؿطٚط ٚاملٛاثٝل عًٞ قُس عًٞ 
 

   

 ٭غباب1805ـ قاّ ايؿعب املكطٟ بجٛض٠ 
  

 ٚادتُاع١ٝغٝاغ١ٝ ٚاقتكاز١ٜ
 

   

ؾطض ايهطا٥ب  ٖٛ 1805 ٚأغباب ثٛض٠ 1804ـ ايعاٌَ املؿرتى بني أغباب ثٛض٠ ايؿعب 
  

ا٫قتكاز١ٜ يف زٚاؾعٗا 1805 َع ثٛض٠ ايؿعب 1804                ـ تؿابٗت ثٛض٠ ايؿعب املكطٟ 
 

ايسضٚؽ املػتؿاز٠ َٔ اختٝاض ايؿعب املكطٟ قُس عًٞ ٚايٝا عًٞ َكط                ـ 
  

ؾطض اإلضاز٠ ايؿعب١ٝ
                ـ ايؿطٚط اييت ٚنعٗا ايععا١َ ايؿعب١ٝ عًٞ قُس عًٞ يف ادتُاع زاض احمله١ُ تعٗط ق٠ٛ

 

ايػٝاغ١ٝ                         ايععا١َ ايؿعب١ٝ  
 

تكطب٘ َٔ ايؿعب                ـ ايػبب ا٭غاغٞ يف ادتُاع ظعُا٤ ايؿعب يف اختٝاض قُس عًٞ 
 

اؿهِ ايسغتٛضٟ                ـ نإ تٛي١ٝ قُس عًٞ سهِ َكط  بعس اخص عًٝ٘ ايعٗٛز ٚاملٛاثٝل تعبريا عٔ 
ظٗٛض قٟٛ غٝاغ١ٝ دسٜس٠                ـ َٛقـ ايػًطإ ايعجُاْٞ َٔ ثٛض٠ ايؿعب نس خٛضؾٝس ٜسٍ عًٞ 

   

ـ  نإ ملٛاؾك١ ايػًطإ  عًٞ تعني قُس عًٞ ٚايٝا عًٞ َكط ْابعا َٔ
 

ا٫ضاز٠ ايؿعب١ٝ
 

   
ـ ٜطدع ايؿهٌ ا٭ٍٚ يف تعٝني قُس عًٞ سهِ َكط إيٞ

 

اؿ١ًُ ايؿطْػ١ٝ
 

تأنٝس ا٫ضاز٠ ايؿعب١ٝ   ٜٚطدع شيو إيٞ عُط َهطّ يكاحل قُس عًٞ ٖٛ 1805                  ـ   قاز املكا١َٚ نس خٛضؾٝس 
ٚنع ؾطٚط اي١ٜ٫ٛـ ٜعس تعٝني قُس عًٞ أٍٚ قو ادتُاعٞ يف َكط ٚايٛطٔ ايعطبٞ بػبب 

ايطبك١ ايٛغطٞ                ـ ايطبك١ ا٫دتُاع١ٝ اييت يعبت زٚضا يف تٛي١ٝ قُس عًٞ سهِ َكط ٖٞ 
 

قٛاعس ايسميكطاط١ٝ زي٬ٝ عًٞ إضغا٤ 1805                ـ ادتُاع ظعُا٤ ايؿعب يف زاض احمله١ُ 
 

َٛاؾك١ ايػًطإ ايعجُاْٞ ايكؿ١ ايؿطع١ٝ بعس  1805اؽص تعٝني قُس عًٞ سهِ َكط   ـ 
  

قطاض ظعُا٤ ايؿعب بتٛي١ٝ قُس عًٞأثطت ػاضب املكطٜني ايػٝاغ١ٝ يف عٗس اؿ١ًُ ايؿطْػ١ٝ يف ـ    
ايسٜٛإ ايعاّ                ـ يعب زٚض أغاغٞ يف منٛ ق٠ٛ ايععا١َ ايؿعب١ٝ ٚتعٝني قُس عًٞ  سهِ َكط  
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ايععا١َ ايؿعب١ٝـ قُس عًٞ يف بسا١ٜ سهُ٘ ٚاد٘ قعٛبات زاخ١ًٝ متجًت يف    
  

ٚ
 

املُايٝو
 ـ قُس عًٞ يف بسا١ٜ سهُ٘ ٚاد٘ قعٛبات خاضد١ٝ متجًت يف

 

قا٫ٚت ْكً٘

 

مح١ً ؾطٜعضٚ 
 

 ايتدًل َٔ املٓاؾػنيـ  َٔ أٚيٜٛات  اؿهِ  عٓس قُس عًٞ ناْت يف     

املُايٝوـ أٍٚ قاٚي١ عػهط١ٜ يًتدًل َٔ قُس عًٞ ناْت عًٞ ٜس 
 

عػهط١ٜ              ـ ساٚيت املُايٝو ايتدًل َٔ قُس عًٞ عٔ ططٜل ٚغا٥ٌ 
 

   

  
غٝاغ١ٝـ ٜطدع أغباب  ضؾض بطٜطاْٝا  عًٞ تٛيٞ  قُس عًٞ يف سهِ َكط  يتشكٝل أٖساف 

 

     
زبًَٛاغ١ٝـ ناْت أٍٚ قاٚي١ ٫لًرتا ـًع قُس عًٞ بططٜك١ 

 

ـ ناْت الًرتا تػعٞ إيٞ ععٍ قُس عًٞ َٔ سهِ َكط   ٚتعٝني 
قُس بو ا٫يؿٞ  

 

     

غايْٛٝو بٓكٌ قُس عًٞ إيٞ ١ٜ٫ٚ 1806ـ بتشطٜض َٔ الًرتا اقسض ايػًطإ ايعجُاْٞ ؾطَإ 
 بٓكٌ قُس عًٞ ي١ٜ٫ٛ غايْٛٝو ٚتعٝني1806إقساض ايػًطإ ؾطَإ             ـ 

 

سهِ َكط  ٜسٍ .َٛغٞ باؾا
          

ايهعـ ايػٝاغٞ يًسٚي١ ايعجُا١ْٝعًٞ 
   

ق٠ٛ ايععا١َ ايؿعب١ٝ بػبب 1806ٚمل ٜٓؿص ؾطَإ 
ْؿٛش ايععا١َ ايؿعب١ٝ              ـ ٜػتسٍ َٔ ْتا٥ر قطاض ايػًطإ ايعجُاْٞ بتجبٝت قُس عًٞ  ق٠ٛ 

 

     

 بػبب1806ـ تسٖٛضت ايع٬ق١ بني الًرتا ٚايػًطإ ايعجُاْٞ 
 

تجبٝت قُس عًٞ يف سهِ َكط
  

  ايعػهط١ٜـ ساٚيت الًرتا ععٍ قُس عًٞ َٔ سهِ َكط يًُط٠ ايجا١ْٝ بايططم  

     

غٝاغ١ٝ ٚعػهط١ٜـ تعسزت قا٫ٚت الًرتا ـًع قُس عًٞ عٔ ١ٜ٫ٚ َكط َا بني ططم 
 

دس٠  بتٛي١ٝ قُس عًٞ يف قاض٠ أغٝا عًٞ ١ٜ٫ٚ  1805ـ اقسض ايػًطإ ايعجُاْٞ ؾطَإ َاٜٛ 
  

كط بتٛي١ٝ قُس عًٞ يف قاض٠ إؾطٜكٝا عًٞ ١ٜ٫ٚ 1805ـ  اقسض ايػًطإ ؾطَإ ٜٛيٝٛ 
 َ 

غايْٛٝو بتٛي١ٝ قُس عًٞ يف قاض٠ أٚضبا عًٞ ١ٜ٫ٚ 1806ـ اقسض ايػًطإ ايعجُاْٞ ؾطَإ 
 

19ـ نإ يًععا١َ ايؿعب١ٝ َٛاقـ يف ؾطض إضازتٗا عًٞ ايػًطإ ايعجُاْٞ  أٚا٥ٌ ايكطٕ 
  

 َطتني
    

املط٠ ا٭ٚيٞ
 

1805
 

عٓسَا اقسض ايػًطإ ؾطَإ بتٛي١ٝ قُس عًٞ بٓا٤ عًٞ ادتُاع ظعُا٤  ايؿعب
 

    

املط٠ ايجا١ْٝ
 

1806
 

   تسخًت ايععا١َ ايؿعب١ٝ ٚأقٓعت ايػًطإ بتجبٝت قُس عًٞ يف سهِ َكطعٓسَا 

ع٬ق١ ا يسٚي١ ايعجُا١ْٝ  َع الًرتا  ـ نإ تجبٝت قُس عًٞ يف سهِ َكط ي٘ اثط  غًيب عًٞ 
  

  

1807ـ أزٟ ؾؿٌ الًرتا يف ؼكٝل أٖساؾٗا بٓكٌ قُس عًٞ عاّ 
 

ايٞ
 

ػسز ؼايؿٗا َع املُايٝو
ٚدٛز سًؿا٤ هلا زاخٌ َكط َػتػ١ً 1807  ـ أضغًت الًرتا مح١ً ؾطٜعض إيٞ َكط عاّ 

  
1807  ـ نإ ايػبب ايط٥ٝػٞ يف إضغاٍ الًرتا مح١ً ؾطٜعض إيٞ َكط 

  

تسخٌ ايععا١َ ايؿعب١ٝ
 

قُس بو ا٭يؿٞ تعٝني 1807  ـ ناْت الًرتا تٗسف َٔ إضغاٍ محًتٗا ايعػهط١ٜ ملكط 
  

عطب املُايٝو يف ايكعٝس نإ قُس عًٞ َؿػ٫ٛ 1807  ـ عٓس ف٤ٞ مح١ً ؾطٜعض إيٞ َكط عاّ 

14

للثانوية العامةاملؤرخاتي يف التاريخ

وليد العربي 01228008015اعداد/أ/



املكا١َٚ ايؿعب١ٝ بؿهٌ 1807  ـ اغتؿاز قُس عًٞ َٔ مثاض  ْكط مل حيطظٙ عاّ 
   

ؾؿٌ مح١ً ؾطٜعض ٜٚتهح شيو يف 1807  ـ اغتؿاز قُس عًٞ َٔ مثاض  ْكط مل حيطظٙ عاّ 
 

املكطٜني عًٞ 1807  ـ ٚقع عب٧ َكا١َٚ مح١ً ؾطٜعض ا٫لًٝع١ٜ عًٞ َكط 
 

عُط َهطّ  ـ نإ ي٘ زٚض يف ضغِ خطٛط َكا١َٚ مح١ً ؾطٜعض يف ضؾٝس ٚمحاز ٖٛ 
 

(
  

َٔ ايطبك١ ايٛضطٞ 

غٝاغ١ٝ ٚعػهط١ٜ ٭غباب 19  ـ ؾؿًت الًرتا يف ايػٝطط٠ عًٞ َكط أنجط َٔ َط٠ يف أٚا٥ٌ  ايكطٕ 
يتدًل َٔ قُس عًٞ  ٍايجا١ْٝ  ـ تعترب مح١ً ؾطٜعض ا٫لًٝع١ٜ متجٌ احملاٚي١ 

 

 ناْت احملاٚي١ ايجا١ْٝ  ٫لًرتا ـًع قُس عًٞ بططٜك١  ـ
 

عػهط١ٜ 
 

1807  ـ ٜطدع أغباب ؾؿٌ الًرتا يف است٬ٍ َكط 
 

ٚؾا٠ سًٝؿٗا ٚاملكا١َٚ ايؿعب١ٝ
 

ٚؾا٠ سًٝؿٗا  ـ ؾعط ا٫لًٝع غٝب١ أٌَ غري َتٛقع١ غريت فطٟ ا٫سساخ عٓس ٚقٍٛ مح١ً ؾطٜعض 
بؿٗطٜٔ ٚمل تعًِ الًرتا سًٝـ ا٫لًٝع قس َات قبٌ ٚقٍٛ  مح١ً ؾطٜعض قُس بو ا٭يؿٞ  ـ نإ 

ا٫غتؿاز٠ َٔ قٛتٗا ايبشط١ٜ بػبب 1807  ـ تطادعت الًرتا إيٞ اإلغهٓسض١ٜ ي٬ستُا٤ بٗا عاّ 
 

 

ايتؿطؽ ملٛاد١ٗ املٓاؾػ١ ايساخ١ًٝٚاؾل قُس عًٞ يطًب ؾطٜعض بايكًح ضغِ سكاض ٙ يإلغهٓسض١ٜ بساؾع  ـ 
  بططٜك19١خطدت ايكٛات ا٫لًٝع١ٜ َٔ َكط يف املط٠ ايجا١ْٝ أٚا٥ٌ ايكطٕ   ـ 

 

عػهط١ٜ
 

  

ؾؿٌ مح١ً ؾطٜعضـ اْتٗٞ ايتشايـ ا٫لًٝعٟ املًُٛنٞ يف َكط بعس 

  

  

اؾتكاز ا٫لًٝع  يًُعًَٛات ايهاؾ١ٝ عًٞ 1807  ـ أثبتت  أسساخ اؿ١ًُ ا٫لًٝع١ٜ عًٞ َكط عاّ 
  

بطٚظ زٚضِٖ يف ايسؾاع عٔ َكط                 ـ تػري َٛقـ قُس عًٞ َٔ ايععا١َ ايؿعب١ٝ بعس 
  

ازتفاع َها١ْ عُس َهسّ َٔ ا٭غباب ايط٥ٝػ١ٝ ٚضا٤ قٝاّ قُس عًٞ بايكها٤ عًٞ ايععا١َ ايؿعب١ٝـ         

 ايععا١َ ايؿعب١ٝـ غٝاغ١ ؾطم تػس اتبعٗا قُس عًٞ َع          

ْؿٞ عُط َهطّ إيٞ زَٝاط                  ـ اغتطاع قُس عًٞ ايكها٤ عًٞ ايععا١َ ايؿعب١ٝ بعس  
 

 َٔ ادٌ ؼكٝل ٖسف1808اغتػٌ قُس عًٞ ا٭ظ١َ ا٫قتكاز١ٜ                   ـ 
 

ايتدًل َٔ قٝٛز قو اي١ٜ٫ٛ
تٛطٝس غًطت٘ يف َكط ٚشيو َٔ ادٌ 1808                  ـ اغتػٌ قُس عًٞ ا٭ظ١َ ا٫قتكاز١ٜ عاّ 

 بتعٝني قُس ايػازات يف ْكاب١ ا٭ؾطاف بٗسف1808قاّ قُس عًٞ                   ـ 
 

ايػٝطط٠ عًٞ أَٛض اؿهِ
تعُٝل اْكػاّ ايععا١َ ايؿعب١ٝ غببا يف 1807                  ـ  ناْت ْتا٥ر مح١ً ؾطٜعض عًٞ َكط 

 

ادتُاع١ٝ ٚاقتكاز١ٜ ناْت ايعٛاٌَ اييت غاعست قُس عًٞ يف ايتدًل َٔ ايععا١َ ايؿعب١ٝ                  ـ 
 باـهٛع                  ـ ٜتُٝع َٛقـ قُس ايػازات َٔ قُس عًٞ 

 

(
 

سٝح نإ أزا٠ طٝع١ يف ٜس قُس عًٞ 
  1808أظ١َ ؾٝهإ ايٌٓٝ                   ـ مل ًٜتعّ قُس عًٞ بؿطٚط قو اي١ٜ٫ٛ َٔ خ٬ٍ 

اضتؿاع َهاْت٘ ا٫دتُاع١ٝ                  ـ ناْت ضغب١ قُس عًٞ يف ايتدًل َٔ عُط َهطّ تطدع إيٞ 
 

غٝاغ١ٝ ٚاقتكاز١ٜ                  ـ  نإ قُس عًٞ ٜطٜس ايتدًل َٔ ايععا١َ ايؿعب١ٝ يتشكٝل أٖساف 
إغطا٤ املُايٝو باإلقا١َ يف ايكاٖط٠             ـ متجٌ أٚيٞ قا٫ٚت قُس عًٞ يًتدًل َٔ املُايٝو يف 

اإلغطا٤             ـ اتبع قُس عًٞ يف باز٨ ا٭َط يًكها٤ عًٞ خطط املُايٝو  أغًٛب 
 

اـساع             ـ أثٓا٤ سطٚب  ب٬ز اؿذاظ خاف قُس عًٞ َٔ غسض املُايٝو ؾاتبع َعِٗ أغًٛب 
 

تسبري َصع١ ايكًع١             ـ تٛخٞ قُس عًٞ اؿصض أثٓا٤ سطٚب٘ يف ب٬ز اؿذاظ ؾعٌُ عًٞ 
 

ايتدًل َٔ املُايٝو             ـ  أقبح قُس عًٞ سهُ٘ خايكا بسٕٚ َٓاؾػ١ بعس  
   

1811تٓؿٝص َصع١ ايكًع١              ـ بسأ قُس عًٞ يف تأنٝس سهُ٘  املطًل عًٞ َكط بعس 

 

املًُٛنٞ ايرٟ متهٔ َٔ ايفساز َٔ َرحب١  

 ايكًع١
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ايتدًل َٔ املُايٝو             ـ بسأ قُس عًٞ يف بٓا٤ ايك٠ٛ ايصات١ٝ ملكط بعس  
 

(
 

(َصع١ ايكًع١
 

 

  

 

 بٓا٤ ايك٠ٛ ايصات١ٝ ملكطـ بعس ؽًل قُس عًٞ َٔ املُايٝو يف َصع١ ايكًع١ بسأ يف  
خطٚز قٛات٘ ؿطب ايٖٛابٝني  ـ ٜػتسٍ عًٞ اْؿطاز قُس عًٞ ايتاّ عهِ َكط َٔ خ٬ٍ  

 

طٛغٕٛ             ـ أضغٌ قُس عًٞ دٝؿ٘ إيٞ ؾب٘ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ يكها٤ عًٞ اؿطن١ ايٖٛاب١ٝ بكٝاز٠ 
ايؿطم             ـ اضتبط تسبري قُس عًٞ مبصع١ ايكًع١ غطٚز دٝؿ٘ ْاس١ٝ 

  

 يؿطق١ٝا              ـ اضتبط اْؿطاز قُس عًٞ عهِ َكط ٚبٓا٤ ايك٠ٛ ايصات١ٝ ملكط باؿسٚز 

٫ْؿطازٙ عهِ َكطاغتػٌ قُس عًٞ سطٚب ؾب٘ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ نؿطق١ ـ 
  

 1811ـ تطتب عًٞ َصع١ ايكًع١ عاّ 

ؼكٝل ايػًط١ ايها١ًَ حملُس عًٞ
 

ا٫غت٦جاض بايػًط١ـ ناْت زٚاؾع قُس عًٞ َٔ تسبري َصع١ ايكًع١ ٖٛ 

  

 

     
    

َٓاؾػا يًسٍٚ اـاضد١ٝأقبح قُس عًٞ مبكتهٞ تطبٝل غٝاغ١ ا٫ستهاض ـ 
  

اتبع قُس عًٞ عٓس تطبٝل غٝاغ١ ا٫ستهاض أغًٛب                ـ 
 

ايتشهِ اٚ ض اإلدبا
 

ا٫غتشٛاش اٚ ايػٝطط٠اٚ 
ظٜاز٠ ا٫ْتاز ٚؼكٝل ؾا٥ض                ـ اضتبط ؼكٝل أٖساف قُس عًٞ َٔ ْعاّ ا٫ستهاض بايكسض٠ عًٞ  

  

َٔ زٚاؾع قُس عًٞ َٔ تٓعِٝ  ا٫قتكاز املكطٟ عًٞ قاعس٠ ا٫ستهاض                ـ 
 

 بهاء القوة الذاتية ملصز 

ايسخٍٛ يف غٛم ايتذاض٠ ايسٚي١ٝ نك٠ٛ َٓاؾػ١   طبل قُس عًٞ ا٫ستهاض عًٞ ا٫قتكاز املكطٟ بٗسف                  ـ 
 

       

(قُس عًٞ)غٝطط٠ ـ 
اإلزاض١ٜ ٚا٫قتكاز١ٜعًٞ  اإلْتاز مج١ً ٚتؿك٬ٝ زي٬ٝ عًٞ غٝططت٘ عًٞ ا٭َٛض  

ايسٚي١ املكط١ٜ عًٞ املػتٟٛ ايسٚيٞ                ـ ْتر عٔ ؼكٝل قُس عًٞ غٝاغ١ ا٫ستهاض بطٚظ ١ٜٖٛ 
 

ٚنع َكط يف َٛاظٜٔ ايكٟٛ ايعامل١َٝٔ زٚاؾع قُس عًٞ يتٓعِٝ ا٫قتكاز املكطٟ عًٞ ا٫ستهاض                 ـ 
ـ سسثت طؿط٠ يف أٚناع املًه١ٝ ايعضاع١ٝ يف َكط  يف أٚا٥ٌ ايكطٕ     

 

19
 

1808أظ١َ ؾٝهإ ايٌٓٝ ـ ناْت بسا١ٜ  قُس عًٞ يف ايكٝاّ بتػٝري أٚناع املًه١ٝ ايعضاع١ٝ َٓص  
أظ١َ ؾٝهإ ايٌٓٝـ اضتبطت إدطا٤ات قُس عًٞ بتػٝري املًه١ٝ ايعضاع١ٝ بـ 

   

 غت١ أعٛاّ ـ قاّ قُس عًٞ بػًػ١ً َٔ اإلدطا٤ات أزت يتػٝري أٚناع املًه١ٝ ايعضاع١ٝ خ٬ٍ 
اؿٝاظ٠ ـ قاّ قُس عًٞ مبكازض٠ أضانٞ املًتعَني ٚتػذًٝٗا باغِ ايسٚي١ اضتبط شيو بايتػٝري يف 

 ـ نإ ٖسف قُس عًٞ َٔ إيػا٤ ْعاّ ا٫يتعاّ ٚتطبٝل ْعاّ ا٫ستهاض  ٖٛ ؼكٝل َهاغب
 

اقتكاز١ٜ
ايػا٤ ا٫يتعاّقاّ قُس عًٞ بإق٬ح أسٛاٍ ايؿ٬سني ٚضؾع ايعًِ ا٫دتُاعٞ ٚا٫قتكازٟ عِٓٗ َٔ خ٬ٍ  ـ 
إسهاّ غٝططت٘ ايػٝاغ١ٝقاّ قُس عًٞ مبكازض٠ أضانٞ املًتعَني ٚتػذًٝٗا باغِ ايسٚي١ َٔ ادٌ   ـ 

ـ ا٭غًٛب ايصٟ اغتدسَ٘ قُس عًٞ ػاٙ املًتعَني ملكازض٠ أضانِٝٗ اعتُس عًٞ
 

ايسٖا٤
  

إَساز ايؿ٬ح مبػاعسات ع١ٝٓٝ ـ قاَت ايسٚي١  َتُج١ً يف قُس عًٞ باستهاض ايعضاع١ َٔ خ٬ٍ 
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َتسٖٛض٠ـ ناْت أسٛاٍ ايعضاع١ يف َكط عٓس تٛي١ٝ قُس عًٞ اؿهِ      
  

 

 إس٬ٍ أغايٝب ظضاع١ٝ دسٜس٠ـ عٌُ قُس عًٞ ظٜاز اإلْتاز ايعضاعٞ يف َكط يف ؾرت٠ قكري٠  بػبب      

     

تطٜٛط َؿاضٜع ايطٟـ ظازت َػاس١ ا٭ضانٞ ايعضاع١ٝ يف َكط يف عٗس قُس عًٞ بػبب 
 

 اهلٓسغ١ ـ أِٖ ايعًّٛ اييت اضتبطت بتٓعِٝ اإلْتاز ايعضاعٞ َٚؿطٚعات ايطٟ يف َكط  
 

بٓا٤ ايكٓاطط اـري١ٜـ أقاّ قُس عًٞ  َؿطٚع  باغتدساّ ْٗط ايٌٓٝ ٚازٟ يعٜاز٠ اإلْتاز ايعضاعٞ  
 

عٔ ططٜل ـ اٖتِ قُس عًٞ باغتدساّ ايٌٓٝ بأؾهٌ ا٭ؾهاٍ املُه١ٓ يعٜاز٠ اإلْتاز  
 

  إْؿا٤ ايكٓاطط

ايؿُاي١ٝ ـ  أنجط دٗات َكط اغتؿاز٠ َٔ تطٜٛط ْعِ ايطٟ ظَٔ قُس عًٞ ٖٞ اؾٗات 

 

 

ايٛد٘ ايبشطٟ ـ ْتر عٔ إْؿا٤ ايكٓاطط اـري١ٜ يف عٗس قُس عًٞ  ؼٌٜٛ أ٫ضانٞ  إيٞ ايطٟ ايسا٥ِ يف 
  

ظضاع١  ا٭ضض أنجط َٔ َط٠ ـ نإ إلْؿا٤ قُس عًٞ  ايكٓاطط  اـري١ٜ عًٞ ايٌٓٝ انرب ا٭ثط يف 
 

إْؿا٤ ايكٓاطط اـري١ٜ ـ مت ظضاع١ ا٭ضض ايعضاع١ٝ أنجط َٔ َط٠ يف ايعاّ يف عٗس قُس عًٞ  بؿهٌ 
 

ظٜاز٠ َػاس١ ا٭ضض ايعضاع١ٝ ـ نإ إْؿا٤  قُس عًٞ ايكٓاطط اـري١ٜ  ٜٗسف إيٞ 
 

(
(تٛغع أؾكٞ  

  

ًَه١ٝ اْتؿاع ـ ؼٛيت ا٭ضانٞ ايعضاع١ٝ يف عٗس قُس عًٞ إيٞ 
  

    

ايكني   َٔ اؾذاض ايتٛتـ اٖتِ قُس عًٞ بكٓاع١ اؿطٜط يف  َكط  يصيو قاّ بإزخاٍ ظضاع١ 
  

َػا١ُٖ ايبسٚ يف اإلْتاز ـ اختًؿت غٝاغ١ قُس عًٞ ايعضاع١ٝ عٔ غٝاغت٘ ايكٓاع١ٝ يف 

 
إزخاٍ ْباتات دسٜس٠تؿابٗت غٝاغ١ َٝٓٛ ايعضاع١ٝ يف عٗس اؿ١ًُ ايؿطْػ١ٝ ٚعٗس قُس عًٞ يف ـ 

تٛؾري استٝادات اؾٝـقاعس٠ قٓاع١ٝ ملكط ٚنإ زٚاؾع٘ يًكٝاّ بصيو     ـ بين قُس عًٞ 
  

بٓا٤ ايك٠ٛ ايصات١ٝ ملكط    ـ اخهع قُس عًٞ ايكٓاع١ ي٬ستهاض ٚغ١ًٝ يتٓعُٝٗا يتشكٝل أٖساف 
   ـ ضؾع قُس عًٞ غعط بٝع املٛاز اـاّ يًكٓاع ٚخؿض أغعاض ؾطا٤ َٓتذاتِٗ يتشكٝل ايطبح املٓاغب

   ٜٚ٪نس شيو عًٞ َبسأ بايطابع  ايتذاضٟ            ٜػتسٍ َٔ شيو تأثط قُس عًٞ 
املٓؿع١

 

 عػهط١ٜ ٚ اقتكاز١ٜ    ـ نإ ٖسف قُس عًٞ َٔ استهاض اإلْتاز اؿطيف يف ايكٓاع١ يتشكٝل أٖساف 
 

  

يتٛؾري  ايكٓاعات املطًٛب١ـ عٌُ قُس عًٞ بإقا١َ َكاْع سه١َٛ تتبع ايسٚي١ َباؾط٠ ٚشيو 
اإلدباض   ـ ايعٌُ يف َكاْع ايسٚي١ يف عٗس سهِ قُس عًٞ  نإ ٜكّٛ عًٞ ططٜك١ 

 

  

مجع ايكب١ٝ يًعٌُ يف َكاْع ايسٚي١   ـ اغتطاع قُس عًٞ ايكها٤ عًٞ  َؿه١ً ايبطاي١  عٔ ططٜل 
ظاٖط٠ أطؿاٍ ايؿٛاضعـ غاعست غٝاغ١ قُس عًٞ ا٫ستهاض١ٜ يف ايكها٤ عًٞ    

  

ظٗٛض َطانع يًتسضٜب املٗين   ـ مجع قُس عًٞ ايكب١ٝ يًعٌُ يف املكاْع اؿه١َٝٛ إدباضٜا ْتر عٓ٘ 
   ـ ٚاد٘ قُس عًٞ عٓس تطٜٛطٙ يًكٓاع١ َؿه١ً

  

ْكل ا٭ٜسٟ ايعا١ًَ ايكٓاع١ٝ املسضب١
  

ا٫ٖتُاّ بايتعًِٝ ايكٓاعٞ    ـ لح قُس عًٞ يف سٌ َؿه١ً ْكل ا٭ٜسٟ ايعا١ًَ املاٖط٠ عٔ ططٜل  
 

ؾٕٓٛ ايكٓاع١  ٚتطمج١ ايهتب ايكٓاع١ٝ  يسضاغ١   1809قاّ قُس عًٞ بإضغاٍ بعجات يف ٚقت َبهط عاّ    ـ 
ا٫ضتكا٤ بايكٓاع١   ـ ناْت  بعجات ايكٓاع١ اييت أضغًٗا قُس عًٞ يًداضز  بٗسف 

  

  
املٓػٛداتـ اضتبطت احملاقٌٝ  ايعضاع١ٝ يف عٗس قُس عًٞ  بكٓاع١ 

 

ا٫غتعا١ْ مبؿاٜذ اؿاضات   ـ اختًؿت غٝاغ١ قُس عًٞ يف ايكٓاع١ عٔ ايعضاع١ يف 
 

قعٛب١ تػٜٛل املٓتذات إ٫ َٔ خ٬ٍ اؿه١َٛايتعّ ايكٓاع مبكط بايكٓاعات اييت اقطٖا قُس عًٞ ْتٝذ١    ـ 
ؼكٝل ؾا٥ض يف ا٫ْتاز   ـ قاّ قُس عًٞ بتٛدٝ٘ اإلْتاز ايكٓاعٞ ٚتٛظٜع٘ بٗسف 
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ا٭سٛاٍ ا٫دتُاع١ٝ  استهط قُس عًٞ تػٜٛل مجٝع اؿاق٬ت ايعضاع١ٝ اثط غًبا ٚاجيابٝا عًٞ ـ    
 

ايٛغطٞ عًٞ ايطبك١  استهط قُس عًٞ تػٜٛل مجٝع اؿاق٬ت ايعضاع١ٝ اثط غًبا   ـ 
 

    

سطَإ املٓتذني ايعضاعٝني َٔ تػٜٛل َٓتذاتِٗـ ْتر عٔ تطبٝل قُس عًٞ يٓعاّ ا٫ستهاض يف ايتذاض٠ 
)               ـ اْعهػت تبعٝات ايٓعاّ ا٫قتكازٟ يف عٗس  

 
(قُس عًٞ  

 
تأَني ايتذاض٠ ايساخ١ًٝعًٞ 

 
ا٫قتكاز١ٜ  ٚتؿري إيٞ ايك٠ٛ تعٜس قازضاتٗا عٔ ٚاضزاتٗا              ـ يف ضأ٣ قُس عًٞ إٔ ايسٚي١ ايك١ٜٛ ٖٞ اييت 

ظٜاز٠ ا٫ْتاز              ـ استهاض قُس عًٞ ػاض٠ ايٛاضزات ز ي٬ٝ عًٞ 
  

ٜهٕٛ َٝعاْٗا ايتذاضٟ يف قاؿٗاـ أَ قُس  عًٞ بإٔ ايسٚي١ ايك١ٜٛ ٖٞ اييت     
  

بايبٓا٤ ا٫قتكازٟ              ـ اضتبط زخٍٛ قُس عًٞ يف غٛم ايتذاض٠ ايسٚي١ٝ َٓاؾػا يػري٠ 
 

 
ايٓاتر ايعضاعٞ ٚايكٓاعٞـ  نإ ايػبب ٚضا٤ اٖتُاّ قُس عًٞ بايٓكٌ ٚاملٛاق٬ت يتػٌٗٝ تكسٜط   

 

اجيابٝا ـ نإ تأثري غٝاغ١ ا٫ستهاض عًٞ ايٓكٌ ٚاملٛاق٬ت يف عٗس قُس عًٞ تأثطا 
 

ايؿُاٍ  ـ اػٗت ػاض٠ َكط  يف عٗس قُس عًٞ إيٞ 
 
(
     

(بس يٌٝ إق٬ح املٛاْٞ خاق١ َٝٓا٤ اإلغهٓسض١ٜ
إق٬ح ٚتطٜٛط املٛاْٞ ايؿُاي١ٝ  ـ اٖتِ قُس عًٞ بتكسٜط َٓتذات٘ يسٍٚ اٚضبا ٚظٗط شيو َٔ خ٬ٍ 

 

تطٗري ايبشط ا٫محط َٔ ايكطاق١  ـ أقًح قُس عًٞ َا أؾػست٘ ايهؿٛف اؾػطاؾ١ٝ َٔ خ٬ٍ 
 

تطٗري ايبشط ا٭محط َٔ ايكطاق١ٓ بؿهٌ 19مت اغتعاز٠ َكط أُٖٝتٗا اؾػطاؾ١ٝ اإلغرتاتٝذ١ٝ أٚا٥ٌ ايكطٕ   ـ 
تٛؾري عٓاقط ا٭َإ  ـ ؾهًت ؾطن١ اهلٓس ايربٜطا١ْٝ ططٜل ايبشط ا٭محط ملطٚض ايتذاض٠ يف عٗس قُس عًٞ  

 

(
     

بس يٌٝ ايكها٤  عًٞ ايكطق١ٓ
  

ٚبايتايٞ اْعهػت غٝاغ١ قُس عًٞ ا٫قتكاز١ٜ يف اؾٓٛب يكاحل(
 

الًرتا
ايكها٤ عًٞ ايكطق١ٓـ ضغِ عسا٤ الًرتا حملُس عًٞ إ٫ أْٗا اغتؿازت َٔ إق٬سات٘ ا٫قتكاز١ٜ َٔ خ٬ٍ 
بعٜاز٠ ق٠ٛ ا٭غطٍٛ ـ لح قُس عًٞ يف اغتعاز٠ َها١ْ َكط يف ا٫قتكاز ايعاملٞ َٔ خ٬ٍ اٖتُاَ٘ 

إسٝا٤ ططم ػاض٠ ايؿطم ـ نإ اٖتُاّ قُس عًٞ  بايٓكٌ ٚاملٛاق٬ت يف َكط غبب يف 
 

ايكها٤ عًٞ تؿاط ايكطاق١ٓ ـ أعاز قُس عًٞ إيٞ َكط أ١ُٖٝ املٛقع اؾػطايف ٚا٫قتكازٟ بػبب 
 

بايتهاٌَ ـ  تتػِ ايع٬قات بني اجملا٫ت ا٫قتكاز١ٜ يف ظٌ تطبٝل غٝاغ١ ا٫ستهاض 
  

اغتدساّ ؾطن١ اهلٓس ايربٜطا١ْٝ ططٜل َكط ـ َٔ ْتا٥ر تطٗري قُس عًٞ ايبشط ا٭محط َٔ ايكطق١ٓ 
 

 
ايػٝاغات ا٫قتكاز١ٜ  بػبب  19ـ تػري  ايرتنٝب ايطبكٞ يًُذتُع املكطٟ أٚا٥ٌ ايكطٕ 

 

اْتٗٞ ْؿٛش املُايٝو ن١٦ٝٗ سانُٗا ٚسٌ قًٗا أغط٠ قُس عًٞ ٚبعض ايعٓاقط ـ 
  

 ايرتن١ٝ

ايػٝاغ١ٝـ أثطت غٝاغ١ ا٫ستهاض  ا٫قتكازٟ غًبٝا عًٞ طبك١ عًُا٤ ا٭ظٖط ٚايكٝازات ايؿعب١ٝ  َٔ ايٓاس١ٝ 
 

ـ ظٗط تأثري غٝاغ١ ا٫ستهاض ا٫قتكازٟ عًٞ ا٭ظٖط ٚايكٝازات ايؿعب١ٝ َٔ خ٬ٍ
 

تػري َطنع ايكٝاز٠
 

تها٤ٍ ْؿٛش عًُا٤ ا٭ظٖطاْتكاٍ َطنع ايكٝاز٠ َٔ ا٭ظٖط إيٞ خطجيٞ املساضؽ اؾسٜس٠ ٜسٍ عًٞ  ـ 
  

اقتكاز١ٜ ٚادتُاع١ٝ            ـ تها٤ٍ ْؿٛش عًُا٤ ا٭ظٖط ٚايكٝازات ايؿعب١ٝ يف عٗس قُس عًٞ  ٭غباب 
 

ايتذاض٠            ـ ظٗطت اٯثاض ايػًب١ٝ املرتتب١ عًٞ غٝاغ١ ا٫ستهاض ٭سٛاٍ اجملتُع املكطٟ يف فاٍ 
 

غٝاغ١ قُس عًٞ ا٫قتكاز١ٜ ـ اختؿت بعض ايؿدكٝات ايتذاض١ٜ َجٌ امحس احملطٚق٢  ْتٝذ١ 
 

طبك١ ا٭عٝإـ أنجط  ايكٟٛ ا٫دتُاع١ٝ اغتؿازت َٔ غٝاغ١ قُس عًٞ ا٫قتكاز١ٜ عًٞ املس٣ ايطٌٜٛ  
 بػبب19ـ اظزازت ق٠ٛ طبك١ ا٭عٝإ يف َٓتكـ ايكطٕ 

  

تٛغٝع  سكٛم املًه١ٝ ايعضاع١ٝ
 

ـ ايطبك١ ا٫دتُاع١ٝ اييت ناْت غببا يف تسٖٛض ا٫قتكاز املكطٟ ظَٔ اؿهِ ايعجُاْٞ  ٚتػري ٚنعِٗ 
 نك٠ٛ ادتُاع١ٝ  َػتكط٠  ظَٔ قُس عًٞ  ايبسٚ   سٝح ظٗط طبك١ ايبسٚ      يف عٗسٟ  ْابًٕٝٛ ٚقُس عًٞ  

ايعضاع١اغتطاع قُس عًٞ اغتسضاز ايبسٚ يف اؿٝا٠ املس١ْٝ عٔ ططٜل  ـ 
  

عيدما ميح سعنائَه أراضٌ واصعُ
 

اؿ١ًُ ايؿطْػ١ٝ             ـ أقبح ايبسٚ ٚا٭عطاب زٚضا غٝاغٝا َٓص عٗس 
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طبك١ ايبسٚ ـ أنجط ايطبكات اغتؿازت َٔ إدطا٤ات تػٝري أٚناع املًه١ٝ ايعضاع١ٝ َٔ ايٓاس١ٝ ا٫دتُاع١ٝ 
ظٗٛض ايبسٚ نك٠ٛ َػتكط٠ـ ظٗط ا٭ثط ا٫جيابٞ يػٝاغ١ قُس عًٞ ا٫قتكاز١ٜ عًٞ اجملتُع َٔ خ٬ٍ 

 

طٛا٥ـ اؿطف ـ َٔ ايطبكات ا٫دتُاع١ٝ اييت مل ٜتأثط أٚناعٗا بتطبٝل غٝاغ١ ا٫ستهاض  
 

ٚغطا٤ يًشه١َٛ ـ اغتُطت طٛا٥ـ اؿطف يف عٗس قُس عًٞ ت٪زٟ َٗاَٗا باعتباضِٖ  
   

 
 عُاٍ ايكٓاع١ـ نإ املػتؿٝس ا٭ٍٚ َٔ غٝاغ١ قُس عًٞ ايكٓاع١ٝ َٔ ايٓٛاسٞ ا٫دتُاع١ٝ  ِٖ 

  

) ـ سطم  
 

(قُس عًٞ 
  

عًٞ اغتُطاض طٛا٥ـ اؿطف ايكٓاع١ٝ بٗسف
 

تٛؾري استٝادات ا٫غٛام احمل١ًٝ
 

 
ـ أزٟ تطبٝل غٝاغ١ ا٫ستهاض ا٫قتكازٟ إيٞ اختؿا٤ بعض ايؿدكٝات ايهبري٠ َجٌ

 

امحس احملطٚق٢
 

اقتكاز١ٜ  ٚعػهط١ٜـ اٖتِ  قُس عًٞ بايتعًِٝ يف َكط  ٭غباب   
 

 

ا٫قتكاز١ٜ ٚايعػهط١ٜ  ـ َععِ املساضؽ ايعاي١ٝ اييت أْؿأٖا قُس عًٞ يف َكط ؽسّ ا٭ٖساف 
 

بطبط ايتعًِٝ بايتٛغع اـاضدٞ          ـ تؿابٗت ْتا٥ر اجملُع ايعًُٞ َع ْتا٥ر قٝاّ قُس عًٞ 
 

19             ـ  أقبح َطنع  قٝاز٠ اؿطن١ ايتع١ًُٝٝ يف َكط بسا١ٜ ايكطٕ 
 

٭عها٤ ايبعجات
  

املساضؽ اؿسٜج١             ـ اضتبط اغتُطاض اظزٚاد١ٝ ايؿهط ٚايجكاؾ١ يف عٗس قُس عًٞ بـ  
 

املساضؽ ايعًٝا             ـ تػري طابع ايتعًِٝ ايػا٥س يف عٗس قُس عًٞ بؿهٌ 
 

19ايطبع ا٭ٍٚ َٔ ايكطٕ سسثت طؿط٠ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ يف َكط يف              ـ 
 

اؿ١ًُ ايؿطْػ١ٝ  سٝح ظٗطت  أٜاّ  باجملُع ايعًُٞ             ـ اضتبط بسا١ٜ  اظزٚاد١ٝ ايؿهط ٚايجكاؾ١ يف َكط 
(قُس عًٞ)             ـ سطم 

 

إْؿا٤ َسضغ١ ا٭يػٔعًٞ ْكٌ ايعًّٛ ٚاملعاضف ا٭ٚضب١ٝ إيٞ َكط  ٚشيو عٔ ططٜل 
َسضغ١ ا٭يػٔ             ـ َٔ املساضؽ اييت أْؿ٦ت يف َكط يف عٗس قُس عًٞ ٚقاَت بسٚض ايٛغٝط اؿهاضٟ 

خس١َ أٖساف ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ ٚايعػهط١ٜ             ـ ٖسف قُس عًٞ ايط٥ٝػٞ َٔ إٜؿاز  ايبعجات ٭ٚضبا 
 

ظٗٛض اظزٚاد١ٝ ايؿهط ٚايجكاؾ١ غببا يف 19              ـ نإ إْؿا٤ املساضؽ اؿسٜج١ يف َكط يف ايطبع ا٭ٍٚ َٔ ايكطٕ 
  

   
بإْؿا٤ زٜٛإ املساضؽـ يتٓعِٝ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ يف َكط قاّ قُس عًٞ 

 

  
ايس ١ٜٝٓ ـ أٚيٞ عٓاقط  ايبعجات  ايتع١ًُٝٝ اييت أضغًٗا قُس عًٞ  إيٞ ؾطْػا  متٝعت بايكؿ١  
 

   
ايكإْٛ ٚايػٝاغ١ـ  أٚؾس قُس عًٞ ط٬ب ا٭ظٖط إيٞ ايُٓػا ٚالًرتا بٗسف زضاغ١ 

          

  
 

ايجكاؾ١ اإلْػا١ْٝ خاق١ يف فاٍ 1826ـ اغتؿازت َكط بؿهٌ نبري َٔ بعجات ط٬ب ا٭ظٖط يؿطْػا 
  

اضتؿاع َها١ْ ا٫ظٖط              ـ َٔ ْتا٥ر غٝاغ١ قُس عًٞ  ايتع١ًُٝٝ  يف َكط 
  

ثكاؾٝا سٝح يعب ا٫ظٖط زٚضا 
 

إلزضان٘ ق١ُٝ ا٫ط٬ع  عًٞ َعاضف أٚضبا             ـ عطض ضؾاع١ ايطٗطاٟٚ عًٞ قُس عًٞ إْؿا٤ َسضغ١ ا٭يػٔ 
  

ـ سكل قُس عًٞ ايتٛاقٌ اؿهاضٟ َع أٚضبا َٔ خ٬ٍ
 

ايبعجات ٚإْؿا٤ َسضغ١ ا٭يػٔ
 

   ْطتٓتج َٔ فكس٠ ْعاّ احلهِ يف عٗد حمُد عًٞ 

  ا٫غتؿاضٟـ قاّ قُس عًٞ بإْؿا٤ ايعسٜس َٔ ايسٚاٜٚٔ اييت ٜػًب عًٝٗا ايطابع
 

            ـ اغتؿاز قُس عًٞ نجريا َٔ ػطب١ اؿ١ًُ ايؿطْػ١ٝ يف ا٭َٛض ايػٝاغ١ٝ يف
 

ؾهط٠ ايسٚاٜٚٔ
 

   

ايؿطْػٞـ ايسٚاٜٚٔ ا٫غتؿاض١ٜ اييت أْؿأٖا قُس عًٞ ناْت ْتٝذ١ ايتأثري 
 

   

ـ
 

ايسٜٛإ ايعايٜٞطأغ٘ ْا٥ب أٚ ٚنٌٝ ايباؾا يًبشح يف ناؾ١ ؾ٦ٕٛ اؿه١َٛ   1824ٚأْؿأٙ قُس عًٞ 
ايسٜٛإ ايعايٞـ ١٦ٖٝ غٝاغ١ٝ أْؿ٦ت يف عٗس قُس عًٞ متتع ض٥ٝػٗا بايعسٜس َٔ املعاٜا  

 

فًؼ املؿٛض٠ـ اجملًؼ ايصٟ أْؿأٙ قُس عًٞ ٜٚتؿاب٘ َع ايسٜٛإ ايعاّ ايصٟ أقاَ٘ ْابًٕٝٛ مبكط 
1829اْؿأ قُس عًٞ فًؼ املؿٛض٠ عاّ              ـ 

 
اإلزاض٠ ٚايتعًِٝ ٚا٭ؾػاٍ ايعا٫١َغتؿاضت٘ يف َػا٥ٌ 
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)ـ اجملًؼ ايصٟ أْؿأٙ قُس عًٞ ٚ مياثٌ ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ 

 

(أٚ فًؼ ايٛظضا٤ 

 

اجملًؼ ايعايٞ
 ٚبًؼ عسز َػ٦ٛيٞ ؾ٦ٕٛ اجملًؼ ايعايٞـ اغتدسّ قُس عًٞ خطجيٞ َسضغ١ احملاغب١ يعه١ٜٛ 

 

 عٔ نٌ َسٜط١ٜا٫عٝإ  نُا اْهِ ايٞ ٖصا اجملًؼ عهٛإ َٔ عهٛإ     اؿػابات يف ٖصا اجملًؼ 
 

(قُس عًٞ)ـ عٌُ 
 

ايكإْٛ ا٫غاغٞعًٞ تٓعِٝ ايع٬قات بني زٚاٜٚٔ اؿه١َٛ ٚاختكاقاتٗا َٔ خ٬ٍ 
) يف عٗس اجملًؼ املدكٛمـ غٝطط 

 
(قُس عًٞ 

 
ايتؿطٜع١ٝ ٚايتٓؿٝص١ٜعًٞ ايػًطتني  

 

اجملًؼ املدكٛمـ تعس مبجاب١ ١٦ٖٝ تؿطٜع١ٝ يف عٗس قُس عًٞ ٚتعس اعًٞ ١٦ٖٝ غٝاغ١ٝ يف عٗسٙ  
اجملًؼ املدكٛمـ اهل١٦ٝ اييت  أْؿأٖا قُس عًٞ ٜٚؿب٘ سايٝا فًؼ ايٓٛاب يف َٗاَ٘ 

   

 ا٫غتؿاض٠ ٚايتؿطٜع ـ تٓٛعت  زٚض ايسٚاٜٚٔ اييت اْؿأٖا قُس عًٞ يف َكط َا بني
 

اجملًؼ ايعَُٛٞـ أْؿ٦ت عٗس قُس عًٞ ٚخيتل بايٓعط يف ايؿ٦ٕٛ ايعا١َ يًشه١َٛ ٚغٔ ايكٛاْني 
)ا٭ٚتٛقطاط١ٝـ ناْت ؾًػؿ١ اؿهِ يػٝاغ١ قُس عًٞ يف َكط قا١ُ٥ عًٞ َبسأ 

  

(اؿهِ ايؿطزٟ
   

اقتكاز١ٜ                ـ أعاز قُس عًٞ خطٜط١ َكط اإلزاض١ٜ  يتشكٝل أٖساف 
   

ا٭عبا٤ املاي١ٝ عًٞ ا٫ٖايٞ               ـ ادطٟ قُس عًٞ تعس٬ٜ يف ايتكػِٝ اإلزاضٟ ملكط سين تتػاٟٚ 
 

ؼكٝل إق٬سات َاي١ٝ ٚتٓع١ُٝٝـ اغتدسّ قُس عًٞ اغرتتٝذ١ٝ دسٜس٠ يف ايٓعاّ اإلزاضٟ َٔ خ٬ٍ        
 سيت تتػاٟٚ ا٭عبا٤ املاي١ٝاملػاس١  َسٜطٜات عًٞ َتػا١ٜٚ َٔ سٝح 7               ـ قػِ قُس عًٞ َكط إيٞ 

     
غعٞ قُس عًٞ يتشكٝل َبسأ ايعساي١ يف ؾطض ايهطا٥ب عًٞ أقايِٝ َكط   َٔ خ٬ٍـ 

 

ازخٌ تعس٬ٜت ازاض١ٜ

  
)              ـ ٜطدع ايػبب يف اعتُاز 

 

(قُس عًٞ
  

اْتٗا٤  ْؿٛش املُايٝوعًٞ ا٭تطاى يف ايٛظا٥ـ اإلزاض١ٜ 
  

1840يتػ١ٜٛ يٓسٕ               ـ بسأ إس٬ٍ املكطٜني تسضجيٝا يف  ايٛظا٥ـ يف أٚاخط عٗس قُس عًٞ نٓتٝذ١ َباؾط٠ 
غٝاغ١ٝ              ـ بسأ متكري ايٛظا٥ـ يف أٚاخط عٗس قُس عًٞ  ٚشيو  ٭غباب  

   

إمساعٌٝ يف عٗس 19              ـ مت متكري نٌ ايٛظا٥ـ اإلزاض١ٜ ؾُٝا عسا اؾٝـ يف ايػبعٝٓات َٔ ايكطٕ 
   

 

ايعػهط١ٜ  َا عسا ايٛظا٥ـ 19ـ مت متكري ايٛظا٥ـ اإلزاض١ٜ يف غبعٝٓات ايكطٕ     
 

 إ٫ اْ٘ مل ٜهٔ يًُكطٜني ْكٝب يف 19              ـ بايطغِ َٔ متكري ايٛظا٥ـ اإلزاض١ٜ يف غبعٝٓات ايكطٕ 
 

              

ا٭تطاى سٝح ظًت ايطتب ايعاي١ٝ يف اؾٝـ سهطا عًٞ قٝازات اؾٝـ
 

               ـ ايتكت أؾهاض قُس عًٞ َع ْابًٕٝٛ يف أسساخ تعس٬ٜت يف ايٓعِ اإلزاض١ٜ متجًت ٖصٙ ايتعس٬ٜت يف
 

            

متكري بعض ايٛظا٥ـ   
 

    

             

 

فًؼ ايتذاض٠             ـ اهل١٦ٝ ايكها١ٝ٥ اييت اضتبطت بتطبٝل غٝاغ١ ا٫ستهاض 
 

ظٜاز٠ ْؿاط ايتذاض ا٭داْب يف َكط             ـ  نإ فًؼ ايتذاض٠ ٜهِ يف عهٜٛت٘ ممجًٕٛ أداْب مما ٜسٍ عًٞ 
تطبٝل غٝاغ١ ا٫ستهاض بتأثري اْؿأ قُس عًٞ قه١ُ يًؿكٌ يف املٓاظعات ايتذاض١ٜ بني ا٭ٖايٞ ٚا٭داْب              ـ 

 

   
زٜٛإ اـسٜٟٛ ـ اغٓس قُس عًٞ َبسأ ايهبط١ٝ ايكها١ٝ٥ إيٞ 

      

ايكها٤             ـ اغٓس قُس عًٞ إيٞ زٜٛإ اـسٜٟٛ غًطات يف فاٍ 
  

عسّ ايؿكٌ بني ايػًطات             ـ تسٍ إناؾ١ قُس عًٞ بعض ا٫ختكاقات ايكها١ٝ٥ يسٜٛإ اـسٜٟٛ عًٞ 
  

             ـ اٖتِ قُس عًٞ مبشاضب١ ايؿػاز اإلزاضٟ َٔ خ٬ٍ
 

 إْؿا٤ اؾُع١ٝ اؿكا١ْٝ
  

(
 

(حملان١ُ نباض املٛظؿني 
تؿاب٘             ـ ايع٬ق١ بني أٚناع ايتذاض ا٭داْب يف ايعٗس ايعجُاْٞ ٚبعس تٛي١ٝ قُس عًٞ ع٬ق١ 

 

فًؼ ايتذاض٠             ـ ظٗط َبسأ ايتدكك١ٝ يف ايػًط١ ايكها١ٝ٥ يف عٗس قُس عًٞ يف 
  

ايكها٥ٞ             ـ يف عٗس قُس عًٞ اؾرتى ا٭داْب يف تؿهٌٝ بعض اهل٦ٝات يف َكط ٚنإ شيو يف اؾاْب 
 

فًؼ ايتذاض٠                      سٝح زخٌ ممجًٕٛ أداْب يف تؿهٌٝ 
  

قاضب١ ايؿػاز ٚتطبٝل ايكإْٛ عًٞ  1842             ـ ٜسٍ إْؿا٤ قُس عًٞ ؾُع١ٝ اؿكا١ْٝ عاّ 
  

مجع١ٝ اؿكا١ْٝ              ـ ١٦ٖٝ قها١ٝ٥ أْؿ٦ت يف عٗس قُس عًٞ ناْت مبجاب١ قه١ُ دٓاٜات ٚدٓح  
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    ـ  اٖتِ قُس عًٞ ببٓا٠ ق٠ٛ عػهط١ٜ ْعا١َٝ بكؿت٘
 

ضدٌ عػهطٟ قاضب
  

(
  

(خًؿٝت٘ ايعػهط١ٜ
  

ايؿطق١ٝ    ـ اضتبط تؿهري قُس عًٞ  ببٓا٤ ق٠ٛ عػهط١ٜ ْعا١َٝ باؿسٚز 
  

    ـ أقبشت ؾهط٠ قُس عًٞ يف إْؿا٤ ق٠ٛ عػهط١ٜ ْعا١َٝ أنجط إؿاسا يف اٚا٥ٌ ايكطٕ
 

  بعس سطٚب٘ يف19
            

ب٬ز اؿذاظ
 
(

   
ؾب٘ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ

 
(

 
)

  

  (اؿطٚب ايٖٛاب١ٝ

أغايٝب ايتسضٜبـ ٜعهؼ ايؿطم بني ايك٠ٛ ايعػهط١ٜ غري ايٓعا١َٝ  عٔ ايؿطم اؿسٜج١ ايٓعا١َٝ        
  

املساضؽ    ـ نإ اؾٝـ قٛض غٝاغ١ قُس عًٞ اإلق٬س١ٝ ؾطبط٘ بإْؿا٤ 
 

يًذٝـ    ـ نإ قٛض غٝاغ١ قُس عًٞ اإلق٬س١ٝ ٚنإ أزا٠ يتكسّ ايعُطإ يف َكط  
  

ايك٠ٛ ايعػهط١ٜ    ـ اٖتِ قُس عًٞ بتشسٜح َطاؾل ايسٚي١ املدتًؿ١ ٚناْت ٖصٙ ايػٝاغ١  َٔ ادٌ 
    

اضتباطـ ناْت ايع٬ق١ بني ايتعًِٝ ٚاؾٝـ يف عٗس قُس عًٞ ع٬ق١ 
 

إْؿا١ٝ٥       ـ إيٞ داْب ٚظٝؿ١ اؾٝـ ايعػهط١ٜ يف عٗس قُس عًٞ ناْت ي٘ ٚظا٥ـ  
 

اؾٓٛز ا٭تطاى    ـ أٍٚ قاٚي١ إلعساز نباط يًذٝـ اؿسٜح  يف عٗس قُس عًٞ اعتُست عًٞ  
 

متطزِٖ ٚتأَطِٖ يععٍ قُس عًٞ          اييت اؾرتنت يف اؿطٚب ايٖٛاب١ٝ ٚؾؿًت احملاٚي١ بػبب 
 

   
ايتُطز ٚايتأَط بػبب 1815 ـ ؾؿًت ػطب١ قُس عًٞ إلعساز نباط يًذٝـ اؿسٜح عاّ 

 

    
ـ  ناْت ثاْٞ قاٚي١ إلعساز نباط ْعاَٝني يًذٝـ يف عٗس قُس عًٞ اعتُازا عًٞ

 

أبٓا٤ املُايٝو
 

    ـ تهْٛت ْٛا٠ ايهباط يًذٝـ اؿسٜح يف عٗس قُس عًٞ َٔ ابٓا٤
 

املُايٝو
 

ايهباط    ـ اغتؿاز قُس عًٞ َٔ خربات اسس نباط ْابًٕٝٛ يف بٓا٤ دٝـ ْعاَٞ ٚظٗط شيو يف إعساز 
 

ايؿطْػ١ٝ     ـ اعتُس قُس عًٞ يف بٓا٤ دٝـ ْعاَٞ عًٞ اـربات 
 

غٝاغ١ٝ ٚادتُاع١ٝ    ـ نإ اختٝاض قُس عًٞ َس١ٜٓ أغٛإ إلْؿا٤ أٍٚ َسضغ١ سطب١ٝ ٜطدع ٭غباب 
 

بعسٖا عٔ دٛ امل٪اَطات  بايكاٖط٠ـ  نإ غبب اختٝاض قُس  َس١ٜٓ أغٛإ يتسضٜب ايهباط ايعػهطٜني  
ػٓبا إلثاض٠ ايٓاؽ                  ٚ 

  

ث٬خ غٓٛاتـ اغتُط َس٠ تسضٜب ايهباط يف املسضغ١ اؿطب١ٝ عًٞ ٜس ايهٛيٌْٛٝ غٝـ سٛايٞ 
 

) ٚبٓا٤ ايك٠ٛ ايعػهط١ٜ يف عٗس قُس عًٞ  اؿ١ًُ ايؿطْػ١ٝ    ـ  تٛدس ع٬ق١ بني 
 

سٝح اعتُس قُس عًٞ 
 

)                عًٞ ايهٛيٌْٛٝ غٝـ ٖٚٛ اسس نباط اؿ١ًُ ايؿطْػ١ٝ 
 

(مح١ً ْابًٕٝٛ 
 

(يف تسضٜب نباط اؾٝـ 
 

    
ـ اضتبط ضؾض قُس عًٞ ػٓٝس املكطٜني يف باز٨ ا٭َط بـ

 

 ايبٓا٤ ا٫قتكازٟ
غٝاغ١ٝ ٚاقتكاز١ٜ    ـ اغتبعس قُس عًٞ ػٓٝس املكطٜني يف باز٨ ا٭َط ٭غباب 

 

طبٝعتِٗ املتُطز٠ابتعس قُس عًٞ عٔ  ػٓٝس ا٭تطاى ا٫ضْا٩ٚز بػبب     ـ 
 

متطز ا٭تطاى ٚا٫ضْا٩ٚز ٚاغتبعاز املكطٜني    ـ نإ ايساؾع ٚضا٤ ؾ٤ٛ قُس عًٞ يتذٓٝس ايػٛزاْٝني 
  

ايػٛزإ    ـ بسأ قُس عًٞ يف إعساز اؾٓٛز يًذٝـ اؿسٜح عكب نِ 
  

(
 

(بسيٌٝ ػٓٝس ايػٛزاْٝني  
 

دػطاؾ١ٝ     ـ ؾؿٌ قُس عًٞ يف ػٓٝس ايػٛزاْٝني ٭غباب 
 

ملكطٜني     ـ تطتب عًٞ ؾؿٌ قُس عًٞ يف ػٓٝس ايػٛزاْٝني ؾكطض ا٫عتُاز عًٞ ا
 

املكطٜني    ـ نإ قُس عًٞ عاد١ إيٞ دٝـ نبري ٚثابت َهُٕٛ اي٤٫ٛ يصيو اعتُس عًٞ ػٓٝس 
 

أضبع غٓٛات    ـ  لشت ؾهط٠ ػٓٝس املكطٜني يف اؾٝـ بعس 
   

(
 

(1824  ست٢ 1820َٔ 
  

ايْٝٛإ يف سطب  1824    ـ لشت ؾهط٠ ػٓٝس املكطٜني  عاّ 
    

(
 

(سٝح اثبتٛا نؿا٠٤ يف ايكتاٍ 
 

ا٭تطاى ٚا٫ضْا٩ٚزنإ قُس عًٞ عاد١ إيٞ دٝـ نبري ٚثابت َهُٕٛ اي٤٫ٛ يصيو ٫ ميهٓ٘ ا٫عتُاز عًٞ     ـ 
  

بتٛغٝع زا٥ط٠ ايتذٓٝس قاّ 1824    ـ بعس لاح قُس عًٞ يف ػٓٝس املكطٜني عاّ 
   

(قُس عًٞ)    ـ عٌُ 

 
املكطٜنيعًٞ تٛغٝع زا٥ط٠ ايتذٓٝس ٚإضغاٍ ايبعجات يًداضز بعس لاح ؾهط٠ ػٓٝس 

   
اغتكساّ خربا٤ ؾطْػٝنيـ  بعس لاح ػطب١ ػٓٝس املكطٜني ٚاتػاع زا٥ط٠ ايتذٓٝس ناْت ايٓتٝذ١ ا٭ٚيٞ 

 إرسال بعثات ألوربا الثانية               ـ  بعس لاح ػطب١ ػٓٝس املكطٜني ٚاتػاع زا٥ط٠ ايتذٓٝس ناْت ايٓتٝذ١

  
  

قُس عًٞـ  سٌ املكطٜني قٌ  املعًُني ا٭داْب يف املساضؽ اؿطب١ٝ يف عٗس  
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ظٗٛض سطنات اْؿكاي١ٝ نس ايػًطإ ْتٝذ١ 1810ـ غعٞ قُس عًٞ إلْؿا٤ ا٭غطٍٛ 
 

(
 

اؿطن١ ايٖٛاب١ٝ 
1810ـ بسأ قُس عًٞ يف إْؿا٤ ايبشط١ٜ املكط١ٜ عاّ 

  
اؿطٚب ايٖٛاب١ٝعٓسَا ؾطع ايسخٍٛ يف 
 

ب٬ز اؿذاظ   عٓسَا شٖبت قٛات٘ إيٞ ايؿطق١ٝ ـ اضتبط إْؿا٤ قُس عًٞ يًبشط١ٜ املكط١ٜ باؾ١ٗ 
   

عػهط١ٜ ٭غباب 1810ـ نإ إْؿا٤ قُس عًٞ يًبشط١ٜ املكط١ٜ 
 

اؾعٜط٠ ايعطب١ٝـ اقتكطت أ١ُٖٝ ا٭غطٍٛ يف ْكٌ اؾٓٛز ٚاإلَسازات يف عٗس قُس عًٞ خ٬ٍ سطٚب  
 

يٓكٌ  اؾٓٛز إيٞ اؿذاظـ بسأ ظٗٛض ايبشط١ٜ املكط١ٜ عٓسَا ؾطع قُس عًٞ ايسخٍٛ يف اؿطٚب ايٖٛاب١ٝ  
ايبشط ا٫محطـ عٓسَا ؾطع قُس عًٞ ايسخٍٛ يف اؿطٚب ايٖٛاب١ٝ  نإ يف ساد١ إيٞ بٓا٤ ايػؿٔ يٓكٌ عرب 

 

ْٗط ايٌٓٝـ أٍٚ تطغا١ْ أْؿأٖا قُس عًٞ يف َكط يكٓاع١ ايػؿٔ ناْت تطٌ عًٞ 
 

ايبشط املتٛغطـ ثاْٞ تطغا١ْ أْؿأٖا قُس عًٞ يكٓاع١ ايػؿٔ اؿطب١ٝ ٚايتذاض١ٜ تطٌ عًٞ 
 

إْؿا٤ تطغا١ْ يكٓاع١ ايػؿٔـ ٜٛدس ؾب٘ بني َطاز بو ظعِٝ املُايٝو ٚبني قُس عًٞ يف 
 

ايهباط ايبشطٜنيـ  إيٞ داْب ايتعًِٝ ايٓعطٟ اٖتِ قُس عًٞ أٜها بايتعًِٝ ايعًُٞ ٚظٗط شيو  يف 
 

٫ ٜكع ؼت ضمح١ ايسٍٚ ا٭ٚضب١ٝـ  اْؿأ قُس عًٞ َكاْع ا٭غًش١ ٚايصخري٠  سيت 
  

ا٫نتؿا٤ ايصاتٞـ إْؿا٤ قُس عًٞ َكاْع ا٭غًش١ ٚايصخري٠ بٗسف ؼكٝل َبسأ  
 

ايك٠ٛ ايصات١ٝـ إْؿا٤ قُس عًٞ َكاْع ا٭غًش١ ٚايصخري٠ يتشكٝل أٖساف  
 

ببٓا٤ اؿكٕٛ ٚايك٬عـ اغتؿاز قُس عًٞ َٔ أخطا٤ املُايٝو عٓس ْعٍٚ اؿ١ًُ ايؿطْػ١ٝ با٫ٖتُاّ 
 

ايتأٖبـ ايساؾع ايط٥ٝػٞ يف قٝاّ قُس عًٞ بإقا١َ ايعسٜس َٔ ا٫غتشهاَات ٚايك٬ع ٖٛ  
    

ايؿُاي١ٝـ اٖتِ قُس عًٞ بتشكني سسٚز ايب٬ز ٚنإ بؿهٌ انرب اؿسٚز 
 

إق٬ح قًع١ ق٬ح ايسٜٔـ اٖتِ قُس عًٞ ببٓا٤ ايك٬ع ٚاؿكٕٛ اي٬ظ١َ يًسؾاع عٔ ايعاق١ُ عٔ ططٜل 
  

بٓا٤ ق٬ع اإلغهٓسض١ٜ ٚضؾٝس ٚزَٝاطأقاّ قُس عًٞ ايتشكٝٓات يًسؾاع عٔ ايػٛاسٌ ايؿُاي١ٝ عٔ ططٜل ـ 
 

   
ايعجُاْٝنيـ مل تهٔ ملكط غٝاغ١ خاضد١ٝ يف ظٌ سهِ 

  

ايتبع١ٝ ايؿطع١ٝ                 ـ مل تهٔ ملكط غٝاغ١ خاضد١ٝ قبٌ قُس عًٞ بػبب 
  

   

اؾػطاؾ١ٝـ اضتبطت غٝاغ١ َكط اـاضد١ٝ ٚع٬قتٗا بايكٟٛ املدتًؿ١ عرب ايتاضٜذ بايعٛاٌَ   
 

   

املٛقع اؾػطايف ٚاجملاٍ اؿٟٝٛـ اضتبطت غٝاغ١ َكط اـاضد١ٝ ٚع٬قتٗا بايكٟٛ املدتًؿ١ َٔ خ٬ٍ  
عًٞ بو ايهبري                ـ ظٗطت ؾهط٠ ايطابط١ ايعطب١ٝ ٭ٍٚ َط٠ يف عٗس 

 

اْؿطازٙ عهِ َكط  زٕٚ َٓاظع بعس قُس عًٞ                 ـ تطٛضت  ؾهط٠ ايطابط١ ايعطب١ٝ يف عٗس 
 

(
  1811)

  

إقا١َ ضابط١ ٚٚسس٠ عطب١ٝ                 ـ ت٬قت أؾهاض قُس عًٞ َع أؾهاض عًٞ بو ايهبري يف  
 

   
اؾعٜط٠ ايعطب١ٝـ بسأت ؾهط٠ قُس عًٞ يف ا٫غتك٬ٍ عٔ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ عٓسَا شٖبت قٛات٘ إيٞ 

   
ايؿاّ ـ تبًٛضت ؾهط٠ اغتك٬ٍ قُس عًٞ  عٔ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ بؿهٌ ٚانح يف سطب 

 

ايطابط١ ايعجُا١ْٝ                ـ أزضى قُس عًٞ أ١ُٖٝ ٚدٛز ضابط١ عطب١ٝ يف خكٛق١ٝ ٚاسس٠ ملٛاد١ٗ 
 

                ـ بسأت ايٓعط٠ اإلق١ًُٝٝ تؿطض ْؿػٗا عًٞ سػاب اؿه١َٛ اإلغ١َٝ٬ بعس سطٚب قُس عًٞ يف  
ؾب٘ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ                ـ أزضى قُس عًٞ أ١ُٖٝ ٚدٛز ضابط١ عطب١ٝ يف خكٛق١ٝ ٚاسس٠  خ٬ٍ سطٚب٘ يف 

تٛغعات قُس عًٞ                ـ ناْت تكّٛ بسٚض ايعٗري يًشه١َٛ املطنع١ٜ اييت أقاَٗا  قُس عًٞ يف َكط 
  

سطٚب اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ   ـ أٚيٞ اؿطٚب اييت خانٗا قُس عًٞ ٚمتت بٓا٤ عًٞ طًب ايػًطإ ايعجُاْٞ
  

  ـ  ثاْٞ اؿطٚب اييت خانٗا قُس عًٞ ٚمتت بٓا٤ عًٞ طًب ايػًطإ ايعجُاْٞ

 
سطٚب ايْٝٛإ

 
تٛغعات٘ يف ايػٛزإ               ـ ناْت أٚيٞ اؿطٚب اييت خانٗا قُس عًٞ ٚمتت بإضازت٘ 
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اؿطن١ ايٖٛاب١ٝـ أِٖ اؿطنات ا٫ْؿكاي١ٝ نس ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ٚلح قُس عًٞ يف ايكها٤ عًٝٗا 
    

سطٚب اؾعٜط٠ ايعطب١ٝسطٚب خانٗا قُس عًٞ ٚنإ َٔ بساٜتٗا يٓٗاٜتٗا خانع يػًط١ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ـ 
 

يًكها٤ بٛايٞ َكط  ؾاغتٓذستاييت ٚادٗاتٗا  اؿطنات ا٫ْؿكاي١ٝ ـ ظٗط عذع ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ يف إمخاز 
   ٖٚصٙ اؿطٚب تسخٌ نُٔ ٤٫ٚ َكط  يًسٚي١ ايعجُا١ْٝ سطٚب اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ   عًٝٗا ٚظٗط شيو يف 

 

اؾٝـ ايػري ْعاَٞـ عٓسَا زخٌ قُس عًٞ اؿطٚب ايٖٛاب١ٝ يف اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ اعتُس يف دٝؿ٘ عًٞ 
 

ؾب٘ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝـ اؿطٚب اييت غاعست يف تٛطٝس سهِ قُس عًٞ يف َكط سطٚب  
 

19ـ تٛدس ع٬ق١ بني اؿطنات ا٫ْؿكاي١ٝ ايعطب١ٝ نس ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ يف  ايٓكـ ا٭ٍٚ َٔ ايكطٕ 
  

تػري َها١ْ ٚايٞ َكط     ٚ  
   

(
 

(سٝح ضؾعت اؿطٚب ايٖٛاب١ٝ قسض قُس عًٞ َٔ تابع إيٞ سانِ َػتكٌ 
 

تػري ٚنع َكط ايػٝاغٞاضتؿاع ؾإٔ قُس عًٞ َٔ تابع إيٞ سانِ َػتكٌ بعس اؿطٚب ايٖٛاب١ٝ ٜؿري إيٞ ـ 
ب٬ز اؿذاظـ أقبشت ملكط َها١ْ إغ١َٝ٬ نبري٠ يف عٗس قُس عًٞ بعس سطٚب٘ يف 

   

   احلسنات ايعطهس١ٜ املعاد١ٜ يًطًطإإمخازتٛدس ع٬ق١ ق١ٜٛ بني انتػاب قُس عًٞ َها١ْ ز١ٜٝٓ ٚلاس٘ يف ـ 

 زٚضا ٖاَا يف تٛطٝس غًط١ قُس عًٞ يف َكط  ٚاضتؿاع َهاْت٘ ايس١ٜٝٓايؿطق١ٝـ يعبت اؿسٚز 
 

غٝاغ١ٝ ٚز١ٜٝٓـ لح قُس عًٞ َٔ خ٬ٍ سطٚب٘ يف ؾب٘ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ ؼكٝل َهاغب 
 

دس٠ـ بعس سطٚب قُس عًٞ يف اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ َٓح ايػًطإ ايعجُاْٞ إبطاِٖٝ باؾا سهِ 
  

اتػاع اجملاٍ اؿٟٝٛ َكط يف ؾب٘ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ  خ٬ٍ اؿطٚب ايٖٛاب١ٝ ٜسٍ عًٞ   ْؿٛش ـ اتػاع 
 

اـًٝر ايعطبٞـ أقكٞ اتػاع حملُس عًٞ زاخٌ ؾب٘ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ َٔ د١ٗ ايػطب  
 

هلا زٚض َ٪ثط يف بسا١ٜ تهٜٛٔ ايطابط١ ايعطب١ٝ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ ـ  ناْت سطٚب قُس عًٞ يف 
 

سطب اؾعٜط٠ ايعطب١ٝـ اؿطب اييت ناْت هلا أثاض غًب١ٝ بني ا٭غط٠ ايع١ًٜٛ ٚا٭غط٠ ايػعٛز١ٜ ٖٞ 
 

اؾعٜط٠ ايعطب١ٝـ اؿطٚب اييت خانٗا قُس عًٞ ٚناْت متجٌ تٗسٜسا يًُكاحل ايربٜطا١ْٝ ٖٞ سطٚب٘ يف 
ايُٝٔ ٚاـًٝر ايعطبٞـ متهٔ قُس عًٞ َٔ تٗسٜس َكاحل الًرتا يف اهلٓس عٓسَا غٝطط عًٞ  

 

َكاؿٗا يف ايؿطم مما ٜٗسز   اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ يف َٔ تٛغعات  قُس ع٢ً  ـ خاؾت الًرتا  
    

 
ـ أقبح ملكط ٚدٛز غٝاغٞ يف اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ بعس اؿطٚب ايٖٛاب١ٝ بسيٌٝ

  
١ٜ٫ٚ َكط عًٞ َه١ ٚدس٠

غٝاغٞ ٚعػهطٟـ نإ يتٛغع قُس عًٞ يف ؾب٘ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ بعس  
  

  ٚنإ ايػببؾب٘ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ               ـ ناْت أطٍٛ اؾل ٚأقعب اؿطٚب اييت خانٗا قُس عًٞ  سطٚب 
 

اؾٝـ غري ايٓعاَٞ                      يف قعٛب١ سطٚب قُس عًٞ يف ب٬ز اؿذاظ نإ 
  

   

غٝاغ١ٝ ـ قاّ ايْٝٛإْٝٛ بايجٛض٠ نس ايػًطإ ايعجُاْٞ ٭غباب  
 

إضنا٤ ايػًطإ ايعجُاْٞ               ـ نإ ايػبب ايعاٖطٟ َٔ َؿاضن١ قُس عًٞ يف سطٚب املٛض٠ ٖٛ 
 

تٛغٝع فاٍ َكط اؿٟٝٛ               ـ نإ ايساؾع اؿكٝكٞ ملؿاضن١ قُس عًٞ يف سطب املٛض٠ ٖٛ 
 

               ـ سطم قُس عًٞ يف املؿاضن١ يف سطب املٛض٠ يتٛغٝع اجملاٍ اؿٟٝٛ باؿكٍٛ عًٞ

  
 ايؿاّ

  
 ايْٝٛإ                ـ اؿطب اييت أظٗطت نؿا٠٤ اؾٝـ املكطٟ ٚخربت٘ ايعػهط١ٜ ٚاملٝسا١ْٝ سطب 

 ايْٝٛإ                ـ أٍٚ اؿطٚب  اييت اؾرتى ؾٝٗا املكطٜٕٛ  يف اؾٝـ سطٚب 
(

  
(دٝـ ْعاَٞ

  

املٛض٠               ـ اؿطب اييت خانٗا قُس عًٞ ٫ٚ ؽهع يؿهط٠ تهٜٛٔ ايطابط١ ايعطب١ٝ سطٚب 
 

ايعػهط١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ               ـ سكل قُس عًٞ َٔ خ٬ٍ سطٚب ايْٝٛإ َهاغب عسٜس٠ متجًت يف اؾٛاْب  
 

ا٫تؿام عًٞ إْٗا٤ سطب ايْٝٛإ  ـ انتػب قُس عًٞ َها١ْ غٝاغ١ٝ ٚؾدك١ٝ زٚي١ٝ َػتك١ً بعس 
  

تػٝري أٚناع٘ ايػٝاغ١ٝ ػاٙ ايػًطإ               ـ  تٛدس ع٬ق١ بني ْتا٥ر سطٚب قُس عًٞ يف املٛض٠ ٚضغبت٘ يف 
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بٓا٤ ايك٠ٛ ايػٝاغ١ٝ ٚايعػهط١ٜ ملكط               ـ ناْت ايجُط٠ ايٓٗا١ٝ٥ َٔ سطٚب قُس عًٞ يف  ايْٝٛإ  
  

ايْٝٛإ                ـ ظٗطت ؾذ٠ٛ يف ايع٬ق١ يف ايع٬ق١ بني قُس عًٞ ٚايػًطإ ايعجُاْٞ بعس سطب 
 

ايْٝٛإ               ـ سطب  خانٗا قُس عًٞ ٚغاعست عًٞ منٛ  ؾهط٠ اْؿكاٍ َكط عٔ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ سطب 
 

ايْٝٛإ                ـ عكس قُس عًٞ أٍٚ ٚثٝك١ غٝاغ١ٝ َع ايسٍٚ ا٭ٚضب١ٝ يف سطب 
 

تعٜٛها ي٘ عٔ خػاضت٘               ـ بعس سطب املٛض٠ أعطٞ ايػًطإ  ايعجُاْٞ دعٜط٠ نطٜت حملُس عًٞ ٚنإ شيو 
  

اؿطٚب اييت خانٗا قُس عًٞ ٚناْت غببا يف تسعِٝ أضنإ ايسٚي١ املكط١ٜثايح                ـ ناْت سطب ايْٝٛإ 
 

ايْٝٛإ               ـ  ظٗطت ؾدك١ٝ َكط ايسٚي١ٝ ٭ٍٚ َط٠ أثٓا٤ سطٚب قُس عًٞ يف 
   

اتؿاق٘ َع ايسٍٚ ا٭ٚضب١ٝ               ـ اضتؿع ؾإٔ َكط  املتُٝع زٚيٝا خ٬ٍ سطٚب قُس عًٞ يف املٛض٠ ْتٝذ١ 
  

املهاغب قُس عًٞ َباؾط٠ بعس سطب املٛض٠ ٜعس ٖصا َٔ عٓسَا تؿاٚنت ايسٍٚ ا٭ٚضب١ٝ َع                ـ 
 

املع١ٜٛٓ 
َٛاد١ٗ اؿطنات املػًش١سٝح نإ زٚاؾعُٗا تؿابٗت سطٚب قُس عًٞ يف ايْٝٛإ َع سطٚب٘ يف اؿذاظ               ـ 

  

     
.اقتكاز١ٜ ٚعػهط١ٜ ٚغٝاغ١ٝـ نإ نِ قُس عًٞ ايػٛزإ يتشكٝل أٖساف  

 

ػٓٝس ايػٛزاْٝني                 ـ متجٌ اهلسف ايعػهطٟ يهِ قُس عًٞ ايػٛزإ يف  
  

َتابع١ املُايٝو ايؿاضٜٔ                 ـ متجٌ اهلسف ايػٝاغٞ يهِ قُس عًٞ ايػٛزإ يف  
 

تٓؿٝط ايتذاض٠ ٚايبشح عٔ ايصٖب ٚاملاؽ                 ـ متجٌ اهلسف ا٫قتكازٟ يهِ قُس عًٞ ايػٛزإ  يف 
 

اقتكاز١ٜ                 ـ نإ َٔ أٖساف قُس عًٞ يف ايػٛزإ نؿـ َٓادِ ايصٖب ٚاملاؽ يتشكٝل أٖساف 
 

َتابع١ املُايٝو اهلاضبني َٔ َصع١ ايكًع١                 ـ َٔ أٖساف قُس عًٞ املع١ًٓ يهِ ايػٛزإ 
 

 متجًت ٖصٙ اؿطب يف1811    ـ قاّ قُس عًٞ عطب اغتهُا٫ ؾطمي١ قس بسأٖا يف َكط 
 

نِ ايػٛزإ
 

    

ـ نإ نِ قُس عًٞ يًػٛزإ اغتهُا٫ يًتدًل عًٞ
 

َٓاؾػٝ٘ يف اؿهِ 
 

غٝاغٞ                 ـ  نإ َٔ أٖساف قُس يف ايػٛزإ َتابع١ قُس عًٞ يًُُايٝو اهلاضبني يتشكٝل  ٖسف  
  

ا٫قتكازٟ                 ـ قٝاّ قُس عًٞ بايبشح عٔ َٓادِ ايصٖب ٚاملاؽ يف ايػٛزإ يٝشكل ٖسؾ٘ 
 

 اؾٓٛب١ٝ                  ـ نإ ضغب١ قُس عًٞ يف نِ ايػٛزإ يتأَني اؿسٚز 

ايػٛزإ                 ـ اؿطب اييت خانٗا قُس عًٞ يتشكٝل اجملاٍ اؿٟٝٛ ٚا٫َتساز ايطبٝعٞ ملكط َٔ اؾٓٛب 
)                 ـ غاعست اؿطٚب اييت خانٗا قُس عًٞ يف اؾٓٛب 

(ايػٛزإ  
 

محا١ٜ ا٭َٔ ايكَٛٞعًٞ 
  

قَٛٞ                 ـ نإ َٔ أٖساف قُس عًٞ يف ايػٛزإ تٛغٝع اجملاٍ اؿٟٝٛ ملكط يتشكٝل ٖسف 
 

   سٝح  ناْت سطب ايْٝٛإ ٚايػٛزإ                 ـ خاض قُس عًٞ سطبني يف ٚقت ٚاسس عًٞ دبٗات كتًؿ١ ٖٞ 
 

)                       ايْٝٛإ 
 

1828 سيت 1821َٔ عاّ  
 

)
  

ناْت )ٚسطب ايػٛزإ 
 

(1822 سيت 1820َٔ  )
  

   

اْسَاز ايػٛزإ يف نٝإ ٚاسسـ تطتب عًٞ تٛغعات قُس عًٞ ـس١َ اجملاٍ اؿٟٝٛ ملكط َٔ اؾٓٛب 
  قُس عًٞ              ـ ٚسس أضانٞ ايػٛزإ ٭ٍٚ َط٠ يف تاضخي٘  ؼت َػُٞ ايػٛزإ  ٖٛ 

ايتكػِٝ اإلزاضٟ يف ايػٛزإ              ـ أقبشت ايػٛزإ دع٤  َٔ أضانٞ َكط يف عٗس قُس عًٞ بس يٌٝ  
  

سانِ عًٞ ايػٛزإ بطتب١ سهُساض              ـ اغتطاع قُس عًٞ ضبط ايػٛزإ غٝاغٝا َع َكط َٔ خ٬ٍ تعٝني 
يػٛزإ              ـ أقبح ايبشط ا٭محط ؼت ايػٝاز٠ املكط١ٜ بعس سطٚب قُس عًٞ يف ا

  

اإلزاضٟ               ـ عٓسَا تٛغع قُس عًٞ يف ايػٛزإ نإ َٔ أٚيٜٛات إق٬سات٘ اؾاْب 
 

اإلزاضٟ              ـ تتؿل إق٬سات قُس عًٞ يف َكط ٚايػٛزإ متاَا يف اؾاْب 
 

   

ـ اْؿأ قُس عًٞ َس١ٜٓ اـططّٛ يف ايػٛزإ ٚاييت تعس إق٬ح
  

غٝاغٞ
   

              ـ اْؿأ قُس عًٞ َس١ٜٓ نػ٬  يف ايػٛزإ ٚناْت شات أ١ُٖٝ
   

اقتكاز١ٜ
  

ايتعًُٝٞ يف اجملاٍ 1838              ـ اغتؿاز ايػٛزاْٝني َٔ ظٜاض٠ قُس عًٞ يًػٛزإ 
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              ـ َؿاضن١ ايػٛزاْٝني ٭خٛاتِٗ املكطٜني يف بعجاتِٗ ايتع١ًُٝٝ إيٞ أٚضبا  ٜسٍ عًٞ سطم قُس عًٞ 
ْكٌ َعاٖط  اؿهاض٠ ٚاملس١ْٝ إيٞ ايػٛزإ                      عًٞ   

 

              ـ اسهط قُس عًٞ أبٓا٤ ظعُا٤ ايػٛزإ يًتعًِٝ يف َكط ٚؾاضنٛا املكطٜني يف ايبعجات  مما ٜ٪نس عًٞ
            

اعتباض َكط ٚايػٛزإ زٚي١ ٚاسس٠ 
 

ايٛسس٠              ـ ايك١ُٝ ا٫جياب١ٝ َٔ اغتكساّ قُس عًٞ أبٓا٤ ظعُا٤ ايػٛزإ يًسضاغ١ يف َكط ٜ٪نس عًٞ  
  

(قُس عًٞ)سطم               ـ 

  
ايػٛزإ عًٞ تك١ٜٛ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ بني َكط َٚٓطك١  

 
ظضاع١ٝ               ـ قسّ قُس عًٞ أثٓا٤ ظٜاضت٘ يًػٛزإ َٓشا تع١ًُٝٝ يػت١ َٔ ايػٛزاْٝني يتشكٝل أٖساف  

 

تكسّ ايتعًِٝ املكطٟ              ـ اضتبط اٖتُاّ قُس عًٞ أسٛاٍ ايعضاع١ يف ايػٛزإ بـ  
 

(
 

قسّ  قُس عًٞ بسيٌٝ 
                        َٓشا تع١ًُٝٝ يػت١ َٔ ايػٛزاْٝني يسضاغ١ ايعًّٛ ايعضاع١ٝ يف َكط

 

)
  

بس يٌٝ نِ قُس عًٞ ايػٛزإ غاعس عًٞ انتؿاف ) قُس عًٞ ٚإمساعٌٝ              ـ نإ  ْٗط ايٌٓٝ قٛض اٖتُاّ 
 

            

 (َٓابع ايٌٓٝ ٚاييت متت َٔ خ٬ٍ تٛغعات إمساعٌٝ 

اؾػطايف              ـ ٜطدع اضتباط إق٬سات قُس عًٞ يف ايػٛزإ بتٛغعات إمساعٌٝ َٔ سٝح اؾاْب 
 

ايػٛزإ              ـ  اقكط سطٚب قُس عًٞ اـاضد١ٝ ظَٓا ٚسكل َٓٗا ايعسٜس َٔ املهاغب ٖٞ سطٚب 
  

ٚسس٠ ٚازٟ ايٌٓٝ ٚتهٜٛٔ ايطابط١ ايعطب١ٝ              ـ ناْت غا١ٜ قُس عًٞ َٔ ؾتح ايػٛزإ 
  

أضبع١ قا٫ٚتـ متجًت قا٫ٚت قُس عًٞ يهِ ايؿاّ يف  
 

ايرتغٝب               ـ  اغتدسّ قُس عًٞ يف أٚيٞ قا٫ٚت٘ يًشكٍٛ عًٞ ايؿاّ َٔ ايػًطإ ايعجُاْٞ أغًٛب 
 

ايس بًَٛاغ١ٝ بايططم  1810               ـ ناْت أٚيٞ قا٫ٚت قُس عًٞ يهِ ايؿاّ 
  

 ا٭ٚيٞ               ـ طًب قُس عًٞ َٔ ايػًطإ ايعجُاْٞ إٔ ٜتٓاظٍ ي٘ عٔ ١ٜ٫ٚ ايؿاّ بؿهٌ ٚزٟ يف املط٠ 
ايجا١ْٝ يف نِ ايؿاّ َع ضغب١ ؾطْػا يف نِ َكط يف احملاٚي١ 1810               ـ تؿابٗت ضغب١ قُس عًٞ عاّ 

 

 يف نِ َكط 15يٜٛؼ                ـ تؿابٗت تطًعات قُس عًٞ يهِ ايؿاّ َع تطًعات 
 

اؿطٚب ايٖٛاب١ٝ               ـ ناْت احملاٚي١ ايجا١ْٝ يهِ قُس عًٞ ايؿاّ أثٓا٤ 
 

سطٚب٘ خاضز إطاض ايطابط١ ايعطب١ٝ               ـ ناْت احملاٚي١ ايجايج١  يهِ قُس عًٞ ايؿاّ بعس 
 

(
 

(سطب ايْٝٛإ 
 

ناْت احملاٚي١ ايطابع١  يهِ قُس عًٞ ايؿاّ               ـ 
 

عػهط١ٜ
  

 حٝح قسز حمُد عًٞ حمازب١ ايعجُاْٝني ٚايتٛضع يف ايػاّ

غٝاغٞ ٚعػهطٟ     ـ ضأٟ قُس عًٞ إٔ ٜهِ ايؿاّ ملكط بساؾع 
  

تأَني سسٚز َكط ايؿُاي١ٝ ايؿطق١ٝ  ـ ناْت ايسٚاؾع اـؿ١ٝ يهِ قُس عًٞ ايؿاّ    
 

سطٚب ايؿاّ                ـ َٔ ادٌ اغتهُاٍ ايٛسس٠ ايعطب١ٝ خاض قُس عًٞ 
 

غٛضٜا                 ـ يتك١ٜٛ اؾب١ٗ ايعطب١ٝ  ملٛاد١ٗ  ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ععّ قُس عًٞ إيٞ نِ 
 

   أَ َكط ايكَٛٞ َٔ ادٌ ؼكٝل اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ                ـ ؾهط  قُس عًٞ يف نِ ايؿاّ قبٌ سطٚب٘ يف 

اغتهُاٍ تهٜٛٔ ايطابط١ ايعطب١ٝ ٚتكٜٛتٗا                ـ نإ ايساؾع ايط٥ٝػٞ يتٛغع قُس عًٞ يف ايؿاّ 
 

    

ـ ناْت ايسٚاؾع املع١ًٓ يهِ قُس عًٞ ايؿاّ
  

إضداع ايؿ٬سني ايؿاضٜٔ يًؿاّ
   

ايهطا٥ب ٚاؾٓس ١ٜ                ـ نإ ايػبب يف ٖطٚب ايؿ٬سني املكطٜني إيٞ ايؿاّ ٜطدع إيٞ 
 

    

ـ ٜعس ضؾض ٚايٞ عها طًب قُس إضداع ايؿ٬سني اهلاضبني إيٞ ايؿاّ تطبٝكا ملبسأ
  

املٛاط١ٓ
   

ادتُاعٞ                 ـ ضؾض ٚايٞ عها  تػًِٝ ايؿ٬سني اهلاضبني َٔ َكط حملُس عًٞ بساؾع  
 

(
 

(املٛاط١ٓ 
 

تبع١ٝ َكط يًػٝاز٠ ايعجُا١ْٝ                ـ ضؾض ٚايٞ عها طًب قُس إضداع ايؿ٬سني اهلاضبني يًؿاّ زي٬ٝ عًٞ 
  

ايػٛزإ ٚايؿاّ                ـ اؿطٚب اييت خانٗا قُس عًٞ َٔ ادٌ اجملاٍ اؿٟٝٛ ٚا٫َتساز ايطبٝعٞ ملكط 
 

ايؿاّ                ـ ناْت متجٌ ق١ُ املجًح ايصٟ أقاَ٘ قُس عًٞ يتهٜٛٔ ضابط١ عطب١ٝ نس ايطابط١ ايعجُا١ْٝ 
سطب ايؿاّ                ـ ناْت ايٓتا٥ر ايٓٗا١ٝ٥ يؿتح قُس عًٞ  ايػٛزإ غببا يف زخٛي٘ 
  

أؾبخت فهس٠ ضِ ايػاّ  حٝح 

 ايطٛدإضِأنجس إحلاحا  عٓد حمُد ع٢ً بعد              
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اقتكاز١ٜ ٚغٝاغ١ٝ ٚإغرتاتٝذ١ٝ               ـ ٜطدع زخٍٛ قُس عًٞ يف سطٚب يهِ ايؿاّ إيٞ ؼكٝل أٖساف 
 

غ٤ٛ ع٬قت٘ ببعض اي٠٫ٛ ايعجُاْٝني               ـ اؽص قُس عًٞ قطاض بايتٛغع يف ب٬ز ايؿاّ ْتٝذ١ 
   

(
 

سٝح أزٟ
 

  إيٞ تٛغع قُس عًٞ يف أضانٞ ايؿاّ ضؾض ٚايٞ عها طًب قُس ع٢ً يف إضداع ٖ٪٤٫ ايؿ٬سني               
 

عها ٚناْت أٍٚ َس ١ٜٓ ز خًٗا 1832               ـ  سكل دٝـ قُس عًٞ اْتكاضات َتتاي١ٝ يف ايؿاّ عاّ 
 

از ١ْ               ـ ؽطٞ دٝـ قُس عًٞ اؿسٚز ايؿُاي١ٝ يػٛضٜا ٚزخٌ ا٭ْانٍٛ ٚمتطنع يف 
  

 زاخٌ ا٭ْان1832ٍٛ َؿتاح ظسـ اؾٝـ املكطٟ  عاّ از ١ْ               ـ ناْت َس١ٜٓ 
 

از ١ْ                ـ  أقكٞ اَتساز ٚاتػاع يؿطض ايٓؿٛش املكطٟ خاضز فاهلا اؿٟٝٛ يف ايؿُاٍ  
 

اغتذاب١ أططاف ايٓعاع يًُطايب ا٭ٚضب١ٝ               ـ تٛقؿت قٛات قُس عًٞ عٔ ايعسـ إيٞ ا٭غتا١ْ ْتٝذ١ 
 

سطٚب ايؿاّ               ـ  اؿطب اييت ناْت َػ٦ٛي١ عٔ ظععع١ أضنإ اـ٬ؾ١ ايعجُا١ْٝ ٖٞ 
 

ايْٝٛإ               ـ ٜتهح اضتباط سطٚب قُس عًٞ يف ايؿاّ بٓتا٥ر سطٚب٘ يف 

  
املطنع١ٜ               ـ  نإ ْعاّ اؿهِ يف ايؿاّ يف عٗس قُس عًٞ ٜعتُس عًٞ 

 

ايػٝاغٞ               ـ  عٓسَا تٛغع قُس عًٞ يف ايؿاّ نإ َٔ أٚيٜٛات إق٬سات٘ يف اجملاٍ 
  

ْعاّ ايتذٓٝس               ـ قاّ قُس عًٞ بإدطا٤ات عػهط١ٜ يف ايؿاّ ٖٞ ؾطض 
 

عػهط١ٜ               ـ ناْت َٔ إق٬سات قُس عًٞ يف ايؿاّ ؾطض ايتذٓٝس يتشكٝل أٖساف 
 

اقتكاز١ٜ ـ ناْت َٔ إق٬سات قُس عًٞ يف ايؿاّ تٓؿٝط ايعضاع١ ٚايتذاض٠ يتشكٝل أٖساف      
 

عػهط١ٜ ٚادتُاع١ٝ ٚاقتكاز١ٜ               ـ ناْت إدطا٤ات قُس عًٞ يف ايؿاّ متجٌ إدطا٤ات 
                  

ايعػهط١ٜ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ               ـ تؿابٗت إدطا٤ات قُس عًٞ يف ايؿاّ ٚايػٛزإ يف املعاٖط 
  

ؾطض ايتذٓٝس اإلدباضٟ               ـ اؽص قُس عًٞ بعس نِ ايؿاّ إدطا٤ات أنطت بايٛدٛز املكطٟ ٖٓاى َجٌ  
ـ َٔ إدطا٤ات قُس عًٞ ٚت٪نس عًٞ تبع١ٝ ب٬ز ايؿاّ ملكط      

  

إقطاض غًط١ اؿه١َٛ املطنع١ٜ
ـ لح قُس عًٞ يف  ايؿاّ ؾُٝا ؾؿٌ ؾٝ٘      

 

ْابًٕٝٛ
  

ٚتٓطبل ٖصٙ املكٛي١ عًٞ
 

عها 
 

نعـ املكا١َٚ ايعجُا١ْٝ ـ  إسطاظ  اؾٝـ املكطٟ اْتكاضات عع١ُٝ عًٞ سسٚز غٛضٜا  ٜسٍ عًٞ      
               ـ غاعس تٛغع قُس عًٞ يف ايؿاّ عًٞ

 

تك١ٜٛ ايطابط١ ايعطب١ٝ 
تٓؿٝط  ايعضاع١ ٚايتذاض٠               ـ  نإ يهِ قُس عًٞ ايؿاّ آثاض اجياب١ٝ عًٞ ا٫قتكاز املكطٟ بس يٌٝ 

    

 نطا١ٖٝ ايػٛضٜني ؿهِ قُس عًٞ    قٝاّ قُس عًٞ بإخهاع ا٭َطا٤ اإلقطاعٝني ْٚعع ايػ٬ح َِٓٗ ٜطدع إيٞـ       
   

 
اؿؿاظ عًٞ ايتٛاظٕ ايسٚيٞـ تس خًت ايسٍٚ ا٭ٚضب١ٝ يف سطب ايؿاّ ا٫ٚيٞ بساؾع 

 

ايتٛغع١ٝ   ـ سكل قًح نٛتا١ٖٝ  أٖساف قُس عًٞ قًح نٛتا١ٖٝ  ـ اْتٗت سطب ايؿاّ ا٭ٚيٞ بتٛقٝع 
غٝاغ١ٝ                ـ نإ تسخٌ الًرتا يف سطٚب ايؿاّ نس قُس عًٞ ٭غباب 

 
1833                ـ ٜعس اتؿاق١ٝ نٛتا١ٖٝ عاّ 

  

تػ١ٜٛ غٝاغ١ٝ َ٪قت١
 

خس ع١ غٝاغ١ٝ تعس  ايػًطإ ايعجُاْٞ َٔ داْب 1833               ـ نإ عكس قًح نٛتا١ٖٝ 
  

اتؿاق١ٝ نٛتا١ٖٝ                ـ بػط قُس عًٞ ْؿٛشٙ عًٞ ايؿاّ ٚاز١ْ بعس تٛقٝع 
 

اتؿاق١ٝ نٛتا١ٖٝ                ـ سكٌ قُس عًٞ باعرتاف زٚيٞ بتهٜٛٔ ايٛسس٠ ايعطب١ٝ عٔ ططٜل  
  

غٛضٜا ملٛاد١ٗ قُس عًٞ عػهطٜا يف ضٚغٝا    َع 1833   ـ ٚقع ايػًطإ ايعجُاْٞ َعاٖس٠ غط١ٜ يف ٜٛيٝٛ 
 

املعاٖس٠ ايػط١ٜ   ـ ضتب ايػًطإ ايعجُاْٞ ملٛاد١ٗ قُس عًٞ عػهطٜا إلخطاد٘ َٔ غٛضٜا بتٛقٝع٘ 
ضغبت٘ يف تسعِٝ قٛت٘ ايعػهط١ٜ بػبب 1833   ـ عكس ايػًطإ ايعجُاْٞ اتؿاقا غطٜا َع ضٚغٝا ٜٛيٝٛ 

عذع ايػًطإ عٔ اغتُطاض املٛاد١ٗ ايعػهط١ٜ تعبريا عٔ 1833   ـ  نإ عكس قًح نٛتا١ٖٝ 
  

عكس ايتشايؿات   ـ ؾأ ايػًطإ ايعجُاْٞ ملٛاد١ٗ قُس عًٞ عٓس ٚقٛي٘ يٮضانٞ ايرتن١ٝ إيٞ  
 

    سٝح يٛقـ اْتكاضات قُس عًٞ ٚشيو 1833   ـ انطط ايػًطإ ايعجُاْٞ إيٞ عكس قًح نٛتا١ٖٝ 

 
          ٚاقٌ قُس عًٞ ظسؿ٘ يف ططٜل ا٭غتا١ْ عاق١ُ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ 
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1833تٛقٝع اتؿاق١ٝ ٜٛيٝٛ     ـ ظٗطت ١ْٝ ٚغسض ايػًطإ ايعجُاْٞ حملُس عًٞ بتٛقٝع قًح نٛتا١ٖٝ يف 
تٛقٝع قًح نٛتا١ٖٝ   ـ ظٗط نعـ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ عًٞ َٛاد١ٗ قُس عًٞ َٚٔ َعاٖط ٖصا ايهعـ 

1833َعاٖس٠ ٜٛيٝٛ    ـ َعاٖس٠ زؾاع١ٝ ٖذ١َٝٛ تًتعّ ؾٝٗا نٌ زٚي١ مبػاعس٠ اٯخط أَاّ اـاضدٞ 
  

قًح نٛتا١ٖٝ ٚبني  1833   ـ تٛدس ع٬ق١ بني ا٫تؿام ايطٚغٞ ايعجُاْٞ ايػطٟ 
  

1833   ـ تطتب عًٞ عسّ ايتعاّ ضٚغٝا عػهطٜا مبعاٖس٠ ٜٛيٝٛ  
 

ٖعا٥ِ اؾٝـ ايعجُاْٞ يف ْعٜب
 

سؿغ تٛاظٕ ايكٟٛغبب ؼصٜط ايسٍٚ ا٭ٚضب١ٝ قُس عًٞ َٔ اإلقساّ عًٞ ا٫غتك٬ٍ  عٔ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ٖٛ ـ    
َكاضس١ قُس عًٞ يكٓاقٌ ايسٍٚ ا٭ٚضب١ٝ يٓٝت٘ يف ا٫غتك٬ٍ ايتاّ عٔ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ٜسٍ عًٞ              ـ 

 

        
ضغب١ قُس عًٞ  يف عسّ نػب أعسا٤ خاضد١ٝ  

 

ايسغا٥ؼ ٚامل٪اَطات بػبب 1838              ـ ؾهط قُس عًٞ يف ا٫غتك٬ٍ عٔ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ عاّ 
  

ايتسخٌ ا٭ٚضبٞ              ـ َٔ  ا٭غباب اييت َٓعت قُس عًٞ يف ا٫غتك٬ٍ عٔ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ أنجط َٔ َط٠  
 

اقتكاز١ٜ               ـ أخؿكت َػاعٞ ايكًح بني قُس عًٞ ٚايػًطإ يتشطٜض الًرتا  ٚشيو  يتشكٝل أٖساف 

 
نُإ سط١ٜ ايتذاض٠ يف َكط              ـ غعت الًرتا إلخؿام َػاعٞ ايكًح بني قُس عًٞ ٚايػًطإ َٔ ادٌ 

 

َعاٖس٠ بًط١ يُٝإ بإيػا٤ ا٫ستهاض                 ٜ٪نس شيو إٔ الًرتا ؾذعت ايػًطإ إلخهاع قُس عًٞ يتٓؿٝص 
إيػا٤ ا٫ستهاض ايتذاضٟ              ـ ؾذعت الًرتا ايػًطإ ايعجُاْٞ إلخهاع قُس عًٞ ٚنإ ٖسف الًرتا ٖٛ 

  

نإ غبب سسٚخ قساّ بني ايػًطإ ٚقُس عًٞ بعس قًح نٛتا١ٖٝ ٖٛ              ـ 
 

َٛقـ الًرتا احملطض  عًٞ ايكتاٍ 
َعطن١ ْعٜبحملُس عًٞ بعس أغطٛي٘               ـ غًِ قا٥س ا٭غطٍٛ ايعجُاْٞ 

 

1833ؾؿٌ َعاٖس٠ ٜٛيٝٛ  ٜطدع إيٞ 1893              ـ ٖعمي١ ايػًطإ ايعجُاْٞ يف َٛقع١ ْعٜب 
  

َٛقع١ ْعٜب              ـ دا٤ اْععاز ايسٍٚ ا٭ٚضب١ٝ َٔ قُس عًٞ َٚا ميجً٘ َٔ خطٛض٠ عًٞ ايتٛاظٕ ايسٚيٞ بعس 
اقتكاز١ٜ              ـ اؽصت ايسٍٚ ا٭ٚضب١ٝ َٛقؿا عسا٥ٝا َٔ تٛغعات قُس عًٞ ٭غباب 

  

اؾطأ٠ ٚاإلقساّ              ـ إقساّ قُس عًٞ  ي٬غتك٬ٍ عٔ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ  ضغِ ؼص ٜط ايسٍٚ ا٭ٚضب١ٝ ٜسٍ عًٞ  
سًب  يف  مشاٍ َس١ٜٓ 1839              ـ لشت قٛات قُس عًٞ يف ٖعمي١ ايكٛات ايعجُا١ْٝ 

 

)ْعٜب              ـ تأثطت َكط يف عٗس قُس عًٞ غًبٝا بٓتا٥ر َعطن١ 
( ْكبني    

  

  سٝح أزت عكس َعاٖس٠ يٓسٕ
  

1840َعاٖس٠ يٓسٕ                 ـ تطتب عًٞ عسّ  إضنا٤ ايسٍٚ ا٭ٚضب١ٝ َٔ ْتا٥ر َٛقع١ ْعٜب تٛقٝع 
  

ؾًػطني خ٬ٍ عؿط٠ أٜاّ ا٭ٚيٞ سطّ َٔ ١ٜ٫ٚ 1840 بعس ضؾض قُس عًٞ ؾطٚط َعاٖس٠ يٓسٕ ـ
    

زؾع دع١ٜ غ١ٜٛٓ يًػًطإ ضبط َكط بايسٚي١ ايعجُا١ْٝ َٔ خ٬ٍ 1840             ـ  أعازت َعاٖس٠ يٓسٕ 
  

حيطّ َٔ ١ٜ٫ٚ َكط خ٬ٍ عؿط٠ ا٭ٜاّ ا٫خطٟ 1840 ـ إشا اغتُط قُس عًٞ يف ضؾض َعاٖس٠ يٓسٕ 
 

إٔ تكبح ايكٛات املكط١ٜ دع٤ َٔ قٛات ايػًط١ٓ   ايعػهط١ٜ 1840             ـ َٔ ْكٛم تػ١ٜٛ يٓسٕ 
 

1840تٓؿٝص َعاٖس٠ يٓسٕ بعس   قٛات قُس ع٢ً دع٤ َٔ قٛات ايػًط١ٓ ٚ يف خس١َ ايػًطإ             ـ أقبشت 
إيعاّ قُس عًٞ بتٓؿٝص املعاٖسات اييت ٜػكسٖا ايػًطإ  ايػٝاغ١ٝ 1840             ـ َٔ ْكٛم تػ١ٜٛ يٓسٕ 

زؾع دع١ٜ غ١ٜٛٓ يًػًطإ املاي١ٝ   1840ـ َٔ ْكٛم َعاٖس٠ يٓسٕ  
  

سهِ قُس عًٞ ٚخًؿا٤ٙ َكط ٚضاثٝا             ـ َٔ ْكٛم َعاٖس٠ يٓسٕ اإلزاض١ٜ 
   

غٝاغ١ٝٚدا٤ ٖصا ايتشطٜض ٭غباب  ؾطْػا  زٚي١ 1840             ـ قاَت بتشطٜض قُس عًٞ بطؾض َعاٖس٠ يٓسٕ 
1840 ـ اثبت َٛقـ ؾطْػا ايٓٗا٥ٞ َٔ َعاٖس٠ يٓسٕ 

 
عجٗا عٔ َكاؿٗا ايؿدك١ٝ

  

ا٫ٖا١ْ  بـ 1840             ـ ؾعطت ؾطْػا عكب  تٛقٝع َعاٖس٠ يٓسٕ 
 

 َتٓاقضسٝح نإ َٛقـ ؾطْػا َٔ املعاٖس٠اإلقساّ ٚايرتزز   بـ 1840             ـ ٜتػِ َٛقـ ؾطْػا َٔ َعاٖس٠ يٓسٕ 
غٝاغٝا ٚاقتكاز١ٜ ٖٛ إخهاع قُس عًٞ 1840ـ نإ اهلسف َٔ تطبٝل قُس عًٞ ؾطٚط تػ١ٜٛ يٓسٕ 
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َكاؿِٗعًٞ ا٭ٚضب١ٝ سطقٛا إ٫ إٔ ايسٍٚ ايػًطإ ايعجُاْٞ  يكاحل 1840ـ  ناْت ؾطٚط َعاٖس٠ يٓسٕ 
                       اـاق١ ٜٚتهح شيو َٔ خ٬ٍ 

  
 تٓؿٝص َعاٖس٠ بًط١ يُٝإ

  

 اييت ؾطنت عًٞ قُس عًٞ كايؿ١ يبعض ايؿطٚط يف1840            ـ ناْت ؾطٚط َعاٖس٠ يٓسٕ 
 

قًح نٛتا١ٖٝ
ـ تعس قٛات قُس عًٞ دع٤ َٔ قٛات ايػًط١ٓ ايعجُا١ْٝ ؾهإ ٖسف ايسٍٚ ا٭ٚضب١ٝ َٔ ٖصا ايٓل  يف

 

سطَإ َكط َٔ قٛتٗا ايعػهط١ٜ  ٖٛ 1840                    َعاٖس٠ يٓسٕ 
 

ا٫قتكاز١ٜ ٚايعػهط١ٜ ؾطٚط قاغ١ٝ عًٞ َكط ٚيهٔ نإ أععُٗا أثطا ٖٞ 1840             ـ مشًت تػ١ٜٛ يٓسٕ 
 اؾتعاٍ املعاضن١ نسٙ َٔ زاخٌ زٚيت٘ ْتٝذ١ 1840ـ اغتذاب قُس عًٞ يؿطٚط تػ١ٜٛ يٓسٕ 

دعًٛا ملكط ؾدك١ٝ زٚي١ٝ يف 1840ـ تتؿاب٘ سطٚب ايْٝٛإ َع َعاٖس٠ يٓسٕ 
  

سطَإ َكط َٔ مثاض اْتكاضاتٗا             ـ ناْت ملعاٖس٠ يٓسٕ اثأض غًب١ٝ عًٞ ايٛنع ايػٝاغٞ ملكط متجٌ يف 
دعًت ملكط ؾدك١ٝ زٚي١ٝ              ـ ناْت ملعاٖس٠ يٓسٕ اثأض اجياب١ٝ عًٞ ايٛنع ايػٝاغٞ ملكط سٝح  

 

   
   ا٫ أْٗا سككت ملكط َهػبا1840ـ بايطغِ َٔ اْٗٝاض ايٛسس٠ ايعطب١ٝ بعس عكس تػ١ٜٛ يٓسٕ 

غٝاغٝا 
إيػا٤ ْعاّ ا٫ستهاض ايتذاضٟ             ـ ناْت ملعاٖس٠ يٓسٕ اثأض اقتكاز١ٜ عًٞ َكط متجٌ يف  

 

أقبشت ايكٛات املكط١ٜ دع٤ َٔ قٛات ايػًط١ٓ             ـ ناْت ملعاٖس٠ يٓسٕ آثاض عػهط١ٜ عًٞ َكط متجٌ يف 
1840َعاٖس٠ يٓسٕ  ٖٞ 19املعاٖس٠ اييت أْٗت عًٞ ايٛسس٠ ايعطب١ٝ اييت قاَت يف ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ايكطٕ              ـ 

  خهٛع قُس عًٞ يًسٍٚ ايهرب٣             ـ اضتبطت ثٛض٠ أٖايٞ ايؿاّ نس قُس عًٞ بـ 

19             ـ اضتؿعت َها١ْ َكط عًٞ ايكعٝس ايسٚيٞ يف ايٓكـ ا٫ٍٚ َٔ ايكطٕ 
 

َطتني 
 

يف املط٠ ا٭ٚيٞ بعس
  

          
سطب ايْٝٛإ

 

ٚيف املط٠ ايجا١ْٝ بعس
 

1840َعاٖس٠ يٓسٕ 
    

١ُٖٓٝ ايػًطإ عًٞ غٝاغ١ َكط املاي١ٝ بايٓػب١ ي٬قتكاز املكطٟ 1841  ـ تطتب عًٞ تطبٝل ؾطَاْٞ 
1841  ـ  نإ ٖسف ايػًطإ ايعجُاْٞ َٔ إقساض ؾطَاْٞ 

 

ايتأنٝس عًٞ عٛز٠ َكط يًػٝاز٠ ايعجُا١ْٝ
   

إضغاٍ َكط ضبع اٜطازات اؿه١َٛ ايػ١ٜٛٓ ي٘ أثاض غًب١ٝ عًٞ ا٫قتكاز املكطٟ َٔ خ٬ٍ  1841نإ ؾطَاْٞ  ـ 
 

 تٛطٝس ايػٝاز٠ ايعجُا١ْٝ   يف 1841 ٚؾطَاْٞ 1840 ـ ٜتُجٌ أٚد٘ ايؿب٘ بني َعاٖس٠ يٓسٕ 
 ايتعاّ َكط بتٓؿٝص املعاٖسات  يف 1841 ـ ٜتٌُ ا٭ثط ايػٝاغٞ يؿطَاْٞ 

 عسّ ظٜاز٠ عسز اؾٝـ ٚعسّ بٓا٤ َكط غؿٔ سطب١ٝ يف 1841 ـ  ٜتُجٌ ا٭ثط ايعػهطٟ يؿطَاْٞ 
تأخري اغتك٬ٍ َكط اـاضدٞ مما اثط عًٞ 1841             ـ تعسزت ايكٝٛز اييت ؾطنٗا  ايػًطإ عًٞ قُس عًٞ يف ؾطَاْٞ 

إيعاّ َكط بتٓؿٝص املعاٖسات يف 1841ـ تتؿاب٘ تػ١ٜٛ يٓسٕ َع ؾطَاْٞ 
  

 بٗسفاؽصت زٍٚ أٚضبا َٛقؿا َهازا َٔ غٝاغ١ قُس عًٞ ا٫قتكاز١ٜ             ـ 
 

تؿعٌٝ ايتبازٍ ايتذاضٟ هلا يف َكط
ضنٛر قُس عًٞ يًهػط ا٭ٚضبٞانطط قُس عًٞ تطبٝل غٝاغ١ ايباب املؿتٛح يف اؾااٍ ا٫قتكازٟ ْتٝذ١              ـ 

الًرتا             ـ ناْت أنجط ايسٍٚ َعاضن١ يٓعاّ ا٫ستهاض ا٫قتكازٟ ايصٟ طبك٘ قُس عًٞ يف َكط  
 

اقتكاز١ٜ ٭غباب  1838            ـ ضسبت ايسٍٚ ا٭ٚضب١ٝ بتٛقٝع َعاٖس٠ بًط١ يُٝإ 
 

بًط١ يُٝإ             ـ ٜٛدس ع٬ق١ اضتباطٝ٘ بني ايجٛض٠ ايكٓاع١ٝ يف أٚضبا َٚعاٖس٠  
 

 دٓٛب ؾطم اٚضبا يف  1838            ـ عكست َعاٖس٠ بًط١ يُٝإ عاّ 

إغ٬م قُس عًٞ أغٛام َكط أَاّ املٓتذات ا٭ٚضب١ٝ  ميجٌ شيو خططا عًٞ            ـ 
  

ايطأمساي١ٝ ايكٓاع١ٝ يف أٚضبا 
1840َعاٖس٠ يٓسٕ             ـ مت تطبٝل َعاٖس٠ بًط١ يُٝإ يف 
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1840            ـ ٜتُجٌ ا٭ثط ايػٝاغٞ  َٔ تطبٝل َعاٖس٠ بًط١ يُٝإ عاّ 
  

اْتٗا٤ َٛد١ ايعسا٤ ا٭ٚضبٞ
 

1840 َعاٖس٠ بًط١ يُٝإ عاّ             ـ اْتٗت َٛد١ ايعسا٤ ا٭ٚضبٞ ملكط بعس تطبٝل
   

زخٍٛ ا٫غتجُاضات ا٫دٓب١ٝ يف قاحل ا٭داْب ٭غباب 1840            ـ ناْت غٝاغ١ ايباب املؿتٛح  بعس عاّ 
 

زخٍٛ يف 1840            ـ اغتؿازت ايسٍٚ ا٭دٓب١ٝ  َٔ تٓؿٝص َعاٖس٠ بًط١ يُٝإ 
 

ا٫غتجُاضات
 

ا٭دٓب١ٝ
 

َكط
 

  
 يف19ـ ظٗطت َعاٖط ايٛسس٠ ا٭ٚضب١ٝ يف ايعكس ايطابع َٔ ايكطٕ 

 
َعاٖس٠ بًط١ يُٝإ 

 

ضؾض قُس عًٞ زخٍٛ ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ   بػبب1841تأخط تٓؿٝص ؾطٚط َعاٖس٠ بًط١ يُٝإ إيٞ عاّ             ـ 
  

ـ اغتؿاز ا٭داْب َٔ غكٛط ا٫ستهاض ٚزخًٛا بؿهٌ نبري يف ا٫غتجُاضات يف فاٍ
 

ايعضاع١ ٚايتذاض٠
 

  

إيػا٤ نطٜب١ ايسخٛي١ٝـ تتؿل َعاٖس٠ بًط١ يُٝإ اييت عكستٗا بطٜطاْٝا َع ايػًطإ يف دٖٛطٖا َع  
 

َٛاد١ٗ أظ١َ ايس ٜٕٛ ايساخ١ًٝـ تٛدس ع٬ق١ بني إقساض قإْٛ املكاب١ً يف عٗس إمساعٌٝ ٚ  
 

 ؼطٜط ايتذاض٠ ايساخ١ًٝ              ـ  قاّ غعٝس بإيػا٤ نطٜب١ ايسخٛي١ٝ ٖٚصا نإ غببا يف   

إقساض قإْٛ املكاي١              ـ أثطت غٝاغ١ ايباب املؿتٛح اجيابٝا عًٞ  اإلْتاز ايعضاعٞ يف عٗس إمساعٌٝ ْتٝذ١ 
 

  

ـ تٛدس ع٬ق١ بني إقساض قإْٛ املكاب١ً يف عٗس إمساعٌٝ ٚضغبت٘ يف
 

تٛؾري ايتعاَات اؿه١َٛ املاي١ٝ
 

تػٝري أٚناع املًه١ٝ ٚاؿٝاظ٠ ايعضاع١ٝ              ـ تؿابٗت إق٬سات قُس عًٞ ٚإمساعٌٝ يف ايعضاع١ َٔ خ٬ٍ 
  

إزخاٍ ْباتات دسٜس٠              ـ تؿابٗت إق٬سات َٝٓٛ ٚقُس عًٞ ٚإمساعٌٝ يف ايعضاع١ َٔ خ٬ٍ 
  

  ظٜاز٠ اإلْتاز ايعضاعٞ يف عٗس إمساعٌٝ إيٞ 1871              ـ أزٟ تطبٝل قإْٛ املكاب١ً عاّ 

  ظٜاز٠ ايطًب عًٞ ايكطٔ عاملٝا              ـ ٜطدع اظزٖاض ظضاع١ ايكطٔ يف َكط ٚاضتؿاع مثٓ٘ بعس غكٛط ا٫ستهاض  إيٞ 

ظٜاز٠ سكٛم املًه١ٝ ايؿطز١ٜ              ـ تتُجٌ اٯثاض ا٫جياب١ٝ إلقساض إمساعٌٝ قإْٛ املكاب١ً يف  
 

غعٝس               ـ مت تٛغٝع املًه١ٝ ايعضاع١ٝ َٔ سل اْتؿاع ؾكط إيٞ  اؿل يف تٛضٜجٗا يف عٗس 
 

امساعٌٝ              ـ مت تٛغٝع املًه١ٝ ايعضاع١ٝ يف َكط يتهٕٛ ًَه١ٝ تا١َ  يف عٗس 
  

تكًل ايك٠ٛ ايعػهط١ٜقٌ إْتاز َكاْع ايسٚي١ بعس إغ٬م َععِ املكاْع بعس غكٛط ا٫ستهاض  بػب ـ 
ظٜاز٠ ايػًع ا٭دٓب١ٝ يف َكط              ـ اختؿت ايكٓاعات اؿطؾ١ٝ َٔ ايكاٖط٠  بعس غكٛط ا٫ستهاض ْتٝذ١ 

  

املٓاؾػ١ ـ  ٜطدع غبب تسٖٛض ايكٓاعات اؿطؾ١ٝ ايكػري٠ بعس غكٛط ا٫ستهاض إيٞ َبسأ    
 

  

ايػٝاغ١ اـاضد١ٝ يًسٚي١ ايعجُا١ْٝيف عٗس عباؽ ٚغعٝس ٚايكٓاعات اؿطب١ٝ ـ تٛدس ع٬ق١ بني اْتعاف 
  

 عٓسَا قاَت بـ1840ـ ايتعَت َكط عػهطٜا بٓكٛم َعاٖس٠ يٓسٕ 
 

املؿاضن١ يف سطب ايكطّ
  

عػهط١ٜـ تتػِ بعض ايكٓاعات اؿطب١ٝ أٚاخط عٗس عباؽ ٚأٚا٥ٌ عٗس غعٝس با٫ظزٖاض ٭غباب 
  

 بايػٝاغ١ اـاضد١ٝ يسٚي19١ـ تأثط ايٓؿاط ا٫قتكازٟ يف َكط بسا١ٜ ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ايكطٕ 
 

ضٚغٝا 
 

  

ـ اظزٖطت ايكٓاعات يف عٗس إمساعٌٝ ْتٝذ١ سسٚخ تطٛضات يف ايٓٛاسٞ
 

ايعػهط١ٜ 
 

  
ـ اؾرتاى َكط يف سطب ايكطّ بني ضٚغٝا ٚايسٚي١ ايعجُا١ْٝ نإ ْتٝذ١
 

1840َعاٖس٠ يٓسٕ 
  

  
ـ تؿاب٘ عكط عباؽ ٚغعٝس ٚعكط إمساعٌٝ يف اظزٖاض

 
ايكٓاعات اؿطب١ٝ

   

  

ـ تأثطت بعض ايكٓاعات نجريا بعٚاٍ ا٫ستهاض َا عسا ايكٓاعات
 

اؿطب١ٝ
  

  

ايكٓاع١ بؿهٌ غري َباؾط عًٞ أسٛاٍ َكط يف فاٍ  19ـ أثطت ضٚغٝا يف ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ايكطٕ 
  

  

)ـ سطم خًؿا٤ 
 

(قُس عًٞ
  

عًٞ ايٓٗٛض بايكٓاع١ املكط١ٜ بعس غكٛط ا٫ستهاض ٭غباب
 

عػهط١ٜ
  

             ـ اضتبط اظزٖاض ايكٓاعات  بعس غكٛط ا٫ستهاض يف عٗس خًؿا٤ قُس عًٞ
 

بعٜاز٠ ايك٠ٛ ايعػهط١ٜ
  

  

ـ سسخ اْتعاف يبعض ايكٓاعات يف عٗس خًؿا٤ قُس عًٞ ْتٝذ١
 

1840َعاٖس٠ يٓسٕ 
  

 غببا يف اْتعاف ايكٓاعات اؿطب١ٝ يف عٗسٟ عباؽ ٚغعٝسضٚغٝا   ـ ناْت زٚي١ 
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ايتذاض٠ـ َٔ اجملا٫ت ا٫قتكاز١ٜ اييت  مل تتأثط نجريا بعٚاٍ ْعاّ ا٫ستهاض  
غعٝس باؾا               ـ قًت قٝٛز ا٫ستهاض تسضجيٝا عٔ ايتذاض٠ ايساخ١ًٝ يف َكط يف عٗس  

  

ايػُاح يًُٓتذني ايعضاعٝني َٔ تػٜٛل َٓتذاتِٗ               ـ ْتر عٔ تطبٝل غٝاغ١ ايباب املؿتٛح يف ايتذاض٠ 
   

قاّ ا٭داْب بتٛضٜس استٝادات َكطـ تأثط ايٓؿاط ا٫قتكازٟ يف َكط غًبٝا يف عٗس خًؿا٤ قُس عًٞ عٓسَا 
اظزٖاض سطن١ ايٓكٌ ٚاملٛاق٬ت               ـ أزٟ ْؿاط ايتذاض ا٭داْب يف ا٫غترياز ٚايتكسٜط يف عٗس غعٝس إيٞ 

تطٜٛط ٚغا٥ٌ ايٓكٌ               ـ  اْعهؼ غكٛط ا٫ستهاض اجيابٝا يف عٗس غعٝس عًٞ 
  

غعٝس باؾا               ـ سسثت طؿط٠ يف سطن١ ايٓكٌ ٚايٛاق٬ت بعس تطبٝل غٝاغ١ ايباب املؿتٛح يف عٗس 
 

  بني ايكاٖط٠ ٚاإلغهٓسض١ٜايسيتاـ نإ أٍٚ خط غه١ سسٜس اْؿأ يف َكط  يف 
 

غعٝس باؾا                ـ تأغػت ؾطنتإ ي٬ًُس١ اسسُٖا ١ًْٝٝ ٚا٫خطٟ عط١ٜ بط٩ٚؽ أَٛاٍ أدٓب١ٝ يف عٗس 
ايتذاض٠ ايساخ١ًٝ  ٚاـاضد١ٝـ اٖتِ غعٝس بايٓكٌ ٚاملٛاق٬ت ٚاْؿأ ؾطنتإ ي٬ًُس١ ٖٚصا أزٟ إيٞ تٓؿٝط     

تسعِٝ سطن١ امل٬س١ يف َكط                 ـ تٛدس ع٬ق١ بني خهٛع ايتذاض٠ يف َكط يػٝاغ١ ايباب املؿتٛح ٚ 
َكسض٠ يًُٛاز اـاّ                ـ َع غكٛط ا٫ستهاض بعس َعاٖس٠ بًط١ يُٝإ أقبشت َكط زٚي١ 

 

   
  َؿطٚع19َٔ أِٖ املؿطٚعات ا٫غتجُاض١ٜ ا٭دٓب١ٝ اييت متت يف َكط يف ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ايكطٕ ـ 

         

  ٖٚٛ َٔ أِٖ املؿطعات اييت ظٗطت يف َٓارقٓا٠ ايػٜٛؼ
 

غكٛط ا٫ستهاض
  

   

خس١َ أٖساف ايجٛض٠ ايكٓاع١ٝـ َٔ ا٭ٖساف ايط٥ٝػ١ٝ ملؿطٚع سؿط قٓا٠ ايػٜٛؼ  
 

ايتػٜٛل باإلْتاز               ـ نإ ٖسف َؿطٚع سؿط قٓا٠ ايػٜٛؼ ضبط َٓاطل 
 

ث٬خ َطات               ـ تعسزت احملا٫ٚت إلْؿا٤ قٓا٠ ايػٜٛؼ يف ايتاضٜذ اؿسٜح ٚبًؼ عسزٖا  
  

  يف عٗس اؿ١ًُ ايؿطْػ١ٝ 18أٚاخط ايكطٕ                ـ ناْت اؿاي١ ا٭ٚيٞ إلْؿا٤ قٓا٠ ايػٜٛؼ يف 
 

  يف عٗس قُس عًٞ 19ايٓكـ ا٭ٍٚ َٔ ايكطٕ                ـ ناْت اؿاي١ ايجا١ْٝ إلْؿا٤ قٓا٠ ايػٜٛؼ يف 
 

  يف عٗس غعٝس19ايٓكـ ايجاْٞ  َٔ ايكطٕ                ـ ناْت اؿاي١ ايجايج١ إلْؿا٤ قٓا٠ ايػٜٛؼ يف 
 

 يف عٗس قُس عًٞ َٔ خ٬ٍيساخ١ًٝيف ؾ٦ٕٛ َكط اايسٍٚ ا٭ٚضب١ٝ ايتسخٌ               ـ ساٚيت 
 

 َؿطٚع سؿط ممط ٬َسٞ          
 غٝاغ١ٝ               ـ ضؾض قُس عًٞ َؿطٚع سؿط قٓا٠ ايػٜٛؼ ٭غباب

 

   
ـ ايعاٌَ امل٪ثط يف َٛقـ قُس عًٞ َٔ ؾهط٠ سؿط قٓا٠ ايػٜٛؼ ٖٛ

 
اـٛف َٔ ايسخٍٛ يف أظَات زٚي١ٝ

   

عسّ ايتسخٌ ا٫دٓيب يف َكط ـ َكٛي١ قُس عًٞ  ايؿٗري٠ ٫ أضٜس بػؿٛضا يف َكط  إؾاض٠ إيٞ 
 

 نُا سسخ
  بػبب َهٝل ايبػؿٛض ايرتنٞ ضٚغٝا                    يف تطنٝا َٔ زٚي١ 

 

٫ أضٜس تس خ٬ت خاضد١ٝ               ـ َكٛي١ قُس عًٞ  ايؿٗري٠ ٫ أضٜس بػؿٛضا يف َكط  ٜككس قُس عًٞ بص يو 
 

   

 ايػدط٠  ـ قسَت اؿه١َٛ املكط١ٜ  أضبع أمخاؽ ايعُاٍ اي٬ظَني ؿؿط قٓا٠ ايػٜٛؼ بٓعاّ
 

   

 عاَا  مبكته99ٞـ أقبح يًؿطن١ ايؿطْػ١ٝ سل اغتػ٬ٍ قٓا٠ ايػٜٛؼ ملس٠ 
  

ْػب١ ا٭غِٗ
    

15               ـ ؼكٌ َكط عًٞ 
 

%
 

َٔ أضباح قٓا٠ ايػٜٛؼ ْعري
  

ا٫ضانٞ ٚا٫َتٝاظات
  

   
ـ ا٭ضانٞ ٚا٫َتٝاظات اييت قسَتٗا اؿه١َٛ املكط١ٜ سكًت يف َكابًٗا عًٞ

 

15
 

َٔ أضباح ايؿطن١%
 

   

ـ َٔ ا٫َتٝاظات ا٫قتكاز١ٜ اييت سكًت عًٝٗا ؾطن١ سؿط قٓا٠ ايػٜٛؼ
  

اغتػ٬ٍ َٓادِ ٚقادط َكط
   

نعـ اإلضاز٠ ايػٝاغ١ٝ يًسٚي١ املكط١ٜـ ناْت ؾطٚط سؿط قٓا٠ ايػٜٛؼ يف عٗس غعٝس تسٍ عًٞ 
  

اإلخ٬ٍ مببسأ غٝس٠ ايسٚي١ املكط١ٜ               ـ أزٟ اؾتتاح أِٖ ططٜل ٬َسٞ زٚيٞ يف َكط يف عٗس إمساعٌٝ إيٞ 
سًت اؿه١َٛ ايربٜطا١ْٝ قٌ املكط١ٜ يف ًَه١ٝ ؾطن١ قٓا٠ ايػٜٛؼ               ـ 

 

بعس بٝع إمساعٌٝ أغِٗ َكط
   

طُع ايسٍٚ ايسا١ٓ٥ يف َكطـ أقاّ إمساعٌٝ سؿٌ اؾتتاح قٓا٠ ايػٜٛؼ ي٬ًُس١ ْػتدًل َٓٗا 
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 عٔ ططٜل1891أثطت غٝاغ١ ايباب املؿتٛح عًٞ ايكٟٛ ا٫دتُاع١ٝ يف قاٍ ايكٓاع١ ـ 
 

إيػا٤ طٛا٥ـ اؿطف
 

تٓاقل زٚض ايتادط املكطٟأثطت غٝاغ١ ايباب املؿتٛح عًٞ ايكٟٛ ا٫دتُاع١ٝ يف قاٍ ايتذاض٠               ـ  
  

طبك١ ا٭عٝإ             ـ أنجط  ايطبكات ا٫دتُاع١ٝ اييت اغتؿازت نجريا َٔ إط٬م غٝاغ١ ايباب املؿتٛح ٖٞ  
  

      

ا٭عٝإـ نإ يتٓؿٝص َعاٖس٠ بًط١ يُٝإ اثط ٚانح  عًٞ بطٚظ ايسٚض ايػٝاغٞ يطبك١ 
  

ا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ             ـ تأثطت طبك١ ا٭عٝإ اجيابٝا  بػٝاغ١ ايباب املؿتٛح  َٔ ايٓاس١ٝ 
  

عباؽ ٚغعٝسـ ظٗطت اٯثاض ايػًب١ٝ يػٝاغ١ ايباب املؿتٛح عًٞ ايتعًِٝ يف عٗس    
 

اظزٜاز ا٫خرتام ا٭ٚضبٞ  ـ اتبع غعٝس  غٝاغ١ تع١ًُٝٝ أزت إيٞ تعُٝل اظزٚاد١ٝ ايؿهط ٚايجكاؾ١ بػبب 
تعُل اظزٚاد١ٝ ايؿهط ٚايجكاؾ١          ـ أزٟ إْؿا٤ املساضؽ ا٭دٓب١ٝ ايتبؿري١ٜ يف عٗسٟ عباؽ ٚغعٝس  ايٞ 

غعٝس  ـ مت إيػا٤ زٜٛإ املساضؽ ايصٟ أْؿأٙ قُس عًٞ يف عٗس  
 

ايتعًِٝ ـ ضأٟ إمساعٌٝ إٔ ايٛغ١ًٝ ا٭غاغ١ٝ يبٓا٤ َكط  عًٞ ايٓعِ ا٭ٚضب١ٝ تهُٔ يف 
  

إمساعٌٝ ٜتؿل ٖصا َع اإلق٬سات اييت قاّ بٗا                ـ إٔ ايتعًِٝ ٖٛ ايٛغ١ًٝ يبٓا٤  ؾدك١ٝ َكط ايجكاؾ١ٝ
تأثط امساعٌٝ  عٝات٘ يف أٚضباـ ؾٗس عكط إمساعٌٝ اٖتُاَا نبريا بايتعًِٝ ٜٚطدع شيو إيٞ     

  

إمساعٌٝـ أٍٚ َٔ اٖتِ بتشكل َبسأ تهاؾ٪ ايؿطم يف ايتعًِٝ ٖٛ 
  

بإقا١َ اؿؿ٬ت املسضغ١ٝ ـ أتكٔ إمساعٌٝ ؾٔ ايتشؿٝع يف ايتعًِٝ عٓسَا اٖتِ  
 

دصب املكطٜني يًتعًِٝ ـ اهلسف ا٭غاغٞ َٔ اٖتُاّ إمساعٌٝ بإقا١َ اؿؿ٬ت املسضغ١ٝ  
 

ايؿهط١ٜ ـ اٖتِ إمساعٌٝ بتعًِٝ ايبٓات ؾأقاّ َسضغتإ يًبٓات بايكاٖط٠ ٜٚتسضز ٖصا ؼت ا٫ٖتُاَات 
إمساعٌٝبايطغِ َٔ إيػا٤ ا٫ستهاض نإ ي٘ آثاض غًب١ٝ  عًٞ اؿٝا٠ ايجكاؾ١ٝ إ٫ إْٗا ؾٗست اظزٖاض يف عٗس  ـ 

 

مجع١ٝ املعاضف            ـ ظٗط اٖتُاّ اـسٜٛ إمساعٌٝ بايعًّٛ ايؿطع١ٝ َٔ خ٬ٍ 
 

 اؾُع١ٝ اإلغ١َٝ٬إلثطا٤ اؿٝا٠ ايجكاؾ١ٝ ٚنإ هلا ٚظٝؿ١ ادتُاع١ٝ أْؿأٖا إمساعٌٝ  اييت اهل٦ٝات             ـ َٔ 

اؾُع١ٝ اـري١ٜ اإلغ١َٝ٬             ـ ساٍٚ إمساعٌٝ اؿس َٔ َؿه١ً اظزٚاد١ٝ ايؿهط ٚايجكاؾ١ َٔ خ٬ٍ إْؿا٤ 
 

 اؾُع١ٝ اـري١ٜ اإلغ١َٝ٬             ـ مل ٜػتػًِ إمساعٌٝ يًشطن١ ا٭دٓب١ٝ ايتبؿري١ٜ يف َكط ؾأْؿأ
 

غٝاغ١ٝ ٚادتُاع١ٝ             ـ مت إْؿا٤ اؾُع١ٝ اـري١ٜ اإلغ١َٝ٬ يف عٗس إمساعٌٝ ٚناْت هلا زٚاؾع  
  

اـسٜٛ إمساعٌٝ             ـ بسأ ظٗٛض ايكشـ ا٭دٓب١ٝ يف َكط يف عٗس 
  

زخٍٛ ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٜٝطدع إيٞ منط اؿٝا٠ يف يًُذتُع املكطٟ حملانا٠ ا٭ٚضبٝني              ـ سسٚخ ٌَٝ عاّ 
 

  ْتٝذ١ يٛدٛز ا٫داْب  َٚ٪غػاتِٗ منط اؿٝا٠يف يًُذتُع املكطٟ حملانا٠ ا٭ٚضبٝني              ـ سسخ ٌَٝ عاّ 
 

ا٫دتُاع١ٝ                      اثط شيو غًبا عًٞ اجملتُع املكطٟ  َٔ ايٓاس١ٝ 
 

سط١ٜ ايهتاب١ يف ايكشـ             ـ اقطسّ إمساعٌٝ باملطاَع ا٭ٚضب١ٝ ٚؾعط بٛطأ٠ ا٭داْب ؾعٗطت 
 

ايكاٖط٠             ـ اْؿأ إمساعٌٝ املسضغ١ ايػ١ٝٓ ٚايكطب١ٝ يتعًِٝ ايبٓات يف َس١ٜٓ 
  

مجع١ٝ املعاضف             ـ ١٦ٖٝ أْؿ٦ت يف عٗس إمساعٌٝ نإ هلا زٚض يف ْؿط ايجكاؾ١ عٔ ططٜل ايتأيٝـ ٚايٓؿط  
  

اؾُع١ٝ اـري١ٜ اإلغ١٦ٖٝ١َٝ٬ أْؿأٖا إمساعٌٝ يتعًِٝ أبٓا٤ ايؿكطا٤  ملٛاد١ٗ طػٝإ املساضؽ ا٭دٓب١ٝ              ـ 

  
ايكشـ             ـ نإ هلا ايؿهٌ يف إْاض٠ ا٭شٖإ ْٚؿط ايعًّٛ ٚاملعاضف يف عٗس إمساعٌٝ  

 

املطاَع ا٭ٚضب١ٝ             ـ أطًل إمساعٌٝ سط١ٜ ايكشاؾ١ يف أٚاخط عٗسٙ بػبب 
 

ا٫ضتكا٤ مبػتٟٛ ايٛظا٥ـ             ـ أثطت ايٓٗه١ ايتع١ًُٝٝ ٚايجكاؾ١ٝ يف عٗس إمساعٌٝ عًٞ 
  

اؾُع١ٝ اؾػطاؾ١ٝ             ـ اٖتِ إمساعٌٝ بايبشٛخ اييت غاعست يف انتؿاف َٓابع ْٗط ايٌٓٝ  ؾاٖتِ بإْؿا٤ 
  

تٛدس ع٬ق١ بني انتؿاف َٓابع ايٌٓٝ  خ٬ٍ تٛغعات إمساعٌٝ يف ؾطم إؾطٜكٝا ٚإْؿا٤             ـ 
 

اؾُع١ٝ اؾػطاؾ١ٝ
 

ا٫دتُاع١ٝ نإ يٛدٛز ا٭داْب بهجط٠ يف عكط إمساعٌٝ ْؿؼ تأثري اؿ١ًُ ايؿطْػ١ٝ عًٞ املكطٜني يف ايٓٛاسٞ              ـ 
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 ـ أثطت غٝاغ١ ايباب املؿتٛح  عًٞ ايػًطتإ ايتٓؿٝص١ٜ ٚايتؿطٜع١ٝ يف عٗسٟ عباؽ ٚغعٝس  سٝح مت   
 

      

1840اْهُاف َكط اقتكازٜا ٚغٝاغٞ    شيو بػبب إُٖاٍ فًؼ املؿٛض٠  ٚ ؽؿٝض عسز ايسٚاٜٚٔ
 

ايؿربٜكات  مت تعطٌٝ  زٜٛإ 1840             ـ بػبب ا٫ْهُاف ايػٝاغٞ ٚا٫قتكازٟ ايصٟ ؾطض عًٞ َكط 
 

املساضؽ مت إيػا٤ زٜٛإ 1840             ـ بػبب ا٫ْهُاف ايػٝاغٞ ٚا٫قتكازٟ ايصٟ ؾطض عًٞ َكط 

 
غكٛط ا٫ستهاض             ـ مت ؽؿٝض عسز ايسٚاٜٚٔ اييت أْؿأٖا قُس عًٞ يف عٗسٟ عباؽ ٚغعٝس بػبب 

  

غكٛط ا٫ستهاض  بػبب غٝاز١ٜ             ـ أقبشت ايسٚاٜٚٔ يف عٗس عباؽ ٚغعٝس ؽتل بأَٛض 
 

  اقتكط سل ايرتؾٝح عًٞ ؾ٦ات َع١ٓٝمل ٜهٔ فًؼ ؾٛضٟ ايٓٛاب ايصٟ أْؿأٙ إمساعٌٝ فًػا ْٝابٝا ٭ْ٘              ـ 

اغتؿاض١ٜ             ـ نإ فًؼ ؾٛضٟ ايٓٛاب ايصٟ أْؿأٙ إمساعٌٝ  نإ ميجٌ غًط١ 
 

تٓؿٝص١ٜ             ـ نإ فًؼ ايٓعاض ايصٟ أْؿأٙ إمساعٌٝ  نإ ميجٌ غًط١ 
 

ا٭عٝإ               ـ اعتُس إمساعٌٝ  يف تؿهٌٝ عه١ٜٛ فًؼ ايٓٛاب  عًٞ طبك١  
 

مل ٜهِ يف عهٜٛت٘  املتعًُني َٔ غري ا٭عٝإاؾتكس فًؼ ايٓٛاب يف عٗس إمساعٌٝ ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ ٭ْ٘              ـ 
فًؼ ايٛظضا٤             ـ فًؼ ايٓعاض ايصٟ أْؿأٙ إمساعٌٝ ٖٛ مياثٌ اٯٕ 

 

فًؼ ؾٛضٟ ايٓٛاب             ـ بسا١ٜ تاضٜذ امل٪غػات ايٓٝاب١ٝ يف َكط ٜطدع إيٞ إْؿا٤ 
 

ا٭ظ١َ املاي١ٝ             ـ  نإ ا٭داْب ٜكامسٕٛ   اـسٜٛ إمساعٌٝ  ؾ٦ٕٛ اؿهِ بػبب 
  

١٦ٖٝ اغت٦ٓاف عًٝافًؼ ا٭سهاّ ٚناْت مبجاب١ ـ أقبشت مجع١ٝ اؿكا١ْٝ يف عٗس غعٝس تعطف باغِ      
فًؼ ا٫سهاّ     ـ ١٦ٖٝ قها١ٝ٥ ناْت مبجاب١ ١٦ٖٝ اغت٦ٓاف عًٝا يًب٬ز يف عٗس غعٝس  

  

فايؼ ا٭قايِٝ    ـ ١٦ٖٝ قها١ٝ٥ يف عٗس غعٝس ناْت ؽتل يًؿكٌ يف ايكهاٜا املس١ْٝ ٚايتذاض١ٜ 
 

    

قَٛػٕٝٛ َكطـ تطٛضت ايػًط١ ايكها١ٝ٥ يف عٗس غعٝس ٚنإ شيو َٔ خ٬ٍ إْؿا٥٘ 
   

  يًؿكٌ يف ايكهاٜا اييت ٜطؾعٗا ا٭داْب عًٞ املكطٜني ؾُٝا عسا  1861    ـ  ١٦ٖٝ قها١ٝ٥ أْؿ٦ت عاّ 
 

قَٛػٕٝٛ َكط            ايعكاضات ٚ املًه١ٝ  
 

قَٛػٕٝٛ َكط    ـ  اضتبط ظٜاز٠  عسز ا٭داْب يف َكط بعس غكٛط ا٫ستهاض  بإْؿا٤ ١٦ٖٝ قها١ٝ٥ ٖٚٞ 
 

إمساعٌٝ     ـ مت تٛسٝس احملانِ ايكٓك١ًٝ يف قه١ُ ٚاسس٠ عطؾت باغِ احملانِ املدتًط١ يف عٗس  
  

  احملانِ املدتًط١ يًٓعط يف ايٓعاعات بني املكطٜني ٚا٭داْب 1875    ـ ١٦ٖٝ قها١ٝ٥ أْؿ٦ت عاّ 

  
قُس عًٞـ ظٗطت بعض اٯثاض ايػًب١ٝ عًٞ ايتٓعِٝ خاق١ بعس عٗس 

  

عباؽ ا٭ٍٚ             ـ مل ٜهٔ اؾٝـ َكطٜا خايكا يف عٗس 
  

عباؽ ا٭ٍٚ             ـ عاز ايتذٓٝس كتاطا  َط٠ أخطٟ يف َكط يف عٗس 
  

يف ايتذٓٝسا٫ضْا٩ٚز عٓسَا ازخٌ عٓاقط 
 

عباؽ ا٭ٍٚ              ـ أعاز  ْعاّ ايتذٓٝس  ايػري ْعاَٞ  َعتُسا عًٞ اؾٓٛز املطتعق١ ٖٛ 
 

قُس عًٞ             ـ ناْت اؾٓس ١ٜ تعترب ْٛعا َٔ أْٛاع ايتؿطق١ ا٫دتُاع١ٝ يف عٗس 
  

قُس عًٞ             ـ اقتكط ايتذٓٝس عًٞ طبك١ ايؿكطا٤ ٚيؿرت٠ ط١ًٜٛ يف عٗس 
  

غعٝس              ـ ٫ تعترب اؾٓس ١ٜ ْٛعا َٔ أْٛاع ايتؿطق١ ا٫دتُاع١ٝ يف عٗس 
 

1840ايؿطٚط ايسٚي١ٝ يف َعاٖس٠ يٓسٕ              ـ عٌُ غعٝس عًٞ ايعٓا١ٜ باؾٝـ إيٞ سس َا ٚيف إطاض 
  

ايكها٤ عًٞ ايتؿطق١ ا٫دتُاع١ٝ             ـ عٌُ غعٝس عًٞ ايعٓا١ٜ باؾٝـ ٚإ ٜطز إيٝ٘ قبػت٘ ايٛط١ٝٓ َٔ خ٬ٍ 
  

ـ  ؼككت ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ يف ايٓٛاسٞ  ايعػهطٟ ٖٛ
  

غعٝس باؾا
  

  
 ا٫دتُاعٞ ٚا٫قتكازٟـ ؾٗس عٗس غعٝس يف ايػٝاغات ايعػهط١ٜ ٚنإ هلا أثطٖا ا٫جيابٞ عًٞ اؾاْب

 
ؼكٝل ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ ـ أزت قٛاْني ايتذٓٝس اييت ازخًٗا غعٝس يف ايتٓعِٝ ايعػهطٟ املكطٟ إيٞ 

  
ـ ظٗط ؽٛف الًرتا َٔ ق٠ٛ َكط ايعػهط١ٜ خ٬ٍ عٗس غعٝس يف

 

سطَإ َكط َٔ اغتعاز٠ قٛتٗا ايبشط١ٜ
  

الًرتا ـ عٓسَا ساٍٚ غعٝس ػسٜس ايك٠ٛ ايبشط١ٜ َٓع٘ ايػًطإ ايعجُاْٞ باٜعاظ َٔ 
   

  
ـ ؾؿٌ غعٝس يف ظٜاز٠ إعساز ايػؿٔ اؿطب١ٝ املكط١ٜ ْتٝذ١

 
ايكطاضات ايكازض٠ َٔ ايػًطإ ايعجُاْٞ

 

32

للثانوية العامةاملؤرخاتي يف التاريخ

وليد العربي 01228008015اعداد/أ/



   

ايعػهط١ٜ  ـ اٖتِ إمساعٌٝ باؾٝـ ؾعٌُ عًٞ ايٓٗٛض باؾٛاْب 
 

٫قتباؽ اـربات اي٬ظ١َؾطْػا              ـ أضغٌ إمساعٌٝ بعج١ سطب١ٝ َٔ خرب٠ نباط اؾٝـ إيٞ 
 

إمساعٌٝ              ـ تٛيٞ ايهباط ايؿطْػٝني ْعاض٠ املساضؽ اؿطب١ٝ يف ايبسا١ٜ يف َكط يف عٗس 
   

ايؿطْػ١ٝ              ـ اعتُس اـسٜٛ إمساعٌٝ يف بٓا٤ دٝـ ْعاَٞ عًٞ اـربات 
 

بايك٠ٛ ايعػهط١ٜ             ـ تؿاب٘ إمساعٌٝ َع قُس عًٞ يف ا٫عتُاز عًٞ اـرب٠ ايؿطْػ١ٝ يف ا٫ٖتُاّ 
  

إقساض قشٝؿتني يًؿ٦ٕٛ ايعػهط١ٜ            ـ نإ إمساعٌٝ أٍٚ َٔ اٖتِ بايؿ٦ٕٛ املع١ٜٛٓ زاخٌ اؾٝـ عٓسَا 
ا٫غتعا١ْ باـرب٠ ايؿطْػ١ٝ            ـ تؿاب٘ إمساعٌٝ َع قُس عًٞ يف اجملاٍ ايعػهطٟ يف 

 

 إمساعٌٝ            ـ اٖتِ بايٓٛاسٞ ايع١ًُٝ ٚايجكاؾ١ٝ يًذٓٛز ٖٛ 

إمساعٌٝ             ـ أٍٚ َٔ اٖتِ بتجكٝـ عكٍٛ ايعػهطٜني ٖٛ 
 

إعاز٠ بٓا٤ ا٭غطٍٛ اؿطبٞ            ـ لح إمساعٌٝ ؾُٝا ؾؿٌ ؾٝ٘ غعٝس باؾا َٔ سٝح  
 

 اإلغهٓسض١ٜ             ـ اٖتِ إمساعٌٝ بتذسٜس ا٭غطٍٛ اؿطبٞ  سٝح أعاز ايٓؿاط  إيٞ تطغا١ْ 

إمساعٌٝ             ـ دسز املسضغ١ ايبشط١ٜ باإلغهٓسض١ٜ ٚأقاّ َسضغ١ أخطٟ ظٛاض ايرتغا١ْ  ٖٛ 
 

تٓؿٝط ايتذاض٠ اـاضد١ٝ            ـ نإ َٔ ْتا٥ر إْؿا٤ إمساعٌٝ ؾطن١ ي٬ًُس١ ايتذاض١ٜ 
 

تػٌٗٝ املٛاق٬ت ايبشط١ٜ            ـ نإ َٔ ْتا٥ر إْؿا٤ إمساعٌٝ ؾطن١ ي٬ًُس١ ايتذاض١ٜ 
  

ا٭ظ١َ املاي١ٝ ٚاضتباى ؾ٦ٕٛ اؿه١َٛ            ـ نعـ اؾٝـ املكطٟ يف أٚاخط عٗس إمساعٌٝ بػبب  
  

اقتكاز١ٜ ٚغٝاغ١ٝ            ـ نعـ اؾٝـ املكطٟ يف أٚاخط عٗس إمساعٌٝ ٭غباب  
  

 

 

1866َاٜٛ        ـ نإ بانٛض٠ ايسٜٕٛ ايهبري٠ اييت ٚقعت ؾٝٗا َكط  ؾطَإ 
ايتسضز يف ؼكٝل طُٛسات٘ـ اعتُس اـسٜٛ إمساعٌٝ يف َؿطٚع٘ ا٫غتك٬يٞ عٔ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ عًٞ 

1841إيػا٤ ايكٝٛز ايػٝاغ١ٝ يف ؾطَاْٞ             ـ لح إمساعٌٝ يف تػٝري ايٛنع ايػٝاغٞ ملكط َٔ خ٬ٍ 
   

سطق٘ عًٞ اغتُاي١ ايباب ايعايٞ َٔ خ٬ٍ 1841تأثطت َكط اقتكازٜا بتدًل إمساعٌٝ  َٔ قٝٛز ؾطَاْٞ             ـ 
  

ايتكاضب ٚايتٛاؾل            ـ اتبع اـسٜٛ إمساعٌٝ خ٬ٍ قاٚيت٘ ي٬غتك٬ٍ عٔ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ أغًٛب 
املٗاز١ْ              ـ اعتُس إمساعٌٝ يف خط١ اغتك٬ي٘  عٔ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ عًٞ أغًٛب  

 

تٛطٝس ع٬قت٘ بايسٚي١ ايعجُا١ْٝ            ـ نإ إمساعٌٝ ٜػعٞ يتشكٝل اغتك٬ي٘ مبكط ٚيتشكٝل شيو ؾأ إيٞ 
اهلساٜا ٚايطؾا٣ٚ            ـ ؾأ اـسٜٛ إمساعٌٝ يف خطت٘ ٫غتك٬ٍ َكط عٔ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ إيٞ غ٬ح  

  

تسٖٛض ٚنع َكط املايٞ            ـ أزت خط١ إمساعٌٝ يف تٛغٝع ْطام اغتك٬ي٘ عهِ َكط
1841ايتدًل َٔ قٝٛز ؾطَاْٞ              ـ ؾأ إمساعٌٝ إيٞ ا٫غتسا١ْ يتشكٝل أٖساف غٝاغ١ٝ متجًت يف 

  

  غٝاغ١ٝـ نإ اغتسعا٤ إمساعٌٝ  ايػًطإ عبس ايععٜع ملكط يسٚاؾع 

ا٭سٛاٍ ا٫قتكاز١ٜ            ـ ناْت خط١ إمساعٌٝ  ي٬غتك٬ٍ مبكط عٔ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ هلا آثاض غًب١ٝ عًٞ 
 

تػٝري ٚنع َكط ايػٝاغٞ            ـ ناْت ايػا١ٜ ا٫مسٞ يًدسٜٛ إمساعٌٝ َٔ اغتكساض ايؿطَاْات ايػًطا١ْٝ 
ظٜاز٠ ا٭عبا٤ املاي١ٝ عًٞ َكطناْت ايٓتٝذ١ ايٓٗا١ٝ٥ ملػاعٞ ؾ٪از باؾا ٫غتكساض ايؿطَاْات ايػًطا١ْٝ             ـ 

ا٭غًٛب ٚايططٜك١ املتبع١            ـ اختًـ املؿطٚع ا٫غتك٬يٞ يهٌ َٔ قُس عًٞ ٚإمساعٌٝ َٔ سٝح 
 

ضغبت٘ ا٫غتك٬ٍ مبكط            ـ تػٝري إمساعٌٝ ْعاّ ٚضاث١ ايعطف  يٝهٕٛ يف انرب أبٓا٤ٙ ٜطدع إيٞ 
   

ضغب١ إمساعٌٝ يف اؿكٍٛ عًٞ ايؿطَاْات أيـ ٜطدع إيٞ 750 أيـ إيٞ 400ضؾع ايػًطإ اؾع١ٜ ايػ١ٜٛٓ َٔ             ـ 
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1866َاٜٛ              ـ َٔ ايؿطَاْات اييت سكٌ عًٝٗا إمساعٌٝ ٚتعترب ايبسا١ٜ اؿكٝك١ٝ ٫غتك٬ٍ َكط ؾطَإ 
   

   1866َاٜٛ  سكٌ إمساعٌٝ عًٞ بعض املعاٜا ايعػهط١ٜ يف ؾطَإ               ـ

1866َاٜٛ              ـ ظازت ايتعب١٦ ايعػهط١ٜ ملكط يف عٗس إمساعٌٝ طبكا يؿطَإ 
   

تطٜٛط ايك٠ٛ ايعػهط١ٜ  ايبسا١ٜ اؿكٝك١ٝ ملػاعٞ إمساعٌٝ ا٫غتك٬ي١ٝ ٭ْ٘ تهُٔ اؿل يف 1866ٜعترب ؾطَإ              ـ 
 ْٗه١ اقتكاز١ٜ متجًت يف1866             ـ سكل إمساعٌٝ َٔ ٚضا٤ ؾطَإ 

 

ايكٓاع١
  

1866َاٜٛ               ـ سكٌ إمساعٌٝ عًٞ َعاٜا اقتكاز١ٜ طبل يؿطَإ  
 

 ايتُٝع  بتػٝري ْعاّ ٚضاث١ ايعطف يٝكبح يف انرب أبٓا٤ٙ ٜ٪نس عًٞ َبسأ1866              ـ سكٍٛ إمساعٌٝ عًٞ ؾطَإ 
  

1866ٚؾطَإ َاٜٛ               ـ ٖٓاى اضتباط بني اْتعاف ايكٓاع١ يف عٗس إمساعٌٝ 
  

تػٝري غٝاغ١ إقساض ايع١ًُ ٚعسز اؾٝـ  َٔ خ٬ٍ  1866 ٚؾطَإ 1841             ـ ٜتٓاقض ؾطَإ 
 

ايػٝاغ١ٝ  ٚايعػهط١ٜ ي٘ انرب ا٭ثط يف سسٚخ بعض ايتػريات  1866             ـ نإ سكٍٛ إمساعٌٝ عًٞ ؾطَإ 
  

1866َاٜٛ              ـ سسخ قساّ بني إمساعٌٝ ٚأغط٠ قُس عًٞ ْتٝذ١ سكٛي٘ عًٞ ؾطَإ  
  

1867ْٜٛٝ٘              ـ لح إمساعٌٝ يف اؿكٍٛ عًٞ اضؾع َٓاقب اؿه١َٛ املكط١ٜ يف َكط يف ؾطَإ  
  

 1867             ـ تطتب عًٞ تػٝري ايًكب ايػٝاغٞ عاّ 

ظٜاز٠ غًط١ اؿه١َٛ املكط١ٜ
  

ؾ٦ٕٛ نبط اؾايٝات ا٫دٓب١ٝ سك٘ يف  1867             ـ تطتب سكٍٛ إمساعٌٝ عًٞ يكب خس ٜٛ عاّ 
 

1872غبتُرب              ـ َٔ ايؿطَاْات اييت سكٌ عًٝٗا إمساعٌٝ ٚسككت ملكط اغتك٬هلا املايٞ ؾطَإ  
  

ؼكٝل ا٫غتك٬ٍ املايٞ ملكط إيٞ 1872             ـ أزٟ سكٍٛ إمساعٌٝ عًٞ ؾطَإ غبتُرب 
  

1872غبتُرب              ـ نإ أنجط ايؿطَاْات اييت سكٌ عًٝٗا إمساعٌٝ ٚبا٫ عًٞ َكط ؾطَإ  
  

 إلمساعٌٝ ٚايصٟ ثبت ملكط سكٛقٗا ايها١ًَ يف ا٫غتك٬ٍ َا عسا1873            ـ أعطٞ ايػًطإ ؾطَإ ْٜٛٝٛ 
 

اغتُطاض تبع١ٝ َكط يًسٚي١ ايعجُا١ْٝ      سل ايتُجٌٝ ايسبًَٛاغٞ ٜٚطدع شيو إيٞ 

   
َؿطٚعات٘ املدتًؿ١ يت١ُٝٓ ايب٬زـ ٜعس عكط إمساعٌٝ ْٗا١ٜ ؾرت٠ اْتكاي١ٝ اَتست َٓص تػ١ٜٛ يٓسٕ بػبب      

  

أعاز ظٗٛض َكط عًٞ ايػاس١ ايسٚي١ٝ            ـ نإ عٗس إمساعٌٝ ْٗا١ٜ يؿرت٠ اْتكاي١ٝ ٭ْ٘ 
 

  

تٛغعات إمساعٌٝ ـ  ٜطدع بطٚظ ق٠ٛ َكط َط٠ أخطٟ بعس اإلٜكاع مبشُس عًٞ بؿهٌ  
  

ظٗٛض ْتا٥ر ايجٛض٠ ايكٓاع١ٝ ٖسزت تٛغعات إمساعٌٝ يف ؾطم إؾطٜكٝا املكاحل ا٭ٚضب١ٝ اييت ظازت بػبب            ـ 
 

تٛغٝع ايسٚي١ املكط١ٜ يف إؾطٜكٝاايعاٌَ املؿرتى بني ايسٜٕٛ ٚايتسخٌ ا٭ٚضبٞ يف َكط يف عٗس إمساعٌٝ ٖٛ            ـ 
ايكساّ بني إمساعٌٝ ٚاسسٟ زٍٚ َٓابع ايٌٓٝ تطتب عًٞ غٝطط٠ إمساعٌٝ عًٞ غٛاسٌ ايبشط ا٭محط            ـ 

 

تطادع زٚض ايسٚي١ يف ا٫قتكاز           ـ تعترب ايؿرت٠ اييت غبكت عٗس إمساعٌٝ ؾرت٠ اْتكاي١ٝ ْتٝذ١ 
  

    
 بػبب19ـ تٛقؿت َؿطٚعات ايت١ُٝٓ ايصات١ٝ يًُذتُع املكطٟ يف َٓتكـ ايكطٕ 

 

إط٬م غٝاغ١ ايباب املؿتٛح
1875           ـ نإ  َٔ ْتا٥ر زخٍٛ َكط يف سطب اؿبؿ١ 

 

ا٭ظ١َ املاي١ٝ ٚايتسخٌ ا٭دٓيب
 

دٓٛب ٚدٓٛب ؾطقٞ  غاسٌ ايبشط ا٭محط  تٛغعات إمساعٌٝ  يف 1875           ـ َٔ أغباب سسٚخ سطب اؿبؿ١ 
   

ـ ايع٬ق١ بني تٛغعات إمساعٌٝ  ست٢ اؿبؿ١  ٚايتسخٌ ا٭دٓيب يف َكط ع٬ق١
 

غبب١ٝ 
 

َؿطٚعات ايت١ُٝٓ ٚايتٛغع ْتٝذ١ إمساعٌٝبطظت ق٠ٛ َكط َط٠ ثا١ْٝ يف عٗس            ـ  
  

 َؿطٚعات ايت١ُٝٓ ٚايتٛغع            ـ أعاز إمساعٌٝ يٮشٖإ ا٭ٚضب١ٝ عكط قُس عًٞ ٜٚطدع غبب شيو إيٞ 

اؿبؿ١           ـ تٛغعات إمساعٌٝ يف دٓٛب ٚدٓٛب ؾطقٞ غاسٌ ايبشط ا٭محط ٚنع٘ يف َٛاد١ٗ ست١ُٝ َع 

 
ايكطاع ا٫غتعُاضٟ يف اؾطٜكٝا   تسخًت زٍٚ أٚضبا يف َكط ملٓع ظٗٛض قُس عًٞ آخط يف عٗس إمساعٌٝ ْتٝذ١            ـ 
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     ـ نًٔ يٛدٛز اؾٝـ املكطٟ يف ايكطٕ اإلؾطٜكٞ اثط يف اظزٖاض سطؾ١
 

ايكٓاع١
عسّ ٚدٛز َٝاٙ ايطٟـ ٚدٛز َػاسات ٚاغع١ َٔ ا٭ضانٞ ايبٛض يف بًسإ ايكطٕ اإلؾطٜكٞ بػبب 

  

محا١ٜ ايبعس ا٫غرتاتٝذٞ ملكط دٓٛباـ نإ ٖسف إمساعٌٝ َٔ إقا١َ ْٗه١ عُطا١ْٝ يف ايكطٕ اإلؾطٜكٞ 
ايعُطا١ْٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ تٛؾري ا٭َٔ يف ايكطٕ اإلؾطٜكٞ َٔ إزاض٠ َكط اْعهؼ اجيابٝا عًٞ اجملا٫ت ـ 

ايعطف ٚايتكايٝس             ـ اعتُست اإلزاض٠ املكط١ٜ يف ْؿط ايػ٬ّ ا٫دتُاعٞ مبٓطك١ ايكطٕ اإلؾطٜكٞ عًٞ 
  

 ا٫ٖتُاّ بأَٛض ا٭ٖايٞ             ـ  أقاّ إمساعٌٝ َؿطٚعات َتعسز٠ يف ايكطٕ اإلؾطٜكٞ ٜسٍ عًٞ سطق٘ عًٞ 
  

 ايططم َٚعاٖط اٯَٔتٛؾريتطتب عًٞ اٖتُاّ َكط باجملاٍ ا٫قتكازٟ يف ايكطٕ اإلؾطٜكٞ يف عٗس إمساعٌٝ ـ 
غٛانٔ َٚكٛعـ بػبب تؿؿٞ اإلَطاض يف ايكطٕ اإلؾطٜكٞ أْؿأت اإلزاض٠ املكط١ٜ ٚسسات قش١ٝ يف 

  

ايػ٬ّ ا٫دتُاعٞأقاَت إزاض٠ َكط   فايؼ قًح ٚزؾع زٜات ايكت٢ً بني ايكبا٥ٌ يف ايكطٕ اإلؾطٜكٞ تؿري إيٞ ـ 
ـ عًُت اإلزاض٠ املكط١ٜ َس خطٛط ٬َس١ٝ عط١ٜ يف ايكطٕ اإلؾطٜكٞ َٔ َكٛع ايٞ

 

غٛانٔ ٚدس٠
  

ـ سطقت َكط إزخاٍ َعاٖط اؿهاض٠ اؿسٜج١ يف ايكطٕ اإلؾطٜكٞ عٓسَا قاَت
 

مبس َٛاغري املٝاٙ ايعصب١
ـ ٜعس َس َٛاغري املٝاٙ ايعصب١ إيٞ ايكطٕ اإلؾطٜكٞ  َٔ ا٫لاظات املكط١ٜ يف فاٍ

 

ايتؿٝٝس ٚايبٓا٤
 

ـ إضغاٍ اإلزاض٠ املكط١ٜ بعض عًُا٤ ا٭ظٖط إيٞ ايكطٕ اإلؾطٜكٞ يتجكٝـ ا٭ٖايٞ ٜعس َٔ اؾاْب
  

ايطٚسٞ 
زعٟٛ ٚتجكٝؿٞـ نإ ي٬ضٖط ايؿطٜـ يف َٓطك١ ايكطٕ اإلؾطٜكٞ زٚضا 

  

ايػطب ـ غٛانٔ ْكط١ ايتكا٤ َكط مبٓطك١ ايكطٕ اإلؾطٜكٞ سٝح تكع بايٓػب١ يًبشط ا٭محط يف 
 

متٗٝس ايططم ٚتٛؾري ا٭َٔـ اٖتِ إمساعٌٝ بتطٜٛط ع٬قات ايكطٕ اإلؾطٜكٞ ايتذاض١ٜ َع درياْٗا بسيٌٝ  
  

يتععٜع اؾاْب ايطٚسٞـ قٝاّ اإلزاض٠ املكط١ٜ ببٓا٤ املػادس ٚايهٓا٥ؼ يف َٓطك١ ايكطٕ اإلؾطٜكٞ 

   
ـ ا٭ثط ا٫جيابٞ ايٓاتر عٔ  ا٭ظَات املاي١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ بني َكط ٚايكٟٛ ا٭ٚضب١ٝ يف عكط إمساعٌٝ  

 

           

اؾتعاٍ  اؿطن١ ايٛط١ٝٓ يف َكط
 

ـ تعطنت َكط يف عٗس إمساعٌٝ ٫ظ١َ َاي١ٝ ٚغٝاغ١ٝ نإ هلا اثط اجيابٞ يف منٛ اؿطن١ ايٛط١ٝٓ ملكط 
قٝاّ ايجٛض٠ ايعطاب١ٝ           سٝح ظٗط شيو يف 
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    ـ

 

ا٭ثط ايػًيب ايٓاتر عٔ  ا٭ظَات املاي١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ بني َكط ٚايكٟٛ ا٭ٚضب١ٝ يف عكط إمساعٌٝ  

               

است٬ٍ الًرتا ملكط 
  

    
   اْتٗت19زخًت َكط يف أظَات غٝاغ١ٝ َع ايكٟٛ ا٭ٚضب١ٝ يف ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ايكطٕ ـ 

بععٍ  إمساعٌٝ
   

    

ـ بسأت غٝاغ١ ا٫غتسا١ْ ٚا٫قرتاض يف َكط يف أٚاخط عٗس
 غعٝس 

الًرتا     ـ بسأ غعٝس باؾا يف أٚاخط عٗسٙ ا٫غتسا١ْ َٔ زٚي١ 
 

ا٫غتك٬ٍ ٚايتٛغع يتشكٝل أغطان٘ يف ا٫قرتاض بؿطا١ٖ َٔ ايبٓٛى ا٭ٚضب١ٝ اػ٘ إمساعٌٝ إيٞ                ـ
              ـ َٔ أغباب ا٭ظَات ايػٝاغ١ٝ بني َكط ٚايكٟٛ ا٭ٚضب١ٝ يف عكط إمساعٌٝ  

 

ا٫ظ١َ املاي١ٝ
 

ا٭ظ١َ املاي١ٝ يف عكط إمساعٌٝ يف سسٚخ أظَات بني َكط ٚايسٍٚ ا٭ٚضب١ٝ ـ تػببت      
َٔ ايٓاس١ٝ

 

ايػٝاغ١ٝ      ـ ؾٗس عكط إمساعٌٝ ٫ظَات غٝاغ١ٝ َع ايسٍٚ ا٭ٚضب١ٝ بػبب غٝاغ١ إمساعٌٝ 
املاي١ٝ

 اـسٜٛ إمساعٌٝ  يف عٗس  19    ـ ظٗطت ايؿذ٠ٛ ا٫قتكاز١ٜ ايهبري٠ يف َكط يف ايكطٕ   
ق١ً ٚعٝ٘ ايػٝاغٞ     ـ ٜػتسٍ َٔ ا٭ظ١َ املاي١ٝ يف عٗس إمساعٌٝ عًٞ  

  

٭ْٗا ٚدست يفالًرتا     ـ ناْت أٍٚ ايسٍٚ اييت اغتذابت يهػط ايسا٥ٓني يبشح نٝؿ١ٝ تػسٜس ايسٜٕٛ ٖٞ 
         

شيو ؾطق١ يتشكٝل
 

َطاَع غٝاغ١ٝ قسمي١
    

   ـ ناْت ايسٜٕٛ ٚضا٤ ايػتاض ايصٟ اخؿت ٚضا٤ٙ الًرتا ٚايسٍٚ ا٭ٚضب١ٝ أغطانٗا ٚايسيٌٝ عًٞ شيو 
 

           

إ ايسٜٕٛ بسأت يف عٗس غعٝس ٚمل حيسخ تسخٌ
  

  

قط أطُاع ايسٍٚ ا٭ٚضب١ٝ  ناْت قٓا٠ ايػٜٛؼ ْك١ُ عًٞ َكط  ٭ْٗا ناْت   ـ  
 

  

تٛغع ْؿٛش َكط يف اؾطٜكٝاـ ٜعس ايعاٌَ املؿرتى بني ا٭ظ١َ املاي١ٝ ٚايتسخٌ ا٭دٓيب يف عٗس إمساعٌٝ 
  

ـ اثبت ايتسخٌ ا٭دٓيب يف َكط بعس ْعط قُس عًٞ َٔ خ٬ٍ
 

ضؾض َؿطٚع سؿط قٓا٠ ايػٜٛؼ    
 

  

إمساعٌٝ يف ؾ٦ٕٛ َكط يف عٗس املػتذس٠ يًتسخٌ ا٭دٓيب ـ َٔ ا٭غباب اؿكٝك١ٝ 
 

تٛغع َكط يف اؾٓٛب
)  ـ َٔ ا٭غباب املباؾط٠ 

 

(ايعاٖط١ٜ
 

ا٭ظ١َ املاي١ٝيًتسخٌ ا٭دٓيب يف ؾ٦ٕٛ َكط يف عٗس إمساعٌٝ 
     

  

ايساؾع ا٭غاغٞ يسخٍٛ ايكٟٛ ا٭ٚضب١ٝ يف أظَات غٝاغ١ٝ َع اؿه١َٛ املكط١ٜ يف عٗس إمساعٌٝ ـ 
 

            

ؼكٝل َهاغب غٝاغ١ٝ ٚاقتكاز١ٜ ٜطدع يطغبتِٗ يف 
  

ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ يًتسخٌ ا٭دٓيب يف َكط يف عكط إمساعٌٝ يف اجملا٫ت    ـ متجًت ايسٚاؾع اؿكٝك١ٝ
  

   ـ بسأت ا٭ظَات ايػٝاغ١ٝ َع ايكٟٛ ا٭ٚضب١ٝ يف عٗس إمساعٌٝ ضغِ إٔ ايسٜٕٛ بسأت يف عٗس غعٝس 
 

عسّ ٚدٛز طُٛسات تٛغع١ٝ يسٟ غعٝس          بػبب 
  

ايػبب ايعاٖطٟ يًتسخٌ تتسخٌ ايسٍٚ ا٫ٚضب١ٝ يصيو ناْت ايسٜٕٛ ٖٞ ٚمل بسأت ايسٜٕٛ يف أٚاخط عٗس غعٝس    ـ 
   

ـ  ٖٓاى اضتباط نبري بني َعاٖط اؿهاض٠ ا٭ٚضب١ٝ ٚ
 

ايتسخٌ ا٫دٓيب يف ؾ٦ٕٛ َكط
  

   ـ ناْت أِٖ ا٭غباب ايط٥ٝػ١ٝ يًتسخٌ ا٭دٓيب يف ؾ٦ٕٛ َكط ايساخ١ًٝ 
 

تٛغع َكط يف إؾطٜكٝا ٖٞ 
 

ٓاطل ايٓؿٛش يف إؾطٜكٝا   ـ نإ دٖٛط أظَات َكط َع ايكٟٛ ا٭ٚضب١ٝ ايكطاع ايكا٥ِ عًٞ 
 َ  

   

بسأت َعاٖط ايتسخٌ ا٭دٓيب ٚظٗط نعـ اإلزاض٠ ايػٝاغ١ٝ يًسٚي١ املكط١ٜ َٔ خ٬ٍـ 
 

اَتٝاظ سؿط قٓا٠ ايػٜٛؼ
سطٚب اؿبؿ١   ـ تٛغع إمساعٌٝ يف ؾطم إؾطٜكٝا  ٜٗسز َٓاطل  ايٓؿٛش ا٭ٚضبٞ  ٚقس بسأ ٖصا ايتٗسٜس  َٔ 

 

ايتسخٌ ا٭دٓيببسا١ٜ تٗسٜس  ايٓؿٛش ا٭ٚضبٞ يف ؾطم إؾطٜكٝا ٜٚ٪نس شيو  1875مح١ً إمساعٌٝ عًٞ اؿبؿ١    ـ 
 

تٛدٗ٘ يًػٝطط٠ عًٞ َٓابع ايٌٓٝ   ـ تعترب ايؿطاض٠ اييت سطنت ايسٍٚ ا٭ٚضب١ٝ يًتسخٌ نس إمساعٌٝ ٖٞ 
   

غبب١ٝ    ـ ايع٬ق١ قٓا٠ ايػٜٛؼ ٚا٭ظ١َ املاي١ٝ ظَٔ إمساعٌٝ ع٬ق١  
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اقتكازٟـ نإ اهلسف َٔ إضغاٍ الًرتا  بعج١ نٝـ ٖسف  
  

  

 

   

  بعج١ نٝٝــ أٍٚ َعاٖط ايتسخٌ ا٭دٓيب ٚظٗط ؾٝ٘ ايكطاع بني الًرتا ٚؾطْػا  ناْت 

    إضغاٍ أٍٚ بعج١ َاي١ٝـ ظٗطت اْعهاغات ايتٓاؾؼ ا٫غتعُاضٟ يف َكط أثٓا٤ ا٭ظ١َ املاي١ٝ َٔ خ٬ٍ
عٓس اضغاٍ بعج١ نٝٝـ بسأت قا٫ٚت بطٜطاْٝا ي٬ْؿطاز مبكط بعٝسا عٔ ؾطْػا َػتػ١ً ا٭ظ١َ املاي١ٝ ـ

ؾطْػا ـ ظٗطت أٍٚ ٚقاٜا أٚضب١ٝ أثٓا٤ ا٭ظ١َ املاي١ٝ يف عٗس إمساعٌٝ َٔ خ٬ٍ اقرتاح زٚي١ 
 

املعا١ًَ باملجٌ   ـ ٜتهح َٔ إضغاٍ ؾطْػا َػٝٛ ؾٝٝ٘ يًُعا١ْٚ يف سٌ ا٭ظ١َ املاي١ٝ ملكط ٖصا َٔ باب 
   

غٝاغٞ ـ نإ اهلسف َٔ إضغاٍ ؾطْػا بعج١ َػٝٛ ؾٝ٘ ٖسف   
  

(
 

(ست٢ ٫ تٓؿطز الًرتا مبكط
   

ايػٝطط٠ عًٞ املاي١ٝ املكط١ٜ لشت َٔ خ٬ي٘ ايسٍٚ ا٭ٚضب١ٝ قٓسٚم ايسٜٔأٍٚ ١٦ٖٝ ضمس١ٝ يًتسخٌ ا٭دٓيب              ـ 
 قٓسٚم ايسٜٔ  ٚشيو َٔ خ٬ٍ َؿطٚع ايؿطْػٞ             ـ أٍٚ َٔ قسّ ؾهط٠ تٛسٝس ايسٜٕٛ يف َكط اؾاْب 

عسّ تٓؿٝص اقرتاح بعج١ نٝٝـ بػبب 1876بإْؿا٤ قٓسٚم ايسٜٔ ٚاؾل إمساعٌٝ عًٞ املؿطٚع ايؿطْػٞ ـ 
َؿاضنت٘ يف اختكاقات اؿه١َٛ املكط١ٜ             ـ نإ قٓسٚم ايسٜٔ إزاض٠ أدٓب١ٝ زاخٌ ايسٚي١ املكط١ٜ ْتٝذ١  

   

ـ أْؿ٦ت يًٓعط يف غبب ا٭ظ١َ املاي١ٝ ٚاؾرتى ؾٝٗا املكطٜني ٚا٭داْب بايتػاٟٚ
 

اجملًؼ ا٫عًٞ يًُاي١ٝ
 

   

 1876ـ ْتر عٔ إقساض اـسٜٛ إمساعٌٝ َطغّٛ َاٜٛ 
 

إْؿا٤ اجملًؼ ا٫عًٞ يًُاي١ٝ
     

اختل  سٝح  املطاقب١ ايجٓا١ٝ٥  ـ أْؿ٦ت يًُطاقب١ املاي١ٝ املكط١ٜ يًٓعط يف باب ا٫ٜطزات ٚاملكطٚؾات   
                   املطاقب ا٫لًٝعٟ مبطاقب١

 

ا٫ٜطزات
 

ٚاختل املطاقب ايؿطْػٞ مبطاقب١
 

املكطٚؾات 
 

   

بعج١ نٝـ ٚاملطاقب١ ايجٓا١ٝ٥تسخًت  الًرتا يف ؾ٦ٕٛ َكط  ايساخ١ًٝ يف عٗس إمساعٌٝ  َٔ خ٬ٍ ـ 
 

   

قٓسٚم ايسٜٔ  ٚاملطاقب١ ايجٓا١ٝ٥تسخًت ؾطْػا  يف ؾ٦ٕٛ َكط  ايساخ١ًٝ يف عٗس إمساعٌٝ َٔ خ٬ٍ ـ 
 

   

ايتسخٌ يف أعُاٍ اؿه١ََٛٔ خ٬ٍ غًب١ٝ عًٞ ايػٝاز٠ املكط١ٜ  ي٘ آثاض 1878ـ نإ َطغّٛ ٜٓاٜط َٚاضؽ 
مت إضغاهلُا ؼت نػط ايسا٥ٓني ن٬ُٖا 1876 ٚقٓسٚم ايسٜٔ 1875             ـ ايتؿاب٘ بني بعج١ نٝٝـ 

        

   

 ثِ  مت تعُِٝ زٚضٖا يتهٕٛ َػ٦ٛي١ باب اإلٜطازات ٚاختكت يف بسا١ٜ ا٭َط  بايٓعط يف 1878تؿهًت يف َكط ـ 
                   عٔ نٌ إٜطازات َٚكطٚؾات َكط ٖٞ  
 

ؾ١ٓ ايتشكٝل ا٭ٚضب١ٝ
 

بايتدكٝل ٚاْتٗت بايتعُِٝ ؾبسأت عًُٗا 
 

ايٓعط يف باب ا٫ٜطازات أْؿ٦ت ؾ١ٓ ايتشكٝل ا٭ٚضب١ٝ ٚؽكل  زٚضٖا يف 1878طبكا إلقساض َطغّٛ ٜٓاٜط               ـ 
يٝؿٌُ  نٌ إٜطازات َٚكطٚؾات َكط مت تعُِٝ زٚض ؾ١ٓ ايتشكٝل  1878طبكا إلقساض َطغّٛ َاضؽ               ـ 

 

 ؾ١ٓ ايتشكٝل ا٭ٚضب١ٜٝعس أنجط َعاٖط ايتسخٌ ا٭دٓيب غٝطط٠ عًٞ ؾ٦ٕٛ َكط املاي١ٝ أٜاّ إمساعٌٝ ٖٛ ـ 

   

ؾ١ٓ ايتشكٝل ا٭ٚضب١ٝ ـ إزاض٠ مت َٓشٗا غًطات اعًٞ َٔ اؿه١َٛ املكط١ٜ ْؿػٗا يف عٗس إمساعٌٝ 
 

اخت٬ٍ َبسأ غٝاز٠ ايسٚي١ـ تطتب عًٞ نجط٠ ايتسخ٬ت ا٭دٓب١ٝ يف ْعاّ اؿهِ ٚاإلزاض٠ أٜاّ إمساعٌٝ 
 

 1866يبٓٛز ؾطَإ ـ تٛيٞ تٛؾٝل سهِ َكط طبكا       

ؾ٪از باؾا              ـ اضتبطت تٛي١ٝ تٛؾٝل سهِ َكط اغتٓازا يًؿطَاْات اييت مت إقساضٖا بٛاغط١ دٗٛز 
 

 1866ـ مت ايتطبٝل ايعًُٞ يبٓٛز ؾطَإ     

عٓس تٛي١ٝ تٛؾٝل سهِ َكط 
 

زي٬ٝ عًٞ 1879     ـ إقساض ايػًطإ ايعجُاْٞ ؾطَإ أغػطؼ 
 

ضؾض ايػًطإ ؾهط٠ اغتك٬ٍ َكط
  

    

1879إقساض ؾطَإ أغػطؼ  ـ ْتر عٔ عسّ ضنا ايػًطإ ايعجُاْٞ عٔ َعاٜا اـس١ٜٜٛ  اييت اقطٖا إلمساعٌٝ  

قاٚي١ غشب َعاٜا اـس١ٜٜٛ              ـ ؾعط ايػًطإ ايعجُاْٞ غطأٙ يف َٓح إمساعٌٝ ايؿطَإ ايؿاٌَ بسيٌٝ 
     

  بسيٌٝ ايػٝاغٞ ٚايعػهطٟ ؾُٝا خيل اؾاْب   1841 َع ؾطَإ 1879ـ تؿاب٘ ؾطَإ أغػطؼ 
 

          
•

 

 1841ؾطَإ ٚايػًطإ باملعاٖسات  إب٬ؽ  1879يف ؾطَإ 
ايػٝاغٞايتعاّ َكط بتٓؿٝص ا٫تؿاقٝات 

 

          

ايعػهطٟأيـ  18 ؼسٜس  عسز اؾٝـ  1841ؾطَإ  أيـ   ٫18ٚ ٜعٜس  عسز اؾٝـ  1879ضَإ  يف ف •
 

1867ؾطَإ  عًٞ ٚدٛز إب٬ؽ ايباب ايعايٞ باملعاٖسات ٚشيو تٓاقض َع 1879              ـ  ْل ؾطَإ أغػطؼ 

 1841ؾطَإ  يف ْكٛق٘ ايعػهط١ٜ َا دا٤ يف 1879              ـ اتؿل ؾطَإ أغػطؼ 
 

  املايٞ يف اجملاٍ 1872 ٚؾطَإ 1879              ـ ٜعٗط ايتٓاقض بني ؾطَإ أغػطؼ 

  بسيٌٝ نٝؿ١ٝ اؿكٍٛ عًٞ ايكطٚض ؾُٝا خيل  1872 ٚؾطَإ 1879              ـ ٜعٗط ايتٓاقض بني ؾطَإ أغػطؼ 
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1879ؾطَإ  يف •
 

 ٜٓل عسّ عكس قطٚض دسٜس٠ 
 

  سل إمساعٌٝ ا٫غتسا١ْ َٔ اـاضز1872ؾطَإ ٚ   
 1872ؾطَإ  يف اجملاٍ املايٞ َا ْل عًٝ٘  1879              ـ  تعاضض ؾطَإ أغػطؼ 

 

  بسيٌٝ ايعػهطٟ يف اجملاٍ   1866 ٚؾطَإ َاٜٛ  1879              ـ  ٜعٗط ايتٓاقض بني ؾطَإ أغػطؼ 
 

            

•
 

1879يف ؾطَإ 
  

 
 

1866ؾطَإ  أيـ  ٚ ٫18 ٜعٜس عسز اؾٝـ 
 

 أيـ30  ظٜاز٠ عسز اؾٝـ إيٞ 
 

 1866ؾطَإ َاٜٛ  يف ْكٛق٘ ايعػهط١ٜ َع َا دا٤ يف 1879              ـ تعاضض ؾطَإ أغػطؼ 
 

نُإ اهل١ُٓٝ عًٞ اإلزاض٠ املكط١ٜ َٔ ادٌ 1879              ـ عاضنت الًرتا ٚؾطْػا تٓؿٝص ؾطَإ أغػطؼ 
  

اؿؿاظ عًٞ َكاؿُٗا يف َكط إيٞ  1879              ـ ٜطدع عسّ تطسٝب  الًرتا ٚؾطْػا بؿطَإ أغػطؼ 
  

تٗس ٜسٖا يًػًط١ املطًك١ يتٛؾٝل سذط عجط٠ أَاّ أطُاع الًرتا ٚؾطْػا بػبب 1879ٚقؿت ٚظاض٠ ؾطٜـ               ـ  
  

    

نطاٖٝتِٗ يًٓعاّ ايٓٝابٞت٬قت ٍَٝٛ  قٓكًٞ الًرتا ٚؾطْػا َع  ٍَٝٛ تٛؾٝل يف ايتدًل َٔ ٚظاض٠ ؾطٜـ يـ ـ 
ايتُػو باؿٝا٠ ايسميكطاط١ٝ بػبب ضغبت٘ يف 1879              ـ غهبت الًرتا ٚؾطْػا َٔ ٚظاض٠ ؾطٜـ 

    

٥٫ش١ ٚط١ٝٓ ٚقسضت يف عٗس ٚظاضت٘ أٍٚ ؾطٜـ              ـ  نإ ض٥ٝؼ ٚظضا٤ َكط أٚاخط عكط إمساعٌٝ ٖٛ 

 

ت١مَ٪ ٚظاض٠ 1879              ـ ناْت ٚظاض٠ تٛؾٝل يف غبتُرب 
 

اـسٜٛ تٛؾٝل              ـ مت تؿهٌٝ َا عطف بايٛظاض٠ اـس١ٜٜٛ يف عٗس 
  

تٛؾٝل                 ـ مت إعاز٠ ْعاّ املطاقب١ ايجٓا١ٝ٥ يف عٗس ٚظاض٠ 
                                     

 

ضٜاض باؾا                ـ قاَت باعتُاز  تٓعِٝ املطاقب١ ايجٓا١ٝ٥ ٚظاض٠ 
 

 
ايٓعاّ ايسغتٛضٟ  تعاضض شيو َع  1879   ـ عٓسَا ؾهٌ تٛؾٝل ٚظاضت٘ ا٭ٚيٞ عاّ 

 

بتؿهٌٝ ٚظاض٠ بط٥اغت٘ عٓسَا قاّ  1878              ـ خايـ اـسٜٛ تٛؾٝل  َطغّٛ  
 

خهٛع تٛؾٝل يًٓؿٛش ا٫دٓيب عًٞ  1879              ـ  ٜ٪نس ؽًل اـسٜٛ تٛؾٝل َٔ ٚظاض٠ ؾطٜـ عاّ 
   

تؿهٌٝ ايٛظاض٠ املدتًط١   بػبب إمساعٌٝ              ـ تٛقـ ايعٌُ بٓعاّ املطاقب١ ايجٓا١ٝ٥ أٚاخط ؾرت٠ سهِ 
 

تعٝني ضٜاض باؾا ض٥ٝػا يًٛظاض٠ناْت انرب اـسَات اييت قسَٗا اـسٜٛ تٛؾٝل يًتٛغٌ ا٭دٓيب يف ؾ٦ٕٛ َكط               ـ 
    

(َٔ )ـ يف عٗس َٔ 
 

إمساعٌٝ سهاّ َكط قسض َطغّٛ ٜكهٞ بإ ٜتٛيٞ اسس ايٛظضا٤ ض٥اغ١ ايٛظاض٠  
  

تسخٌ ا٭داْب يععٍ اـسٜٛ إمساعٌٝ              ـ نإ خهٛع اـسٜٛ تٛؾٝل يٮداْب بػبب 
  

ؾكست َكط َبسأ غٝاز٠ ايسٚي١              ـ َٔ ْتا٥ر إقطاض ٥٫ش١ تٓعِٝ املطاقب١ ايجٓا١ٝ٥ يف عٗس اـسٜٛ تٛؾٝل  
  

ؾ١ٓ ايتشكٝل ا٭ٚضب١ٝ ايعًٝا              ـ تؿابٗت ٚظٝؿ١ املطاقبني ايجٓا٥ٝني يف عٗس اـسٜٛ تٛؾٝل َع  
  

سهٛض دًػات فًؼ ايٛظضا٤تسخًت يًُطاقب١ ايجٓا١ٝ٥ يف عٌُ ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ يف عٗس ضٜاض ٚظٗط شيو يف                ـ 
اؿهِ  ايسغتٛضٟ ايٓٝابٞ              ـ  اختًؿت ض١ٜ٩ ضٜاض  ايػٝاغ١ٝ عٔ ض١ٜ٩ ؾطٜـ  يف ضؾض ضٜاض 

 

ؼٍٛ ضأُٜٗا إيٞ قطاضات ْٗا٥ٝا              ـ اتهح تعسٟ املطاقب١ ايجٓا١ٝ٥ يكٛاعس إْؿا٤ٖا يف عٗس تٛؾٝل َٔ خ٬ٍ 
 ٚاؾل عًٞ ٥٫ش١ تٓعِٝ ايطقاب١ ايجٓا١ٝ٥              ـ انرب زيٌٝ عًٞ إٔ ضٜاض نإ خري أزا٠ يف ٜس ايسٍٚ ايسا١ٓ٥ 

 
اعتُاز ضٜاض عًٞ ٥٫ش١ تٓعِٝ املطاقب١ ايجٓا١ٝ٥ـ ٜطدع ظٜاز٠ ْؿٛش املطاقب١ ايجٓا١ٝ٥ يف َكط إيٞ 

  

ْؿٛش قٓكًٞ الًرتا ٚؾطْػاإيٞ اغتطاعت املطاقب١ ايجٓا١ٝ٥ ا٫ط٬ع عًٞ بٝاْات ايٛاضزات ٚاملكطٚؾات  ـ 
  

٥٫ش١ تٓعِٝ ايطقاب١ ايجٓا١ٝ٥              ـ ٜتُجٌ ايؿطم بني املطاقب١ ايجٓا١ٝ٥ يف عٗس تٛؾٝل عٔ عٗس إمساعٌٝ يف 
 

 تٛؾٝل               ـ أٍٚ ٚظاض٠ مت تؿهًٝٗا يف عٗس اـسٜٛ تٛؾٝل ٚظاض٠ 
 

ا٫قتكاز١ٜ                ـ نإ إلعاز٠ تٓعِٝ املطاقب١ ايجٓا١ٝ٥ يف عٗس ٚظاض٠ ضٜاض أثطا غًبٝا عًٞ  أسٛاٍ َكط 
 

زؾع ايهطٜب١ نا١ًَ بػبب  1880               ـ ٜطدع تصَط ٬َى ا٭ضانٞ ايعضاع١ٝ َٔ إيػا٤ قإْٛ املكاب١ً 
 

ا٭عٝإ                ـ نإ َٔ أِٖ ايؿ٦ات اييت تعطنت َٔ غٝاغات املطاقب١ ايجٓا١ٝ٥ يف عٗس اـسٜٛ تٛؾٝل 
 

ؾ١ٓ ايتشكٝل ايعًٝاإيٞ سس نبري َع أغباب إْؿا٤   1880               ـ تؿابٗت أغباب تؿهٌٝ ؾ١ٓ ايتكؿ١ٝ 
  

إمساعٌٝ                ـ تعس أٚيٞ َطاسٌ تكاغِ ا٭داْب ملًه١ٝ قٓا٠ ايػٜٛؼ يف عٗس 
 

بٝع تٛؾٝل سك١ َكط يف أضباح قٓا٠ ايػٜٛؼ               ـ ؾكست َكط نٌ سكٛقٗا ايؿطع١ٝ يف قٓا٠ ايػٜٛؼ بعس 
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عٛز٠ ًَه١ٝ ا٭ضانٞ يًسٚي١ بػبب 1880               ـ تصَط ٬َى ا٭ضانٞ ايعضاع١ٝ َٔ قطاضات اؿه١َٛ املكط١ٜ 
ايػٝاغ١ املاي١ٝ إلمساعٌٝ               ـ ؾكست َكط سكتٗا يف أضباح ٚاغِٗ قٓا٠ ايػٜٛؼ بػبب 

 

     

 

ـ مت عكس قطٚض ايسٜٕٛ ايػا٥ط٠ يف َكط عًٞ ٜس
 

غعٝس باؾا  
  

ايسٜٕٛ ايػا٥ط٠ٚمل تهٔ تػسز ٚتعٌ قا١ُ٥ بؿٛا٥س َطنب١ ٖٞ ايسٜٕٛ اييت اقرتنٗا غعٝس َٔ املطابني                ـ 
ؾ١ٓ ايتكؿ١ٝ               ـ نإ َٔ أِٖ ْتا٥ر ايسٜٕٛ ايػا٥ط٠ تؿهٌٝ 

   

 ظٜاز٠ سذِ ايسٜٕٛ               ـ ٜعس ايعاٌَ املؿرتى بني نٌ َٔ إقساض ٚإيػا٤ قإْٛ املكاب١ً ٖٛ 

 ا٫قتكازٟؼسٜس ْؿكات اؿه١َٛ بأقٌ َٔ ْكـ إٜطاز َكط ٚايباقٞ يسٜٕٛ نإ يصيو أثطا غًبٝا يف اؾاْب                ـ 

غ١ٓ  25  ٜعين سٛايٞ ضبع قطٕ               ـ ظٌ قإْٛ ايٓكؿ١ٝ أغاؽ  ْعاّ َكط املايٞ  ملس٠  
 

عباؽ سًُٞ ايجاْٞايٓعاّ املايٞ ملكط  سٝح ايػٞ يف عٗس  ايصٟ أقسضٙ تٛؾٝل  ٖٛ قإْٛ ايتكؿ١ٝ                ـ ظٌ 
20َطًع ايكطٕ  ست٢ ايٓعاّ املايٞ ملكط  ايصٟ أقسضٙ تٛؾٝل  ٖٛ قإْٛ ايتكؿ١ٝ                ـ ظٌ 

 

قإْٛ ايتكؿ١ٝ طبكا  إلسهاّ ضٜاضـ ٚنعت أ٬َى اـسٜٛ إمساعٌٝ ٚأغطت٘ ؼت إزاض٠ زٚي١ٝ يف عٗس ٚظاض٠   

 
 

 

غٝاغ١ٝ ٚاقتكاز١ٜ              ـ ٜطدع ظٗٛض اؿطن١ ايٛط١ٝٓ بساب١ سهِ تٛؾٝل يعٛاٌَ 
 

               ـ نإ َٔ أغباب ظٗٛض اؿطن١ ايٛط١ٝٓ ظٜاز٠ سس٠ ا٭ظ١َ املاي١ٝ ٖٚٛ  َٔ ا٭غباب
 

ا٫قتكاز١ٜ
 

     

ـ نإ َٔ أغباب ظٗٛض اؿطن١ ايٛط١ٝٓ خهٛع تٛؾٝل يٮداْب ٖٚٛ  َٔ ا٭غباب
 

ايػٝاغ١ٝ
 

غٝاغ١ٝ ٚاقتكاز١ٜ ٚادتُاع١ٜٝطدع تصَط أعٝإ املكطٜني عًٞ غٝاغ١ ضٜاض باؾا إيٞ عٛاٌَ               ـ  
  

               ـ َٔ ايٛظاضات اييت ساضبت ايكشـ ايٛط١ٝٓ ٚظاض٠
 

ضٜاض
  

 ٚإْؿا٤ فًؼ ايٓٛاب ٚشيو بػبب 1879               ـ أزضى املجكؿٕٛ بإ اإلق٬ح ئ ٜأتٞ إ٫ بتطبٝل زغتٛض 
 

          
َٓاقؿ١ ا٭َٛض مبعطؾ١ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ 

 
اغتكطاض ا٭ٚناع ا٫قتكاز١ٜ تهٜٛٔ إزاض٠ ٚط١ٝٓ بس١ًٜ يًُطاقب١ ايجٓا١ٝ٥ َٔ ادٌ 1881طايب اؿعب ايٛطين               ـ 

 

1880تعسٌٜ قإْٛ ايًذ١ٓ ايسٚي١ٝ عًٞ ضغبتٗا يف   1881                 ـ أنست َطايب مجع١ٝ  اؿعب ايٛطين يف َٓتكـ 

      
مجع١ٝ اؿعب ايٛطينـ دا٤ َكرتح تٛسٝس ايسٜٕٛ يف َكط يًُط٠ ايجا١ْٝ بٛاغط١ 

  

مجع١ٝ اؿعب ايٛطين َٔ قبٌ 1880               ـ مت ضؾض قطاضات ؾ١ٓ ايتكؿ١ٝ عاّ 
 

مجع١ٝ اؿعب ايٛطين               ـ أٍٚ َٔ طايب بإيػا٤ ايسٜٕٛ ايػا٥ط٠ 
  

     

ايػبل يؿهط٠ تٛسٝس ايسٜٔ يسٚي١ٜطدع % 4بتٛسٝس زٜٕٛ َكط بؿا٥س٠ 1881ـ طايبت مجع١ٝ سًٛإ 
 

ؾطْػا
 

    

إعاز٠ أ٬َى اـسٜٛ ٚا٭غط٠ يًشه١َٛٚناْت كايؿ١ يكطاضات قإْٛ ايتكؿ١ٝ 1881َٔ َطايب اؿعب ايٛطين  ـ 
  

تٛسٝس ايسٜٕٛ َٔ سٝح 1881               ـ تؿابٗت أٖساف قٓسٚم ايسٜٔ َع َطايب اؿعب ايٛطين 
  

مجع١ٝ سًٛإ                ـ َٔ إؾهاٍ اؿطن١ ايٛط١ٝٓ ملٛاد١ٗ ايتسخٌ ا٭دٓيب ظٗٛض مجعٝات غط١ٜ ٚأٍٚ ٖصٙ اؾُعٝات 
 

اؿهِ املطًل ٚايٛظاض٠ املػتبس٠ـ َٔ ا٭غباب ايػٝاغ١ٝ اييت أزت ٫ْس٫ع ايجٛض٠ ايعطاب١ٝ  
 

غٝاغات املطاقب١ ايجٓا١ٝ٥             ـ َٔ ا٭غباب ا٫قتكاز١ٜ اييت أزت ٫ْس٫ع ايجٛض٠ ايعطاب١ٝ   
 

 ايعػهطٜني             ـ ايعٓكط ايصٟ أناف ا٫جياب١ٝ ٚايتأثري  يف فطٟ ا٭سساخ قبٌٝ ايجٛض٠ ايعطاب١ٝ  

قإْٛ ايتكؿ١ٝ             ـ عاْٞ املكطٜني  َٔ غ٤ٛ ا٭سٛاٍ ا٫قتكاز١ٜ  ٚاْٗٝاض اـسَات يف عٗس تٛؾٝل بػبب 
             ـ

 

1880قطاضات ايًذ١ٓ ايسٚي١ٝ اْٗاضت اـسَات ايعا١َ ٚسطّ املكطٜني َٔ مثط٠ دٗٛزِٖ يف عٗس تٛؾٝل ْتٝذ١ 

  

1880ـ تطتب عًٞ تطبٝل قإْٛ ايتكؿ١ٝ عاّ 
 

إساي١ عسز نبري َٔ ايهباط يًتكاعس
 

1880تطبٝل قطاضات ايًذ١ٓ ايسٚي١ٝ              ـ مت إساي١ عسز نبري َٔ ايهباط يًتكاعس أثٓا٤ ٚظاض٠ ضٜاض ْتٝذ١ 
 

ايتكؿ١ٝ ٚقسٚض قإْٛ املكاب١ً              ـ اضتبط قٝاّ ايجٛض٠ ايعطاب١ٝ بإيػا٤ قإْٛ 
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مت إساي١ عسز نبري َِٓٗ يًتكاعسيف عٗس ضٜاض عًٞ ايعػهطٜني غًبٝا سٝح اْعهػت ا٭سٛاٍ ا٫قتكاز١ٜ              ـ 
اإلزاض١ٜ  ٜٚكٓـ نُٔ ا٭غباب عػهطٟ              ـ نإ ايػبب املباؾط يكٝاّ ايجٛض٠ ايعطاب١ٝ  

 

تٓعٌٜ َطتب١ قا٥س اٯٟ ططٙ             ـ نإ ايػبب املباؾط يكٝاّ ايجٛض٠ ايعطاب١ٝ  
  

1880ملطغّٛ ٜٛيٝٛ يف عٗس عجُإ ضؾكٞ عًٞ خطجيٞ املساضؽ اؿطب١ٝ طبكا ايرتق١ٝ ايعػهط١ٜ              ـ اقتكطت 

1880َطغّٛ ٜٛيٝٛ              ـ َٔ أِٖ ايسٚاؾع ايعػهط١ٜ اييت غاُٖت يف اْس٫ع ايجٛض٠ ايعطاب١ٝ 
  

 1880             ـ تطتب عًٞ  َطغّٛ  ٜٛيٝٛ 
 

تسٖٛض ايٛنع ايٛظٝؿٞ يًعػهطٜني
   

(
 

(أٟ سطَإ ايعػهطٜني َٔ ايرتق١ٝ 
 

َس ْٞ ٚؾعيب             ـ متٝعت ايجٛض٠ ايعطاب١ٝ بأْٗا ثٛض٠ هلا قٝاز٠ عػهط١ٜ ٚطابع  
  

إقساض قإْٛ ايتكؿ١ْٝتٝذ١ عٗس تٛؾٝل غًبا بسا١ٜ  تأثطت ا٭سٛاٍ املاي١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ يًهباط املكطٜني              ـ 
ْكٌ عبس ايعاٍ سًُٞ             ـ ايكؿ١ اييت قػُت ظٗط ايبعري َكٛي١ تٓطبل عًٞ 

  

املٗاض٠ ٚايتٓعِٝ              ـ قاز ايعػهطٜني ايجٛض٠ ايعطاب١ٝ ٫َت٬نِٗ 
 

 1880إقساض َطغّٛ ٜٛيٝٛ  اييت ناْت متجٌ نػطا عًٞ ايعػهطٜني ايٓؿػ١ٝ             ـ َٔ ايهػٛط 
 

اْتؿان١ ؾعب١ٝ ؾذطٖا ايعػهطـ ضغِ تعسز أضا٤ امل٪ضخني يف ايجٛض٠ ايعطاب١ٝ يهٔ ميهٔ ا٫تؿام عًٞ إْٗا 
ايؿٛضٟ ٜطغٞ َبسأ 1881              ـ ادتُاع ايهباط يف َٓعٍ امحس عطابٞ قبٌ سازث١ قكط ايٌٓٝ 

 

1881              ـ َٔ ايٓتا٥ر ايٓٗا١ٝ٥ ٫دتُاع ايهباط املكطٜني  يف ٜٓاٜط 
  تعٝني نابط َكطٟ ٚظٜطا يًشطب١ٝ 

    

ـ
  

ٚايجك١ يف قسضتِٗ ناْت َٔ ْتا٥ر  ايهباط ايعطابٝني  بكٛتِٗ ؾعٛض  
 

1881سازث١ قكط ايٌٓٝ  ؾرباٜط 
 

  عٓسَا قاّ  اؾٝـ مبٗامج١ َكط احمله١ُ ايعػهط١ٜ ٚإخطاز عطابٞ ٚظ1881٘٥٬َيف سازث١ قكط ايٌٓٝ ـ 
  زاخٌ اؾٝـؾعب١ٝ عطابٞ ٚظ٤٬َٙ                      تسٍ ٖصٙ ايعباض٠ عًٞ 

   

                 ـ ْتر  عٔ َٗامج١ اؾٝـ ملكط احملان١ُ ايعػهط١ٜ يًهباط ايعطابٝني سسٚخ
َعاٖط٠ عابسٜٔ ا٭ٚيٞ

  

عػهطٟ شات طابع 1881               ـ ناْت أٍٚ َطايب ايجٛض٠ ايعطاب١ٝ يف ٜٓاٜط ٚؾرباٜط 
 

       

تعني ايباضٚزٟ ٚظٜطا يًشطب١ٝـ أٍٚ اْتكاض سكٝكٞ ًَُٚٛؽ يًجٛض٠ ايعطاب١ٝ ٖٛ 
  

ضٜاض                ـ تٛيٞ ايباضٚزٟ ٚظٜطا يًشطب١ٝ ٭ٍٚ َط٠ يف ٚظاض٠  
  

اؾطأ٠ ٚاإلخ٬ماييت قسَٗا عطابٞ ٚظ٥٬َ٘ يتٛؾٝل بـ  1881               ـ متٝعت َطايب ايعػهطٜني يف ؾرباٜط 
 

1881َطايب ايهباط يف ؾرباٜط                ـ أٍٚ ْكط سكك٘ عطابٞ ٚضؾاق٘ يف َٛاد١ٗ ايكٟٛ ايػامش١ ناْت يف  
 

     

 بتكسِٜ َطايب1881ـ بسأت ايجٛض٠ ايعطاب١ٝ يف ؾرباٜط 
 

ا٫قتكاز١ٜ  ٚشيو يتأَني  أٚناعِٗ ؾ١ٜٛ٦
   

ق٠ٛ ٚتٓعِٝ ايعطابٝني يف َٛاد١ٗ اؿه١َٛ  عًٞ 1881               ـ أنست سازث١ قكط ايٌٓٝ ٜٓاٜط ٚؾرباٜط 
 

ا٫دتُاعٞ ٚايعػهطٟ ايطابع 1881               ـ غًب عًٞ َطايب ايهباط بعس لاسِٗ يف ععٍ عجُإ ضؾكٞ 
 

ععٍ عجُإ ضؾكٞ               ـ استهط ا٭تطاى ايطتب ايعاي١ٝ يف اؾٝـ يف ايػبعٝٓات ٚ عاجل ايعطابٝني شيو َٔ خ٬ٍ 
1881َطايب َاٜٛ ٭ٍٚ َط٠ َٔ خ٬ٍ  ايجٛض٠ ايعطاب١ٝ  أثٓا٤ تٛسست اؿطن١ املس١ْٝ َع اؿطن١ ايعػهط١ٜـ 

ضٜاض٭ٍٚ َط٠ يف عٗس ٚظاض٠ ايجٛض٠ ايعطاب١ٝ ـ تٛسست اؿطن١ املس١ْٝ َع اؿطن١ ايعػهط١ٜ أثٓا٤ 
 

تأَني َكط َٔ ا٭خطاض اـاضد١ٝ عًٞ  1881ـ أنست َطايب َاٜٛ ايعػهط١ٜ عاّ  

 
1841ؾطَإ ـ سطم ايهباط ايعطابٝني عًٞ املطايب١ يف أٚاخط َاٜٛ مبطايب عػهط١ٜ تٓطبل َا دا٤ يف 

ـ سطم ايهباط ايعطابٝني عًٞ املطايب١ يف أٚاخط َاٜٛ مبطايب عػهط١ٜ تٓطبل َا دا٤ يف
 

1879ؾطَإ 

          
1881أيـ ٖٚٛ َٔ َطايب َاٜٛ  18 عًٞ  ؼسٜس عسز اؾٝـ إيٞ 1879 ٚ ؾطَإ 1841سٝح ْل ؾطَإ 

فًؼ ْٝابٞ َٔ سٝح إْؿا٤ 1879ٚظاض٠ ؾطٜـ  َع َطايب 1881ـ اتؿكت َطايب ايعػهطٜني يف َاٜٛ 
ايؿو ٚاؿصض عًٞ  1881ـ قاَت ايع٬ق١ بني اـسٜٛ تٛؾٝل ٚايعطابٝني بعس َطايب َاٜٛ 

 

قا٫ٚت اـسٜٛ يف ايتدًل َٔ ايعطابٝنيـ ناْت ع٬ق١ تٛؾٝل بايعطابٝني تكّٛ عًٞ ايؿو ٚتهع شيو يف 
اضتؿاع َهاْتِٗ ٚاظزٜاز ْؿٛشِٖ  إيٞ 1881ـ ٜطدع غبب عسا٤ اـسٜٛ تٛؾٝل يًعطابٝني عكب  َطايب َاٜٛ 

ؾل ٚسس٠ ايكـ ايعػهطَٟٓٗا  1881 اؽص اـسٜٛ تٛؾٝل َٛاقـ َهاز٠ َٔ ايعطابٝني عكب َطايب َاٜٛـ 
ايتأَط ٚا٫بتعاز عٔ ططٜل 1881ـ عٌُ تٛؾٝل عًٞ ايتدًل َٔ ايهباط ايعطابٝني بعس َطايب َاٜٛ 
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ضؾض تٓؿٝص بعض ا٭ٚاَط ايعػهط١ٜـ بسأت ؾهٛى ايهباط ايعطابٝني تعزاز  مٛ اـسٜٛ تٛؾٝل بسيٌٝ  
ضؾض سؿط ايطٜاح ايتٛؾٝكٞ ٚ  إمخاز ايجٛض٠ املٗس١ٜ ؾكاَٛا بطؾض  

 

ضؾض ايصٖاب إلمخاز ايجٛض٠ املٗس١ٜـ أٍٚ َعاٖط ايعكٝإ ايعػهطٟ َٔ قبٌ ايعطابٝني متجٌ يف 
 

تكًٌٝ ؾأِْٗ بني  اؾٓٛز متجًت يف 1881ايعطابٝني بعس َطايب َاٜٛ ـ أٍٚ قاٚي١ َٔ تٛؾٝل يًتدًل َٔ 
1881ـ تطتب عًٞ ظٜاز٠ اـ٬ف بني اـسٜٛ تٛؾٝل ٚايعطابٝني بعس َطايب َاٜٛ 

 

اغتُطاض ايجٛض٠ املٗس١ٜ
بايصٖاب إيٞ ايػٛزإ إلمخاز ايجٛض٠ املٗس١ٜ        ٚشيو عٓسَا ضؾض  ايعػهطٜني أٚاَط اـسٜٛ تٛؾٝل 

ـ عٌُ اـسٜٛ تٛؾٝل عًٞ ايتدًل َٔ ْؿٛش ايهباط ايعطابٝني ٚا٫غتؿاز٠ َِٓٗ ـس١َ أٖساف غٝاغ١ٝ 
ايصٖاب إيٞ ايػٛزإ ٫مخاز ايجٛض٠ املٗس١ٜ    عٔ ططٜل 

  

ـ عٌُ اـسٜٛ تٛؾٝل عًٞ ايتدًل َٔ ْؿٛش ايهباط ايعطابٝني ٚا٫غتؿاز٠ َِٓٗ ـس١َ أٖساف اقتكاز١ٜ
اؾرتاى اؾٓٛز  يف سؿط ايطٜاح ايتٛؾٝل        عٔ ططٜل  

    
(

 

(تطٜٛط ٚؼػني ْعاّ ايطٟ 
 

املٗس١ٜقاَت ايجٛض٠ ـ 
 

بٗسف  ؾكٌ ايػٛزإ 

 
تٛؾٝليؿكٌ ايػٛزإ عٔ َكط يف عٗس ؾهإ شيو أٍٚ قاٚي١ 

اؿسٚز اؾٓٛب١ٝاـسٜٛ تٛؾٝل ايتدًل َِٓٗ بإبعازِٖ خاضز ايب٬ز مٛ ْؿٛش ايعطابٝني ساٍٚ ـ ملا اظزاز  
ـ ضؾض ايهباط ايعطابٝني تٓؿٝص بعض ا٭ٚاَط ايعػهط١ٜ َجٌ ضؾهِٗ ايصٖاب إيٞ ايػٛزإ ٜٚطدع غبب 

ؾعٛض ايهباط بايؿو ٚغ٤ٛ ْٛاٜا اـسٜٛ تٛؾٝل       ضؾهِٗ هلصٙ ا٭ٚاَط 
  

إلعاز٠ غٝططت٘ عًٞ اؾٝـ ٚغ١ًٝ 1881ـ اؽص تٛؾٝل َٔ سازث١ اإلغهٓسض١ٜ يف ٜٛيٝٛ 
  

1881ـ أثبتت أسساخ ضأؽ ايتني باإلغهٓسض١ٜ يف ٜٛيٝٛ 
 

َسٟ ْؿٛش ا٭داْب يف َكط
  

 1881سازث١ ايعطب١ ٜٛيٝٛ ـ أقبح ايعامل زٚض ايهش١ٝ ٚاملعًّٛ ٖٛ ظامل تٓطبل ٖصٙ املكٛي١ عًٞ  
 

1881ـ نإ غبب إقساض تٛؾٝل أسهاّ ٫ تت٤٬ّ َع سازث١ ايعطب١ ٜٛيٝٛ 
 

ظٜاز٠ ْؿٛش ايعطابٝني زاخٌ اؾٝـ
اؾٓٛز املتعاٖطٜٔيف عٗس اـسٜٛ تٛؾٝل نس  1881ـ مت  تٓؿٝص ايٓؿٞ إيٞ ايػٛزإ  عاّ 

 

 1881ايعطب١ ٜٛيٝٛ ـ ٜطدع اضتباط اغتكاي١ ايباضٚزٟ َٔ ٚظاض٠ اؿطب١ٝ عازث١ 

زاٚز ٜهٔتٛيٞ ٚظاض٠ اؿطب١ٝ   1881ـ بعس تكسِٜ ايباضٚزٟ اغتكايت٘ بعس سازث١ اإلغهٓسض١ٜ ٜٛيٝٛ 
  

ططٜك١ تعاًَ٘ َع اؾٓٛز زاخٌ اؾٝــ ٜتهح إٔ ايكاغِ املؿرتى بني عجُإ ضؾكٞ ٚزاٚز ٜهٔ يف 
 

اظزٜاز ثٛض٠ عطابٞ َٚهاْت٘ـ مل حيكل زاٚز ٜهٔ اهلسف َٔ تعٝٝٓ٘ نٛظٜط يًشطب١ٝ بسيٌٝ 
 

غٝاغ١ٝ ٚعػهط١ٜ يًتشكٝل أٖساف  1881 غبتُرب 9            ـ نإ خطٚز عطابٞ عًٞ ضأؽ اؾٝـ يف َعاٖط٠ 
  

َٛقـ اـسٜٛ يف َٛاد١ٗ ايٛطٓٝني نعـ 1881 غبتُرب 9            ـ تعرب َعاٖط٠ عابسٜٔ يف 
 

1881َطايب غبتُرب             ـ تٛسست اؿطن١ املس١ْٝ ٚايعػهط١ٜ أثٓا٤ ايجٛض٠ ايعطاب١ٝ يًُط٠ ايجا١ْٝ َٔ خ٬ٍ 

1881َعاٖط٠ عابسٜٔ غبتُرب             ـ اخطأ اـسٜٛ تٛؾٝل يف قطاضٙ بتعٝني زاٚز باؾا ٚظٜطا يًشطب١ٝ بسيٌٝ 
 

1841ؾطَإ  َطابك١ ملا دا٤ يف 1881 غبتُرب 9            ـ دا٤ت بعض َطايب اؾٝـ ٚا٭١َ يف َعاٖط٠ 
 

قُس عًٞ ايؿطَاْات ايػًطا١ْٝ ـًؿا٤  َطابك١ ملا دا٤ يف بعض 1881 غبتُرب 9            ـ دا٤ت بعض َطايب 
 1879ؾطَإ أغػطؼ                    يف 

 

عسز اؾٝـ ٚاؿٝا٠ ايٓٝاب١ٝ ٖٛ 1881َٚطايب غبتُرب  1881 َاٜٛ ٜتُجٌ ايكاغِ املؿرتى  بني َطايب            ـ 
تٛسس سطن١ اؾٝـ َع اؿطن١  املس١ْٝ  يف 1881 َع َطايب َاٜٛ 1881غبتُرب  9            ـ تتؿاب٘ َطايب 

 

)            ـ 
 

يكس خًكٓا اهلل أسطاض ٚمل خيًكٓا تطاثا أٚ عكاضا 
 
....)

 
اؿط١َٜكٛي١ قاهلا  امحس عطابٞ تطغٞ َبسأ  

  

1881 غبتُرب  9            ـ ٜٛقـ َٛقـ اـسٜٛ تٛؾٝل َٔ َطايب عطابٞ يف 
 

بايتعايٞ ٚايهربٜا٤
 

1881 غبتُرب 9َعاٖط٠             ـ اغتذاب اـسٜٛ تٛؾٝل إيٞ ْكٝش١ ايكٓكًني ا٫لًٝعٟ ٚايؿطْػٞ يف 

بٓا٤ عًٞ ْكٝش١ قٓكًٞ الًرتا ٚؾطْػا            ـ قاّ اـسٜٛ تٛؾٝل بععٍ ٚظاض٠ ضٜاض ٚتؿهٌٝ ٚظاض٠ ؾطٜـ 
ايجايج١ متجًت ايٛظاض٠ 1881            ـ ٚظاض٠ ؾطٜـ اييت تؿهًت يف غبتُرب 

 

            ـ ٚاؾل ؾطٜـ باؾا عًٞ  تعٝني ايباضٚزٟ ٚظٜطا يًشطب١ٝ َٚكطؿٞ ؾُٗٞ ٚظٜطا يًداضد١ٝ بٓا٤ عًٞ تٛق١ٝ 
ايعػهطٜني                    َٔ  

 

(
  

عطابٞ
 

)
 

ايسٖا٤ ايػٝاغٜٞٚػتسٍ عٞ شيو 
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ٚظاض٠ ؾطٜـ ايجايج١            ـ اغتذاب١ يًُطايب ايؿ١ٜٛ٦ مت ايبس٤ يف اإلق٬سات املٓاغب١ يًذٝـ  عًٞ ٜس 
 

    
 نػط 1881َٔـ ٚادٗت ٚظاض٠ ؾطٜـ ايجايج١ يف غبتُرب 

 ايعػهطٜني 

    
إدطا٤ اْتدابات فًؼ ايٓٛاب ـ ٚاؾل عطابٞ بٓكٌ نتا٥ب ايهباط ايج٬ث١ خاضز ايكاٖط٠ بؿطط 

 

            ـ بسأ ؾطٜـ يف ايتدًل َٔ ايهػٛط ايعػهط١ٜ عٔ ططٜل
 

ْكٌ ؾطم ايكاز٠ ايعطابٝني خاضز ايكاٖط٠
  

    
ـ اتبع ؾطٜـ يف ٚظاضت٘ ايجايج١ يًتدًل َٔ ايهػٛط ايعػهط١ٜ

 

غٝاغ١ ؾطم تػس
 

            ـ لح ؾطٜـ يف ايتدًل َٔ اسس قاز٠ ايجٛض٠ ايعطاب١ٝ ٚؼذِٝ زٚضٙ ٖٛ
 

عبس ايعاٍ سًُٞ
  

بعس ْكً٘
 

يسَٝاط
            ـ اغتٗسؾت سه١َٛ ؾطٜـ َٔ تعٝني عطابٞ ٚن٬ٝ يًشطب١ٝ ٖٛ

  

ؼذِٝ ٚتكًٝل ْؿٛشٙ بني ا٫ٖايٞ
  

     
ـ تٛيٞ ايباضٚزٟ ٚظٜطا يًشطب١ٝ يًُط٠ ايجا١ْٝ يف عٗس ٚظاض٠

 
ؾطٜـ باؾا 

 

ايتُٝع ٜطغٞ َبسأ 1881ططٜك١ تؿهٌٝ فًؼ ايٓٛاب يف زٜػُرب             ـ 
   

سٝح تؿهٌ اجملًؼ َٔ ا٭عٝإ
 

    

  يف1881 ٚفًؼ ايٓٛاب املؿهٌ يف زٜػُرب 1866ـ أٚد٘ ا٫تؿام بني فًؼ ؾٛضٟ ايٓٛاب 
  

ايتؿهٌٝ 
ظطٚف إْؿا٥٘يف  1866عٔ فًؼ ؾٛض٣ ايٓٛاب  1881            ـ اختًـ فًؼ ايٓٛاب املؿهٌ يف زٜػُرب 

  

ضغب١ ايعػهطٜني يف ؼكٝل أٖساف ٚظاض٠ ؾطٜـ باؾا عٔ 1881            ـ عربت  ْتا٥ر َعاٖط٠ عابسٜٔ غبتُرب 
 

1881 غبتُرب 9            ـ َٔ ْتا٥ر َعاٖط٠ عابسٜٔ 
 

تسخٌ ايعطابٝني يف اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ
  

  ـ تعطنت ايجٛض٠ ايعطاب١ٝ ٭ٍٚ َعاٖط ايتسخٌ ا٫لًٝعٟ ايؿطْػٞ ْتٝذ١
 

1881 غبتُرب 9ؼكٝل َطايب 

املصنط٠ املؿرتن١ ا٭ٚيٞ            ـ تسخًت الًرتا ٚؾطْػا يٛقـ اؿٝا٠ ايٓٝاب١ٝ يف َكط َٔ خ٬ٍ 
 

 ايتسخٌ ا٫لًٝعٟ ايؿطضْػٞ يف َكطإيٞ 1881            ـ أزٟ قٝاّ سٝا٠ ْٝاب١ٝ يف َكط يف زٜػُرب 
 

٫غتٝا٥ِٗ َٔ قٝاّ ْعاّ بطملاْٞ 1882            ـ أضغًت الًرتا ٚؾطْػا املصنط املؿرتن١ ا٭ٚيٞ يف ٜٓاٜط 
 

ٚدٛز سٝا٠ ْٝاب١ٝ  اعرتاض الًرتا ٚؾطْػا  عًٞ 1882            ـ ٜعٗط ْل املصنط٠ املؿرتن١ ا٭ٚيٞ ٜٓاٜط 
 

 إٔ ا٭سساخ تٛدب ايتسخٌ يف َكط 1882شنطت الًرتا ٚؾطْػا يف املصنط٠ املؿرتن١ ا٭ٚيٞ ٜٓاٜط             ـ 
 

 ظٜاز٠ ْؿٛش ايعػهطٜني                 ؿُا١ٜ عطف اـسٜٛ ٜٚككس با٭سساخ ٖٓا 

تٗسٜس َكاؿُٗا ا٫غتعُاض١ٜ مبكط بػبب 1882            ـ أغطعت الًرتا ٚؾطْػا يًتسخٌ يف ؾ٦ٕٛ َكط ٜٓاٜط 
َٓاقؿ١ املٝعا١ْٝ            ـ ظٗط اـ٬ف يف ٚدٗات ايٓعط بني ايعطابٝني ٚايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ ٚمتجٌ اـ٬ف سٍٛ 

 

اؿه١َٛ املٓتدب١ ٚاؿطن١ ايٛط١ٝٓ            ـ اـ٬ف بني ؾطٜـ ٚايعطابٝني سٍٛ َٓاقؿ١ املٝعا١ْٝ ميجٌ قطاع بني 
إٜكاف اؿٝا٠ ايٓٝاب١ٝ اهلسف ا٭غاغٞ ٫لًرتا ٚؾطْػا يف   1882            ـ مل ؼكل املصنط٠ املؿرتن١ ا٭ٚيٞ 

اقتكاز١ٜ            ـ بعس ؾؿٌ الًرتا ٚؾطْػا يف إيػا٤ فًؼ ايٓٛاب طًبتا َٔ ؾطٜـ باؾا َطايب 
 

سػٔ ايط١ٜ٩ ٚبعس ايٓعط            ـ عطض ؾطٜـ باؾا عًٞ فًؼ ايٓٛاب تأدٌٝ ايٓعط يف املٝعا١ْٝ ٖٚصا ٜسٍ عًٞ 
                 بسيٌٝ عٓسَا ٚاؾل عًٞ تأدٌٝ َٓاقؿ١ املٝعا١ْٝ ٚشيو ملٓع ايتسخٌ ايعػهطٟ ا٫لًٝعٟ ايؿطْػٞ

 

شنا٤ٙ ايػٝاغٞ            ـ ٜسٍ ضز ؾعٌ ؾطٜـ باؾا ػاٙ َٓاقؿ١ املٝعا١ْٝ يف فًؼ ايٓٛاب عًٞ 
  

سل َٔ سكٛم ا٭١َ            ـ تؿبح ايعطابٝني  عل فًؼ ايٓٛاب يف إقطاض املٝعا١ْٝ باعتباض إٔ شيو  
  

احملاؾع١ عًٞ اؿكٛم ايسغتٛض١ٜ            ـ نإ ٖسف ايعطابٝني يف سل فًؼ ايٓٛاب َٓاقؿ١ املٝعا١ْٝ ؼكٝل  
 

زغتٛض١ٜ٭غباب  1882            ـ تٛتطت ايع٬ق١ بني ؾطٜـ باؾا ٚايعطابٝني يف أٚا٥ٌ 
 

اـ٬ف أٚ ايؿكام            ـ اتػُت ايع٬ق١ بني ٚظاض٠ ؾطٜـ ٚايعطابٝني بعس تكسِٜ املصنط٠ املؿرتن١ ا٭ٚيٞ بـ 
اخت٬ف ٚدٗات ايٓعط            ـ دا٤ت ْٗا١ٜ ؾرت٠ ٚظاض٠ ؾطٜـ اييت تأيؿت بعس َعاٖط٠ عابسٜٔ ايجا١ْٝ ْتٝذ١ 

  

ايتٓؿٝص ١ٜ            ـ  تػببت الًرتا ٚؾطْػا َٔ إضغاٍ املصنط٠ املؿرتن١ ا٭ٚيٞ يف إغكاط اسس عٓاقط ايػًط١ 
   

عسّ ايتٛاؾل َع ايكٟٛ ايػٝاغ١ٝـ اغتكاي١ ؾطٜـ َٔ ايٛظاض٠ بعس املصنط٠ املؿرتن١ ا٭ٚيٞ بػبب  
 

ؾطٜـ            ـ  تؿهًت ٚظاض٠ ايجٛض٠ بعس اغتكاي١ ٚظاض٠ 
 

 أٍٚ ض٥ٝؼ ٚظضا٤ يف َكط مل ٜعٝٓ٘ اـسٜٛ  بٌ اْتدب٘ فًؼ ايٓٛاب ايباضٚزٟ            ـ نإ 
 

ا٭١َ تعبريا عٔ إضاز٠  1882            ـ نإ تٛيٞ ايباضٚزٟ ض٥اغ١ ايٛظاض٠ عاّ 
 

سككت ضنا ايؿعب ٚاؾٝـ َعا            ـ مسٝت ٚظاض٠ ايباضٚزٟ بٛظاض٠ ايجٛض٠ ٭ْٗا 
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عني ؾٝٗا عطابٞ ٚظٜطا يًشطب١ٝ            ـ  مسٝت ٚظاض٠ ايباضٚزٟ بٛظاض٠ ايعطابٝني  سٝح 
  

قٓكًُٝٗا بايتكطف ٚطايبا َٔ املٝعا١ْٝ عًٞ َٓح ٚظاض٠ ايباضٚزٟ فًؼ ايٓٛاب  َٓاقؿ١ ايطقٝبإ            ـ استر 
 

 
َٓشت فًؼ ايٓٛاب سل َٓاقؿ١ املٝعا١ْٝ            ـ استر ايطقٝبإ ا٫لًٝعٟ ٚايؿطْػٞ عًٞ ٚظاض٠ ايباضٚزٟ ٭ْٗا 

  

1881زٜػُرب  عٔ ٥٫ش١ فًؼ ايٓٛاب 1882اختًؿت ٥٫ش١ فًؼ ايٓٛاب ؾرباٜط             ـ 
 

 إقطاض َٓاقؿ١ املٝعا١ْٝيف 

ايػٝاغ١ٝ عًٞ نبط ا٭ٚناع 1882            ـ  اضتهعت الاظات ٚظاض٠ ايجٛض٠ 
 

1882ٚادٗت ٚظاض٠ ايجٛض٠           ـ 
 

 ٚمتجًت املؿه١ًَٓع َٓاقؿ١ املٝعا١ْٝيف  َؿهًتني متجًت املؿه١ً ا٭ٚيٞ 
 

قاٚي١ اغتٝاٍ عطابٞ ٚبعض ايهباط                   ايجاْٞ يف 
  

غٝاغ١ٝ ٚعػهط١ٜ يًتشكٝل أٖساف  1881 غبتُرب 9            ـ نإ خطٚز عطابٞ عًٞ ضأؽ اؾٝـ يف َعاٖط٠ 
  

َٛقـ اـسٜٛ يف َٛاد١ٗ ايٛطٓٝني نعـ 1881 غبتُرب 9            ـ تعرب َعاٖط٠ عابسٜٔ يف 
 

1881َطايب غبتُرب             ـ تٛسست اؿطن١ املس١ْٝ ٚايعػهط١ٜ أثٓا٤ ايجٛض٠ ايعطاب١ٝ يًُط٠ ايجا١ْٝ َٔ خ٬ٍ 

1881َعاٖط٠ عابسٜٔ غبتُرب             ـ اخطأ اـسٜٛ تٛؾٝل يف قطاضٙ بتعٝني زاٚز باؾا ٚظٜطا يًشطب١ٝ بسيٌٝ 
 

1841ؾطَإ  َطابك١ ملا دا٤ يف 1881 غبتُرب 9            ـ دا٤ت بعض َطايب اؾٝـ ٚا٭١َ يف َعاٖط٠ 
 

قُس عًٞ ايؿطَاْات ايػًطا١ْٝ ـًؿا٤  َطابك١ ملا دا٤ يف بعض 1881 غبتُرب 9            ـ دا٤ت بعض َطايب 
 1879ؾطَإ أغػطؼ                    يف 

 

عسز اؾٝـ ٚاؿٝا٠ ايٓٝاب١ٝ ٖٛ 1881َٚطايب غبتُرب  1881 َاٜٛ ٜتُجٌ ايكاغِ املؿرتى  بني َطايب            ـ 
تٛسس سطن١ اؾٝـ َع اؿطن١  املس١ْٝ  يف 1881 َع َطايب َاٜٛ 1881غبتُرب  9            ـ تتؿاب٘ َطايب 

 

)            ـ 
 

يكس خًكٓا اهلل أسطاض ٚمل خيًكٓا تطاثا أٚ عكاضا 
 
....)

 
اؿط١َٜكٛي١ قاهلا  امحس عطابٞ تطغٞ َبسأ  

  

1881 غبتُرب  9            ـ ٜٛقـ َٛقـ اـسٜٛ تٛؾٝل َٔ َطايب عطابٞ يف 
 

بايتعايٞ ٚايهربٜا٤
 

اـ٬ف عًٞ اؿهَِػتػ١ً   1882ـ أضغًت الًرتا ٚؾطْػا املصنط٠ املؿرتن١ ايجا١ْٝ َاٜٛ 
 

ؾدك١ٝ ٚظٜط اؿطب١َٝٔ سٝح   1882 َع ٚظاض٠ تٛؾٝل 1882             ـ تؿابٗت ٚظاض٠ ايجٛض٠ 
 

 زي٬ٝ عًٞ قش1882١إضغاٍ الًرتا ٚؾطْػا قطع عط١ٜ يف َعاٖط٠ أَاّ ؾٛاط٧ َكط َاٜٛ              ـ 
 

بعس ْعط ؾطٜـ
    

ايتٗسٜس بايتسخٌ ايعػهطٟ ـ تؿابٗت املصنط٠ املؿرتن١ ايجا١ْٝ َع املصنط٠ املؿرتن١ ا٭ٚيٞ يف 
 

  

ظٜاز٠ متاغو اؿطن١ ايٛط١ٝٓ ـ َطًب الًرتا ٚؾطْػا يف املصنط٠ املؿرتن١ ايجا١ْٝ ي٘ اثط اجيابٝا عًٞ  
محا١ٜ ايطعاٜا ا٫داْب 1882            ـ اغتٗسؾت الًرتا ٚؾطْػا َٔ إضغاٍ املصنط٠ املؿرتن١ ايجا١ْٝ َاٜٛ 

  
ايؿٝذ قُس عبسٙعٔ ايب٬ز  ٚقاّ مب١ُٗ ؼًٝـ ايُٝني  ايباضٚزٟ ٚايهباط ايعطابٝني ميني ايسؾاع              ـ اقػِ 

تٛيٝ٘ ٚظاض٠ يًشطب١ٝ ٚايبشط١ٜ             ـ مل ٜػتطع تٛؾٝل يف ٚظاضت٘ ايجا١ْٝ ايتدًل َٔ عطابٞ بٌ ظاز ْؿٛشٙ بسيٌٝ 
اؿٝا٠ ايٓٝاب١  ؾكس املكطٜني ايجك١ يف  1882             ـ بإضغاٍ املصنط٠ ايجا١ْٝ َاٜٛ 

 

يًعطابٝني  املصنط٠ مت تكسِٜ 
           

ؾؿكس ثك١ ظعُا٤ ايجٛض٠   ض٥ٝؼ فًؼ ايٓٛاب  باؾاغًطإبؿهٌ ٚزٟ بٛاغط١ 
 

 باـا٥ٔ ٚعطف 
بايتٛاط٪               ـ اتػِ َٛقـ غًطإ باؾا ض٥ٝؼ فًؼ ايٓٛاب بعس تكسِٜ املصنط٠ املؿرتن١ ايجا١ْٝ 

 

    

 1882ـ اتػِ َٛقـ اـسٜٛ تٛؾٝل َٔ َطايب املصنط٠ املؿرتن١ ايجا١ْٝ َاٜٛ 
 

باـهٛع
 

ايتسخٌ ا٫لًٝعٟ ايؿطْػٞ يف ؾ٦ٕٛ َكط             ـ تطتب عًٞ ؾهط٠ تعٝني ا٭َري سًِٝ ٚايٝا عًٞ َكط  

  
َطايبٗا مببسأ غٝاز٠ ايسٚي١ َٔ خ٬ٍ 1882            ـ اخًت املصنط٠ املؿرتن١ ايجا١ْٝ َاٜٛ 

 

ايتٓؿٝص١ٜ             ـ  تػببت الًرتا ٚؾطْػا َٔ إضغاٍ املصنط٠ املؿرتن١ ايجا١ْٝ يف إغكاط اسس عٓاقط ايػًط١ 
1882             ـ ٜطدع غبب اغتكاي١ ايباضٚزٟ َٔ ايٛظاض٠ يف َاٜٛ 

 

قبٍٛ اـسٜٛ املصنط٠ املؿرتن١ ايجا١ْٝ
   

ؾطٜـ املط٠ ا٭ٚيٞ بعس ععٍ ٚظاض٠ َطتني             ـ تٛيٞ اـسٜٛ تٛؾٝل ض٥اغ١ ايٛظاض٠ 
ٚيف املط٠ ايجا١ْٝ  1879  

ايباضٚزٟ               بعس إقاي١ ٚظاض٠ 
  

ؾطٜـ ٚايباضٚزٟ ــ ٜبكٞ تٛيٞ تٛؾٝل ايٛظاض٠ َطتني بعس نٌ َٔ   1882
  

كايؿا ملطغّٛ فًؼ ايٛظضا٤ 1882             ـ تٛيٞ تٛؾٝل ايٛظاض٠ يف َاٜٛ 
 

املصنط٠ املؿرتن١ ايجا١ْٝ َط٠ بعس يجاْٞ
 ٚدا٤ت ايؿطق١ عٓس 1882             ـ بسأت قا٫ٚت الًرتا تتذ٘ مٛ ا٫ْؿطاز مبكط بعٝسا عٔ ؾطْػا   عاّ 

 

            
اْػشاب  قطع َٔ ا٭غطٍٛ ايؿطْػٞ 

 

بٗسفَطايب١ قا٥س ا٭غطٍٛ ا٫لًٝعٟ اؿه١َٛ املكط١ٜ  بعسّ إقا١َ أٟ ؼكٝٓات               ـ 
  

خًل سذ١ ٫ست٬ٍ َكط 
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إجياز شضٜع١ ٫ست٬ٍ َكط ادٌ أٚ بٗسف   1882             ـ زبطت الًرتا سٛازخ  َٚصع١ اإلغهٓسض١ٜ يف ْٜٛٝ٘ 
 

1882             ـ عكب َصع١ اإلغهٓسض١ٜ 
 

امحس عطابٞ ٚعني ؾٝٗا إمساعٌٝ ضاغبتؿهًت ٚظاض٠ بط٥اغ١ 
 

ٚظٜطا يًشطب١ٝ
      

َطات   ث٬خ ـ تٛيٞ عطابٞ ٚظاض٠ اؿطب١ٝ 
 

ايباضٚزٟ                   ـ يف املط٠ ا٭ٚيٞ  تٛيٞ امحس عطابٞ ٚظٜطا يًشطب١ٝ يف ٚظاض٠ 
  

تٛؾٝل                    ـ يف املط٠ ايجا١ْٝ تٛيٞ امحس عطابٞ ٚظٜطا يًشطب١ٝ يف ٚظاض٠ 
   

                   ـ يف املط٠ ايجايج١ تٛيٞ امحس عطابٞ ٚظٜطا يًشطب١ٝ يف ٚظاض٠
 

إمساعٌٝ ضاغب
 

تعطٌٝ املؿطٚع ايربٜطاْٞ يف َكطَٔ ادٌ  1882ـ زعت ؾطْػا إيٞ عكس َ٪متط اٯغتا١ْ يف ْٜٛٝ٘ 
 

ايسٚيٞـ ضأت  ؾطْػا إٔ خري ٚغ١ًٝ يتهٝٝل اـٓام عًٞ الًرتا ست٢ ٫ تٓؿطز مبكط ٖٛ ايتسخٌ  
 

 1882ـ زعت ؾطْػا ايسٍٚ ايهرب٣ يعكس َ٪متط يف اٯغتا١ْ 
يًٓعط يف املػأي١ املكط١ٜ

 

غٝاغ١ٝأغباب 
عكس َ٪متط ا٭غتا١ْـ أزضنت ؾطْػا إٔ الًرتا تطٜس ا٫ْؿطاز مبكط ٚاست٬هلا يصيو زعت إيٞ 

  

ا٫ٜطاي١ٝ  يف عاق١ُ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ يف َكط ايػؿاض٠  1882ـ عكس َ٪متط ا٭غتا١ْ يف ْٜٛٝ٘ 
 

عسّ ا٫ْؿطاز مبكط تعٗسٚا مبكتهاٙ 1882ـ ابطّ اجملتُعٕٛ ؾُٝا بِٝٓٗ َٝجام ايٓعا١ٖ 
 

 يف است٬ٍ َكط الًرتايٝ٪نس عًٞ  ١ْٝ  1882ـ دا٤ َٝجام ايٓعا١ٖ 
 

ايتآَطٟـ ٜٛقـ َٛقـ َٓسٚب الًرتا يف َ٪متط اٯغتا١ْ باملٛقـ 
 

عػهط١ٜـ اإلناؾ١ اييت أناؾٗا املٓسٚب ايربٜطاْٞ ملٝجام ايٓعا١ٖ دا٤ت بٓا٤ عًٞ ازعا٤ات 
  

ايت٬عب بٓكٛم املٝجام  غسٟ بػبب 1882ـ شٖب َٝجام ايٓعا١ٖ ايصٟ عكس يف اٯغتا١ْ ْٜٛٝ٘ 
الًرتا  يػؿطا٥ٗاسػٔ اختٝاض  ـ قٝاّ الًرتا بهطب اإلغهٓسض١ٜ ضغِ تٛقٝعٗا َٝجام ايٓعا١ٖ ٜطدع إيٞ  

 

1882ـ ا٭ثط ايٓاتر عٔ قطاضات َ٪متط اٯغتا١ْ ْٜٛٝ٘ 
 

قٝاّ الًرتا بهطب اإلغهٓسض١ٜ
  

 قطاضات َ٪متط اٯغتا١ْ  َٔ 1882 ٜٛيٝٛ 11ـ اغتؿازت بطٜطاْٝا يف نطب اإلغهٓسض١ٜ يف 

ؼكني عطابٞ يإلغهٓسض١ٜـ اغتطاعت الًرتا َٔ إجياز غببا ٫ست٬ٍ اإلغهٓسض١ٜ ٖٚٛ 
  

َ٪متط ا٭غتا١ْقطاضات ؼكني عطابٞ يإلغهٓسض١ٜ َػتػ١ً  َكط ٖٛ اغتطاعت الًرتا إجياز غببا ٫ست٬ٍـ 
1882ـ ا٭ثط ايٓاتر عٔ زخٍٛ ٚاست٬ٍ ايكٛات ا٫لًٝع١ٜ اإلغهٓسض١ٜ ٜٛيٝٛ 

 

إع٬ٕ ا٭سهاّ ايعطؾ١ٝ
 

إمساعٌٝ ضاغبأثٓا٤ عٗس سه١َٛ  1882ـ قاَت الًرتا بهطب اإلغهٓسض١ٜ ٚاست٬هلا عاّ 
  

نؿط ايسٚاض  اْػشب عطابٞ َع ٚسسات َٔ اؾٝـ إلقا١َ خط زؾاع ثإ  يف ا٫لًٝع اإلغهٓسض١ٜ ـ بعس است٬ٍ 
ـ طًب اـسٜٛ تٛؾٝل َٔ عطابٞ  ٖٚٛ بهؿط ايسٚاض ايهـ عٔ ا٫غتعسازات  اؿطب١ٝ َٔ ايكِٝ اييت  

 

ايتٛاط٪      ْػتدًكٗا َٔ ٖصٙ ايعباض٠ 
   

 قكط ضأؽ ايتنيـ طًب اـسٜٛ تٛؾٝل َٔ عطابٞ  ايهـ عٔ ا٫غتعسازات  اؿطب١ٝ ٚاَطٙ باؿهٛض ايٞ  
1882ـ قطض اـسٜٛ تٛؾٝل ععٍ امحس عطاٟ َٔ ٚظاض٠ اؿطب١ٝ 

 
٫غتُطاضٙ يف إقا١َ ايتشكٝٓات اؿطب١ٝ

 

َطايبت٘ ٚقـ ايتشكٝٓات اؿطب١ٝـ ٚد٘  عطابٞ يًدسٜٟٛ تٛؾٝل ت١ُٗ  اـٝا١ْ ايععُٞ بػبب 
 

ؾطع١ٝ ١ٜ٫ٚ اـسٜٛـ اتِٗ عطابٞ اـسٜٛ باـٝا١ْ ايععُٞ ٚطايب بتؿهٌٝ فًؼ عطيف يًٓعط يف  
 

إزاض٠ ؾ٦ٕٛ ايب٬ز  بعٝس عٔ اـسٜٛـ دا٤ت َطايب١ امحس عطابٞ  بتؿهٌٝ فًؼ عطيف  يت٪نس عًٞ 
 

 1882قطاض اجملًؼ ايعطيف عاّ ـ يكب امحس عطابٞ عاَٞ محٞ ايسٜاض املكط١ٜ بٓا٤ عًٞ 
 

انتػب عطابٞ ؾطع١ٝ زغتٛض١ٜ ٚؾعب١ٝ بعس تؿهٌٝ فًؼ عطيف إلزاض٠ ايب٬ز بسيٌٝـ 
 

بكا٤ عطابٞ يف َٓكب٘ 
ايؿُاٍ َٔ د١ٗ  1882ـ ؾؿٌ ا٫لًٝع يف زخٍٛ َكط ٚاست٬هلا عاّ 

  

ايؿطق١ٝ  ـ اْتكٌ امحس عطابٞ بكٛات٘ إيٞ ايككاقني ؼػبا َٔ زخٍٛ ايكٛات ا٫لًٝع١ٜ َٔ ايٓاس١ٝ  
 

 ايككاقنيٚقٛات عطابٞ  عٓسا٫لًٝعٟ زاضت َعطن١ بني اؾٝـ  1882قٓا٠ ايػٜٛؼ              ـ بعس زخٍٛ ا٫لًٝع 
ايككاقني              ـ أٍٚ َهإ اْتكٌ ايٝ٘ امحس عطابٞ بكٛات٘ يف ايهؿ١ ايؿطق١ٝ يٓٗط ايٌٓٝ مل٬قا٠ ا٫لًٝع 

اـٝا١ْ             ـ يعبت زٚض باضظ يف  ٖعمي١ قٛات عطابٞ يف َٛقع١ ايتٌ ايهبري عٓكط 
  

تٛاط٪ إزاض٠ ؾطن١ قٓا٠ ايػٜٛؼ             ـ  نإ َٔ أغباب ٖعمي١ قٛات عطابٞ يف َعطن١ ايتٌ ايهبري  
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 خٝا١ْ بعض ايهباط يف اؾٝـ املكطٟ             ـ  نإ َٔ أغباب ٖعمي١ قٛات عطابٞ يف َعطن١ ايتٌ ايهبري  

خٝا١ْ ايبسٚـ يعبت ايكشطا٤ ايؿطق١ٝ زٚضا يف ٖعمي١ دٝـ عطابٞ يف ايتٌ ايهبري ٚشيو َٔ خ٬ٍ    
  

ايتٌ ايهبري ـ تعس اقكط َٛقع١ سسثت يف ايتاضٜذ َعطن١ 
  

قسض٠ ا٫لًٝع عًٞ تػٝري اغرتاتٝذٝاتِٗ ايعػهط١ٜملكط ْػتٓتر ايربٜطاْٞ  ـ َٔ خط غري خطٜط١ ا٫ست٬ٍ 
بايتٛاط٪ ـ نإ َٛقـ إزاض٠ قٓا٠ ايػٜٛؼ أثٓا٤ َعطن١ ايتٌ ايهبري ٜٛسٞ 

 

ْكل اـرب٠  ايعػهط١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ـ عسّ ضزّ عطابٞ يكٓا٠ ايػٜٛؼ قبٌٝ َعطن١ ايتٌ ايهبري زيٌٝ عًٞ 
ؾه٬ عٔ ْكل اـرب٠ ايعػهط١ٜ  ٚ ايسيٌٝ ع٢ً شيو ايعطاب١ٝ قل ايهؿا٠٤ ايػٝاغ١ٝ يععُا٤ ايجٛض٠ ٕ ـ 

       

عسّ ضزّ عطابٞ يكٓا٠ ايػٜٛؼ
 

 ـ ايصنا٤ ايػٝاغٞ ٚايعػهطٟ اؾتكسٙ امحس عطابٞ أثٓا٤ قاٚي١ الًرتا ٫ست٬ٍ َكط ٜتهح شيو يف 
 

        
تطادع٘ عٔ إعاق١ امل٬س١ يف قٓا٠ ايػٜٛؼ 

 

ايؿطم ـ لشت ايكٛات ا٫لًٝع١ٜ زخٍٛ َكط َٔ د١ٗ 
 

ايتٌ ايهبريـ لح ا٫لًٝع يف است٬ٍ َكط بعس َٛقع١ 

 
يف غاس١ عابنيباغتعطاض  اؾٝـ ا٫لًٝعٟ  قاّ ٚبطؾكتِٗ تٛؾٝل  ايص1882ٟغبتُرب ا٫لًٝع ايكاٖط٠ ـ زخٌ 

ايػدط١ٜ ٚا٫غتٗعا٤ٜٚسخٌ ٖصا نُٔ ايكِٝ ايػًب١ٝ تتُجٌ يف تأَطٟ      ٜٛقـ َٛقـ اـسٜٟٛ بأْ٘  
 

ـ قاَت ايكٛات ايربٜطا١ْٝ بعس خٛهلِ ايكاٖط٠ باعتكاٍ امحس عطبٞ ٚظ٤٬َٙ ْٚؿِٝٗ إيٞ دعٜط٠  غط٬ْٜها
  احملٝط اهلٓسٟ       يف 

ايتٛاط٪ـ إقساض ايػًطإ ايعجُاْٞ ؾطَإ بعكٝإ عطابٞ زي٬ٝ عًٞ 
  

إقساض ؾطَإ بعكٝإ عطابٞ ـ ٜٛدس اضتباط بني ؾؿٌ ايجٛض٠ ايعطاب١ٝ ٚايػًطإ ايعجُاْٞ َٔ سٝح 
  

اقساض ؾطَإ عكٝإ عطابٞسسخ اْكػاّ يف قؿٛف ا٭١َ أثٓا٤ ايجٛض٠ ايعطاب١ٝ بػبب   ـ  
 

 
اغتعُاض١ٜـ اْتٗع ا٫لًٝع ا٫ْكػاّ يف قؿٛف ا٭١َ بني  ايعطابٝني ٚاـسٜٟٛ تٛؾٝل  يتشكٝل أغطاض 

 
ـ  املػتؿٝس ا٭نرب َٔ إقساض ؾطَإ  ايعكٝإ نس عطابٞ

  

الًرتا 
 

 ـ اغتؿاز ا٫لًٝع َٔ تعُٝل اـ٬ؾات بني ايعطابٝني ٚتٛؾٝل  يًعٗٛض مبعٗط
 

محا٠ غًط١ اـسٜٛ
 

  
تؿتٝت ٚسس٠ اؿطن١ ايٛط١ٝٓـ  أزٟ اخت٬ط ٖسف ايتدًل َٔ ايتسخٌ ا٭دٓيب ٚؼسٟ غًط١ اـسٜٛ إيٞ 

يسٜ٘ ايكؿ١ ايؿطع١ٝايعٓاقط اييت تطٜس ايتدًل َٔ ا٭داْب ٫ٚ تطٜس ؼسٟ اـسٜٛ تٛؾٝل ٫ٕ  ـ 
 

أغباب ـ 
 

اخت٬ط ٖسف ايتدًل َٔ  ا٫داْب ٚغًط١ اـسٜٛتؿتٝت ٚسس٠ اؿطن١ ايٛط١ٝٓ أثٓا٤ ايجٛض٠ ايعطاب١ٝ 
 

َعطن١ ايتٌ ايهبريـ ظٗطت عٓاقط اْٗعا١َٝ يف قؿٛف ايٛطٓٝني يف دٝـ عطابٞ  بٛنٛح بعس  

  
 ـ ٜتهح ايؿب٘ بني ايجٛض٠ ايعطاب١ٝ ٚايجٛض٠ ايؿطْػ١ٝ يف

 

املعاضن١ ايسٚي١ٝ
  

 ـ ناْت ٖٓاى ع٬ق١ بني ؾؿٌ ايجٛض٠ ايعطاب١ٝ ٚ
 

ايجٛض٠ ايؿطْػ١ٝ
 

 ـ عاضنت ايسٍٚ ايهرب٣ ايجٛض٠ ايعطاب١ٝ 
 

ٚشيو
 

سؿاظا  عًٞ َٝعإ ايكٟٛ ايسٚيٞ  ٚاملًه١ٝ املػتبس٠
 

تٛاط٪ إزاض٠ ؾطن١ قٓا٠ ايػٜٛؼ ـ َٔ أغباب ؾؿٌ ايجٛض٠ ايعطاب١ٝ 
 

 ـ نإ َعازا٠ ايسٍٚ ايهرب٣ يًجٛض٠ ايعطاب١ٝ  خٛؾا َٔ تهطاض لاح
 

ايجٛض٠ ايؿطْػ١ٝ
 

ايجٛض٠ ايؿطْػ١ٝـ بسأ َعازا٠ ايسٍٚ ايهرب٣ ٭ٟ ثٛضات ٚط١ٝٓ يًشؿاظ عًٞ ا٭ٚناع ايكا١ُ٥ َٓص بسا١ٜ 
ٚسس٠ قؿٛف ا١َ٫ـ َٔ ايسضٚؽ املػتؿاز٠ َٔ ؾؿٌ ايجٛض٠ ايعطاب١ٝ جيب اؿؿاظ عًٞ 
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     اليتائخ الضٔاصٔ٘ لالحتالل الربٓطاىٕ ملصز  ىضتيتخ مً فقزٗ  

  

 سسخ مخٛز يًشطن١ ايٛط١ٝٓ بعس ْؿٞ امحس عطابٞ ٚظ٤٬َٙ إيٞ دعٜط٠ غ٬ٕٝ عكب ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ ـ

             ـ  قاَت الًرتا  بعس است٬هلا ملكط بإعاز٠ تؿهٌٝ اؾٝـ املكطٟ ؼت قٝاز٠ الًٝع١ٜ ٚشيو َٔ ادٌ  
     

ايكها٤ عًٞ ايطابط١ بني اؾٝـ ٚايؿعب
  

ا٭َٔ بايٓػب١ يربٜطاْٝابتػطٜح اؾٝـ املكطٟ ٚإعاز٠ تؿهًٝ٘ بٗسف  ؼكٝل ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ              ـ قاّ 
ايعػهطٟ ٚايػٝاغٞ يف اجملاٍ  1882              ـ  ظٗط أٍٚ اثط غًيب ي٬ست٬ٍ ايربٜطاْٞ ملكط 

 

اؿؿاظ عًٞ ٚنع َكط ايػٝاغٞ              ـ ٜتهح َٔ غٝاغ١ ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ يف َكط سطق٘ عًٞ 
   

1883              ـ نإ ٖسف ايًٛضز زاؾطٜٔ َٔ إقساض ايكإْٛ ا٭غاغٞ عاّ 
  

نُإ غٝطط٠ ا٫لًٝع عًٞ َكط
 

اٯغتا١ْ  َٔ َس١ٜٓ ايسٚي١ ايعجُا١َْٝٔ زاخٌ  1883              ـ ٚنعت خطٛط اإلزاض٠ ا٫لًٝع١ٜ ملكط عاّ 
 

              ـ نإ اعتُاز الًرتا عًٞ ايًٛضز زاؾطٜٔ يٛنع خطٛط اإلزاض٠ ا٫لًٝع١ٜ ملكط زي٬ٝ عًٞ ضغبتٗا يف 
 

       
ا٫ستؿاظ عًٞ ع٬قتٗا بايسٚي١ ايعجُا١ْٝ

   
باعتباض إٔ زاؾطٜٔ ٖٛ غؿري الًرتا يف ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ

 

تعسز ايػًطات يف  َكطعًٞ  1883              ـ ْل ايكإْٛ ا٭غاغٞ ايصٟ ٚنع٘ زاؾطٜٔ 
  

قاٚي١ نػب ؾطع١ٝ يٛدٛزِٖ يف َكط               ـ مل تتٛيٞ الًرتا سهِ َكط بؿهٌ َباؾط ٚشيو بػبب 
 

  

إٔ تبكٞ ايػًط١ يف ٜس اـسٜٛ ٚٚظضا٥٘ ؼت إؾطاف الًٝعٟ ٖٚصا ٜعين إٔ 1883ـ طبكا يكإْٛ زاؾطٜٔ 
                   الًرتا سهُت َكط

  

بططٜك١ غري َباؾط٠
  

  عًٞ استؿاظ اـسٜٟٛ بك٬سٝت٘ بٗسف1883ـ ْل قإْٛ زاؾطٜٔ   
  

اـس١ٜٜٛ يف َكط متًو ٫ٚ ؼهِ
  

  

)ـ قطست الًرتا بعس است٬هلا ملكط 
 

(إْٓا ٫ مهِ َكط بٌ مهِ َٔ حيهُٕٛ َكط 
 

ٜٚتهح َٔ ٖصا 
 

          

ايتكطٜح إٔ
 

اـس١ٜٜٛ متًو ٫ٚ ؼهِ
  

اـسٜٛ تٛؾٝلٚتٓطبل ٖصٙ املكٛي١ عًٞ 
     

  

ايكاغِ املؿرتى بني زاؾطٜٔ ْٚابًٕٝٛ  يتسعِٝ سهُِٗ ملكطـ 
  

اؿؿاظ عًٞ ايؿطع١ٝ ببكا٤ َكط ١ٜ٫ٚ عجُا١ْٝ
  مبذا١ًَ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ـ اغتؿازت الًرتا َٔ ػطب١ اؿ١ًُ ايؿطْػ١ٝ بعس است٬هلا ملكط ٚقاَت  

              ـ عٓس بسا١ٜ است٬ٍ الًرتا ملكط اتبعت َع ايػًطإ ايعجُاْٞ ْؿؼ إغرتاتٝذ١ٝ

 
ْابًٕٝٛ

 
  

ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ مبكته١ٜ٫ٚٞ تابع١ يًسٚي١ ايعجُا١ْٝ  بعس اغتُطت َكط ـ 
 

1883ايكإْٛ ا٭غاغٞ 

ايٓذًع٠ مما عطف بػٝاغ١  اإلزاض٠ املكط١ٜ بايطابع ا٫لًٝعٟ ع٢ً طبع است٬هلا ملكط               ـ عًُت الًرتا بعس 
 اؾٝـ              ـ بعس خهٛع َكط ي٬ست٬ٍ ايربٜطاْٞ بسأت أٚيٞ خطٛات الًرتا يف غٝاغ١ ايٓذًع٠ يف 

  بإيػا٤ ايؿطان١ ايسٚي١ٝ              ـ  اضتبط غهب ؾطْػا َٔ الًرتا  بعس است٬هلا ملكط  

بكطاضات زاؾطٜٔ              ـ اضتبط غهب ؾطْػا َٔ الًرتا  بعس است٬هلا ملكط   
 

  
ـ مت إيػا٤ إزاض٠ املطاقب١ ايجٓا١ٝ٥ يف َكط

 
َطتني

  
سٝح 

 

  اـسٜٛ إمساعٌٝ                         ـ مت إيػا٤ املطاقب١ ايجٓا١ٝ٥ يف املط٠ ا٭ٚيٞ عًٞ ٜس 

ا٫ست٬ٍ ا٫لًٝعٟ                         ـ مت إيػا٤ املطاقب١ ايجٓا١ٝ٥ يف املط٠ ايجا١ْٝ  عًٞ ٜس 
  

اـسٜٛ تٛؾٝل              ـ مت إيػا٤ املطاقب١ ايجٓا١ٝ٥ ْٗا١ٝ٥ يف َكط أٚاخط  عٗس 
   

إيػا٤ املطاقب١ ايجٓا١ٝ٥عًٞ تعُٝل اـ٬ف بني الًرتا ٚؾطْػا بعس   1883              ـ عٌُ ايكإْٛ ا٭غاغٞ 
 

  إيػا٤ فًؼ ايٓٛاببػبب ـ تسٖٛضت اؿٝا٠ ايٓٝاب١ٝ يف ظٌ ا٫ست٬ٍ   

غؿري الًرتا يف ا٫غتا١ْطبا يكطاضات 
               اـسٜٛ تٛؾٝل               ـ مت إْؿا٤ فًؼ ؾٛضٟ ايكٛاْني يف َكط يف أٚاخط عٗس 

عاّ  24 ايصٟ ظٌ ضَعا يًٛدٛز ايربٜطاْٞ يف َكط ملس٠  ايًٛضز نطَٚطـ نإ أٍٚ َعتُس بطٜطاْٞ ملكط   
ايتؿطق١ ا٫دتُاع١ٝـ اقسض ا٫لًٝع قٛاْني إزاض١ٜ يف َكط بعس ا٫ست٬ٍ  أزٟ إيٞ    

 
  

تعٝني ايًٛضز نطَٚطـ مت تػٝري ٚنع َكط ايػٝاغٞ أعكاب ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ عًٞ َكط َٔ خ٬ٍ 
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    األحْال االقتصادٓ٘ يف دلال الشراع٘ لالحتالل الربٓطاىٕ ملصز  ىضتيتخ مً فقزٗ   

     
 

خس١َ املكاحل ايربٜطا١ْٝـ ٜطدع غبب اٖتُاّ ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ  بايعضاع١ يف َكط  إيٞ 
  

ايطٟ ٚايكطف              ـ ناْت أٚي١ٜٛ اٖتُاّ ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ أثٓا٤ إق٬ح ايعضاع١ يف َكط 
  

ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ              ـ اٖتُاّ 
 

عذع َكط عٔ غس ساد١ املٛاز ايػصا١ٝ٥أزٟ إيٞ يف َكط بتٛغٝع ظضاع١ ايكطٔ 
     

سسٚخ ؾذ٠ٛ غصا١ٝ٥ يف َكطـ أزت ايػٝاغ١ ا٫قتكاز١ٜ يف ايعضاع١ ي٬ست٬ٍ ايربٜطاْٞ يف َكط إيٞ 
  

     

ـ َٔ َػا٨ٚ  اٖتُاّ ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ  بايتٛغع يف ظضاع١ احملاقٌٝ ايكٝؿ١ٝ خاق١ ايكطٔ يف َكط 
خطط ا٫عتُاز عًٞ قكٍٛ ٚاسس                   تعطض َكط ٭نرب ا٭خطاض ايعضاع١ٝ ٖٚٛ  

 

     
ـ أقاّ ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ ايعسٜس َٔ َؿطٚعات ايطٟ يف َكط ناْت َععُٗا تكع يف

  
ايٛد٘ ايكبًٞ

 

              ـ اٖتُاّ ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ بتشػني ْعاّ ايطٟ ٚايكطف  يف َكط  أزٟ إيٞ
 ظٜاز٠ املػاس١ املعضٚع١ 

     
ـ أزٟ اٖتُاّ ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ  مبؿطٚعات ايطٟ ٚايكطف يف َكط إيٞ

 
ظٜاز٠ اإلْتاز ايعضاعٞ

 
خس١َ املكاْع ا٫لًٝع١ٜ              ـ نإ ٖسف الًرتا َٔ تطٜٛط ايعضاعات ايكٝؿ١ٝ يف َكط 

 

               ـ تعاظِ زٚض ا٭عٝإ نك٠ٛ ادتُاع١ٝ زخًت َٝسإ ايػٝاغ١ َٓص

عٗس
 

إمساعٌٝ
غكٛط ا٫ستهاضأٚ َٓص   

     
)ـ يف عٗس َٔ 

  َٔ)
   سهاّ َكط قسض قإْٛ ايعُس 

اـسٜٛ عباؽ سًُٞ ايجاْٞ
   

     
ـ اؾرتى ا٭عٝإ يف َكط يف عٗس سهِ تٛؾٝل يف إزاض٠ ايػًط١

 
ايتؿطٜع١ٝ 

 
     

ـ ؾاضى ا٭عٝإ يف اجملايؼ ايٓٝاب١ٝ يف عٗس ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ بٗسف
  

محا١ٜ َكاؿِٗ ايعضاع١ٝ
 

              ـ دا٤ت ايؿطق١ يٮعٝإ يًسؾاع عٔ َكاؿِٗ ايعضاع١ٝ يف عٗس  ا٫ست٬ٍ
 

َٔ خ٬ٍ
 

ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ
 

     

يف َكط بؿهٌ نبري يف ظٌ ا٫ست٬ٍ ْتٝذ١ايعضاع١ٝ ا٭ضانٞ اضتؿعت َها١ْ نباض ٬َى ـ 
قسٚض قإْٛ ايعُس  

     

ـ يف ظٌ ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ ناْت ايٛظا٥ـ اإلزاض١ٜ يف ايؿطٟ ؼت غٝطط٠
 

٬َى ا٫ضانٞ ايعضاع١ٝ
 

              ـ يف ظٌ ا٫ست٬ٍ ظازت ق٠ٛ ٬َى ا٭ضانٞ ايعضاع١ٝ يف عٗس
 

اـسٜٛ تٛؾٝل
 

يف ايٓٛاسٞ
 

ايػٝاغ١ٝ 
 

     
ـ عذعت اؿه١َٛ املكط١ٜ يف ؼكٝل ا٭َٔ ايػصا٥ٞ يًُكطٜني يف عٗس

 

اـسٜٛ تٛؾٝل
  

             ـ 
 

تؿاب٘ ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ َع اؿ١ًُ ايؿطْػ١ٝ عًٞ َكط اقتكازٜا يف
  

ا٫ٖتُاّ بايعضاع١
 

    األحْال االقتصادٓ٘ يف دلال الصياع٘  لالحتالل الربٓطاىٕ ملصز  ىضتيتخ مً فقزٗ  

نٓتٝذ١ ملكط  بعس ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ أقبشت ايػٛم املكط١ٜ فا٫ يتػٜٛل اإلْتاز ايكٓاعٞ ا٭ٚضبٞـ          
              

يًُعاٖسات ايتذاض١ٜ َع زٍٚ اٚضبا 
 

ايتبع١ٝ ا٫قتكاز١ٜ ٫لًرتا            ـ  ناْت ادطا٤ات بطٜطاْٝا يف ايكٓاع١ املكط١ٜ تٗسف ايٞ ؼكٝل 
 

نجط٠ ايهطا٥ب املؿطٚن١يف َٓاؾػ١  غري َتهاؾ١٦ ْتٝذ١ اؿه١َٛ املك١ٝ ايكٓاعات احمل١ًٝ             ـ  ٚنعت 
تسَري ايكٓاع١ املكط١ٜ            ـ نإ ٖسف ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ َٔ ؾطض ايهطا٥ب عًٞ ايكٓاعات املكط١ٜ ٖٛ 

            ـ تسٖٛضت قٓاع١ غعٍ ْٚػر ايكطٔ يف َكط يف ظٌ ا٫ست٬ٍ  بػبب
  

ايهطٜب١ املؿطٚن١ عًٞ  املٓػٛدات 
 تعازٍ ايطغّٛ اؾُطن١ٝ            

            ـ دعٌ ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ َكط انرب ايسٍٚ املكسض٠ يًكطٔ اـاّ عٔ ططٜل
قاضب١ قٓاع١ املٓػٛدات  

  

ـ عٌُ ا٫ست٬ٍ ايربٜطا١ْٝعًٞ مبشاضب١ قٓاع١ املٓػٛدات  يف َكط
  

٫ستٝادٗا يًكطٔ املكطٟ
 

ضؾع ايطغّٛ اؾُطن١ٝ            ـ عًُت الًرتا عًٞ قاضب١ ايكازضات املكط١ٜ َٔ املٓتذات ايكٓاع١ٝ عٔ ططٜل 
  

ـ قاَت الًرتا يف ظٌ ا٫ست٬ٍ بابعاز املكطٜني عٔ فاٍ ايكٓاع١ يصيو قاَت
 

باُٖاٍ ايتعًِٝ ايؿين
 

تػاٟٚ غعط ايػهط احملًٞ بػعط املػتٛضز            ـ  نػست قٓاع١ ايػهط يف َكط يف ظٌ ا٫ست٬ٍ بػبب 
 

تػاٟٚ تهًؿ١ املٓتر املكطٟ َع املػتٛضزتػٜٛل  ايكٓاعات املكط١ٜ ظَٔ ا٫ست٬ٍ              ـ  غبب قعٛب١ 
 

طٛا٥ـ اؿطف            ـ ٜتهح اضتباط تسٖٛض ايكٓاعات  ايكػري٠ غري اؿه١َٝٛ ظَٔ ا٫ست٬ٍ  بايػا٤ ْعاّ  
 

  ٚط١ٝٓ            ـ اسذِ ا٫داْب عٔ اغتجُاض اَٛاهلِ يف ايكٓاع١ ٜطدع ٫ٖساف  
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ايكٓاعات ايٛط١ٝٓقعٛب١ تػٜٛل ايٞ  َع املػتٛضز يف ظٌ ا٫ست٬ٍ ازٟ ـ تػاٟٚ تهًؿ١ املٓتر املكطٟ 

            ـ  ؾطنت الًرتا يف عٗس ا٫ست٬ٍ نطٜب١ عًٞ ا٫٫ت املػتٛضز٠ اي٬ظ١َ ايكٓاع١ يف َكط مما ْتر عٓ٘
            

ضؾع تهًؿ١ ايكٓاع١ املكط١ٜ 
 

ا٫٫ت املػتٛضز٠ؾطض نطا٤ب عًٞ عٗس ا٫ست٬ٍ بػبب  يف ايكسض٠ ايؿطا١ٝ٥ يًُٓتذات املكط١ٜ زاخًٝا            ـ قًت 
اْٗٝاض ايكٓاع١ يف َكط تبٝع نٌ َا ٖٛ اٚضٚبٞ ٜ٪نس ايًٛز نطَٚط إ ايسنانني احمل١ًٝ اقبشت ـ َكٛي١   

 

  

ـ لشت غٝاغ١ ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ ملكط يف قاضب١ ايكٓاع١ املكط١ٜ عٓسَا
 

اعتُست َكط عًٞ 
 

 تٛؾري استٝادات اؾٝـ                   بطٜطاْٝا يف
  

  
ـ مل تػتطع اؿه١َٛ املكط١ٜ محا١ٜ ايكٓاع١ احمل١ًٝ ٚخاق١ ايكٓاعات ا٫غرتاتٝذ١ٝ يف ظٌ ا٫ست٬ٍ

  َكاْع املساؾع ٚايصخري٠                      ٚظٗط شيو  َٔ خ٬ٍ اغ٬م

            ـ ظٗط تأثري  تسٖٛض ايكٓاع١ يف َكط يف ظٌ ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ  بٛنٛح يف قطاع
 

اؾٝـ
 

  
ـ مت ايػا٤ ْعاّ طٛا٥ـ اؿطف ايكٓاع١ٝ يف َكط يف ظٌ ا٫ست٬ٍ  خ٬ٍ عٗس

 

اـسٜٛ تٛؾٝل
   

  
 تسٖٛض ايكٓاعات اؿطؾ١ٝ احمل١ًٝـ ظاز اقباٍ املكطٜني عًٞ ايبها٥ع املػتٛضز٠ اٜاّ ا٫ست٬ٍ بػبب 

يف َكط يف ظٌ ا٫ست٬ٍ ٚمل تسضى اؿه١َٛ املكط١ٜ شيو ا٫ يف َطًع ايتعًِٝ ايكٓاعٞ             ـ ساضبت الًرتا 
ايعؿطٜٔ                    ايكطٕ 

  

ؾاْؿأت
 

يًتعًِٝ ايؿين ايكٓاعٞازاض٠ 
  

            ـ ْؿط ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ زعا١ٜ إ َكط ٫ تكًح إ تهٕٛ بًس قٓاع١ٝ ٚاْٗا بًس ظضاع١ٝ ٜٚطدع شيو ايٞ 
          

تربٜط قاضبت٘ يًكٓاع١ املكط١ٜ 
 

  

بٝع  َٓتذات ب٬زِٖ ايكٓاع١ٝ يف َكط نإ ٖسف ا٭داْب َٔ اغتجُاض أَٛهلِ يف ايعضاع١ ـ 
 

 عسّ ٚدٛز محا١ٜ سه١َٝٛ يًُػتجُط            ـ اغتُجط املكطٜٕٛ اَٛهلِ يف ايعضاع١ بس٫ َٔ ايكٓاع١ بػبب 

    األحْال االقتصادٓ٘ يف دلال التحارٗ لالحتالل الربٓطاىٕ ملصز  ىضتيتخ مً فقزٗ

اضتؿاع ؾإٔ ايٛنا٫ت ايتذاض١ٜمما تطتب عًٝ٘ اإلْتاز املكطٟ ٚتػٜٛك٘ قٝٛز عًٞ ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ ـؿطض 
بتسٖٛض اإلْتاز ايكٓاعٞ             ـ ٜطدع اضتباط اضتؿاع ؾإٔ ايٛنا٫ت ايتذاض١ٜ ا٭دٓب١ٝ يف َكط يف ظٌ ا٫ست٬ٍ 

  

 نعؿت قبه١ اؿه١َٛ املكط١ٜ عًٞ ا٭غٛام ايساخ١ًٝ يف ظٌ ا٫ست٬ٍ بػبب             ـ 
تكًص دورٖا يف َزاقبة األصوام

  

 ؾطن١ تعٌُ مجٝعٗا يف  160             ـ  بًؼ عسز ايؿطنات ٚايبٓٛى ا٭دٓب١ٝ  َٓص َطًع ايكطٕ ايعؿطٜٔ سٛايٞ 
 

ايعضاع١                   فاٍ 
 

(
   

(اغتك٬ح ا٭ضانٞ  ٚتػًٝـ ايؿ٬سني
  

             ـ ظازت ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ يف َكط يف عٗس ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ  يف فاٍ
 

ايعضاع١ 
 

    
ـ أزٟ زخٍٛ ا٫غتجُاضات  ا٭دٓب١ٝ يف فاٍ ايعضاع١ يف َكط يف عٗس ا٫ست٬ٍ إيٞ

 ظٗٛض ايبٝٛع اؾرب١ٜ 

             ـ ٜتهح اضتباط ايبٝٛع اؾرب١ٜ يف َكط  بطبك١ 
 

ا٭عٝإ
 

يف فاٍ ايعضاع١ٝ يف ظٌ ا٫ست٬ٍا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ              ـ ْتر عٔ زخٍٛ 
 

تػطب ًَه١ٝ ا٭ضض َٔ املكطٜني
  

    
 ْتٝذ1898١ـ نإ إْؿا٤ ايبٓو ا٭ًٖٞ يف َكط 

 اضتؿاع ؾإٔ ايٛنا٫ت ايتذاض١ٜ ا٭دٓب١ٝ 

    
ـ ا٭ثط ايػًيب ايٓاتر عٔ  اضتؿاع ؾإٔ ايٛنا٫ت ايتذاض١ٜ ا٭دٓب١ٝ

 
يف َكط

  
إْؿا٤ ايبٓو ا٭ًٖٞ

   

    

ـ انط ايبٓو ا٭ًٖٞ با٫قتكاز املكطٟ أثٓا٤ ا٫ست٬ٍ ْتٝذ١
 

ؾكسإ ا٫قتكاز املكطٟ ي٬غتك٬ٍ املايٞ
 

    
ـ ؾكس ا٫قتكاز املكطٟ ا٫غتك٬ٍ املايٞ يف عٗس ا٫ست٬ٍ ا٫لًٝعٟ بػبب

 
إْؿا٤ ايبٓو ا٭ًٖٞ

  

    
ٚتتذًٞ خطٛضت٘ يف 1898ـ اْؿأ ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ ايبٓو ا٭ًٖٞ يف َكط عاّ 

 

استهاض ايع١ًُ املكط١ٜ
 

    
ـ أقبشت ايع١ًُ املكط١ٜ يف عٗس ا٫ست٬ٍ أنجط عطن٘ يتصبصب قُٝتٗا بػبب

 ايػٝاغ١ املاي١ٝ ي٬ست٬ٍ 

    

ـ  قسض يف عٗس ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ غًط١ َاي١ٝ يف َكط متجًت يف
 

ايبٓو ا٭ًٖٞ
   

يف عٗس ا٫ست٬ٍ دعً٘ ٜطًكٕٛ عًٝ٘ اغِ بٓواستهاض ايبٓو ا٭ًٖٞ إقساض ا٭ٚضام املاي١ٝ يف َكط              ـ 
 

اؿه١َٛ 
    

ايبٓو ا٭ًٖٞـ َٔ اخطط املؿطٚعات عًٞ ا٫قتكاز املكطٟ بسا١ٜ ايكطٕ ايعؿطٜٔ  
  

   
يف ايعٌُ عًٞ تٓؿٝط ايتذاض٠ اـاضد١ٝـ تؿاب٘ ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ َع ا٫ست٬ٍ ايؿطْػٞ ملكط اقتكازٜا 
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    أحْال التعلٔه يف مصز  يف ظل االحتالل الربٓطاىٕ ملصز  ىضتيتخ مً فقزٗ

ايػٝاغ١ ايتع١ًُٝٝـ  نإ اخطط أزٚات ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ إلخهاع ايؿعب املكطٟ ٚايػٝطط٠ عًٝ٘    
  

             ـ ضغِ ا٫لًٝع غٝاغتِٗ ايتع١ًُٝٝ يف قط ٚأزضنٛا إٔ اـطط يف ايعًّٛ اؿسٜج١ يصيو قاَت بطٜطاْٝا
 

بتكًٌٝ املٝعا١ْٝ املدكك١  يًتعًِٝ                    يف أٍٚ غٓٛات ا٫ست٬ٍ 
 

إُٖاٍ ايعًّٛ اؿسٜج١ـ ٚنع املػتؿاض زًْٛب ْعِ ٚقٛاعس  أَاتت ضٚح ا٫بتهاض يف ايتعًِٝ أُٖٗا     
  

ايساخ١ًٝ             ـ نإ ايتعًِٝ يف َكط يف عٗس ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ خانعا يٛظاض٠ 
 

    
ـ أقبح ايتعًِٝ يف َكط يف عٗس ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ قاقطا عًٞ طبك١ ادتُاع١ٝ َع١ٓٝ ٚايػبب يف شيو

  
 

            
دعٌ ايتعًِٝ مبكطٚؾات عاي١ٝ

 
ا٭ٖساف اإلزاض١ٜ             ـ اقتكط ٖسف ايتعًِٝ يف َكط ظَٔ ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ يف خس١َ 

 

(
  

ؽطٜر َٛظؿني يًسٚي١ 
أٖساف الًرتا              ـ ؾطض املػتؿاض ا٫لًٝعٟ زًْٛب قٛاعس قاض١َ عٞ ايتعًِٝ يتشكٝل 

  

 زاًْٛب              ـ تؿأ املكطٜٕٛ عًٞ اـهٛع ٚا٫غتػ٬ّ ْتٝذ١ ايٓعِ ٚايكٛاْني اييت ٚنعٗا  

زاًْٛب              ـ تأثطت ضٚح اإلبساع ٚايتعًِ يف َكط بؿهٌ ايكٛاْني اييت ٚنعٗا 
 

اضتؿاع ْػب١ ا٭١َٝ يف َكطاييت ٚنعٗا املػتؿاض ا٫لًٝعٟ زًْٛب إيٞ ايٓعِ ٚايكٛاْني              ـ أزت 
تؿذٝع ضٚح ا٫بتهاض ٚاإلبساع             ـ َٔ ايسضٚؽ املػتؿاز٠ أسٛاٍ ايتعًِٝ يف ظٌ ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ 

 

) غٓٛات  10ملس٠ اـسٜٛ تٛؾٝل  عكب است٬ٍ الًرتا َكط أٚاخط عٗس اؿطن١ ايٛط١ٝٓ  ـ اغتُط مخٛز 
 

عكس
غٝاغات ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ              ـ سسخ مخٛز يًشطن١ ايٛط١ٝٓ يف َكط بعس ؾؿٌ ايجٛض٠ ايعطب١ٝ بػبب 

 

تطنع ايػًط١ يف  ٜس اؿانِ ايربٜطاْٞنإ ايػبب اإلزاضٟ  ـُٛز اؿطن١ ايٛط١ٝٓ يف ايػٓٛات ا٭ٚيٞ ي٬ست٬ٍ                ـ 
لًع٠ اإلزاض٠ املكط١ٜ                ـ َٔ َعاٖط إخهاع َكط يًػٝاغ١ ا٫لًٝع١ٜ بعس ا٫ست٬ٍ  

            

باؾٝــ بعس خهٛع َكط ي٬ست٬ٍ ايربٜطاْٞ بسأت أٚيٞ خطٛات الًرتا يف غٝاغ١ ايٓذًع٠ 
  

             ـ مل
 

ػس
 

غٝاغ١
 

ا٫ست٬ٍ
 

ايربٜطاْٞ ازْٞ
 

َعاضن١
 

خ٬ٍ
 

ايػٓٛات
 

ا٭ٚيٞ
 

َٔ
 

ايػًط١
 

اؿان١ُ بػبب 
 

       
سؿاظ الًرتا يًدسٜٟٛ عًٞ َٓكب٘

 

             ـ بايطغِ َٔ مخٛز ايطٚح ايٛط١ٝٓ عكب ا٫ست٬ٍ إ٫ اْ٘ ظٗطت بعض قٛض املكا١َٚ َٔ خ٬ٍ مجع١ٝ غط١ٜ
مجع١ٝ ا٫ْتكاّ                        ٚاييت  ناْت تكّٛ باغتٝاٍ ا٫لًٝع ٚمتجًت يف  

  

ايكها٤ عًٞ أؾطاز مجع١ٝ ا٫ْتكاّْتٝذ١  1892 : 1883َٔ املكا١َٚ املػًش١ ي٬ست٬ٍ ايربٜطاْٞ               ـ اختؿت 
دطٜس٠ امل٪ٜس               ـ َٔ َعاٖط اؿطن١ ايٛط١ٝٓ يف َكط عكب ا٫ست٬ٍ ٚاييت قاَت عًٞ أغاؽ ق١َٝٛ نربٟ  

 

   
ز١ٜٝٓ ٚغٝاغ١ٝ يف َكط 1889 ـ ناْت ا٭ؾهاض اييت تكّٛ عًٝٗا دطٜس٠ امل٪ٜس 

 

    

ـ قاَت ايكشاؾ١ بسٚض ٚطين يف عٗس اـسٜٛ تٛؾٝل بسيٌٝ ظٗٛض
 

دطٜس٠ ايعط٠ٚ ايٛثكٞ ٚدطٜس٠ امل٪ٜس
 

    

 يف إطاض اؾاَع١ اإلغ١َٝ٬ بٗسف1889ـ نإ تأغٝؼ دطٜس٠  امل٪ٜس  عاّ 
  

َٗامج١ ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ
              ـ  يف أعكاب ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ  يعبت ايكشاؾ١ ايٛط١ٝٓ زٚضا

 

غٝاغٝا 
  

ايعط٠ٚ ايٛثكٞتأغػت دطٜس٠               ـ 
 

َٗامج١ ا٫ست٬ٍعًٞ ٜس مجاٍ ايسٜٔ ا٭ؾػاْٞ ٚايؿٝذ قُس عبسٙ بٗسف 
    

   19ـ َٔ اؿطنات  اييت ساٚيت ضبط َكط با٭١َ ايعطب١ٝ يف أٚاخط ايكطٕ 

دطٜس٠  امل٪ٜس
 

    
ـ ظٗط زٚض ا٭ظٖط ايؿطٜـ يف َٛاد١ٗ ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ عٔ ططٜل

  
دطٜس٠ ايعط٠ٚ ايٛثكٞ

  

 
ايؿٝذ قُس عبسٙ ـ َٔ ايؿدكٝات ايٛط١ٝٓ اييت نإ هلا زٚض يف َكا١َٚ ا٫لًٝع قبٌ ٚبعس ا٫ست٬ٍ 

  

49

للثانوية العامةاملؤرخاتي يف التاريخ

وليد العربي 01228008015اعداد/أ/



 
 1866ؾطَإ ـ بعس ٚؾا٠ اـسٜٛ تٛؾٝل تٛيٞ عباؽ سًُٞ ايجاْٞ اؿهِ طبكا يكطاضات 

 

  يرتنٝاايعكب١اؾرتط ايػًطإ ايعجُاْٞ يًُٛاؾك١ عًٞ تٛي١ٝ عباؽ سًُٞ اؿهِ إٔ تتدًٞ عٔ               ـ 
 

إمساعٌٝ ٚأعاضتٗا تطنٝا ملكط يف عٗس اؿذاظ  ـ ناْت  َس١ٜٓ ايعكب١ يف ا٭قٌ تابع١ ي١ٜ٫ٛ 
  

   
ايًٛضز نطَٚطـ عٓسَا تٛيٞ عباؽ سًُٞ ايجاْٞ سهِ َكط ناْت ايػًط١ ايؿع١ًٝ يف ٜس 

 

   

ـ يف عٗس ا٫ست٬ٍ ٚبعس تٛيٞ عباؽ سًُٞ اؿهِ تطنت يف ٜس ايػًطإ ايعجُاْٞ
 

ايػًط١
  

ا٫مس١ٝ
 

  
ـ اغتُطت ٚقاٜا ايػًطإ ايعجُاْٞ  عًٞ ٠٫ٚ َكط  ظَٔ ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ  َٔ خ٬ٍ

 

ؾطَاْات ايتٛي١ٝ
   

ـ اختٌ َبسأ غٝاز٠ ايسٚي١  يف عٗس اـسٜٛ عباؽ سًُٞ ايجاْٞ بسيٌٝ 
 

ٚدٛز  اإلزاضات ايسٚي١ٝ
 

اخت٬ٍ َبسأ غٝاز٠ ايسٚي١يف َكط بعس تٛيٞ عباؽ سًُٞ اؿهِ إيٞ  اإلزاضات ايسٚي١ٝ               ـ أزٟ ٚدٛز  بعض 
 قٓسٚم ايسٜٔ              ـ عٓسَا تٛيٞ عباؽ سًُٞ سهِ َكط ٚدس ايعسٜس َٔ اإلزاضات ايسٚي١ٝ نإ أقسَٗا 

ٜسٍ  سطم بطٜطاْٝا عًٞ ٚدٛز بعض اإلزاضات ايسٚي١ٝ يف َكط خ٬ٍ عٗس  عباؽ سًُٞ ايجاْٞ عًٞ                 ـ 
 

        

عسّ إغهاب ايسٍٚ ا٭ٚضب١ٝ ايهرب٣  
 

    

ـ ٜتؿاب٘ عٗس اـسٜٛ عباؽ سًُٞ ايجاْٞ َع عٗس اـسٜٛ إمساعٌٝ يف
 

اخت٬ٍ َبسأ غٝاز٠ ايسٚي١
  

تٛيٞ عباؽ سًُٞ اؿهِ  ـ خطدت اؿطن١ ايٛط١ٝٓ َٔ َطس١ً اـُٛز إيٞ َطس١ً ا٫ظزٖاض بعس  
 

 1883اقطسّ  بٓكٛم ايكإْٛ ا٭غاغٞ              ـ عٓس تٛيٞ عباؽ سًُٞ ايجاْٞ اؿهِ يف َكط 
 

إنعاف قبه١ ا٫ست٬ٍ ا٫لًٝعٟ بساؾع 1893َكطؿٞ ؾُٗٞ َٔ ض٥اغ١ ايٛظاض٠   ـ قٝاّ عباؽ سًُٞ بععٍ 
  

مماضغ١ غًطت٘ ايؿع١ًٝ             ـ مل ًٜتعّ عباؽ سًُٞ ايجاْٞ بكطاضات قإْٛ زاؾطٜٔ   ٚمتجٌ شيو يف  
 

ععٍ َكطؿٞ ؾُٗٞيصٟ ٚنع٘ زاؾطٜٔ عٓسَا ا             ـ مل ًٜتعّ عباؽ سًُٞ بٓكٛم ايكإْٛ ا٭غاغٞ 
 

  

ايكٝاّ بتػٝري اؿه١َٛـ ظٗطت ضغب١ اـسٜٛ عباؽ سًُٞ ايجاْٞ يف مماضغ١ غًطات٘ عٔ ططٜل 

 
تطًع٘ ملعاٚي١ غًطات٘             ـ ٚقع اـسٜٛ عباؽ سًُٞ يف أظَات َتتاي١ٝ َع غًطات ا٫ست٬ٍ بػبب 

 

تطًع مبعاٚي١ غًطات٘  ـ ضؾض نطَٚط اإلخ٬ٍ مبباز٨ قإْٛ زاؾطٜٔ بسا١ٜ سهِ عباؽ سًُٞ  عٓسَا 
  

1883ايكإْٛ ا٭غاغٞ              ـ قٝاّ عباؽ سًُٞ بععٍ َكطؿٞ ؾُٗٞ ٚتعٝني سػني ؾدطٟ ٜتٓاقض َع 
  

اؿؿاظ عًٞ ايػًط١ ايؿع١ًٝعًٞ تعٝني سػني ؾدطٟ ض٥ٝػا يًٛظاض٠ بٗسف اعرتنت ايػًطات ايربٜطا١ْٝ  ـ 
 بط٥اغ١ ايٛظاض٠  ضٜاض باؾاـ مت إٜعاظ  اـسٜٛ عباؽ سًُٞ ؿػني ؾدطٟ بتكسِٜ اغتكايت٘ ٚتهًٝـ 

 

ايرتادع  ٜٚ٪نس ٖصا ايؿعٌ عًٞ  يٝشاؾغ عًٞ نطاَت٘       ٚشيو 
 

 ايًٛضز نطَٚطـ تطادع اـسٜٛ عباؽ سًُٞ عٔ غٝاغ١ ايتؿسز نس ا٫لًٝع ٚبسأ يف َػامل١ 

ٜػتٓس إيٝ٘  ملٛاد١ٗ  ايػٝطط٠ ا٫لًٝع١ٜ             ـ ٚثل  عباؽ سًُٞ ع٬قت٘ َع ايػًطإ ايعجُاْٞ ست٢ 
 

غت١ غٓٛاتـ اتبع اـسٜٛ عباؽ سًُٞ غٝاغ١ ايتؿسز نس ا٫لًٝع ٚاغتُطت ٖصٙ ايػٝاغ١ سٛايٞ  
 

   

ـ نػب اـسٜٛ عباؽ سًُٞ عطـ ايؿعب املكطٟ  ْعطا ملٛاقؿ٘
 

ايػٝاغ١ٝ
 

باإلؾطاز عٔ َػذ٢ْٛ ايجٛض٠ ايعطاب١ٝ    ـ تكطب عباؽ سًُٞ َٔ املكطٜني ٚؼسٟ غًطات الًرتا  ؾكاّ 

 
إسساخ سطاى ٚطين نس ا٫لًٝععٔ عبس اهلل ايٓسِٜ ٚمسح ي٘ مبُاضغ١ ْؿاط٘ َٔ ادٌ عباؽ سًُٞ   ـ عؿا 

 

ػسز زَا٤ املكا١َٚ  ـ َٛاقـ عباؽ سًُٞ يف بسا١ٜ سهُ٘ أثطت عًٞ ايؿعب املكطٟ سٝح أزت إيٞ 
 

باـهٛع  سٝح عطف عٓ٘ 1893 َٔ ض٥اغ١ ايٛظاض٠ ٜٓاٜط َكطؿٞ  ؾُٗٞ  ـ قاّ عباؽ سًُٞ ايجاْٞ بععٍ 
بايٛط١ٝٓ  ـ َٛاقـ اـسٜٛ عباؽ سًُٞ يف بسا١ٜ سهُ٘ ػاٙ املكطٜني تتكـ 

 

َكطؿٞ ؾُٗٞ  ـ َٔ ابطظ َعاٖط ايتداشٍ ٚا٫غتػ٬ّ ٚتػٝري َٛقؿ٘ َٔ قٝازات ايعطابٝني ؾدك١ٝ 
  

 اؿاي١ املاي١ٝيف عٗس تٛؾٝل يف عحتؿاب٘ فًؼ ؾٛضٟ ايكٛاْني يف عٗس عباؽ سًُٞ َع فًؼ ايٓٛاب   ـ 
 

ـ تطتب عًٞ تكطب عباؽ سًُٞ ايجاْٞ َٔ املكطٜني ظٗٛض زٚضا غٝاغٝا ٚانشا

 
يًُذايؼ ايٓٝاب١ٝ

 
ا٫قتكاز١ٜ ٚاإلزاض١ٜ ٚايػٝاغ١ٝيف عٗس عباؽ سًُٞ يف اؾٛاْب تطنعت طًبات فًؼ ؾٛضٟ ايكٛاْني  ـ 

 

َٛاقـ عباؽ سًُٞ ايٛط١ٝٓ  ـ ػسزت زَا٤ املكا١َٚ يف عطٚم املكطٜني بػبب 
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 ـ أٚا٥ٌ سهِ اـسٜٛ عباؽ سًُٞ ايجاْٞ  اْتؿطت ػُعات ثكاؾ١ٝ قاَت بٓؿط ايؿهط ايتٜٓٛطٟ ٚمتجًت 
ايكايْٛات ايؿهط١ٜ        يف 

 

مجع١ٝ املعاضف ـ تؿاب٘ املٓار ايجكايف يف عٗس اـسٜٛ عباؽ سًُٞ ايجاْٞ َع  

 
اْتؿاض ايكايْٛات ايؿهط١ٜ ٚاملٓتسٜات بػبب 19 َٔ ايكطٕ اظزٖط املٓار ايجكايف يف َكط س٬ٍ ايطبع ا٭خريـ 

ٚغاعست عًٞ  19ايطبع ا٭خري َٔ ايكطٕ  ـ اْتؿطت ايكايْٛات ايؿهط١ٜ ٚاملٓتسٜات ا٭زب١ٝ يف َكط يف 
          

ظٗٛض نٛازض ٚط١ٝٓ
 

 ـ  ظٗط تأثري بعجات إمساعٌٝ ايتع١ًُٝٝ عًٞ اؿطن١ ايٛط١ٝٓ يف عٗس
 

اـسٜٛ عباؽ سًُٞ ايجاْٞ
 

 ـ ضغِ تٛقـ اؿطن١ ايػٝاغ١ٝ يف بسا١ٜ سهِ عباؽ سًُٞ إ٫ إٔ املٛاقـ ايػٝاغ١ٝ تبًٛضت َٔ خ٬ٍ 
          

اؿطن١ ايجكاؾ١ٝ ٚايؿهط١ٜ 
 

 ـ تٛدس ع٬ق١ بني  ايبعجات أٜاّ اـسٜٛ إمساعٌٝ
  

19منٛ اؿطن١ ايٛط١ٝٓ أٚاخط ايكطٕ ٚ 
 

 19 ـ َٔ عٛاٌَ منٛ ايطٚح ايٛط١ٝٓ يف َكط نس ا٫ست٬ٍ أٚاخط ايكطٕ 
 

ايبعجات ايتع١ًُٝٝ أٜاّ إمساعٌٝ 
 

   سٝح عاز املبعٛثني 19أٚاخط ايكطٕ ـ بسأت غٝاغ١ ايبعجات اييت اتبعٗا إمساعٌٝ ت٪تٞ مثاضٖا  
 

        ٜؿطنٕٛ  ٚدٛزِٖ يف َكط  عًٞ غاس١ اؿٝا٠
 

ايؿهط١ٜ
 

يف َكط يف عٗس اـسٜٛ عباؽ سًُٞ ايجاْٞايجكاؾ١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ يف أٚضبا عًٞ اؿٝا٠ طبٝع١ اؿٝا٠ ـ أثطت 
أعها٤ ايبعجات          ٚدا٤ ٖصا ايتأثري َٔ خ٬ٍ 

  

  ٚنإ حيٌُ أؾهاض ايعطابٝني قاي19َٕٛٔ ايكايْٛات ايؿهط١ٜ اييت ظٗطت يف َكط أٚاخط ايكطٕ  ـ  
 

يطٝـ غًِٝ
 

ـ
 

أٚاخط ايكطٕيف َكط ايكايْٛات ايؿهط١ٜ يٮزب ٚايجكاؾ١ ٚايؿٔ   اييت ظٗطت َٔ 
 

امحس تُٝٛض قايٕٛ  19
  

  املٓتس19٣يف َكط أٚاخط ايكطٕ نإ أنجط املٓتسٜات تأثريا يف اؿٝا٠ ايؿهط١ٜ ٚايعٌُ ايػٝاغٞ   ـ 
 

ا٭ؾػاْٞ
 

أعها٤ ايبعجاتـ  تأثطت اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ املكط١ٜ باؿطن١ ايٛط١ٝٓ ايجكاؾ١ٝ ايٓػا١ٝ٥ َٔ خ٬ٍ 
  

 

ايكايْٛات ايؿهط١ٜ َٔ سٝح ظٗٛض 19ـ اختًؿت اؿٝا٠ ايجكاؾ١ٝ يف َكط  يف ايطبع ا٭خري َٔ ايكطٕ 
 

اؿكٛم ـ ؽطز َكطؿٞ ناٌَ َٔ َسضغ١ 
 

 

َعطؾ١ سكٛم اإلؾطاز ٚا٭َِعًٝٗا بٗسف اؿكٛم ٚنجط اإلقباٍ َٔ َسضغ١ َععِ ايػاغ١ املكطٜني                ـ ؽطز 
يطٝـ غًِٝ               ـ قبٌ إٔ ٜتدطز َكطؿٞ ناٌَ بعاّ اْهِ إيٞ قايٕٛ 

 

       
ـ ٜطدع اضتباط  ظٗٛض َكطؿٞ  ناٌَ يف ططٜل ايٓهاٍ نس ا٫ست٬ٍ  باملٓار

 
ايجكايف

 

       

تأثط بعس شيو أؾهاض يطٝـ غًِٝ إ٫ اْ٘ َكطؿٞ ناٌَ ايجكاؾ١ٝ يف قايٕٛ ـ ضغِ ْؿأ٠ 
  

املٓتس٣ ا٭ؾػاْٞ
               ـ اغتؿاز َكطؿٞ ناٌَ َٔ أخطا٤ ايعطابٝني  سٝح قاّ

 

بتٓػٝل أؾهاضٙ َع اـسٜٟٛ
 

       
ْػل ا٫ؾهاض ايٛط١ٝٓ َع عباؽ سًُٞ عٓسَا ـ  اغتؿاز َكطؿٞ ناٌَ َٔ ايجٛض٠ ايعطاب١ٝ ٚظٗط شيو

       
ـ عٌُ َكطؿٞ ناٌَ أثٓا٤ نؿاس٘ نس ا٫ست٬ٍ عًٞ ا٫غتؿاز٠ َٔ ا٭خطا٤ اييت ٚقع ؾٝٗا غابكٝ٘ َٔ

                     ايٛطٓٝني يصيو قاّ
 

بايتٓػٝل َع اـسٜٟٛ ٚايػًطإ
  

        
ـ ظٗط تٓاقض ايؿهط ايػٝاغٞ ملكطؿٞ ناٌَ َع ؾهط امحس عطابٞ ػاٙ

 

ايػًط١ ايكا١ْْٝٛ ا٫مس١ٝ
        

ـ تٓاقض ؾهط َكطؿٞ ناٌَ َع ؾهط امحس عطابٞ يف
 

َٛقؿِٗ َٔ ايكٝاز٠ ايػٝاغ١ٝ
 

       

عطابٞ ٚ تٛؾٝل  ست٢ ٫ ٜكع تٓاقض  بُٝٓٗا نُا سسخ بني ْػل َكطؿ٢ ناٌَ أؾهاضٙ َع عباؽ سًُٞـ 
اإلبكا٤ عًٞ  تبع١ٝ َكط يرتنٝا ممج٬ يف  1883               ـ اغتؿاز َكطؿٞ ناٌَ َٔ غٝاغ١ ايكإْٛ ا٭غاغٞ 

د٤٬ دٝـ تطنٝا عٔ ايْٝٛإإٔ ٜٛاؾل عًٞ َكطؿٞ ناٌَ عًٞ ايػًطإ                ـ اقرتح  
 

َكابٌ د٤٬ ا٫لًٝع عٔ َكط
َكطؿٞ ناٌَ                ـ ساٍٚ ا٫غتؿاز٠ َٔ بعض أظَات ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ايساخ١ًٝ يتشكٝل اغتك٬ٍ َكط ٖٛ 

ؾطْػا                 ـ اعتُس  َكطؿٞ ناٌَ  يف نؿاس٘ ايٛطين  عًٞ ايكٟٛ اـاضد١ٝ  خاق١ زٚي١ 
 

                ـ قاّ َكطؿٞ ناٌَ بايػؿط أنجط َٔ َط٠ إيٞ ؾطْػا ٚغريٖا َٔ زٍٚ أٚضبا ٚنتب يف قشؿِٗ ٚخطب  يف 
املطايب١ ظ٤٬ ا٫لًٝع عٔ َكط                       ا٫دتُاعات ايعا١َ ٚشيو َٔ ادٌ  
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ا٫غتؿاز٠ َٔ عسا٤ ؾطْػا ٫لًرتايف نؿاس٘ نس ا٫ست٬ٍ  ايربٜطاْٞ سُٝٓا ساٍٚ َكطؿٞ ناٌَ خطأ أ                ـ 
   سٝح قُس عًٞ                ـ نطض َكطؿٞ ناٌَ أخطا٤ املانٞ يف ا٫عتُاز عًٞ ايكٟٛ اـاضد١ٝ نُا سسخ َع 

(عًٞ)                     اعتُس قُس عًٞ  
 

ؾطْػا ثِ ؽًت عٓ٘ ، ٚاعتُس َكطؿٞ ناٌَ  عًٞ ؾطْػا ثِ ؽًت عٓ٘
 

قٝاّ ايجٛض٠ املٗس١ٜ ـ بسأ كطط ا٫غتعُاض ا٫لًٝعٟ يتُعٜل ٚسس٠ ٚازٟ ايٌٓٝ َٓص 
 

ايجٛض٠ املٗس١ٜ ـ ٚدس ا٫لًٝع ؾطق١ 
  

يتشكٝل غٝاغتِٗ يف تؿهو ايسٚي١ املكط١ٜ يف إؾطٜكٝا ٚايتٛغٌ ؾٝٗا
 

ملٗس١ٜ ااؾٝـ املكطٟ َٔ ايػٛزإ يف أعكاب ايجٛض٠تطتب عًٞ اْػشاب          ـ 
 

يف إؾطٜكٝاايػبام ا٫غتعُاضٟ  
ايجٛض٠ املٗس١ٜ         ـ ظٗط ايػبام ا٫غتعُاضٟ يف إؾطٜكٝا عكب 

  

ايجٛض٠ املٗس١ٜ        ـ مت تكػِٝ أ٬َى َكط يف إؾطٜكٝا بني الًرتا ٚؾطْػا ٚاٜطايٝا  ٚنإ شيو ْتٝذ١  
 

1884 ـ خهع مشاٍ ٚٚغط ايػٛزإ  بعس خطٚز اؾٝـ املكطٟ َٔ ايػٛزإ 
 

يًػٝطط٠ ايربٜطا١ْٝ
 

الًرتاخهع اؾع٤ اؾٓٛبٞ َٔ َسٜط١ٜ خط ا٫غتٛا٤  يػٝطط٠ 1884ايػٛزإ َٔ خطٚز اؾٝـ املكطٟ ـ بعس 
ؾطْػاخهعت تادٛض٠ ٚدٝبٛتٞ يػٝطط٠ 1884ـ بعس خطٚز اؾٝـ املكطٟ َٔ ايػٛزإ 

 

اٜطايٝا  خهعت اضٜرتٜا ٚدٛزؾطٟ يػٝطط٠ 1884 ـ بعس خطٚز اؾٝـ املكطٟ َٔ ايػٛزإ 
 

أٚغٓسا ـ بعس خطٚز اؾٝـ املكطٟ َٔ ايػٛزإ عكب ايجٛض٠ املٗس١ٜ استًت الًرتا زٚي١ 
 

 
ـ بعس خطٚز اؾٝـ املكطٟ َٔ ايػٛزإ عكب ايجٛض٠ املٗس١ٜ استًت اٜطايٝا زٚي١ غاس١ًٝ ٖٞ

 
اضٜرتٜا 

دٝبٛتٞ ـ بعس خطٚز اؾٝـ املكطٟ َٔ ايػٛزإ عكب ايجٛض٠ املٗس١ٜ استًت ؾطْػا زٚي١ 
   

إؾطٜكٝايف قًب  تٛغٌ تٝاض ا٫غتعُاض ا٫لًٝعٟ قساعتعَت ؾطْػا  ـ 
 

عػهط١ٜ ٫ست٬ٍؾأضغًت مح١ً 
 

ؾاؾٛزٙ
ايٌٓٝ ا٭بٝض       يف أعايٞ 

   

قطب ايتكا٤ٙ بٓٗط
 

ايػٛباط
  

ا٫لًٝع  يكًب إؾطٜكٝاقس تٛغٌ  ـ أضغًت ؾطْػا مح١ً عػهط١ٜ يف أعايٞ ايٌٓٝ ا٭بٝض بٗسف 
   

 ٜطدع إي1898ٞ نإ إقساّ ؾطْػا ٫ست٬ٍ ؾاؾٛزٙ   ـ
 

ؾتح باب املػأي١ املكط١ٜ
 

ـ  نازت إٔ تٓؿب سطب بني الًرتا ٚؾطْػا عٓس ؾاؾٛزٙ يهٔ اْتٗت اؿازث١ باملٛاد١ٗ غري املػًش١ 
 

دٗٛز ٚظضا٤ خاضد١ٝ ايسٚيتني                      ٚمت تػ١ٜٛ املؿه١ً ٚاْػشبت ايكٛات ايؿطْػ١ٝ  َٔ ؾاؾٛزٙ ْتٝذ١  
با٫ْتكاض ايسبًَٛاغٞ ٫لًرتا    بني الًرتا ٚؾطْػا 1898              ـ اْتٗت سازث١ ؾاؾٛزٙ عاّ 

 

  

َٔ ؾاؾٛزٙ  بػببايكٛات ايؿطْػ١ٝ أَاّ ايكٛات ا٫لًٝع١ٜ ـ اْػشبت 
 

املكاحل املؿرتن١  بني ايسٚيتني
  

ـ تػببت ايجٛض٠ املٗس١ٜ يف ايػٛزإ بايٓػب١ ملكط  يف
 

اْهُاف اإلَرباطٛض١ٜ املكط١ٜ
  

  
ـ تطتب عًٞ قٝاّ ايجٛض٠ املٗس١ٜ يف ايػٛزإ بايٓػب١ ملكط
 

تؿهو ايسٚي١ املكط١ٜ يف إؾطٜكٝا
  

  
ـ تعأَ سازخ ؾاؾٛزٙ َع إدطا٤ات الًرتا يف َكط َٔ سٝح

 
ايتشهِ يف غٝاغ١ َكط املاي١ٝ

 

 بسيٌٝ
   

       

1898 ٖٛ ْؿؼ ايعاّ ايصٟ أْؿأت ؾٝ٘ الًرتا ايبٓو ا٭ًٖٞ  عاّ 1898ٚقعت سازث١ ؾاؾٛزٙ  عاّ 

املػأي١ املكط١ٜـ اعتكس عباؽ سًُٞ ٚايٛطٕٓٝٛ إٔ ؾطْػا  أقسَت عًٞ است٬ٍ ؾاؾٛزٙ  يؿتح باب   
اؾ٤٬ عٔ َكط           ٚػرب الًرتا عًٞ َٓاقؿ١  َٛنٛع 

   

اـسٜٛ عباؽ سًُٞ              ـ ٜٛدس اضتباط بني سازث١ ؾاؾٛزٙ ٚتػري َٛقـ 
 

غت١ أعٛاّ              ـ اتبع اـسٜٛ عباؽ سًُٞ غٝاغ١ ايتؿسز ػاٙ ا٫لًٝع ملس٠  
 

تػٝري املعاضن١ ايسٚي١ٝ َٛاقؿٗا  بػبب اـسٜٛ عباؽ سًُٞ              ـ نإ أٍٚ املٓٗعَني بعس سازث١ ؾاؾٛزٙ ٖٛ 
اْػشاب ؾطْػا  َٔ أعايٞ ايٌٓٝ ا٭بٝض ـ تطادع اـسٜٛ عباؽ سًُٞ عٔ غٝاغ١ ايتؿسز  نس ا٫لًٝع بعس 

تٛقٝع اتؿاق١ٝ اؿهِ ايجٓا٥ٞ يًػٛزإ ـ  تعس أٍٚ َعاٖط املػامل١ بني  اـسٜٛ عباؽ سًُٞ ٚا٫لًٝع  
1900ظٜاض٠ يٓسٕ  ـ تعس ثاْٞ َعاٖط املػامل١ بني اـسٜٛ عباؽ سًُٞ ٚا٫لًٝع  

  

ؿازث١ ؾاؾٛزٙ  نٓتٝذ١ َباؾط٠ 1899 ـ  دا٤ت اتؿاق١ٝ اؿهِ ايجٓا٥ٞ يًػٛزإ  
 

اؿهِ ايجٓا٥ٞ ـ مت ضغِ  اؿسٚز ايػٝاغ١ٝ بني َكط ٚايػٛزإ طبكا ٫تؿاق١ٝ 
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تؿكٌ بني َكط ٚايػٛزإ  ٖٞ اييت  22عًٞ إٔ زا٥ط٠ عطض اتؿاق١ٝ اؿهِ ايجٓا٥ٞ يف املاز٠ ا٭ٚيٞ  ـ ْكت  
اتؿاق١ٝ اؿهِ ايجٓا٥ٞ              ـ  أقبح ٫لًرتا غٓس قاْْٛٞ  يٛدٛزٖا يف ايػٛزإ ملٛاد١ٗ ايسٍٚ ا٭ٚضب١ٝ بعس  

اتؿاق١ٝ اؿهِ ايجٓا٥َٞٔ خ٬ٍ ايسٍٚ ا٭ٚضب١ٝ ملٛاد١ٗ ضتبت الًرتا أَٛضٖا بؿهٌ قاْْٛٞ يف ايػٛزإ     ـ 
ؾطع١ٝ ٚدٛزٖا يف ايػٛزإيف عٗس عباؽ سًُٞ تٛقٝع اتؿاق١ٝ اؿهِ ايجٓا٥ٞ    ـ نإ ٖسف الًرتا َٔ 

 

 اْػشاب ؾطْػا َٔ ايػٛزإ   ـ تػريت غٝاغ١ عباؽ سًُٞ ػاٙ الًرتا َٔ ايتؿسز إيٞ ايتٛزز بػبب
بايتٓاقض متٝعت غٝاغ١ اـسٜٟٛ عباؽ سًُٞ ػاٙ ا٫لًٝع قبٌ ٚبعس سازث١ ؾاؾٛزٙ       ـ

 

ايٝأؽ               ـ ٜ٪نس َٛقـ اـسٜٛ عباؽ سًُٞ  بعس سازث١ ؾاؾٛزٙ عًٞ  
 

املػامل١ ٚاملٗاز١ْ ـ بعس اْػشاب ؾطْػا َٔ ؾاؾٛزٙ اػ٘ اـسٜٛ عباؽ سًُٞ إيٞ أغًٛب 
  

َكطؿٞ ؾَُٗٞع َٛقـ ايػٝاغٞ ٚايٛطين َٔ ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ ـ تؿاب٘ َٛقـ عباؽ سًُٞ ايجاْٞ   
اْػشاب ؾطْػا َٔ ايػٛزإـ أزضى َكطؿٞ ناٌَ خطأ اعتُازٙ عًٞ ايػًط١ ايكٛض١ٜ يف َكط بعس 

 

ايتؿهري يف ا٫عتُاز عًٞ ايصات              ـ أثطت سازث١ ؾاؾٛزٙ بؿهٌ نبري عًٞ ا٭ٚناع يف َكط سٝح أزت إيٞ 
 

ت١ُٝٓ ايطٚح ايٛط١ٝٓ يسٟ املكطٜني  ؾأ َكطؿٞ ناٌَ إيٞ 1898              ـ  بعس اْػشاب ؾطْػا َٔ ايػٛزإ 
سازث١ ؾاؾٛزٙ              ـ اػ٘ َكطؿٞ ناٌَ يت١ُٝٓ ايطٚح ايٛط١ٝٓ ٚتبكري املكطٜني بكهٝتِٗ بعس 

 

ايعامل اإلغ٬َٞ دطٜس٠ 1905              ـ اعتُس َكطؿٞ ناٌَ عًٞ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ملٛاد١ٗ ا٫لًٝع ٚاقسض  
 

غٝاغ١ٝ              ـ  تكٓـ دطٜس٠ ايعامل اإلغ٬َٞ اييت أقسضٖا َكطؿٞ ناٌَ عًٞ أْٗا دطٜس٠ 
  

ظٜاز٠ اضتباط٘ بايسٚي١ ايعجُا١ْٝ              ـ أزٟ اعتُاز َكطؿٞ ناٌَ عًٞ سطن١ اؾاَع١ اإلغ١َٝ٬ إيٞ 
  

ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ              ـ ايكٟٛ اييت اعتُس عًٝٗا  َكطؿٞ ناٌَ يف نؿاس٘ ايٛطين  قبٌ ٚبعس سازث١ ؾاؾٛزٙ 
ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ              ـ بعس سازث١ ؾاؾٛزٙ اغتُط اعتُاز َكطؿٞ ناٌَ يف نؿاس٘ ايٛطين عًٞ 

 

دطٜس٠ امل٪ٜس يف أٖساؾٗا َع  1905              ـ تؿابٗت اؾطٜس٠ ا٭غبٛع١ٝ اييت أقسضٖا َكطؿٞ ناٌَ 
 

ا٫ْتُا٤ات ايؿهط١ٜ              ـ تتؿاب٘ دطٜس٠ امل٪ٜس ٚدطٜس٠ ايعامل اإلغ٬َٞ يف ايهؿاح ايٛطين َٔ سٝح 
  

 قطا٤ت٘ اؾٝس٠ يإلسساخ ايتاضخي١ٝ              ـ أغايٝب َكطؿٞ ناٌَ َٔ ادٌ ا٫غتك٬ٍ زاخًٝا ٚخاضدٝا تجبت 

غٝاغ١ املػاَٚات ا٫غتعُاض١ٜ              ـ تأثطت اؿطن١ ايٛط١ٝٓ أثٓا٤ نؿاح َكطؿٞ ناٌَ  غًبٝا ْتٝذ١  
 

              ـ تأثطت اؿطن١ ايٛط١ٝٓ املكط١ٜ أثٓا٤ نؿاح َكطؿٞ ناٌَ بتػٝب ايهُري ٚتهػري ايٛعٞ  بػبب
 

           

املكاحل ايسٚي١ٝ املؿرتن١
 

ؼكٝل اؾ٤٬ ٚايسغتٛض بٗسف 1900              ـ اقسض َكطؿٞ ناٌَ دطٜس٠ ايًٛا٤ عاّ 
  

ا٭ٌَ               ـ ٜ٪نس َٛقـ َكطؿٞ ناٌَ بعس سازث١ ؾاؾٛزٙ عًٞ  
 

ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ              ـ تؿاب٘ َٛقـ عباؽ سًُٞ َع َٛقـ َكطؿٞ ناٌَ يف َٛاد١ٗ ا٫لًٝع ػاٙ 
 

سازث١ ؾاؾٛزٙ َكطؿٞ ناٌَ يف مبٛقؿٗا  َع  1840تؿاب٘ َٛقـ ؾطْػا َع قُس عًٞ يف َعاٖس٠ يٓسٕ               ـ 
اؾاَع١ اإلغ١َٝ٬تبين  َكطؿٞ ناٌَ يف نؿاس٘ ايٛطين ْعط١ٜ غٝاغ١ٝ ٖٚٞ               ـ 

 

دطٜس٠ ايًٛا٤              ـ تعأَ  ظٜاض٠ اـسٜٛ عباؽ سًُٞ  يٓسٕ بعس سازث١ ؾاؾٛزٙ َع إْؿا٤ َكطؿٞ ناٌَ 
 

ا٫ْهُاّ يًشطن١ اإلغ١َٝ٬              ـ  َٔ اإلدطا٤ات اييت اؽصٖا َكطؿٞ ناٌَ بعس سازث١ ؾاؾٛزٙ  
 

سازث١ ؾاؾٛزٙـ تعس  َكس١َ يػٝاغ١ ايٛؾام ايٛزٟ بني الًرتا ٚؾطْػا 
   

نس ق٠ٛ أملاْٝا املتٓا١َٝ     ـ اْتٗت سازث١ ؾاؾٛزٙ بايٛؾام بني الًرتا ٚؾطْػا ٚشيو يًتشايـ َعا 
غٝاغ١ ًَو الًرتا    ـ َع تعاٜس ق٠ٛ أملاْٝا املتٓا١َٝ دا٤ت أٚيٞ اـطٛات ملٛاد١ٗ ٖصا اـطط  

ًَو الًرتاٚنإ  ٚضا٤ ٖصٙ ايػٝاغ١  بني الًرتا ٚؾطْػا ايٛؾاممت ملٛاد١ٗ خطط ق٠ٛ أملاْٝا املتٓا١َٝ     ـ 
ايٛؾام ايٛزٟ اْتٗت  بإبطاّ عكست املؿاٚنات بني الًرتا ٚؾطْػا 1903الًرتا باضٜؼ     ـ بعس ظٜاض٠ ًَو 

    
 بػبب 1904ّايٛؾام ايٛزٟ بني الًرتا ٚؾطْػا عاّ  ـ عكس 

 

 

ظٗٛض ق٠ٛ أملاْٝا املتٓا١َٝ

 

 

   
املٓاؾػات ايسٚي١ٝ  سسخ  ٚؾام بني الًرتا ٚؾطْػا  ملٛاد١ٗ   1898     ـ بعس  سازث١ ؾاؾٛزٙ عاّ  

ايتشايـ بني الًرتا ٚؾطْػا غبب يف 20    ـ ناْت ق٠ٛ أملاْٝا املتٓا١َٝ بسا١ٜ ايكطٕ 
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تؿسٜس غًط١ ا٫ست٬ٍ عًٞ ايٛطٓٝني    ـ ناْت ق٠ٛ أملاْٝا املتٓا١َٝ يف بسا١ٜ ايكطٕ ايعؿطٜٔ غببا يف  
َطانـ  مت إط٬م ٜس ؾطْػا يف است٬ٍ  1904    ـ مبكتهٞ ا٫تؿام ايٛزٟ  

 

    
ـ  عكس ايٛؾام ايٛزٟ بني الًرتا ٚؾطْػا يف

 

أٚا٥ٌ  ايكطٕ ايعؿطٜٔ
  

ايػٝاغ١ٝ  نإ ايٛؾام ايٛزٟ  بني الًرتا ٚؾطْػا أٚا٥ٌ ايكطٕ ايعؿطٜٔ ي٘ اثط عًٞ أٚناع َكط  ـ
 

ق٠ٛ أملاْٝا املتٓا١َٝ ٚ ا٭ٚناع ايػٝاغ١ٝ يف َكط   بسا١ٜ ايكطٕ ايعؿطٜٔ     ـ تٛدس ع٬ق١ بني تسٖٛض 
عسّ ٚدٛز َعاضن١ زٚي١ٝ ٫لًرتا يف َكط إيٞ  1904ـ تطتب عًٞ عكس ايٛؾام ايٛزٟ عاّ 

 
 

تطنٝا ٚضٚغٝا ؼٍٛ عسا٤ ؾطْػا ٫لًرتا إيٞ ؼايـ ٖٚٛ ٜتؿاب٘ َع ٚؾام 1904بتٛقٝع ا٫تؿام ايٛزٟ      ـ 
 اؾتساز غًطات ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ يف ايتهٝٝل عًٞ املٛاطٓني1904    ـ نإ َٔ ْتا٥ر ا٫تؿام ايٛزٟ 

أسهاّ سازث١ زْؿٛاٟ           َٚٛادٗتِٗ بؿس٠  ٚظٗط شيو يف 
  

عكس ا٫تؿام ايٛزٟ    ـ أعًٓت  الًرتا عٔ عسّ تػٝري  اؿاي١ ايػٝاغ١ٝ يف َكط ْتٝذ١ 
 

ايٛؾام ايٛزٟ    ـ تأثطت نٌ َٔ َكط َٚطانـ غًبٝا ْتٝذ١ عكس 
 

املٓٛؾ١ٝ  يف قاؾع١  1906 ـ  ٚقع سازث١ زْؿٛاٟ عاّ  
  

 ٫ٚ تتٓاغب َع اؿازخ  1906نس املكطٜني يف زْؿٛاٟ قػ٠ٛ اإلسهاّ  اييت أقسضتٗا الًرتا   ـ  دا٤ت  
ايعًِ  ٚناْت قػ٠ٛ ٖصٙ ا٭سهاّ يف زْؿٛاٟ تسٍ عًٞ غٝاغ١ املكاحل ايسٚي١ٝ           ْتٝذ١  

 

ْتا٥ر ا٫تؿام ايٛزٟ ٚ 1906 ـ نإ ٖٓاى اضتباط بني سازث١ زْؿٛاٟ 
 

تطٖٝب ايؿعب املكطٟ ٚإسهاَٗا ايكاغ١ٝ  إيٞ 1906 ـ تطدع سازث١ زْؿٛاٟ 
 

إمخاز قٛت ايٛطٓٝني يٮبس ـ نإ املككٛز َٔ ا٭سهاّ ايكاغ١ٝ نس املكطٜني يف زْؿٛاٟ 
  

تٛسٝس قؿٛف اؿطن١ ايٛط١ٝٓ ـ ٚادٗت غًطات ا٫ست٬ٍ َٛقؿا قعبا بعس سازث١ زْؿٛاٟ َٔ خ٬ٍ 
 

دطٜس٠ ايًٛا٤ ـ  اغتػٌ َكطؿٞ ناٌَ سساث١ زْؿٛاٟ ْٚسز بػٝاغات ا٫ست٬ٍ يف َكط ٚأٚضبا َٔ خ٬ٍ 
تطٛض اؿطن١ ايٛط١ٝٓ ـ نإ سازث١ زْؿٛاٟ َٔ اؿٛازخ اييت نإ ي٘ ا٭ثط ايهبري  يف 

  

 زْؿٛاٟ ـ ْعِ َكطؿٞ ناٌَ اؾٗٛز ايٛط١ٝٓ يف َكط بعس سازخ
  

تػٝري املعتُس ايربٜطاْٞ غببا يف 1906 ـ ناْت سازث١  زْؿٛاٟ  
  

امل٪ٜس  ٚمت ْؿط بطْاف٘  دطٜس٠  1907 ـ أغؼ َكطؿٞ ناٌَ اؿعب ايٛطين  عاّ 
َكطؿٞ ناٌَ ـ أٍٚ َٔ أزضى خطٛض٠ ايتسٖٛض يف إُٖاٍ ايتعًِٝ ايكٓاعٞ بعس اْتٗا٤ ْعاّ ا٫ستهاض ٖٛ 

 1907 يف عاّ إزاض٠ يًتعًِٝ ايؿين ايكٓاعٞ         سٝح مت إْؿا٤ 
 

 إْؿا٤ اؿعب ايٛطين  ـ ا٭ثط ايػٝاغٞ ا٫جيابٞ ايٓاتر عٔ دٗٛز َكطؿٞ ناٌَ بعس سازث١ زْؿٛاٟ 
إْؿا٤ ْازٟ املساضؽ ايعًٝاعٔ دٗٛز َكطؿٞ ناٌَ بعس سازث١ زْؿٛاٟ ايجكايف ا٫جيابٞ ايٓاتر  ـ ا٭ثط 

1906              ـ ا٭ثط ايجكايف ا٫جيابٞ ايٓاتر عٔ دٗٛز َكطؿٞ ناٌَ بعس سازث١ زْؿٛاٟ  
  

طباع١ ايكشـ
 

ـ  بايطغِ َٔ ا٭سهاّ ايكاغ١ٝ يف سازث١ زْؿٛاٟ إ٫ إٔ دٗٛز َكطؿٞ ناٌَ ايٛط١ٝٓ أعطت يًؿعب 
غشب ايًٛضز نطَٚط َٔ َكط                    املكطٟ بعض اؿطٜات ٚشيو بػبب  

  

ٚسؿ١ٝأغايٝب   1906              ـ اغتدسَت  الًرتا َع املكطٜني يف سازث١ زْؿٛاٟ 
   

) ـ  
 

(انطب املطبٛط خياف ايػاٜب  
 

سازث١ زْؿٛآٟٜطبل ٖصا املجٌ عًٞ 
  

)ـ اػٗت اؿطن١ ايٛط١ٝٓ بعس ععٍ ايًٛضز نطَٚط 
 

1907 )
 

إْؿا٤ ا٭سعاب ايػٝاغ١ٝإيٞ 
   

 عاّ ْؿأت ا٭سعاب ايػٝاغ١ٝ يف َكط يهٔ ٖصٙ ا٭سعاب اختًؿت ؾُٝا بٝٓٗا َٔ 1907ـ ٜعترب عاّ  
أغًٛب ايتدًل َٔ ا٫ست٬ٍ        سٝح  
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قاقط٠ عًٞ املجكؿنيـ اْؿأ َكطؿٞ ناٌَ اؿعب ايٛطين ٚناْت عهٜٛت٘ 
 

تٓعِٝ اؿطن١ ايٛط١ٝٓ ٚتٛيٞ ض٥اغت٘ َٔ ادٌ 1907ـ أغؼ َكطؿٞ ناٌَ اؿعب ايٛطين 
)ـ اؾتٗط َكطؿٞ ناٌَ يف َكٛيت٘ 

  

(َكط يًُكطٜني امجع  
 

ؾكاّ بتأغٝؼ اؿعب ايٛطين بٗسف 
      

بح ايطٚح ايٛط١ٝٓ يف ايؿعب
 

ا٭١َ ـ قاسب ؾعاض َكط يًُكطٜني سعب 
 

سعب ايٓب٤٬ـ اؿعب ايصٟ نإ ٜعرب عٔ عٛز٠ ايػٝاز٠ يًعٓاقط ايرتن١ٝ ايؿطنػ١ٝ ٖٛ 
 

اؿعب ايسغتٛضٟـ اؿعب ايصٟ نإ ٜ٪ٜس ايػًطتني ايكٛض١ٜ ٚايؿع١ًٝ يف َكط ٖٛ 
 

ْهٛز غٝاغ١ ايٛؾام ايٛزٟ  ـ  قاز قُس ؾطٜس اؿطن١ ايٛط١ٝٓ يف َٓار غري ٥٬َِ بػبب   
  

تهٝٝل اـٓام عًٞ اؿطنات ايٛط١ٝٓيف ظطٚف قعب١ بػبب  اؿطن١ ايٛط١ٝٓ ـ تٛيٞ قُس ؾطٜس قٝاز٠    

 

نِ ايٓكابات ايعُاي١ٝ يًشعبَٔ خ٬ٍ َكطؿٞ ناٌَ اؿعب١ٝ قُس ؾطٜس َع غٝاغ١ تٓاقهت غٝاغ١ ـ 

 

 ايهؿاح يف دبٗتني يف إٓ ٚاسساختًؿت غٝاغ١ قُس ؾطٜس يف نؿاس٘ عٔ غٝاغ١ َكطؿٞ ناٌَ َٔ سٝح              ـ 

1891ـ  عٌُ عًٞ تسعِٝ ٚمحا١ٜ َكاحل ايكٓاع املكطٜني بعس إيػا٤ ْعاّ طٛا٥ـ اؿطف    
  

قُس ؾطٜس
عاَا 18             ـ اْؿأ  قُس ؾطٜس ْكاب١ يًعُاٍ  تتٛيٞ ايسؾاع عٔ َكاؿِٗ ٚاييت ظًت  زٕٚ محا١ٜ ملس٠  

 
 

 
بإْؿا٤ ْكابات يًعُاٍ             ـ مت إيػا٤ طٛا٥ـ اؿطف أٚاخط عٗس تٛؾٝل ٚقس عاجل قُس ؾطٜس شيو عٓسَا قاّ  

إْؿا٤ ايٓكابات ايعُاي١ٝ             ـ َٔ أِٖ الاظات قُس ؾطٜس يف َكط يف اؾاْب ا٫قتكازٟ 
 

             ـ أِٖ أعُاٍ قُس ؾطٜس يف َكط يف اؾاْب ايجكايف 
 

إْؿا٤ َساضؽ ي١ًٝٝ
 

تٛغٝع عه١ٜٛ اؿعب ايٛطين ْكابات عُاٍ ايكٓاعات ايٝس١ٜٚ              ـ ناْت ٖسف قُس ؾطٜس َٔ إْؿا٤ 
 

ٜهٕٛ ايؿعب أنجط بكري٠ عكٛق٘ٚاهلسف َٔ شيو  َساضؽ ي١ًٝٝ يتجكٝـ عا١َ ايؿعب              ـ اْؿأ قُس ؾطٜس 
قُس ؾطٜس            ـ عٌُ عًٞ إظاي١ َا ؾعً٘ املػتؿاض ا٫لًٝعٟ زاًْٛب يف ايتعًِٝ قسض املػتطاع 

 

ايتع١ًُٝٝ             ـ ايكاغِ املؿرتى بني قُس ؾطٜس ٚغٝاغ١ املػتؿاض ا٫لًٝعٟ زاًْٛب اضتبط بايػٝاغ١ 
قُس ؾطٜس             ـ قاّ بتٛغٝع زا٥ط٠ اؿعب ايٛطين عٝح ٫ تكتكط عًٞ املجكؿني ؾكط 

 

 يًشطن١ ايٛط١ٝٓقُس ؾطٜس             ـ ظازت ؾعب١ٝ اؿعب ايٛطين يف َكط خ٬ٍ قٝاز٠ 
 

اؾتساز اؿطن١ ايٛط١ٝٓ             ـ نإ ٖسف قُس ؾطٜس َٔ تٛغٝع  زا٥ط٠ اؿعب ايٛطين  
 

عاّ ْؿأ٠ ا٭سعاب ايػٝاغ١ٝ يف َكط ؾهإ بعض ا٭سعاب ْؿأ يف أسهإ اـسٜٟٛ  1907ـ نإ عاّ 
اخت٬ف ايط٣٩ ايػٝاغ١ٝ         ٚا٭خط يف أسهإ ا٫لًٝع ٜٚطدع شيو إيٞ   

            

اؿعب ايٛطين   ٚأٚنشٗا َٛقؿا ٖٛ  1907ـ نإ اعًٞ ا٭قٛات يف ْهاي٘ نس ا٫ست٬ٍ  ايربٜطاْٞ عاّ 
اؿعب ايٛطين ـ اؾ٤٬ ٚايسغتٛض ؾعاض ضؾع٘  
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َػتؿاضا َايٝا يًشه١َٛ عٓسَا نإ نإ اـسٜٛ عباؽ سًُٞ َتؿاُٖا َع دٛضغت             ـ 
 

بجُٔ ظٖٝس  َطٜٛط مسح دٛضغت يًدسٜٟٛ عباؽ سًُٞ إٔ ٜؿرتٟ أ٬َى اؿه١َٛ يف        ـ 
 

      ـ أعطٞ اـسٜٛ عباؽ سًُٞ ٫لًرتا يف ؾرت٠ ايٛؾام َع دٛضغت اَتٝاظ
 

ايػهو خطٛط  اؿسٜس١ٜ 
 

دٛضغت             ـ بسأ ؽؿٝـ قٝٛز ا٫ست٬ٍ ا٫لًٝعٟ يف ايػٝاغ١ ايساخ١ًٝ ملكط يف  عٗس 
 

ؽؿٝـ ايػهب نس بطٜطاْٝا             ـ ٖسف دٛضغت َٔ خ٬ٍ ايػٝاغ١ اييت اتبعٗا يف َكط  
 

ؿازث١ زْؿٛاٟ             ـ اتبع دٛضغت يف َكط غٝاغ١ تٗسف إيٞ تٗس١٥ ا٭سٛاٍ نٓتٝذ١ 

 
ايؿعب             ـ نإ ٖسف غٝاغ١ املعتُس ايربٜطاْٞ دٛضغت يف َكط ٖٛ ايتكطب َٔ 

 

ٚقـ غٝاغ١ ايٓذًع٠   سٝح دٛضغتعًٞ ٜس   1883            ـ عٌُ عًٞ إيػا٤ بٓس َٔ ْكٛم ايكإْٛ ا٭غاغٞ 
 

1907             ـ تطتب عًٞ تػٝري ؾدك١ٝ املعتُس ايربٜطاْٞ عاّ 
 

إٜكاف غٝاغ١ ايٓذًع٠
 

 1907             ـ تطتب عًٞ تػٝري ؾدك١ٝ املعتُس ايربٜطاْٞ عاّ 
تٛيٞ املكطٜٕٛ إزاض٠ ؾ٦ٕٛ ب٬زِٖ

 

 1907تػري ؾدك١ٝ املعتُس ايربٜطاْٞ يف َكط              ـ مت متكري ايٛظا٥ـ ٚإيػا٤ ايٓذًع٠  ْتٝذ١ 
 

دٛضغت             ـ مت إغٓاز ايٛظا٥ـ يًُكطٜني يف عٗس ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ عًٞ ٜس  
 

دٛضغت            ـ تٓهط عباؽ سًُٞ يًشطن١ ايٛط١ٝٓ ٚظاز تباعس ايٛطٓٝني عٔ اـسٜٛ ٚظٗط شيو عٓسَا تٛيٞ 

 
تٛغٝع غًطات اـسٜٟٛدٛضغت اـسٜٛ عباؽ سًُٞ ٚاملعتُس ايربٜطاْٞ              ـ ْتر عٔ غٝاغ١ ايٛؾام بني 

 

نطَٚط             ـ ناْت غٝاغ١ املعتُس ايربٜطاْٞ نتؿٓط اَتسازا يػٝاغ١ 
 

1911             ـ أعاز غٝاغ١ ايكبه١ اؿسٜس١ٜ ٚاؿهِ املطًل يف َكط عاّ 
  

نتؿٓط 
 

نتؿٓط              ـ تٛقـ متكري ايٛظا٥ـ أثٓا٤ ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ ْتٝذ١ غٝاغ١  
 

نتؿٓط              ـ نعؿت اؿطن١ ايٛط١ٝٓ يف َكط بػبب غٝاغ١ املعتُس ايربٜطاْٞ 
 

ايتعاٌَ َع غٝاغ١  ايٓذًع٠            ـ تٓاقض غٝاغ١ دٛضغت َع غٝاغ١ نتؿٓط يف 
  

أقبح ايٓهاٍ َٔ خاضز َكط ٖٛ 1912             ـ ايتػري ايصٟ سسخ  يًشطن١ ايٛط١ٝٓ بعس عاّ 

 
عسا٤ أملاْٝا  يسٍٚ ايٛؾام ملٛاق١ً نؿاس٘ ايٛطين   1912              ـ ناْت زٚاؾع قُس ؾطٜس يف اػاٖ٘ إيٞ أملاْٝا 
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يًطًطإ ايعجُاْٞ  بتدٜٔ  بايٛال٤ 1919ـ ناْت َؿس قبٌ ثٛز٠ 
 

ايٛال٤ يدٚي١ اـالف١ ايعجُا١ْٝ بطبب 1919                  ـ نإ عدّ طسح فهس٠ ايك١َٝٛ املؿس١ٜ قبٌ ثٛز٠ 
 

بدٚي١ اـالف١                  ـ  متطهت اؿسن١ ايٛط١ٝٓ قبٌ اؿسب ايعامل١ٝ األٚيٞ 
    

ايسٚابط ايد١ٜٝٓ                  ـ نإ ٚال٤ َؿس قبٌ اؿسب ايعامل١ٝ األٚيٞ يًطًطإ ايعجُاْٞ بطبب  
 

                  ـ  مل ٜفهس ايػعب املؿسٟ يف االضتكالٍ عٔ ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ قبٌ اؿسب ايعامل١ٝ األٚيٞ ٚذيو بطبب
          

املها١ْ ايد١ٜٝٓ يًطًطإ ايعجُاْٞ 
 

اهل١ٜٛ ايجكاف١ٝإيٞ  1919عٔ تسنٝا قبٌ  ثٛز٠ عدّ طسح املؿسٜني  فهس٠ االضتكالٍ ايٛطين                   ـ ٜسدع 
 

                  ـ ايطًطإ ايعجُاْٞ ايرٟ تبين فهس٠ اؾاَع١ اإلضال١َٝ ٖٛ ايطًطإ  

عبد اؿُٝد ايجاْٞ
 

اؾاَع١ اإلضال١َٝ نإ ايػعب املؿسٟ ٜؤَٔ بفهس٠ 1919                 ـ قبٌ ثٛز٠ 
  

مجاٍ ايدٜٔ االفػاْٞ     ٚ  قُد عبدٙ اضتٓادا عًٞ أفهاز  1919مل تفهس َؿس يف  االضتكالٍ  عٔ تسنٝا قبٌ  ثٛز٠                  ـ 
باػاٙ اؿسن١ ايٛط١ٝٓ يف ذيو ايٛقتعٔ دٚي١ اـالف١ قبٌ اؿسب ايعامل١ٝ األٚيٞ أفهاز املؿسٜني                  ـ تأثست 

     

عدّ االْفؿاٍ عٔ دٚي١ اـالف١ تٗدف إيٞ 1919ـ ناْت اؿسن١ ايٛط١ٝٓ يف َؿس قبٌ ثٛز٠ 
 

                  ـ ابتعدت اؿسن١ ايٛط١ٝٓ املؿس١ٜ قبٌ اؿسب ايعامل١ٝ األٚيٞ عٔ فهس٠ االضتكالٍ عٔ ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ 
  اؿفاظ عًٞ ٚسد٠ ايؿف اإلضالَٞ                         بٗدف  

ٚسد٠ ايعامل  اإلضالَٞاؿفاظ عًٞ                    ـ ناْت اؿسن١ ايٛط١ٝٓ بكٝاد٠ َؿطفٞ ناٌَ ٚقُد فسٜد تٗدف إيٞ 
   

      

ـ متطو بفهس٠ اـالف١ ايعجُا١ْٝ  يف نفاس٘ ايٛطين  ايصعِٝ
 

َؿطفٞ ناٌَ
   ٚ 

قُد فسٜد
 

      

 ٚبدا١ٜ ايكسٕ ايعػسٜٔ ع19ًٞـ عًُت اؿسن١ ايٛط١ٝٓ يف أٚاخس ايكسٕ 
 

االضتكالٍ َٔ االستالٍ ايربٜطاْٞ
                  ـ ْادٟ َؿطفٞ ناٌَ بكسٚز٠ االضتكالٍ عٔ الًرتا ٚعدّ االْفؿاٍ عٔ ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ بديٌٝ         

 
           

إْػا٤ دسٜد٠ ايعامل اإلضالَٞ
 

  تػٝري األٚقاع ايطٝاض١ٝ يف َؿس  1914ـ تستب عًٞ دخٍٛ تسنٝا اؿسب ايعامل١ٝ األٚيٞ عاّ 

ايطٝاضٞ                 ـ دخٍٛ  تسنٝا اؿسب ايعامل١ٝ األٚيٞ قد الًرتا  ي٘ اثس نبري عًٞ ٚقع َؿس 
 

َٓع ايٓٛاب َٔ ممازض١ عًُِٗ متجًت يف 1914              ـ اؽرت الًرتا إدسا٤ات َكٝد٠ يًطًط١ ايتػسٜع١ٝ 
إلعالٕ اؿُا١ٜ ايربٜطا١ْٝ              ـ مت عصٍ عباع سًُٞ ٚتعٝني عُ٘ سطني ناٌَ ٚفكا 

  

               ـ سسؾت الًرتا عًٞ قطع عالق١ َؿس بايدٚي١ ايعجُا١ْٝ ٚإعطا٤ سانِ َؿس َها١ْ َطا١ٜٚ يًطًطإ

سطني ناٌَ                       ايعجُاْٞ ٚظٗس ذيو يف عٗد 
 

 عاَا47  بعد إٔ اضتُس ملد٠ أثٓا٤ اؿسب ايعامل١ٝ األٚيٞ               ـ اْتٗٞ يكب خدٜٟٛ ؿانِ َؿس 
  

سطني ناٌَحيٌُ يكب ضًطإ ٖٛ   ٚنإ أٍٚ سانِ أثٓا٤ اؿسب ايعامل١ٝ األٚيٞ               ـ ؼٛيت َؿس إيٞ ضًط١ٓ  
 َٔ اد1914ٌ              ـ قاَت بسٜطاْٝا بعصٍ اـدٜٛ عباع سًُٞ عاّ 

  

قُإ تأٜٝد َؿس هلا يف اؿسب
  

     

ـ تػري يكب سانِ َؿس أثٓا٤ اؿسب ايعامل١ٝ األٚيٞ ْتٝذ١
 

ضٝاض١ تسنٝا اـازد١ٝ
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ـ دا٤ إيػا٤ الًرتا يًطٝاد٠ ايعجُا١ْٝ عًٞ َؿس ألضباب

 
عطهس١ٜ

  
(

 
(دخٍٛ تسنٝا اؿسب قد الًرتا 

 
    

 بطبب1914أْٗت الًرتا ايطٝاد٠ ايعجُا١ْٝ عًٞ َؿس ٚفسقت اؿُا١ٜ عًٝٗا  ـ 
  

َعادا٠ تسنٝا يًشًفا٤
 

     
تهُِٝ ايؿشاف١ـ فكد املؿسٜني سسٜتِٗ يف ايتعبري عٔ زأِٜٗ أثٓا٤ اؿسب ايعامل١ٝ األٚيٞ َٔ خالٍ 

   

َٓع اْعكاد اؾُع١ٝ ايتػسٜع١ٝ َٔ ؾٛز ايتعطف ايطٝاضٞ ايرٟ فسقت٘ الًرتا خالٍ اؿسب ايعامل١ٝ األٚيٞ ـ      
     

خالٍ اؿسب ايعامل١ٝ األٚيٞـ  َٔ املػهالت االقتؿاد١ٜ اييت عاْٞ َٓٗا ايػعب املؿسٟ 
 

ازتفاع األضعاز
     

ٜعد ٖرا َٔ  ايتػريات 1914ـ إيػا٤ الًرتا ايطٝاد٠ ايعجُا١ْٝ ٚفسض اؿُا١ٜ  عًٞ َؿس 
 

ايطٝاض١ٝ
 

     

َؿادز٠ الًرتا اؿبٛب ٚاملٛاغٞ  ٚازتفاع األضعاز أثٓا٤ اؿسب ايعامل١ٝ األٚيٞ َٔ اإلدسا٤اتـ 
 

االقتؿاد١ٜ
يف َؿس أثٓا٤ اؿسب ايعامل١ٝ األٚيٞ بطبباألسٛاٍ االقتؿاد١ٜ               ـ ضا٤ت 

 

استهاز الًرتا يًُٛازد املؿس١ٜ
     

إعالٕ  األسهاّ ايعسف١ٝٚأدت إيٞ تدٖٛز اؿٝا٠ ايفهس١ٜ مبؿس   1914عاّ َٔ  إدسا٤ات الًرتا ايتعطف١ٝ ـ 
     

ـ غعس ايػعب املؿسٟ بأْ٘ يف ضذٔ نبري  أثٓا٤ اؿسب ايعامل١ٝ األٚيٞ بطبب
 

فسض األسهاّ ايعسف١ٝ
 

     

ـ اضتُست َؿس خاقع١ بػهٌ زمسٞ يًدٚي١ ايعجُا١ْٝ سٛايٞ
 

أزبع١ قسٕٚ
 

(
  

( عاَا 397َد٠ 
 

     

اْتٗت ايطٝاد٠ ايعجُا١ْٝ االمس١ٝ عًٞ َؿسـ 
 

أثٓا٤ اؿسب ايعامل١ٝ األٚيٞ
  

ٚاييت اضتُست مٛ
 

 عاَا31
     

ـ خالٍ اؿسب ايعامل١ٝ األٚيٞ تػري يكب سانِ َؿس إيٞ
 

ضًطإ 
 

ٚذيو بعد تٛي١ٝ
 

سطني ناٌَ
  

سهِ َؿس
     

ـ زفعت الًرتا ٚظٝف١ املعتُد ايربٜطاْٞ إيٞ  ٚظٝف١ املٓدٚب ايطاَٞ
 

بعد إعالٕ اؿُا١ٜ عًٞ َؿس
  

     

 تٛي١ٝ سطني ناٌَ َٚٓش٘ يكب ضًطإَٔ َعاٖس إْٗا٤ ايٛدٛد ايعجُاْٞ يف َؿس  خالٍ اؿسب ايعامل١ٝ األٚيٞـ 
     

بإْٗا٤ ايتبع١ٝ ايعجُا١ْٝ ملؿسـ خايفت الًرتا قإْٛ دافسٜٔ أثٓا٤ اؿسب ايعامل١ٝ األٚيٞ عٓدَا  قاَت 
  

ـ متجًت ايعسٚف ايدٚي١ٝ اييت خدَت َؿس يف املطايب١ باالضتكالٍ أثٓا٤ اؿسب ايعامل١ٝ األٚيٞ إعالٕ
تكسٜس املؿري ٚإْػا٤ عؿب١ األَِ                    َبادئ ضٝاض١ٝ دٚي١ٝ َٓٗا 

 

ضٝاضات بعض ايدٍٚ ايهرب٣              ـ ازتبطت زغب١ املؿسٜني يف ؼكٝل االضتكالٍ خالٍ اؿسب ايعامل١ٝ األٚيٞ 
نطب ٚد غعٛب ايعاملنإ ايدافع ٚزا٤ إعالٕ ايس٥ٝظ ٚيطٔ َبدأ تكسٜس املؿري ٚتأيٝف عؿب١ األَِ               ـ 

نطب ايدعِ ايدٚيٞ              ـ نإ ٖدف ايٛالٜات املتشد٠ األَسٜه١ٝ  َٔ إعالٕ سل تكسٜس املؿري ٖٛ 
 

ضٝاض١ٝ               ـ ناْت َبادئ ًٜٚطٕٛ أثٓا٤ اؿسب ايعامل١ٝ األٚيٞ َٔ ادٌ درب ايػعٛب يتشكٝل أٖداف 
 

              ـ ظٗست بٛادز األٌَ عٓد املؿسٜني بايتدًـ َٔ االضتعُاز ايربٜطاْٞ خالٍ اؿسب ايعامل١ٝ األٚيٞ 
 

طسح فهس٠ اؿٌ ايدٚيٞ ايطًُٞ يًككاٜا ايٛط١ٝٓ                  ْتٝذ١ 
  

(
  

(عؿب١ األَِ ؿٌ املػهالت ايدٚي١ٝ ضًُٝا 
 

ايعاٌَ املػرتى بني أٖداف اؿسن١ ايٛط١ٝٓ قبٌ ٚبعد اؿسب ايعامل١ٝ األٚيٞ ٖٛـ  
 

ؼسٜس  َؿس َٔ االستالٍ
 

ـ اختًفت أٖداف اؿسن١ ايٛط١ٝٓ يف َؿس قبٌ اؿسب ايعامل١ٝ األٚيٞ ٚبعدٖا سٍٛ
 

غسع١ٝ اؿانِ
  

 
ضعد شغًٍٛـ ضكطت فهس٠ اـالف١ ايعجُا١ْٝ أٍٚ َس٠ يف َؿس عًٞ ٜد 

  

 
ـ ٜتُجٌ أٚد٘ االختالف بني  َؿطفٞ ناٌَ ٚضعد شغًٍٛ يف

 ١ٜٖٛ َؿس ايطٝاض١ٝ  

 

االضتكالٍ ايتاّ عٔ أٟ دٚي١ أدٓب١ٝـ تبًٛزت اؿسن١ ايٛط١ٝٓ بعد اؿسب ايعامل١ٝ األٚيٞ  سٍٛ فهس٠ 
 

 
ـ ظٗس تأثري ْتا٥ر اؿسب ايعامل١ٝ األٚيٞ  عًٞ أٚقاع َؿس ايطٝاض١ٝ خالٍ

 

ظٗٛز غعاز َؿس يًُؿسٜني
 

أثست ْتا٥ر اؿسب ايعامل١ٝ األٚيٞ عًٞ ٚقع َؿس ايطٝاضٞ سٝحـ 
 

زفض املؿسٜني اـكٛع ألٟ ضًط١ أدٓب١ٝ
 

ـ تعًكت أَاٍ املؿسٜني بٓتا٥ر اؿسب ايعامل١ٝ األٚيٞ  ٚظٗس ذيو مٛ
  

املٓعُات ايدٚي١ٝ
 

 ـ ضكطت فهس٠ اؾاَع١ اإلضال١َٝ ٚظٗست فهس٠ اؾاَع١ املؿسٟ 
بعد اؿسب ايعامل١ٝ األٚيٞ

  

 
ٖصمي١ تسنٝا يف اؿسببطبب   20ايػعب املؿسٟ   غري ًَصّ بكبٍٛ ايطٝاد٠ ايعجُا١ْٝ أٚا٥ٌ ايكسٕ ـ أؾبح 

إيٞ االضتكالٍ ايتاّ بطببايعامل١ٝ األٚيٞ تطًع ايػعب املؿسٟ              ـ بعد اؿسب 
 

ضكٛط اؾاَع١ اإلضال١َٝ
 

ـ بعد اْتٗا٤ اؿسب ايعامل١ٝ األٚيٞ أؾبشت َؿس تدٜٔ بايٛال٤
 

ؿانِ َؿس
  

 
ـ تأثست اؿسن١ ايٛط١ٝٓ املؿس١ٜ قبٌ اؿسب ايعامل١ٝ األٚيٞ ٚبعدٖا

  
بايطٝاض١ اـازد١ٝ

 

 
ـ بسشت فهس٠ ايك١َٝٛ املؿس١ٜ  بعد اْتٗا٤ اؿسب ايعامل١ٝ األٚيٞ يف عٗد

 

ايطًطإ امحد فؤاد
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1919ـ  َٔ دٚاعٞ عكد َؤمتس ايؿًح يف بازٜظ ْٜٛٝ٘  
  

تػٝري خسٜط١ ايعامل  ٚفل ْتا٥ر اؿسب
 

َؤمتس ايؿًح              ـ بعد اْتٗا٤ اؿسب ايعامل١ٝ األٚيٞ تعًل آَاٍ املؿسٜني يف ؼكٝل االضتكالٍ ايتاّ عًٞ  
ـ  ساٍٚ ضعد شغًٍٛ اؿؿٍٛ عًٞ ايؿف١ ايسمس١ٝ يعسض قك١ٝ َؿس عًٞ َؤمتس ايؿًح يهٓ٘ فػٌ ٚذيو

1918طًب املٛافك١ َٔ املٓدٚب ايربٜطاْٞ ايطفس ايٞ  الًرتا                        َٔ خالٍ  
 

اَتالى ايٛفد ايؿف١ ايكا١ْْٝٛ عدّ  عذ١ زفض املٓدٚب ايطاَٞ ايربٜطاْٞ ضفس ايٛفد املؿسٟ إيٞ الًرتاـ 
)               ـ 
 

(ٜعد ايػسٚز ٚايتعٓت ُٖا األقدز عًٞ ؾٓاع١ ايجٛز٠ 
 

لتأٟ َٔ ايػدؿٝات اآلت١ٝ تٓطبل ٖرٙ ايعباز٠  
 ٚ

 1918                ـ ْتر عٔ زفض املٓدٚب ايطاَٞ ايربٜطاْٞ ضفس ضعد شغًٍٛ إيٞ الًرتا 
 

تأيٝف ١٦ٖٝ ايٛفد املؿسٟ
 

انتطاب ؾف١ غسع١ٝ ضٝاض١ٝ 1919عاّ ٚمجع ايتٛنٝالت ضعد شغًٍٛ َٔ إْػا٤ ١٦ٖٝ ايٛفد                ـ نإ ٖدف 
ثك١ املؿسٜني يف َبادئ ٚيطٔ                 ـ ٜدٍ قساز ضعد شغًٍٛ بتأيٝف ١٦ٖٝ ايٛفد املؿسٟ عًٞ 

 

ايتفٜٛض ايػعيب يًٛفد              ـ أؾبح ايٛفد املؿسٟ ممجال قاْْٛٝا يأل١َ املؿس١ٜ بعد 
 

سسن١ مجع ايتٛنٝالت              ـ أؾبح ضعد شغًٍٛ شعِٝ اؿسن١ ايٛط١ٝٓ يف َؿس بفكٌ 
 

تٛنٝالت ايػعب ٚتػهٌ َٓٗا سصب ايٛفد 1919ـ ناْت ايٓٛا٠ األٚيٞ ٚايبرز٠ اييت  منت َٔ خالهلا ثٛز٠ 
      

سسن١ مجع ايتٛنٝالتـ أؾبح ايٛفد املؿسٟ ايعُٛد ايفكسٟ يًشسن١ ايٛط١ٝٓ يف َؿس ْتٝذ١ 
 

ٚنٝال عٔ األ١َ               ـ أؾبح  ايٛفد املؿسٟ ايعُٛد ايفكسٟ يًشسن١ ايٛط١ٝٓ يف َؿس باعتبازٙ 
  

منٛ ايٛعٞ ايكَٛٞ يًػعب قٝاّ ايػعب بتٛقٝع ايتٛنٝالت يطعد شغًٍٛ ٚايٛفد يف محاع ٚطين ٜدٍ عًٞ                ـ 
 1919              ـ ْتر  عٔ قٝاّ سسن١ ايتٛنٝالت يًٛفد املؿسٟ عاّ 

  
أؾبح ايٛفد املؿسٟ ي٘ ؾف١ متجٌٝ األ١َ

  1919              ـ ْتر  عٔ قٝاّ سسن١ ايتٛنٝالت يًٛفد املؿسٟ عاّ 
ْفٞ ضعد شغًٍٛ أٟ َايط١

 

ايككا٤ عًٞ ايك١َٝٛ املؿس١ٜ              ـ قاَت الًرتا بٓفٞ أعكا٤ ايٛفد املؿسٟ إيٞ َايط١ بٗدف 
 

أخطأت الًرتا يف تؿٛزٖا  بأْٗا ضٛف تطفٞ ْريإ اؿسن١ ايٛط١ٝٓ               ـ
 

 إيٞ َايط١بٓفٞ ضعد شغًٍٛ 
 

1919اغتعاٍ ْريإ ثٛز٠                     بديٌٝ  
  

 يف تازٜذ َؿس اؿدٜح ٚاملعاؾسق١َٝٛ أٍٚ ثٛز٠  1919  ـ تعد ثٛز٠ 
 

  

ـ 
 

َؿسٜني فكطدٕٚ تفسق١ َٔ بدا١ٜ ظٗٛز األ١َ املؿس١ٜ نأ١َ ٚاسد٠   1919تعد ثٛز٠ 
  

يعٗٛز ايدٚي١ املد١ْٝ اييت ٜكٕٛ ْعاَٗا ايطٝاضٞ عًٞ أضاع بدا١ٜ 1919  ـ تعد ثٛز٠ 
 

ايك١َٝٛ املؿس١ٜ  
ثٛز٠ ق١َٝٛ ديٌٝ عًٞ إٔ ٖرٙ ايجٛز٠ 1919  ـ اغرتاى املطًُني ٚاملطٝشٝني يف ثٛز٠ 

 
منٛ ايٛعٞ ايكَٛٞ يدٟ ايػعب  يف َؿس 1919  ـ األضباب ايػري َباغس٠ اييت أدت إيٞ اْدالع ثٛز٠ 
َبادئ ايس٥ٝظ األَسٜهٞ ٚيطٔ يف َؿس  1919  ـ األضباب ايػري َباغس٠ اييت أدت إيٞ اْدالع ثٛز٠ 

ْفٞ ضعد شغًٍٛ إيٞ َايط١              ـ ٜسدع  إغعاٍ اؿسن١ ايٛط١ٝٓ يف َؿس بعد اؿسب ايعامل١ٝ األٚيٞ 
 

ْفٞ ضعد شغًٍٛ اٟ َايط١  يف َؿس 1919األضباب املباغس٠ اييت أدت إيٞ اْدالع ثٛز٠   ـ 
 

ايػُاٍ د١ٗ ايبشس املتٛضطٚاييت  تكع يف َايط١ ـ مت ْفٞ ضعد شغًٍٛ ألٍٚ َس٠ إيٞ دصٜس٠    
  

  

(َٔ)ـ يف عٗد َٔ 
 

ايطًطإ امحد فؤاد يف عٗد  1919سهاّ َؿس  قاَت ثٛز٠ 
 

املكا١َٚ االجياب١ٝ عًٞ أضًٛب  1919اعتُد  ْكاٍ  ايػعب املؿسٟ قد االلًٝص عكب اغتعاٍ ثٛز٠   ـ 
اضتبداد الًرتا باملؿسٜني أثٓا٤ اؿسب ايعامل١ٝ األٚيٞ ثٛز٠ غعب١ٝ غا١ًَ بطبب 1919ناْت ثٛز٠   ـ 

االدتُاعٞ تطٛزات يف كتًف اؾٛاْب يف َؿس ٚنإ أخطسٖا تطٛزا اؾاْب 1919  ـ أسدثت ثٛز٠ 
 

ظٗٛز ايٛسد٠ ايٛط١ٝٓ إيٞ ظٗٛز ايدٚي١ املد١ْٝ اؿدٜج١  يف َؿس ٚايديٌٝ عًٞ ذيو 1919              ـ أدت ثٛز٠ 
اْكطاع ايؿ١ً بني ايكاٖس٠ ٚاألقايِٝ 1919  ـ نإ َٔ أِٖ عٛاٌَ لاح ثٛز٠ 

    

ايفالسني  ِٖ  1919  ـ ضاِٖ بدٚز نبري يف قطع ايؿ١ً بني ايكاٖس٠ ٚاألقايِٝ يف ثٛز٠ 
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ايٛسد٠ ايٛط١ٝٓ بني املؿسٜني ايدٚي١ املد١ْٝ اؿدٜج١  يف َؿس ٜٚدٍ عًٞ ذيو   1919              ـ أظٗست ثٛز٠ 
1919              ـ َٔ أِٖ َعاٖس ايٛسد٠ ايٛط١ٝٓ يف ثٛز٠ 

  

زَص عًِ ايجٛز٠
  

بسٚش ايدٚي١ املد١ْٝ اؿدٜج١ دٕٚ تفسق١ ٜؤند  ذيو 1919ـ تٛسد املطًُني ٚاألقباط يف ثٛز٠     
 

    
 إٔ َؿس ايدٚي١ ايٛسٝد٠ اييت ال ميصم غعبٗا ايعؿبٝات ايد١ٜٝٓ  فهإ ذيو بدا١ٜ 1919ـ  أندت ثٛز٠ 

االضتكالٍ ايٛطين اـاف                     عؿس 
 

االضتكالٍ ايٛطين اـايـ بايٛسد٠ ايٛط١ٝٓ الغرتاى اهلالٍ َع ايؿًٝب فهإ بدا١ٜ 1919متٝصت ثٛز٠               ـ  
تػٝري ايٓعس١ٜ ايك١َٝٛ نإ ديٝال عًٞ 1919              ـ ػًت َعاٖس ايٛسد٠ ايٛط١ٝٓ يف ازٚع ؾٛزٖا اثٓا٤ ثٛز٠ 

ادتُاعٞ   ضذًت  اخطس تطٛز 1919َػازن١ املسأ٠ املؿس١ٜ يف ثٛز٠            ـ 
 

غعب١ٝ غا١ًَ يف نٌ أما٤ َؿس ٚقاَت عًٞ ٜد نٌ ف٦ات ايػعب ٜؤند  عًٞ أْٗا ثٛز٠   1919قاَت ثٛز٠           ـ 
    

 ايتأٜٝد ايػعيب يف نٌ أما٤ َؿس َع ثٛز٠ ايكاٖس٠ األٚيٞ يف  1919ـ تػابٗت ثٛز٠ 

ايػسب١ٝ يف قافع١ شفيت عًٞ ايطًط١ يف بعض  َدٕ َؿس َجٌ َد١ٜٓ 1919          ـ اضتٛيٞ ايجٛاز يف ثٛز٠ 
 قاّ ايجٛاز بايعؿٝإ املدْٞ ٚايكٝاّ باإلداز٠ ايرات١ٝ يبعض املدٕ ٖٚٛ َا سدخ يف1919أثٓا٤ ثٛز٠           ـ 

 

ايػسب١ٝ 
ظٗٛز ايدٚي١ املد١ْٝ اؿدٜج١  يف َؿس سٝح ضاُٖٛا يف 1919              ـ نإ يسداٍ ايدٜٔ دٚز نبري يف ثٛز٠ 

 

1919              ـ نإ غعاز ثٛز٠ 
 

(
 

ظٗٛز ايدٚي١ املد١ْٝ ايٛط١ٝٓايدٜٔ هلل ٚايٛطٔ يًذُٝع ْٚتر عٔ ذيو 
 

    

1919َٔ َعاٖس املكا١َٚ االجياب١ٝ قد االستالٍ يف ثٛز٠ ـ 
 

تهٜٛٔ ايًذإ ايجٛز١ٜ ٚ إعالٕ اضتكالٍ  بعض املدٕ
قطع ايفالسني خطٛط ايطهو اؿدٜد٠  عٓدَا  1919              ـ تأثس ٚقع ايكٛات ايربٜطا١ْٝ يف َؿس أثٓا٤ ثٛز٠ 

ايبطؼ ايػدٜدعكب اغتعاهلا بأضًٛب   1919              ـ   ٚادٗت الًرتا ثٛز٠ 
 

1919ٜسدع ايطبب يف اْكطاع ايؿ١ً بني ايكاٖس٠ ٚاألقايِٝ أثٓا٤ ثٛز٠   ـ 
 

اتطاع ْطام ايجٛز٠ خازز ايكاٖس٠
 1919ـ َٔ املؤضطات ايد١ٜٝٓ ايهرب٣ اييت غازنت يف ثٛز٠     

األشٖس ٚايهٓٝط١ املسقط١ٝ
 

املكا١َٚ ايطًب١ٝؾأ املؿسٜني يف ْكاي٘ إيٞ أضًٛب  1919بعد اضتدداّ الًرتا ايعٓف إلمخاد ثٛز٠ ـ 
  

إضكاط اؿُا١ٜ ٚاالضتكالٍ بٗدف 1919ـ اضتددّ املؿسٜني أضًٛب املكا١َٚ ايطًب١ٝ يف ثٛز٠ 
 

بطؼ ايكٛات االلًٝص١ٜ  ْتٝذ١ 1919ـ عادت بعض ايتٓعُٝات ايطس١ٜ ملٛاد١ٗ االستالٍ أثٓا٤ ثٛز٠ 
  

االْتكاّ ٚنإ هلا دٚز ٚطين  يف عٗد  تٛفٝل مجع١ٝ 1919ـ َٔ اؾُعٝات ايطس١ٜ اييت ظٗست يف ثٛز٠ 
 

 َع اؿسن١ ايٛط١ٝٓ أٚاخس عٗد اـدٜٛ  تٛفٝل يف1919ـ تػابٗت َكا١َٚ ايػعب املؿسٟ يف ثٛز٠ 
 

       

بًٛز٠ دٚز مجع١ٝ االْتكاّ
 

 ـ مجع١ٝ االْتكاّ َٔ اؾُعٝات ايٛط١ٝٓ اييت ٖدفت ؼسٜس ايٛطٔ ٚاغتٝاٍ االلًٝص يف أٚاخس عٗد اـدٜٛ    

 1919ثٛز٠    ٚذيو أثٓا٤ ايطًطإ امحد فؤاد                    تٛفٝل ٚمت إسٝا٤ٖا َس٠ أخسٟ يف عٗد 
  

ضٝاضٝادٚزا  1919ـ نإ يًذُعٝات ايطس١ٜ اييت ظٗست أثٓا٤ ثٛز٠ 
 

 فكسزت بسٜطاْٝا1919غري املؿسٜني أضًٛب َكاَٚت٘ يف ثٛز٠ ـ 
 

إقا١َ دب١ٗ َكاد٠ يف بازٜظ قد َؿس
 

 إال أْٗا فػًت يف إقفا٤ ثٛز٠ املؿسٜني1919زغِ ضٝاض١ ايعٓف اييت قاَت بٗا الًرتا إلمخاد ثٛز٠ ـ 
 

املٗاز٠ ايتهتٝه١ٝ يًُؿسٜني     بطبب 
 

َجٌٝ َٓر استالهلا ملؿس ْتٝذ١   مل ٜطبل هلا 1919ـ أدزنت الًرتا أْٗا أَاّ ثٛز٠ غعب١ٝ غا١ًَ عاّ 
     

اضتُساز ايجٛز٠ زغِ َٛادٗتٗا بايعٓف ٚايكُع 
 

َجٌٝ فًذأت الًرتا   مل ٜطبل هلا 1919أدزنت سه١َٛ بسٜطاْٝا  أْٗا أَاّ ثٛز٠ غعب١ٝ غا١ًَ عاّ ـ 
املٗاد١ْ ٚايًني َع ايٛطٓٝني         ملٛاد١ٗ ٖرٙ ايجٛز٠ إيٞ أضًٛب  
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 ظٗٛز اؾُعٝات ايطس1919١ٜـ  َٔ َعاٖس املكا١َٚ ايطًب١ٝ قد االستالٍ يف ثٛز٠ 
 

1919َعاٖس املكا١َٚ ايطًب١ٝ يًػعب املؿسٟ قد االستالٍ يف ثٛز٠ ـ 
 

متجًت يف
  

اإلقساب ٚاملكاطع١
 

  

 ٜسدع إي1919ٞـ ضد بسٜطاْٝا ايطسٜل أَاّ ايٛفد يف َؤمتس ايؿًح 
 

املؤاَسات ٚاملطاَٚات ايدٚي١ٝ
 

 ايطٝطس٠ عًٞ األَٛز مبؿسٚزفاق٘ ٚمسشت هلِ بايطفس إيٞ بازٜظ بٗدف أفسدت الًرتا عٔ ضعد شغًٍٛ ـ 

ضبب١ٝ  َٚؤمتس ايؿًح يف بازٜظ عالق١ 1919ـ ايعالق١ بني املكا١َٚ ايطًب١ٝ يًُؿسٜني يف ثٛز٠ 
 

 إيٞ املكا١َٚ ايطًب١ٝ املتُج١ً يف 1919ـ لح ايػعب املؿسٟ يف تػٝري أضًٛب ْكاي٘ يف ثٛز٠ 
 

 ايعؿٝإ املدْٞ      

  

اعرتاف دٍٚ َؤمتس ايؿًح باؿُا١َٜؿس عٔ طسٜل  يًشُا١ٜ عًٞ  ٚدٛد غسع١ٝ دٚي١ٝ سسؾت الًرتا عًٞـ 
   ـ  ٜٛؾف َٛقف ايس٥ٝظ األَسٜهٞ ٚيطٔ ػاٙ ايكك١ٝ املؿس١ٜ بعد اؿسب ايعامل١ٝ األٚيٞ بأْ٘

 
 َتٓاقض 

اتفام َؿاحل ايدٍٚ االضتعُاز١ٜ              ـ ٜدٍ سؿٍٛ الًرتا  عًٞ اعرتاف دٍٚ َؤمتس ايؿًح باؿُا١ٜ عًٞ  
ضٝاض١ املؿاحل املػرتن١  ـ خٝب َؤمتس  ايؿًح آَاٍ املؿسٜني يف اؿس١ٜ ٚاالضتكالٍ بطبب 

 

ايتٛاؾٌ َع ايربملاْات األٚزب١ٝ               ـ اعتُدت ضٝاض١ ضعد شغًٍٛ ػاٙ ايكك١ٝ املؿس١ٜ بعد َؤمتس ايؿًح عًٞ 
  ـ غذع ضعد شغًٍٛ عًٞ ايرٖاب ملؤمتس ايؿًح يعسض قك١ٝ اضتكالٍ َؿس

  

َبادئ سل تكسٜس املؿري
 

اضتُاي١ ايطًطات ايتػسٜع١ٝ األٚزب١ٝ   ـ زفض ضعد شغًٍٛ قساز َؤمتس ايؿًح  باالعرتاف باؿُا١ٜ ٚاػ٘ إيٞ 
 اهل٦ٝات ايتػسٜع١ٝ كاطب١اضتُس بكا٤ ضعد شغًٍٛ يف بازٜظ زغِ إقساز َؤمتس ايؿًح  باؿُا١ٜ بٗدف    ـ 

  

ضٝاض١ٝـ خاطب ضعد شغًٍٛ بسملاْات ايدٍٚ األٚزب١ٝ َٔ بازٜظ ألٖداف 
   
(

ٖٚٞ عدّ االعرتاف بإقساز   
(                    اؿُا١ٜ ايربٜطا١ْٝ عًٞ َؿس  

 

   ـ أٚد٘ ايٓكد ايرٟ ٚد٘ يطعد شغًٍٛ ببكا٥٘ يف بازٜظ زغِ اعرتاف َؤمتس ايؿًح باؿُا١ٜ عًٞ َؿس 
 

ٖٛ
        

ايجك١ يف ايدٍٚ األٚزب١ٝ يًشؿٍٛ عًٞ االضتكالٍ
 

ايعالق١ بني ضٝاض١ َؿطفٞ ناٌَ بعد سادث١ فاغٛدٙ ٚضٝاض١ ضعد شغًٍٛ بعد َؤمتس ايؿًح عالق١    ـ 
        

تػاب٘
   

عدّ متًو ايٝأع يف ْفظ نٌ َُٓٗأَ سٝح 
  

  ـ نإ َٛقف ضعد شغًٍٛ بعد اعرتاف َؤمتس ايؿًح يف بازٜظ باؿُا١ٜ ايربٜطا١ْٝ عًٞ َؿس ٜتػاب٘ َع 
َؿطفٞ ناٌَ بعد سادث١ فاغٛدٙ         َٛقف 

 

االتؿاٍ بايدٍٚ األٚزب١ٝ يدعِ َؿسَٔ سٝح نفاح ضعد شغًٍٛ َع نفاح َؿطفٞ ناٌَ قد االلًٝص   ـ تػاب٘ 
ؾ١ٓ ايٛفد املسنص١ٜـ قاد ضعد شغًٍٛ اؿسن١ ايٛط١ٝٓ يف َؿس ٖٚٛ يف بازٜظ َٔ خالٍ 

 

عٓد ضفس ايٛفد إيٞ بازٜظـ تأيفت ؾ١ٓ ايٛفد املسنص١ٜ بايكاٖس٠ 
 

اضتُساز تأٜٝد ايػعب يًشسن١ ايٛط١ٝٓتستب عًٞ دٚز ؾ١ٓ ايٛفد املسنص١ٜ بايكاٖس٠ أثٓا٤ اْعكاد َؤمتس ايؿًح ـ 
عبد ايسمحٔ فُٗٞ ٖٛ 1919ـ ضهستري  ؾ١ٓ ايٛفد املسنص١ٜ بايكاٖس٠ ٚنإ ميجٌ دٜٓاَٛ  ثٛز٠ 

 

 َٔ سٝح  قُد فسٜدـ تػابٗت ضٝاض١ عبد ايسمحٔ فُٗٞ يف َٛاد١ٗ االستالٍ ايربٜطاْٞ  َع ضٝاض١  
        

تأضٝظ ايٓكابات ايعُاي١ٝ
 

 إزضاٍ ؾ١ٓ ًَٓس الًرتا ضٝاضتٗا َٔ خالٍ  عديت 1919              ـ عٓدَا فػًت نٌ ٚضا٥ٌ ايكُع إلمخاد  ثٛز٠ 

إقٓاع املؿسٜني بكبٍٛ اؿُا١ٜ  ـ أزضًت الًرتا ؾ١ٓ ًَٓس إيٞ َؿس بٗدف  
 

ضٝاض١ٝ  ـ أزضًت الًرتا ؾ١ٓ ًَٓس إيٞ َؿس ألٖداف 
   

  ـ ساٚيت الًرتا خالٍ اْعكاد َؤمتس ايؿًح نطس ايتشايف ايػعيب ٚايككا٤ عًٞ ايتفاف املؿسٜني سٍٛ 
 

          

)إزضاٍ بعج١ دبًَٛاض١ٝ ضعد شغًٍٛ داخٌ َؿس َٔ خالٍ 
 

(أٚ ٚفد ضٝاضٞ 
 

إيٞ َؿس
  

ـ يعبت ؾ١ٓ ايٛفد املسنص١ٜ بكٝاد٠ عبد ايسمحٔ فُٗٞ دٚزا ٖاَا يف إفػاٍ ؾ١ٓ ًَٓس َٔ خالٍ االعتُاد 
 

تٓعِٝ سسن١ ايػعب املؿسٟ  قد االستالٍ        عًٞ 
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ايًذ١ٓ ايربٜطا١ْٝٚمتطه٘ بصعُا٥٘ ٚظٗس ذيو يف ايتعاٌَ َع 1919ـ ظٗس َدٟ ٚعٞ ايػعب املؿسٟ يف ثٛز٠ 
ايٛعٞ ايٛطينـ بتعاٌَ ايػعب املؿسٟ َع ؾ١ٓ ًَٓس قسب أزٚع األَج١ً يف 

 

ؾ١ٓ ايٛفد املسنص١ٜـ فػًت الًرتا يف اؿؿٍٛ عًٞ اعرتاف ايػعب املؿسٟ باؿُا١ٜ  بطبب 
 

ضبب١ٝ ـ ناْت ايعالق١ بني ؾ١ٓ ايٛفد املسنص١ٜ ٚفػٌ ؾ١ٓ ًَٓس عالق١ 
 

متطو ايػعب بتٛنٝالت ضعد شغًٍٛـ فػٌ ؾ١ٓ ًَٓس يف إقٓاع املؿسٜني بكبٍٛ اؿُا١ٜ ٜسدع إيٞ 
 

ايتُطو باؿس١ٜ ٚاالضتكالٍاضتذاب ايػعب املؿسٟ بهٌ طٛا٥ف٘ يدع٠ٛ َكاطع١ ؾ١ٓ ًَٓس ٜعرب عٔ َبدأ ـ 
    

إيػا٤ ايػعب ٚنايت٘  يأل١َـ َاذا حيدخ يٛ تفاٚض  ايػعب املؿسٟ َع ؾ١ٓ ًَٓس نإ َٔ املُهٔ 
  

عٔ طسٜل ؾ١ٓ ًَٓسيف اؿؿٍٛ ع٢ً اعرتاف ايػعب املؿسٟ باؿُا١ٜ ايربٜطا١ْٝ  الًرتا فػٌبعد ـ 
 

ضعد شغًٍٛ ٚايٛفد      قسزت بسٜطاْٝا ايتفاٚض َع 
 

َسسًتنيـ اْكطُت املفٛقات بني َؿس ٚبسٜطاْٝا ؿٌ ايكك١ٝ املؿس١ٜ إيٞ      
 

ضٝاض١ٝ  ألٖداف  ضعد ًَٚٓس              ـ بدأت املسس١ً األٚيٞ  يف املفاٚقات  املؿس١ٜ ايربٜطا١ْٝ مبفاٚقات 
             

(
 

(بٗدف إيػا٤ اؿُا١ٜ ايربٜطا١ْٝ ٚإعالٕ اضتكالٍ َؿس 
 

 1920              ـ اضتٗدفت َؿس َٔ َفاٚقاتٗا َع ًَٓس عاّ  

تطبٝل فهس٠ ايك١َٝٛ املؿس١ٜ
 

  ؽفٝف ايكػط ايهبري عًٝٗا              ـ نإ اهلدف األضاضٞ اللًرتا َٔ َفاٚقات ضعد ًَٚٓس ٖٛ  

              ـ فػًت َفاٚقات ضعد ًَٚٓس بطبب إؾساز الًرتا عٞ إعطا٤ َؿس اضتكالال ؾٛزٜا  ٚذيو عسَاْٗا  
سل ايتُجٌٝ ايدبًَٛاضٞ بػهٌ َطتكٌ                     َٔ 

 

عدّ إقا١َ عالقات َطتك١ً  ضٝاض١ َؿس اـازد١ٝ عٔ طسٜل                ـ يف َفاٚقات ضعد ًَٚٓس  تدخًت الًرتا يف
محا١ٜ َؿاحل األداْب ٚاألقًٝات غ٦ٕٛ َؿس ايداخ١ًٝ َٔ خالٍ  يفتدخًت الًرتا يف َفاٚقات ضعد ًَٚٓس                  ـ 

اختالف ٖدف ايطسفني بطبب 1920              ـ فػًت َفاٚقات ضعد ًَٚٓس عاّ 
  

ضٝطستٗا عًٞ ضٝاض١ َؿس اـازد١ٝ عًٞ زغب١ الًرتا يف 1920              ـ أندت املفاٚقات يف  ْٜٛٝ٘  
  

ضٝاض١ٝ ألضباب 1920               ـ فػًت َفاٚقات ضعد ًَٚٓس 
 

(
 

إؾساز الًرتا عًٞ إعطا٤ َؿس اضتكالٍ غهًٞ
 ْفٞ ضعد شغًٍٛ إيٞ دصٜس٠ َايط١ 1920               ـ تستب عًٞ فػٌ َفاٚقات ضعد ًَٚٓس 

ضٝاض١ٝ                ـ قاَت الًرتا بٓفٞ ضعد شغًٍٛ أيٞ دصٜس٠ َايط١ ألضباب 
 
(

 
 فرباٜس28إلعالٕ تؿسٜح متٗٝدا 

احملٝط اهلٓدٟ ٚاييت تكع يف ضٝػٌ إيٞ دصٜس٠ 1920                ـ قاَت الًرتا بٓفٞ ضعد شغًٍٛ يًُس٠ ايجا١ْٝ عاّ 
 

1922 فرباٜس 28إعالٕ  تؿسٜح                 ـ لشت الًرتا يف ؼكٝل اهلدف َٔ فػٌ َفاٚقات  ضعد ًَٚٓس يف 
 

 فسض ضٝاض١ األَس ايٛاقع َٔ داْب الًرتا تعبريا عٔ  1922 فرباٜس 28ـ نإ تؿسٜح    

بسٜطاْٝا ٚسدٖا تدٍ عًٞ إٔ ايتؿسٜح ؾدز َٔ داْب 1922 فرباٜس 28   ـ ناْت قسازات تؿسٜح 
   

 ايطًطإ امحد فؤاد يف عٗد 1922فرباٜس عاّ  28   ـ ؾدز تؿسٜح 

1922 فرباٜس 28تؿسٜح ـ ٜعترب أٍٚ قسازا زمسٝا الضتكالٍ َؿس عٔ االستالٍ ايربٜطاْٞ     
  

ايطًطإ امحد فؤاد  يف عٗد   1922 فرباٜس 28تؿسٜح    ـ أيػٝت اؿُا١ٜ ايربٜطا١ْٝ عًٞ َؿس بعد 
 

 ضٓٛات8  ٚاضتُست ايطًط١ٓ املؿس١ٜ مٛ ضٓٛات 8   ـ  اضتُست اؿُا١ٜ ايربٜطا١ْٝ يف َؿس قساب١  
َع االزتباط بالًرتا مبٓح َؿس االضتكالٍ 1922 فرباٜس 28   ـ أؾدزت بسٜطاْٝا تؿسٜح 

 
  ؼفعات الًرتا األزبع١ امسٝا بطبب 1922دا٤ اضتكالٍ َؿس عاّ    ـ 

62

للثانوية العامةاملؤرخاتي يف التاريخ

وليد العربي 01228008015اعداد/أ/



سسَإ َؿس َٔ تهٜٛٔ دٝؼ قٟٛ إيٞ 1922 فرباٜس 28   ـ أدٟ اضتُساز بكا٤ ايتشفعات األزبع١ يتؿسٜح 
 

 ٚذيو   يتربٜس تأَني املٛاؾالت ايربٜطا١ْٝاستفعت الًرتا عكٗا يف 1922 فرباٜس 28   ـ يف تؿسٜح 
 

  ٚدٛد اؾٝؼ ايربٜطاْٞ  يف َؿس        

  

َٓع تهٜٛٔ دٝؼ ملؿس ٚذيو يتربٜس  ايدفاع عٔ َؿس استفعت الًرتا عكٗا يف 1922 فرباٜس 28ـ يف تؿسٜح 
 

محا١ٜ املؿاحل األدٓب١ٝ ٚاألقًٝات يف َؿساستفعت الًرتا عكٗا يف 1922 فرباٜس 28  ـ يف تؿسٜح 
  

تدخٌ بسٜطاْٝا يف غ٦ٕٛ َؿس              ٚذيو يتربٜس 
 

  

 استفعت الًرتا عكٗا بايتدخٌ يف ايطٛدإ طبكا1922 فرباٜس 28ـ يف تؿسٜح 
 

التفاق١ٝ اؿهِ ايجٓا٥ٞ
ضٝاض١ٝ بايٓطب١ ملؿس ممٝصات 1922 فرباٜس 28  ـ َععِ ممٝصات تؿسٜح 

 

  

اؿفاظ عًٞ ايٛقع ايطٝاض1920ٞبعض أٖداف ًَٓس يف َفاٚقات٘ َع ضعد 1922 فرباٜس 28ـ سكل تؿسٜح 
  (َازع )زبٝع   ٚذيو يف 1922 فرباٜس 28تؿسٜح تػري سانِ َؿس َٔ ضًطإ إيٞ ًَو مبكتكٞ   ـ  

1922 
 

 فرباٜس28ؾدٚز تؿسٜح  بطبب  1922                ـ تػري ٚقع َؿس ايطٝاضٞ َٓر َازع عاّ 
  

تػٝري ايٛقع ايطٝاضٞيف  1922 فرباٜس 28                ـ تتػاب٘  اؿسب ايعامل١ٝ األٚيٞ َع تؿسٜح 
 

1922 فرباٜس 28تؿسٜح   ـ أعٝدت ٚشاز٠ اـازد١ٝ املؿس١ٜ مبكتكٞ 
 

اؿهِ ايدضتٛزٟ يهٓ٘ أعطٞ ملؿس سل 1922 فرباٜس 28  ـ بايسغِ َٔ َطاٚئ تؿسٜح 
 

 1922 فرباٜس 28تؿسٜح  ـ بدأت املسس١ً ايًٝرباي١ٝ يف َؿس  بعد  

تطبٝل  َبادئ َستبط١ باؿس١ٜ ٚاملطاٚا٠ فرباٜس َٔ خالٍ 28تأثست أسٛاٍ املؿسٜني اجيابٝا بتطبٝل تؿسٜح   ـ 
 1923دضتٛز  ٖٛ سؿٍٛ َؿس عًٞ 1922 فرباٜس  28  ـ نإ أِٖ تػٝري تستب عًٞ  تؿسٜح  

 

 

 
دعٌ األ١َ ٖٞ َؿدز ايطًطات يف 1922 فرباٜس 28متجًت أِٖ َتػريات إؾداز تؿسٜح ـ 

   
اْتصاع املًو  ٚضاِٖ ذيو يف غدؿ١ٝ ألٖداف   1923  ـ تدخٌ املًو فؤاد يف اعُاٍ ؾ١ٓ ٚقع دضتٛز 

       

 يٓفط٘ ضًطات دضتٛز١ٜ
 

اؿهِ االٚتٛقساطٞ  ٖٚرا ٜؤند عًٞ 
 

ايػه١ًٝ يًًُو  بعض اإلؾالسٝات دعًت األ١َ َؿدز ايطًطات َٔ ايٓاس١ٝ  1923  ـ أعطٞ  دضتٛز 
 

ؼدٜد اختؿاؾات ايطًطات بٓـ 1923  ـ ازتبطت عٛد٠ اؿٝا٠ ايٓٝاب١ٝ يف َؿس بعد ؾدٚز دضتٛز 
)  ـ دخًت َؿس املسس١ً ايًٝرباي١ٝ 

 

(ايدميكساط١ٝ 
 

 1923ؾدٚز دضتٛز ابسٌٜ عكب 
 

َٓح املًو  سل سٌ ايربملإ دٕٚ قٝد  يف ؼكٝل  َبدأ ايفؿٌ بني ايطًطات عٓدَا 1923  ـ  فػٌ دضتٛز 
  

فؿٌ ايطًطات ايجالخ َٔ خالٍ 1923ـ سدخ إخالٍ ببعض ْؿٛف دضتٛز 
 

 عًٞ إٔ سه١َٛ َؿس ًَه١ٝ ٚزاث١ٝ ٚيهٔ ذات غه1923ٌ  ـ ٜٓـ دضتٛز 
  

ْٝابٞ
  

 َطاٚا٠ املؿسٜني يف اؿكٛم ٚايٛادبات َٔ خالٍ َبدأ 1923ـ ؼكل َبدأ املٛاط١ٓ يف دضتٛز   

املًو  بني ايطًط١ األٚتٛقساط١ٝ ٚايدميكساط١ٝ ٜٚكؿد باالتٛقساط١ٝ ٖٓا ضًط١ 1923  ـ ٜٛاشٕ دضتٛز 
 إيٞ ْعا1923ّ  ـ ميهٔ تؿٓٝف ْعاّ اؿهِ يف َؿس طبكا ملا ْـ عًٝ٘ دضتٛز 

  
بسملاْٞ

 
1923  ـ أعطٞ دضتٛز 

 
مجع١ٝعٗد اـدٜٛ تٛفٝل يف َطايب يف سل َبدأ اؿسٜات  ٚتػاب٘ ذيو 

 

َؿس ايفتا٠
تعطٌٝ املًو ايطًط١ ايتػسٜع١ٝ ٚاييت أعاقت ايًٝرباي١ٝ 1923  ـ َٔ ْكاط ايكعف يف دضتٛز 

  

ايطٝاض١ٝ تٓاقكات  يف ايٓاس١ٝ 1923  ـ ٚدد يف دضتٛز 
 

 املًه١ٝ اـاؾ١ نشل َٔ سكٛم األفساد ٚظٗس ذيو يف1923  ـ اسرتّ دضتٛز 
  

سس١َ املٓاشٍ
  

باضتُساز بعض َعاٖس اؿهِ ايدٜهتاتٛزٟ ضًبا 1923تأثست اؿٝا٠ ايًٝرباي١ٝ يف َؿس َٓر ؾدٚز دضتٛز   ـ 
ضٝطس٠ اؿهِ ايدٜهتاتٛزٟ  ـ نإ ايطابع ايطا٥د عًٞ املسس١ً ايًٝرباي١ٝ 

 

1923  ـ ْتر عٔ ؾدٚز دضتٛز 
  

تػهٌٝ أٍٚ ٚشاز٠ بسملا١ْٝ
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ايػعب  ٚعسفت ٚشازت٘ بٛشاز٠ ضعد شغًٍٛ ْعُت َؿس بأٍٚ مثاز اؿٝا٠ ايدضتٛز١ٜ يف عٗد ٚشاز٠ ـ
 

االقتؿاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايطٝاض١ٝالاشات يًبالد  يف اجملاالت   1924             ـ سككت ٚشاز٠ ايػعب عاّ 
 

ؼسٜس االقتؿاد املؿسٟ َٔ ايطٝطس٠ األدٓب١َٝٔ ايٓاس١ٝ االقتؿاد١ٜ  1924ْتر  عٔ تػهٌٝ ٚشاز٠ ايػعب              ـ 
 

تكًٌٝ دٚز ايبٓو األًٖٞ يف اؾاْب االقتؿادٟ يف ايكدز٠ عًٞ 1924             ـ لشت ٚشاز٠ ايػعب 
 

فؿٌ ايع١ًُ املؿس١ٜ عٔ ايع١ًُ األدٓب١ٝقاَت  ٚشاز٠ ضعد شغًٍٛ برتق١ٝ غ٦ٕٛ ايبالد االقتؿاد١ٜ َٔ خالٍ              ـ 
 

  يف عٗد ٚشاز1898٠ـ ؽًؿت َؿس َٔ اآلثاز ايطًب١ٝ إلْػا٤ ايبٓو األًٖٞ     

ضعد شغًٍٛ
 

   

ـ قٝاّ ٚشاز٠ ايػعب بفؿٌ ايع١ًُ املؿس١ٜ عٔ ايع١ًُ االلًٝص١ٜ يتشكٝل  َبدأ
 

االضتكالٍ االقتؿادٟ
 

   

 عالق1924١ ٚٚشاز٠ ايػعب 1898ـ ايعالق١ بني ايبٓو األًٖٞ 
 

عهط١ٝ
 

ؼكٝل االضتكساز االدتُاعٞ             ـ نإ ٖدف ٚشاز٠ ضعد شغًٍٛ َٔ بٝع أزاقٞ اؿه١َٛ يؿػاز ايفالسني  
  

بٝع انرب دص٤ َٔ أزاقٞ ايدٚي١ يؿػاز املصازعنيؼطٓت أسٛاٍ غايب١ٝ املؿسٜني يف عٗد ٚشاز٠ ايػعب بفكٌ              ـ 
ايبٝٛع اؾرب١ٜبٗدف سٌ َػه١ً قاَت ٚشاز٠ ايػعب ببٝع انرب دص٤ َٔ أزاقٞ اؿه١َٛ يؿػاز ايفالسني                ـ 

االقتؿاد١ٜ             ـ قٝاّ ٚشاز٠ ايػعب ببٝع انرب دص٤ َٔ أزاقٞ اؿه١َٛ يؿػاز ايفالسني  ٜعترب َٔ االلاشات 
نسَٚس             ـ ناْت ضٝاض١ ٚشاز٠ ضعد شغًٍٛ االقتؿاد١ٜ زدا عًٞ ضٝاض١ 

 

ٚقع قإْٛ ايتعًِٝ االدبازٟ َٔ ايٓاس١ٝ االدتُاع١ٝ 1924             ـ ْتر  عٔ تػهٌٝ ٚشاز٠ ايػعب 
  

دًْٛب             ـ ٚقعت ٚشاز٠ ضعد شغًٍٛ قإْٛ ايتعًِٝ اإلدبازٟ يًبٓني ٚايبٓات ٖٚٛ َا ٜتعازض َع ضٝاض١ 
 

االدتُاع١ٝ             ـ ٚقع ٚشاز٠ ايػعب  قإْٛ ايتعًِٝ اإلدبازٟ ٚشٜاد٠ َٝصا١ْٝ ٚشاز٠ املعازف  َٔ االلاشات 
 

تٓاقض عالق١  1924             ـ ايعالق١ بني املطتػاز دًْٛب ٚٚشاز٠ ايػعب 
 

   

 اضتُساز ٚسد٠ غعيب ٚادٟ ايٌٓٝ بطبب 1924ـ غكب االلًٝص َٔ ٚشاز٠ ايػعب عاّ 

تػذٝع ايسٚح ايٛط١ٝٓ يف ايطٛدإيتأَني فاٍ َؿس اؿٟٝٛ َٔ خالٍ  1924             ـ اػٗت ٚشاز٠ ضعد شغًٍٛ 
ايطٝاض١ٝ  ٜٚعد َٔ االلاشات ٚسد٠ ٚادٟ ايٌٓٝنإ ضبب تػذٝع ٚشاز٠ ايػعب يًشسن١ ايٛط١ٝٓ يف ايطٛدإ              ـ 

فًظ غٛزٟ ايكٛاْني ؼكٝل بعض َطايب 1924             ـ  ساٚيت ٚشاز٠ ايػعب 
 
(

 

(يف تٛيٞ املؿسٜني ايٛظا٥ف
متؿري االداز٠  َع َطايب فًظ غٛز٣ ايكٛاْني َٔ سٝح 1924             ـ تػابٗت ضٝاض١ ٚشاز٠ ايػعب 

 

إسالٍ املٛظفني املؿسٜني قٌ االداْب             ـ أؾًشت ٚشاز٠ ضعد شغًٍٛ َا أفطدٙ قإْٛ دافسٜٔ ٜٚتُجٌ يف 
 

ايطٝاض١َٝع ضٝاض١ قإْٛ دافسٜٔ َٔ ايٓاس١ٝ  1924             ـ تٛدد عالق١ تٓاقض بني ٚشاز٠ ايػعب 

 
 

1923ايتطبٝل ايفعًٞ يدضتٛز              ـ ازتبط تسق١ٝ غ٦ٕٛ َؿس ضٝاضٝا يف عٗد أٍٚ ٚشاز٠ بسملا١ْٝ َٔ خالٍ  

ضٝاضٝا ٚإدازٜا             ـ قٝاّ ٚشاز٠ ايػعب بإسالٍ املٛظفني املؿسٜني قٌ األداْب  ٜعد إؾالسا 
 

    
اؿهِ ايًٝربايٞـ متت َفاٚقات ضعد شغًٍٛ َٚاندْٚايد أثٓا٤ 

 

)               ـ أٍٚ َفاٚقات  يطعد شغًٍٛ َع الًرتا يف عٗد اؿهِ ايدضتٛزٟ 
 

(ايًٝربايٞ 
 

َهدْٚايدناْت َع  
 

    

ـ  عكدت َفاٚقات ضعد َٚاندْٚايد  ألٖداف
 

ضٝاض١ٝ 
 

(
 

(ؼكٝل االضتكالٍ ايتاّ ملؿس 
 

    

ـ تستب عًٞ فػٌ أٍٚ َفاٚقات يف عٗد اؿهِ ايدضتٛزٟ
 

إضكاط أٍٚ سه١َٛ غعب١ٝ َٓتدب١
 

    

دعِ ضعد شغًٍٛ اؿسن١ ايٛط١ٝٓ يفَهدْٚايد بطبب إفػاٍ َفاٚقات ضعد تعُدت الًرتا ـ 
 

ايطٛدإ 
 

    

ـ فػًت َفٛقات  ضعد َهدْٚايد بطبب
 

إؾساز  بكا٤ قٛات الًرتا يف َٓطك١ ايكٓا٠ 
 

    

  أثٓا٤ فرت٠ املسس١ً ايًٝرباي١ٝ ٚمتجٌ  ذيو يف1924ـ اقس بعض املؿسٜني بككٝتِٗ ايٛط١ٝٓ عاّ 
  

             

اضتدداّ ايعٓف  نٛض١ًٝ يتشكٝل َطايبِٗ
   

(
 

(عٓدَا قاَٛا بكتٌ ايطري يٞ ضتاى 
 

اإلطاس١ بطعد شغًٍٛ               ـ تػابٗت ْتا٥ر فػٌ َفاٚقات ضعد ًَٚٓس ، َٚفاٚقات ضعد َٚهدْٚايد يف 
 

               ـ تستب عًٞ  فػٌ َفاٚقات ضعد َٚاندْٚايد إيٞ
 

اغتٝاٍ قا٥د اؾٝؼ ايعاّ يف ايطٛدإ
  

  تعطٌٝ ايعٌُ باتفاق١ٝ اؿهِ ايجٓا٥ٞ 1924               ـ تستب عًٞ اغتٝاٍ ايطري يٞ ضتاى عاّ 
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                ـ أدٟ اغتٝاٍ ايطري يٞ ضتاى إيٞ قٝاّ الًرتا بتٛدٝ٘ إْراز غدٜد ايًٗذ١ ؿه١َٛ ضعد شغًٍٛ ألٖداف

        
ضٝاض١ٝ ٚاقتؿاد١ٜ

   ( 
 (ضٝاض١ٝ بطشب دٝؼ َؿس َٔ ايطٛدإ ٚاقتؿاد١ٜ بدفع ْؿف ًَٕٝٛ تعٜٛض 

    

1924ـ َٔ ْتا٥ر َكتٌ ايطري يٞ ضتاى 
 

استالٍ قٛات الًرتا مجازى اإلضهٓدز١ٜ
  

خد١َ اجملاٍ اؿٟٝٛ دٓٛبا               ـ زفض ضعد شغًٍٛ  َطًب الًرتا بطشب دٝؼ َؿس َٔ ايطٛدإ  بٗدف 
  

    

ـ خسز اؾٝؼ املؿسٟ َٔ ايطٛدإ يف املس٠ األٚيٞ
 

عكب ايجٛز٠ املٗد١ٜ
 

عباع سًُٞ يف عٗد اـدٜٛ 
 

               ـ خسز اؾٝؼ املؿسٟ َٔ ايطٛدإ يف املس٠ ايجا١ْٝ
 

بعد َكتٌ ايطري يٞ ضتاى
  

يف عٗد
 

املًو فؤاد
 

                ـ زفكت اإلْراز ايربٜطاْٞ ٚزفكت 

  ضعد شغًٍٛٚشاز٠ 1924ضشب اؾٝؼ املؿسٟ َٔ ايطٛدإ عاّ 
 

    

ـ ٚافكت عًٞ اإلْراز ايربٜطاْٞ ٚقاَت بطشب اؾٝؼ املؿسٟ َٔ ايطٛدإ
  

ٚشاز٠
 

امحد شٜٛاز
 

    

ـ تعازقت ضٝاض١ الًرتا يف َؿس بعد َكتٌ ايطري يٞ ضتاى َع
 

1899اتفاق١ٝ اؿهِ ايجٓا٥ٞ 
 

     

ـ َهٔ اغتٝاٍ ايطري يٞ ضتاى  الًرتا َٔ ؼكٝل َا فػٌ فٝ٘ َٔ قبٌ َٔ خالٍ
 

فؿٌ َؿس عٔ ايطٛدإ
 

     

االقتؿاد١ٜأسٛاٍ َؿس  اثس عًٞ 1924نإ يالغتٝاالت ايطٝاض١ٝ عاّ ـ 
 

اؾٓٛبٚاْهُاؽ سدٚدٖا َٔ د١ٗ 
 

اؿسن١ ايٛط١ٝٓ املؿس١ٜعًٞ سادخ اغتٝاٍ ايطري يٞ ضتاى َع سادث١ فاغٛدٙ يف آثازٖا ايطًب١ٝ ـ تػاب٘    
 

متطو املًو بايدٜهتاتٛز١ٜ             ـ قٝاّ املًو فؤاد عٌ ايربملإ  ّٜٛ اْعكادٙ ٚايعبح بايدضتٛز ٜدٍ عًٞ 
 

سٌ ايربملإ ّٜٛ اْعكادٙ            ـ ناْت أٍٚ َعاٖس اْتهاع اؿسن١ ايٛط١ٝٓ بعد َكتٌ ايطري يٞ ضتاى  
 

سٌ فًظ ايٓٛاب يف أٍٚ ّٜٛ اْعكادٙ            ـ اضتفاد االستالٍ ايربٜطاْٞ نجريا َٔ دٜهتاتٛز١ٜ املًو فؤاد خالٍ 
ػُٝد اؿٝا٠ ايًٝرباي١ٝ            ـ متهٔ املًو فؤاد َٔ اضتػالٍ سك٘ ايدضتٛزٟ بعد اضتكاي١ ٚشاز٠ ضعد شغًٍٛ 

 

ضٝاض١ٝ            ـ اْطفأت در٠ٚ اؿسن١ ايٛط١ٝٓ بعد َكتٌ ايطري يٞ ضتاى ألضباب 
 

ملٓع ضعد شغًٍٛ َٔ تػهٌٝ ايٛشاز٠ٚتٗدٜدٖا باضتدداّ ايك٠ٛ ٚذيو  1926إزضاٍ الًرتا قطع١ عس١ٜ             ـ 
  

ا٥تالف١ٝ             ـ تدخًت الًرتا ملٓع ضعد شغًٍٛ َٔ تػهٌٝ ايٛشاز٠ َس٠ أخسٟ ٚتهًٝف عديٞ ٜهٔ بتػهٌٝ ٚشاز٠ 
عديٞ ٜهٔ بتػهٌٝ  سه١َٛ ددٜد٠ تأيفت َٔ عد٠ أسصاب كتًف١ بس٥اض١ 1926            ـ قاّ املًو فؤاد  عاّ 

 

1923كايف١ دضتٛز             ـ نإ تػهٌٝ ٚشاز٠ عدٟ ٜهٔ اال٥تالف١ٝ ٜدٍ عًٞ 
  

اضتُساز ايدٜهتاتٛز١ٜ            ـ تػذٝع املًو فؤاد ألسصاب األق١ًٝ ٚتهًٝفٗا بس٥اض١ اؿه١َٛ ٜدٍ عًٞ 
 

 

قُد قُٛد  ـ ايٛشاز٠ اييت أطًل عًٝٗا ٚشاز٠ ايكبك١ اؿدٜد١ٜ ٖٞ ٚشاز٠ 
 

 

ـ ٜسدع ضبب تط١ُٝ ٚشاز٠ قُد قُٛد بٛشاز٠ ايكبك١ اؿدٜد١ٜ إيٞ
 

تعطٌٝ اؿٝا٠ ايٓٝاب١ٝ ٚاؿسٜات
 

قُد قُٛد 1923            ـ َٔ ٚشزا٤ ايدٜهتاتٛز١ٜ يف عٗد املًو فؤاد ٚقاّ بتعطٌٝ بعض َٛاد دضتٛز 
 

خالٍ ٚشاز٠ 1930            ـ سدخ اْكالب دضتٛزٟ يؿاحل ايٓعاّ األٚتٛقساطٞ عاّ 
 

إمساعٌٝ ؾدقٞ
  

يف عٗد ٚشاز٠ 1930 ٚاؾدز دضتٛز 1923اْتٗٞ ايعٌُ بدضتٛز             ـ 
 

إمساعٌٝ ؾدقٞ
 

ٚذيو ألضباب
 

ضٝاض١ٝ 
 

ـ قاّ املًو فؤاد عٌ فًظ ايٓٛاب أنجس َٔ َس٠ بطبب
 

عدا٥٘ ؿصب ايٛفد
 

 

ـ ناْت أنجس سهَٛات األق١ًٝ امٝاشا يًًُو فؤاد األٍٚ سه١َٛ
 

إمساعٌٝ ؾدقٞ
  

 

 شاد َٔ ضًطات املًوغكب ايػعب املؿسٟ ألْ٘ 1930ـ أثاز دضتٛز 
  

 

 عًٞ أٚقاع َؿس1930أثست ضٝاض١ إمساعٌٝ ؾدقٞ ـ 
 

ايطٝاض١ٝ
  

1923سٌ ايربملإ ٚايػا٤ دضتٛ بديٌٝ 

 

ايطًط١ ايتػسٜع١ٝـ ايكاضِ املػرتى بني ٚشاز٠ قُد قُٛد ٚٚشاز٠ زٜاض َٛقفِٗ َٔ 
 

 1936بتٛقٝع َعاٖد٠               ـ اْتٗت املسس١ً األٚيٞ َٔ املفاٚقات املؿس١ٜ ايربٜطا١ْٝ 
 

تٛفٝل ْطِٝ يف عٗد ٚشاز٠ غصٚ اٜطايٝا يًشبػ١ بطبب 1935              ـ تٛتس املٛقف ايدٚيٞ عاّ 
 

 تٗدٜد اٜطايٝا يًٛدٛد ايربٜطاْٞ يف َؿس         ـ تٛتس املٛقف ايدٚيٞ بعد استالٍ اٜطايٝا يًشبػ١ بطبب 

ايتشفعات األزبع١         ـ طايب سصب ايٛفد بإدسا٤ َفاٚقات َع الًرتا  قبٌٝ اؿسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ بػإٔ 
عٛد٠ اؿٝا٠ ايٓٝاب١ٝٚ  1935ـ ناْت ٖٓاى عالق١ بني غصٚ اٜطايٝا يًشبػ١ عاّ        
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  1936عكد َعاٖد٠          ـ ناْت ٖٓاى عالق١ بني  ايتٗدٜد بكٝاّ اؿسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ ٚ  

إعاد٠ اؿٝا٠ ايٓٝاب١ٝ يف َؿس 1935         ـ تستب عًٞ تؿسٜح ؾٌُٜٛ ٖٛز عاّ 
 

 1935         ـ َٔ أضباب قٝاّ املؿسٜني بجٛزات يف ْٛفُرب 
 

زفض بسٜطاْٝا اؿٛاز َع ايٛفد
  

اْدالع ثٛز٠ املؿسٜني يف 1935         ـ تطبب تؿسٜح ؾٌُٜٛ ٖٛز عاّ 
 

تٛتس املٛقف ايدٚيٞ َس٠ أخسٟ بطبب 1923         ـ أعطت بسٜطاْٝا أٚاَسٖا يًًُو فؤاد بإعاد٠ دضتٛز 
 

ايؿساع االضتعُازٟ يف غسم إفسٜكٝا ْتٝذ١ 1935         ـ ٚافكت بسٜطاْٝا عًٞ ايتفاٚض َع سه١َٛ َؿس 

   
سؿدت َؿس مثاز ايجٛز٠ ايػعب١ٝ بعد تؿسٜح ؾٌُٜٛ ٖٛز َٔ خالٍ        ـ 

 
1930ايفا٤ قسازات سه١َٛ َؿس ايؿادز٠ 

1930 ٚإؾداز دضتٛز 1923              ٜٚكؿد بٗا إيػا٤ قسازات سه١َٛ إمساعٌٝ ؾدقٞ بإيػا٤ دضتٛز 
  

ضٝاض١ٝ ألضباب 1935        ـ تسادعت الًرتا عٔ َٛقفٗا ٚاؽرت عد٠ إدسا٤ات بعد ثٛز٠ ايػعب املؿسٟ 
تعطٌٝ سسن١ املٛاؾالت يف  1919 َع ثٛز٠ 1935        ـ تػابٗت َعاٖسات ايػعب املؿسٟ عاّ 

 

1923إعاد٠ دضتٛز  إيٞ تأيٝف دب١ٗ ٚط١ٝٓ بٗدف 1935        ـ تستب عًٞ َعاٖسات املؿسٜني عاّ 
  

1923تأيٝف دب١ٗ ٚط١ٝٓ العاد٠ دضتٛز  بعد تؿسٜح ؾٌُٜٛ ٖٛز 1935ناْت أٍٚ َعاٖس  ثٛز٠ املؿسٜني         ـ 

 ايطٝاض١ٝ ْتٝذ١ املتػريات1936        ـ قدّ تٛفٝل ْطِٝ االضتكاي١ إيٞ املًو يف ٜٓاٜس 
 

يعدّ تعسقٗا يًُصاٜدات بعد املعاٖد٠ ٜهٕٛ االتفام َع مجٝع األسصاب 1936اغرتطت الًرتا يعكد َعاٖد٠         ـ 
قُإ اإلمجاع ايٛطين عٔ طسٜل  1936        ـ أزادت بسٜطاْٝا قُإ  قبٍٛ املعاٖد٠ اييت عكدت عاّ  

  

    
 

إدسا٤ اْتدابات سس٠  َػسٚط١ بـ  1936يف ٜٓاٜس األٚيٞ ـ نإ تػهٌٝ  ٚشاز٠ عًٞ َاٖس 
 

 1936              ـ تستب عًٞ إؾداز املًو فؤاد األٍٚ َسضّٛ فرباٜس 

 
تأيٝف ٚفد املفاٚقات َع سه١َٛ بسٜطاْٝا

1936              ـ تستب عًٞ إؾداز املًو فؤاد األٍٚ َسضّٛ َازع  
  

إدسا٤ اْتدابات عا١َ ملُجًٞ ايػعب
 

َؿطفٞ ايٓشاع ٚشاز٠  1923              ـ أٍٚ ٚشاز٠ غعب١ٝ دضتٛز١ٜ َٓتدب١ بعد إعاد٠ ايعٌُ بدضتٛز 
 

اؿصب ايٛطين َٔ مجٝع األسصاب َا عدا 1936املفاٚقات املؿس١ٜ َع بسٜطاْٝا يعكد َعاٖد٠               ـ تأيف ٚفد 
دال٤ ايكٛات ايربٜطا١ْٝ   سٝح اغرتط َبادئ اؿصب ايرٟ تأضظ عًٝ٘                   ٜٚسدع ايطبب يف ذيو إيٞ 

 

)              ـ 
 

(
 

(ال َفاٚقات إال بعد اؾال٤ 
 

اؿصب ايٛطين ٚ ٖٛ 1936غعاز زفع٘ اسد األسصاب املؿس١ٜ 
 

ضٝاض١ٝ ٚعطهس١ٜ  ألضباب 1936              ـ ٚافكت بسٜطاْٝا عًٞ تٛقٝع  َعاٖد٠ 
 

َؿطفٞ ايٓشاع َع سه١َٛ بسٜطاْٝا  1936              ـ قاد ٚفد َؿس عٓد تٛقٝع َعاٖد٠ 
 

إيػا٤ االَتٝاشات األدٓب١ٝ َٔ خالٍ 1936              ـ تأثست سٝا٠ املؿسٜني اجيابٝا بٓؿٛف َعاٖد٠ 
  

1936              ـ َٔ املهاضب االقتؿاد١ٜ اييت ؼككت ملؿس َٔ تٛقٝع َعاٖد٠ 
 إيػا٤ االَتٝاشات األدٓب١ٝ  

اضتُساز بكا٤ ايكٛات ايربٜطا١ْٝ يف بعض املٓاطليف  1936َٚعاٖد٠  1922 فرباٜس 28تػاب٘ تؿسٜح ـ      
1936ملعاٖد٠               ـ مت متؿري اؾٝؼ املؿسٟ بطشب املٛظفني االلًٝص َٔ اؾٝؼ طبكا 

 

اإلدازٟ  عًٞ املطتٟٛ 1936              ـ ضشب املٛظفني األٚزبٝني َٔ اؾٝؼ املؿسٟ َٔ َصاٜا َعاٖد٠ 
 

 1936عكد َعاٖد٠ ايتشايف ٚايؿداق١ اضتعادت َؿس ٚدٛدٖا ايعطهسٟ يف ايطٛدإ َس٠ أخسٟ بطبب               ـ 
 

1899اتفاق١ٝ اؿهِ ايجٓا٥ٞ                    ٚذيو مبٛدب  
 

عك١ٜٛ َؿس يعؿب١ األَِ ٜعد اعرتاف دٚيٞ بإ َؿس دٚي١ َطتك١ً ذات ضٝاد٠ 1936ٜٛدد بٓد يف َعاٖد٠               ـ 
قٓا٠ ايطٜٛظ االستالٍ ايعطهسٟ ملؿس َع ٚدٛد قٛات بسٜطا١ْٝ يف َٓطك١ 1936              ـ أْٗت َعاٖد٠ 

  

بتك١ٜٛ اؾٝؼ املؿسٟفرباٜس فُٝا خيـ  28 َع تؿسٜح 1936              ـ ْاقكت َعاٖد٠ 
 

1936َٔ املهاضب ايدبًَٛاض١ٝ  اييت ؼككت ملؿس َٔ تٛقٝع َعاٖد٠               ـ 
  

اْكُاّ َؿس يعؿب١ األَِ
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 ثِ مت إعاد٠ تفعٌٝ اتفاق١ٝ امحد شٜٛازيف عٗد ٚشاز٠  1899مت إٜكاف ايعٌُ باتفاق١ٝ اؿهِ ايجٓا٥ٞ               ـ  
َؿطفٞ ايٓشاع                    اؿهِ ايجٓا٥ٞ بإعاد٠ اؾٝؼ املؿسٟ يًطٛدإ يف عٗد ٚشاز٠ 

 

  1899التفاق١ٝ اؿهِ ايجٓا٥ٞ  ايٛقع يف ايطٛدإ سٝح ظًت تطري ٚفكا 1936              ـ مل تػري َعاٖد٠ 

قدز٠ اؾٝؼ املؿسٟ ايدفاع١ٝ إٔ دال٤ ايكٛات ايربٜطا١ْٝ عٔ َؿس َستبط بـ 1936ْطتٓتر َٔ َعاٖد٠ ـ    
ؼايف أؾبشت عالق١ َؿس بربٜطاْٝا عالق١ 1936ـ بعد تٛقٝع َعاٖد٠      

 

 1936               ـ َٔ املتػريات ايداخ١ًٝ اييت تستب عًٞ عكد َعاٖد٠ 

ظٗٛز قٟٛ ضٝاض١ٝ ددٜد٠
  

1936               ـ َٔ املتػريات ايداخ١ًٝ اييت تستب عًٞ عكد َعاٖد٠ 
 

اشدٜاد ْفٛذ ايكؿس
  

1936               ـ َٔ ايعٛاٌَ اييت أدت الشدٜاد ْفٛذ ايكؿس بعد َعاٖد٠ 
 

تعٝني عًٞ َاٖس ز٥ٝطا يًدٜٛإ املًهٞ
ايتبع١ٝ ايطٝاض١ٝ               ـ ؼايفت مجاع١ األخٛإ املطًُني َٚؿس ايفتا٠ َع املًو فازٚم قد ايٛفد بطبب 

ايكٟٛ ايطٝاض١ٝ اؾدٜد٠ بتػذٝع َٔ 1937متهٔ املًو فازٚم َٔ إقاي١ ٚشاز٠ َؿطفٞ ايٓشاع عاّ                ـ 
  

اشدٜاد ْفٛذ ايكؿس بطبب 1937               ـ أقاٍ املًو فازٚم ٚشاز٠ َؿطفٞ ايٓشاع 
  

تعٝني عًٞ َاٖس ز٥ٝطا يًدٜٛإ املًهٞ بطبب   1937               ـ أقاٍ املًو فازٚم ٚشاز٠ َؿطفٞ ايٓشاع 
 

   
عًٞ َاٖس يف عٗد ٚشاز٠ 1939ـ اْديعت اؿسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ عاّ 

  

(
 

(األق١ًَٝٔ سهَٛات 
  

 ضٝاض١ٝ            ـ ٚقع خالف بني سه١َٛ عًٞ َاٖس ٚبسٜطاْٝا أثٓا٤ اؿسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ ألضباب 

 بطسد عًٞ َاٖس َٔ ز٥اض١ ايٛشاز٠ألٍٚ َس٠ عٓدَا قاَت  1936            ـ ظٗس اْتٗاى  بسٜطاْٝا ملعاٖد٠ 
 

عًٞ َاٖس            ـ اؿه١َٛ اييت زفكت طًب الًرتا بإعالٕ َؿس اؿسب عًٞ دٍٚ احملٛز  سه١َٛ 
  

زفك٘ إعالٕ اؿسب عًٞ دٍٚ احملٛز بطبب 1940            ـ ٚقع خالف بني الًرتا ٚسه١َٛ عًٞ َاٖس  ْٜٛٝ٘ عاّ 
 

 1942 فربا١ٜ 4عادث١ يًُس٠ ايجا١ْٝ عٓدَا قاَت  1936            ـ ظٗس اْتٗاى بسٜطاْٝا ملعاٖد٠ 

1936كايف١ ْؿٛف َعاٖد٠  عدٚاْا عًٞ اضتكالٍ َؿس بطبب 1942 فرباٜس 4            ـ نإ سادخ 
  

َٝٛي٘ احملٛز١ٜ بطبب سطني ضسٟ يف عٗد سه١َٛ 1942            ـ ٚقع ؾداّ بني بسٜطاْٝا ٚاملًو فازٚم عاّ 
املًو فازٚم            ـ اؽرت دٍٚ احملٛز َٔ بين غاشٟ بًٝبٝا قاعد٠ يػصٚ َؿس يف ظٌ سهِ 

 

1942            ـ  تستب عًٞ ضكٛط بين غاشٟ فٝد ٜد قٛات احملٛز عاّ  
 

تدخٌ بسٜطاْٝا إلضكاط سه١َٛ ايكؿس
 

  

 بإضكاط سه1942١َٛفرباٜس  4ـ قد َت بسٜطاْٝا إْرازا يًًُو فازٚم ّٜٛ 
 

سطني ضسٟ
 

 1942 فرباٜس 4            ـ يٛ اضتُس زفض املًو فازٚم اإلْراز ايربٜطاْٞ يف 

قاّ ضفري بسٜطاْٝا بعصٍ املًو
   

  

 1936تٓفٝر َعاٖد٠  1942 فرباٜس 4ـ نإ ضبب قٝاّ بسٜطاْٝا  بتعٝني سه١َٛ ايٓشاع بعد سادخ 
 

  

  ؼكٝل َؿاحل1942 فرباٜس 4ـ ٖدفت الًرتا َٔ تعٝني سه١َٛ ايٓشاع بعد سادخ 
 

ضٝاض١ٝ ٚعطهس١ٜ
 

  

 َطايب١ الًرتا باؾال٤ ٚٚسد٠ ٚادٟ ايٌٓٝ  بٗدف1942 فرباٜس 4ٚافل ايٓشاع عًٞ تػهٌٝ ايٛشاز٠ بعد سادث١ ـ 

 1942 فرباٜس 4            ـ ْتر عٔ سؿاز ايدبابات ايربٜطا١ْٝ يكؿس عابدٜٔ 

تهًٝف سصب األغًب١ٝ بتػهٌٝ ايٛشاز٠
 

تعإٚ سه١َٛ ايٛفد َع الًرتا يدفع خطس احملٛز1942 فرباٜس 4ْتر عٔ سؿاز ايدبابات ايربٜطا١ْٝ قؿس عابدٜٔ             ـ 
  

 ٚتعٝني سهَٛات أق١ًٝ ألضباب1944ـ مسشت بسٜطاْٝا يًًُو فازٚم بإقاي١ سه١َٛ ايٛفد عاّ 
ضٝاض١ٝ  

  

اؿسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ ملطاعدتٗا أثٓا٤ َٓٗا مثٓا خػ١ٝ الًرتا َٔ َطايب١ سه١َٛ ايٛفد ـ األثس ايٓاتر عٔ 
         

إقاي١ سه١َٛ ايٛفد  بس٥اض١ ايٓشاع
 

يًشفاظ عًٞ اتفاق١ٝ اؿهِ ايجٓا٥ٞ              ـ ؽًؿت الًرتا َٔ سه١َٛ ايٛفد قبٌٝ ْٗا١ٜ اؿسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ ذيو
  

 َعتُدا ع1944ًٞـ متهٔ املًو فازٚم َٔ إقاي١ سه١َٛ ايٛفد عاّ 
 

تدخٌ الًرتا يف اؿٝا٠ ايطٝاض١ٝ
  

  

ـ مت إقاي١ سه١َٛ َؿطفٞ ايٓشاع يًُس٠
 

ايجا١ْٝ
 

قبٌٝ اْتٗا٤ اؿسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ
 

  

 بطبب1946 ست٢ 1936ـ تٛقفت املفاٚقات املؿس١ٜ ٚايربٜطا١ْٝ  َٔ 
 

1936ايتٛقٝع عًٞ َعاٖد٠ 

   

ـ بعد اْتٗا٤ اؿسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ تعددت َعاٖس ايفػٌ ايطٝاضٞ ؿهَٛات األق١ًٝ ٚظٗس ذيو يف

     
1936فػًٗا يف تعدٌٜ َعاٖد٠ 
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سهَٛات االق١ًٝناْت َٔ قبٌ  1936ـ أٚيٞ خط٠ٛ فع١ًٝ اؽرت يتعدٌٜ َعاٖد٠ 
 

 ٖٞ ٚشاز1947٠ـ ايٛشاز٠ اييت عسقت قك١ٝ َؿس عًٞ فًظ األَٔ عاّ 
 

ايٓكساغٞ
 

 بطبب 1947ـ قاَت سه١َٛ قُٛد فُٗٞ ايٓكساغٞ بعسض قك١ٝ َؿس عًٞ فًظ األَٔ عاّ 
 

         
 1936فػٌ سهَٛات األق١ًٝ يف تعدٌٜ َعاٖد٠ 

ـ نإ ؿهَٛات األق١ًٝ بعد اؿسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ اثس اجيابٝا بايسغِ َٔ فػًٗا  ٚمتجٌ ٖرا األثس يف
 

      
عسض قك١ٝ َؿس عًٞ فًظ االَٔ

 

ضٝطس٠ ايدٍٚ ايهربٟ عًٞ اجملًظ بطبب 1947ـ فػٌ فًظ األَٔ يف سٌ ايكك١ٝ املؿس١ٜ عاّ 
 

 ـ

ضٝاض١ٝ   ألضبابعٗٛد إزٖاب ٚعدّ اضتكساز 1950 سيت 11944يف ايفرت٠ َٔ عٗٛد سهَٛات األق١ًٝ ناْت 
         

امحد َاٖس ٚايٓكساغٞ باغتٝاٍ اثٓني َٔ زؤضا٤ ايٛشزا٤ ُٖا سٝح قاّ مجاع١ اإلخٛإ املطًُني
 

 ألضباب1948ـ فػًت ايدٍٚ ايعسب١ٝ يف إشاي١ دٚي١ إضسا٥ٌٝ عاّ 
 

ضٝاض١ٝ ٚعطهس١ٜ
  

 إٔ الًرتا مل تًتص1948ّـ أثبتت سسب فًططني 
 

  1936 بتٓفٝر مجٝع بٓٛد َعاٖد٠

َٛافك١ املًو  عًٞ إدسا٤ اْتدابات سس٠ـ تستب عًٞ تدٖٛز املٛقف ايطٝاضٞ يف ظٌ سهَٛات األق١ًٝ 
 

 إطالم اؿسٜات احملبٛض١ يف عٗد سهَٛات األق١ًٝ 1950تستب عًٞ تٛيٞ َؿطفٞ ايٓشاع ز٥اض١ ايٛشاز٠ ـ 

فػٌ ضٝاضات  سهَٛات  االق١ًٝ ْتٝذ١ 1950ـ ٚافل املًو فازٚم عًٞ إدسا٤ اْتدابات سس٠ يف ٜٓاٜس 
 

1936تعدٌٜ غسٚط َعاٖد٠ ـ فػًت سه١َٛ ايٛفد األخري٠ فُٝا فػًت فٝ٘ سهَٛات األق١ًٝ َٔ سٝح 

)              ـ 
 

(َٔ أدًهِ ٚافكت عًٝٗا َٚٔ أدًهِ أعًٔ ايّٝٛ إيػا٥ٗا  
 

  ز٥ٝظَؿطفٞ ايٓشاعقاٍ ٖرٙ ايعرب٠ ٖٛ 
   1936َعاٖد٠ ٜٚكؿد بٗرٙ ايهًُات   1951                     اؿه١َٛ املؿس١ٜ عاّ 

إطالم سس١ٜ ايٓكاٍ املطًح قد االلًٝصاْتٗت املسس١ً األخري٠ َٔ املفاٚقات املؿس١ٜ ايربٜطا١ْٝ إيٞ               ـ 
   

َؿطفٞ ايٓشاع  ايجايج١ يف عٗد ٚشاز٠ 1951 يف أنتٛبس 1936ـ مت إيػا٤ َعاٖد٠ 
 

 1936تعدٌٜ َعاٖد٠  ايدخٍٛ يف َفاٚقات َع الًرتا بٗدف 1950طايبت سه١َٛ ايٓشاع يف َازع ـ 
 

إيٞ  1951ـ أدٟ إطالم َؿطفٞ ايٓشاع اؿس١ٜ يًػعب يًٓكاٍ املطًح قد االلًٝص يف أنتٛبس 
 

          

إثاز٠ ايسٚح ايٛط١ٝٓ عٔ املؿسٜني
 

1950 يف أنتٛبس 1936ـ َٔ ْتا٥ر قساز ايٓشاع بإيػا٤ َعاٖد٠ 
 

َٗامج١ ايفدا٥ٝني ملعطهسات الًرتا
   1936نإ أٍٚ َعاٖس َكا١َٚ ايػعب املؿسٟ يًكٛات ايربٜطا١ْٝ بعد إيػا٤ سه١َٛ ايٓشاع َعاٖد٠ ـ 

 يف َٓطك١ ايكٓا٠َٗامج١ ايفدا٥ٝني املؿسٜني ملعطهسات الًرتا     
 

1952ـ ْتر عٔ َطاعد٠  دٓٛد بًٛنات ايٓعاّ  يًفدا٥ٝني يف َٗامج١ ايكٛات ايربٜطا١ْٝ يف ايكٓا٠ ٜٓاٜس 

      
قسب الًرتا َبين قافع١ االمساع١ًٝٝ 

 

فؤاد ضساز ايدٜٔـ قسبت الًرتا َبين قافع١ اإلمساع١ًٝٝ يف عٗد ٚشٜس ايداخ١ًٝ 
 

ـ قاّٚ اؾٓٛد املؿسٜني االلًٝص بٓا٤ عًٞ أٚاَس ٚشٜس ايداخ١ًٝ مما أدٟ إيٞ اضتػٗاد عػسات َٔ زداٍ
اْدالع سسٜل ايكاٖس٠   ايػسط١ فعُت املعاٖسات ٚاالستذادات يف ايكاٖس٠ مما أدٟ إيٞ  

 

َؿطفٞ ايٓشاعـ أعًٔ املًو فازٚم األسهاّ ايعسف١ٝ عكب سسٜل ايكاٖس٠ يف عٗد ٚشاز٠ 
 

أعكاب سسٜل ايكاٖس٠ يف ايجايج١ـ مت إقاي١ ٚشاز٠ َؿطفٞ ايٓشاع يًُس٠ 
  

أعكاب سسٜل ايكاٖس٠ يف ايجايج١ـ مت تػهٌٝ ٚشاز٠ عًٞ َاٖس يًُس٠ 
 

ضٝاض١ٝ قاّ املًو فازٚم بفسض األسهاّ ايعسف١ٝ ألضباب  1952 ٜٓاٜس 26ـ يف أعكاب سسٜل ايكاٖس٠ 
 

فسض األسهاّ ايعسف١ٝ 1952 ٜٓاٜس 26ـ َٔ ْتا٥ر سسٜل ايكاٖس٠ 
  

املًو فازٚم يف تٓفٝر أٖدافٗا 1952 ٜٓاٜس 26ـ َٔ ايػدؿٝات اييت اضتطاعت اضتػالٍ سسٜل ايكاٖس٠ 
1952ٜٓاٜس  26ـ تستب عًٞ قٝاّ سسٜل ايكاٖس٠ 

 

1952 ٜٛيٝٛ 23ايتعذٌٝ بكٝاّ ثٛز٠ 
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1952 ٜٛيٝٛ 23ـ َٔ عٛاٌَ قٝاّ ثٛز٠    
 

ػاٌٖ املًو يألغًب١ٝ ٚاعتُادٙ عًٞ أسصاب األق١ًٝ
 

ؼسٜس َؿس َٔ االضتعُاز  ٖٛ 1952 ٜٛيٝٛ 23              ـ نإ اهلدف ايس٥ٝطٞ يًكباط ايٛطٓٝني  يف ثٛز٠ 

 
مل ؼكل اضتكالٍ سكٝكٞ ملؿس سٝح ناْت  1936              ـ أثبتت األسداخ يًكباط ايٛطٓٝني إٔ َعاٖد٠ 

 

         

َؿس َٝداْا ملعازى اؿسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ 
 

  

 عالق1952١ ٜٛيٝٛ 23ـ ايعالق١ بني سسب فًططني ٚثٛز٠ 
 

ضبب١ٝ
 

  

 1952 ٜٛيٝٛ 23ـ ناْت األضباب ايس٥ٝط١ٝ يكٝاّ ثٛز٠ 

ؾفك١ األضًش١ ايفاضد٠
 

  

ـ نإ انرب ايعٛاٌَ اييت أثازت ضدط ٚغكب ايكباط ايػبإ ايٛطٓٝني  يف أزبعٝٓات ايكسٕ ايعػسٜٔ
         

إزضاٍ دٝؼ َؿس إيٞ فًططني دٕٚ اضتعداد ٚتدزٜب
 

  

ـ بًؼ ايٛقع ايطٝاضٞ أقؿٞ دزدات ايفطاد يف أٚاخس ايعٗد املًهٞ بطبب
 

دٜهتاتٛز١ٜ املًو ٚفطاد االسصاب
  

ـ تعدد األسصاب ايطٝاض١ٝ يف َؿس يف أٚاخس ايعٗد املًهٞ نإ َؤغسا عًٞ
 

ض٤ٛ ايٛقع ايطٝاضٞ مبؿس
َٔ أقٛاٍ ايػٗٝد امحد عبد ايعصٜص               ـ 

 

أى ميداى اجلًاد احلقيقي يف مصر)
 

)
 

فطاد ايٓعاّ ايطٝاضٞتعرب ايعباز٠ عٔ 
ايٓؿح ٚايتؿسف ناْت ساغ١ٝ املًو فازٚم ٚؾ١ُ عاز عًٞ دبني سهُ٘ بطبب إضا٠٤                ـ 

  

ظٗٛز اإلقطاع إيٞ 1952 ٜٛيٝٛ 23              ـ تستب عًٞ ض٤ٛ تٛشٜع ًَه١ٝ األزض ايصزاع١ٝ يف َؿس قبٌ ثٛز٠ 
  

1952 ٜٛيٝٛ 23              ـ ازتبط تفػٞ ظاٖس٠ اإلقطاع يف َؿس قبٌ ثٛز٠ 
 

بطٝاض١ االلًٝص االقتؿاد١ٜ مبؿس
َعاْا٠ أغًب١ٝ ايفالسني  َٔ ايفكس ٚاؿاد١ 1952 ٜٛيٝٛ 23              ـ تستب عًٞ ظٗٛز  اإلقطاع يف َؿس قبٌ ثٛز٠ 

ْتٝذ١ 1952              ـ اضتػٌ أؾشاب املؿاْع ٚايػسنات دٗٛد ايعُاٍ قبٌ ثٛز٠ 
اْعداّ ايعداي١ االدتُاع١ٝ 

عدّ ٚدٛد سكٛم ؼُِٝٗ بطبب  ٜٛي23ٛٝقبٌ ثٛز٠ تعسض ايعُاٍ البتصاش  نباز ايسأمسايٝني ٚقٝاع سكٛقِٗ               ـ 
ازتبطت أضايٝب ايعٌُ ايطٝاضٞ ايطسٟ يًكباط ايٛطٓٝني َٓر أزبعٝٓات ايكسٕ ايعػسٜٔ بٛدٛد    ـ 

 

    

يٛا٥ح ٚقٛاْني تٓعِٝ اؾٝؼ
 

اغرتاى ايعطهسٜني يف ايعٌُ ايطٝاضٞيف  1882 َع ايكباط ايعسابٝني 1952ـ تػاب٘ ايكباط األسساز 
 نإ ضبب يف 1942فرباٜس  4ـ إدباز املًو فازٚم بتعٝني َؿطفٞ ايٓشاع ز٥ٝطا يًشه١َٛ بعد سادخ 

 يفت ْعس اؾٝؼ يًعٌُ ايطٝاضٞ     

ـ اػ٘ ايكباط ايٛطٓٝني يًعٌُ ايطٝاضٞ َٓر أزبعٝٓات ايكسٕ ايعػسٜٔ
  

ألضباب
 

ضٝاض١ٝ
 

تدخٌ الًرتا  يف تعٝني اؿه١َٛ ـ َٔ أِٖ ايعٛاٌَ اييت دفعت قباط اؾٝؼ إيٞ ايعٌُ ايطٝاضٞ
ايطٝاض١ٝـ اػ٘ ايكباط ايٛطٓٝني يف اؾٝؼ إيٞ ايعٌُ ايطٝاضٞ ْتٝذ١ تعسقِٗ يعدد َٔ املؤثسات 

1942 فرباٜس 4سادخ غعس قباط اؾٝؼ املؿسٟ إٔ نساَتِٗ قد أٖٝٓت أثٓا٤ اؿسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ بطبب ـ 

اضتُساز ٚدٛد االستالٍ ايربٜطاْٞ      ٜٚسدع ذيو إيٞ 
 

قاٚي١ الًرتا خًع املًو فازٚمـ انرب سدخ اثس  عًٞ نسا١َ قباط اؾٝؼ يف أزبعٝٓات ايكسٕ  ايعػسٜٔ  
   20ـ نإ احملسى ايعطهسٟ يتٓعِٝ ايكباط األسساز يف أزبعٝٓات ايكسٕ 

1948ٖصمي١ سسب فًططني 

 ـ األضاع ايرٟ بين عًٝ٘ ايبهباغٞ مجاٍ عبد ايٓاؾس تٓعِٝ ايكباط األسساز ٖٛ

ٚسد٠ ايسابط١ ايفهس١ٜ
ٖصمي١ دٝؼ َؿس يف فًططني 1952ايعٛاٌَ اييت أدت إيٞ خًل زابط١ فهس١ٜ بني ايكباط ايٛطٓٝني قبٌ ثٛز٠              ـ 

فكد املًو ايطٝطس٠ عًٞ اؾٝؼ بدا١ٜ  1948             ـ ناْت ٖصمي١ َؿس يف سسب فًططني 
 

تػٝري االػاٖات ايفهس١ٜ يًكباط ايٛطٓٝني 20تستب عًٞ ٖصمي١ اؾٝؼ املؿسٟ ْٗا١ٜ ايٓؿف األٍٚ َٔ ايكسٕ ـ 
لح مجاٍ عبد ايٓاؾس يف قِ ايطال٥ع ايٛاع١ٝ  يًتٓعِٝ  ايرٜٔ آَٛا غطٛز٠ املطتعُس ألضبابـ 

 
ضٝاض١ٝ
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ايعُال٤ ايرٜٔ زبطٛا َؿاؿِٗ َعِٗـ أَ ايكباط األسساز إٔ خطٛز٠ املطتعُس اؿكٝك١ٝ تهُٔ يف 
املٛاط١ٓ ٚاالْتُا٤ يًٛطٜٔؤند ق١ُٝ ناْت خط١ ايكباط األسساز ْصع ٚال٤ اؾٝؼ َٔ املًو إيٞ ايػعب ـ 

ايكباط ايٛطٓٝني ٚعُال٤ املًو مبجاب١ ؾساعا بني  1951ـ ناْت اْتدابات ْادٟ ايكباط أٚاخس 
 

سطني ضسٟ عاَسـ قاّ املًو فازٚم بعصٍ ايًٛا٤ قُد لٝب َٔ َٓؿب َدٜس ضالح اؿدٚد يهٞ ٜتٛالٙ  
 1951اْتدابات ْادٟ ايكباط ـ بدأ ايؿساع بني ايكباط األسساز ٚاملًو فازٚم يف 

 

ضٝاض١ٝاٖتُاّ ايسأٟ ايعاّ يف َؿس داخٌ ٚخازز اؾٝؼ ألضباب  1951يفتت اْتدابات ْادٟ ايكباط أٚاخس ـ 
اختباز  ق٠ٛ تأثري ايتٓعِٝ عًٞ أفساد اؾٝؼ بٗدف 1951دخٌ ايكباط األسساز اْتدابات ْادٟ ايكباط ـ 

 

1951ـ أندت ْتٝذ١ اْتدابات ْادٟ ايكباط عاّ 
 

لاح خط١ مجاٍ عبد ايٓاؾس 
 

فكد املًو ايطٝطس٠ عٞ اؾٝؼـ ناْت ْتٝذ١ اْتدابات ْادٟ ايكباط دٜطُرب تعين  
 

تعدٌٜ قإْٛ اْتدابات ْادٟ ايكباطبٗدف 1951عكد ادتُاع اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ يًكباط يف دٜطُرب ـ 
 

1951ـ تستب عًٞ اْعكاد اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ يكباط اؾٝؼ دٜطُرب 
 

 َٓاقصة األَوز املستبطة بأوضاع ْادي ايضباط

ٚقع اختٝاز قباط اؾٝؼ عًٞ قُد لٝب يٝهٕٛ عًٞ زأع قا١ُ٥ َسغشٞ ايكباط األسساز  يف االْتدابت ـ 
 

تٛتس ايعالق١ بني قُد لٝب ٚاملًو       َطتفٝدٜٔ َٔ  
 

االْتدابـ أؾبح قُد لٝب ز٥ٝطا جملًظ إداز٠ ْادٟ ايكباط  عٔ طسٜل 
 

1951اْتدابات ْادٟ ايكباط ـ ٜعد أٍٚ اْتؿاز سكٝكٞ يًكباط األسساز قد املًو فازٚم  
 

 يف1881 َع ادتُاع ايعسابٝني ٜٓاٜس 1951تػاب٘ ادتُاع ايكباط دٜطُرب ـ 
 

َٓاقػ١ األٚقاع ايعطهس١ٜ 
 

إؾساز املًو بتُجٌٝ ضالح اؿدٚد يف إداز٠ ايٓادٟ بطبب 1952 ْٜٛٝ٘ 16ـ عكد ادتُاع ايكباط يف     
1952 ْٜٛٝ٘ 16ادتُاع ايكباط                ـ نإ ميجٌ اخطس ادتُاع عطهسٟ يف َؿس  َٓر ايجٛز٠ ايعساب١ٝ 

 

ضٝاض١ٝ اخطس ادتُاع عطهسٟ َٓر ايجٛز٠ ايعساب١ٝ ألضباب 1952               ـ ٜعد ادتُاع ايكباط يف ْٜٛٝ٘ 
 

ايطٝاضٞ  اخطس تأثري ي٘ يف اؾاْب 1952               ـ سكل ادتُاع ايكباط يف ْٜٛٝ٘ 
 

               ـ خسدت ثٛز٠ قباط اؾٝؼ قد املًو فازٚم َٔ ايطس١ٜ إيٞ ايعال١ْٝ بعد
 

1952ادتُاع ايكباط  ْٜٛٝ٘ 

ايتدطٝط ٚاإلعداد اؾٝد                       ٖٚرا ٜدٍ عًٞ 
  

إعالٕ ايجٛز٠ قد املًو فازٚمَٚا أخرٚٙ َٔ قسازات ٜدٍ عًٞ   1952               ـ نإ ادتُاع ايكباط يف  ْٜٛٝ٘ 
 

1952ادتُاع ايكباط  ْٜٛٝ٘                ـ تعد بدا١ٜ ْٗا١ٜ ايٓعاّ املًهٞ ايفاضد يف َؿس 

 
 1952ادتُاع ايكباط  ْٜٛٝ٘                ـ اضكط اؾٝؼ ٚال٤ٙ يًًُو فازٚم بعد 

 تعاقب عًٞ اؿهِ أزبع ٚشازات يف فرت٠ قؿري٠ ال تصٜد عٔ ضت١ أغٗس 1952ـ عكب سسٜل ايكاٖس٠ ٜٓاٜس   
امالٍ ْعِ اؿهِ ٚدٜهتاتٛز١ٜ املًو                    ٖٚرا  ديٝال عًٞ 

 

ؾعٛب١ اضتهُاٍ ايتٓعِٝبطبب  1955ناْت اهل١٦ٝ ايتأضٝط١ٝ يًكبط األسساز تٟٓٛ ايكٝاّ بايجٛز٠                ـ 
داخ١ًٝ ٚخازد١ٝ ألضباب 1955               ـ نإ ؾعٛب١ اضتهُاٍ بٓا٤ تٓعِٝ ايكباط األسساز عاّ 

  
(

 
أدٗص٠ األَٔ

(                    داخٌ َؿس ٚأدٗص٠ املدابسات األدٓب١ٝ 
  

متٝصٖا باؿسف ٚاؿرز َٛعد يكٝاّ ايجٛز٠  مما ٜدٍ عًٞ 1955               ـ سددت قٝاد٠ تٓعِٝ ايكباط األسساز 
إعالٕ املًو األسهاّ ايعسف١ٝ بعد 1952               ـ قسز ايكباط األسساز تعدٌٜ َٛعد قٝاّ ثٛز٠ 

 

ضٝاض١ٝ ٖٞ َتػريات 1952املتػريات اييت أدت إيٞ تفهري تٓعِٝ ايكباط األسساز يف ايتعذٌٝ بجٛز٠                ـ 
ؼدٜد َٛعد ايجٛز٠               ـ ظٗس تأثس تٓعِٝ ايكباط األسساز بايكػٛط ايدٚي١ٝ عًٝ٘ يف  

   

1952 ٜٛيٝٛ 23               ـ نإ ايطبب يف تكدِٜ َٛعد ثٛز٠ 
 

تؿسفات املًو فازٚم
 

 

ـ قاّ ايكباط األسساز بتعذٌٝ َٝعاد ايجٛز٠ يٝأتٞ َبهسا ثالخ ضٓٛات  بطبب
 

عدّ االضتكساز ايطٝاضٞ
1952 ٜٛيٝٛ 23               ـ ازتبط ؼدٜد املٛعد األٍٚ يكٝاّ ثٛز٠ 

 
بايتشدٜات األ١َٝٓ ٚايطٝاض١ٝ
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 ع1952ًٞ               ـ أند قساز املًو فازٚم عٌ فًظ إداز٠ ْادٟ ايكباط يف ٜٛيٝٛ 
 

ؼدٟ املًو إلزاد٠ ايكباط
يف املس٠ ايجا١ْٝ بطبب 1952قسز تٓعِٝ ايكباط تعدٌٜ َٝعاد ثٛز٠                ـ 

 

َعسف١ بعض أمسا٤ ايكباط األسساز
اعتكاٍ ايكباط األسساز بٗدف 1952               ـ مت تعٝني إمساعٌٝ بو غرئٜ ٚشٜسا يًشسب١ٝ قبٌ ثٛز٠ 

  

تػاب٘               ـ ايعالق١ بني ٚشٜس اؿسب١ٝ إمساعٌٝ بو غرئٜ ٚٚشٜس اؿسب١ٝ داٚد ٜهٔ عالق١ 
 

               ـ تػابٗت األٖداف املسد٠ٛ تعٝني إمساعٌٝ بو غرئٜ ٚتعٝني
 

داٚد باغا
  

لٝب اهلاليٞيٝتِ ؼطِٝ ٚشاز٠   1952 ٜٛيٝٛ 22               ـ دست قاٚي١ يتكدِٜ َٛعد ايجٛز٠ إيٞ ي١ًٝ 
 

 لٝب اهلاليٞ  ٚشاز٠ 1952 ٜٛيٝٛ 23 ـ أخس ٚشاز٠ سهُت َؿس قبٌٝ ثٛز٠ 

إمساعٌٝ بو غرئٜ 1952 ٜٛيٝٛ 23       ـ أخس َٔ تٛيٞ ٚشاز٠ اؿسب١ٝ قبٌٝ ثٛز٠ 
 

 

 ٚايجٛز٠ ايعساب١ٝ يف إ نًُٗا ذات طابع1952 ٜٛيٝٛ 23ـ  ايعالق١ بني ثٛز٠ 
 

عطهسٟ 
 

 1952 ٜٛيٝٛ 23ثٛز٠  ـ أطًل عًٝٗا ايجٛز٠ ايبٝكا٤ ٖٞ  
 

1952 ٜٛيٝٛ 23     ـ ايكٞ ايبٝإ األٍٚ يجٛز٠ 
 

قُد أْٛز ايطادات
 

ايًٛا٤ قُد لٝب أذٜع ايبٝإ األٍٚ يًجٛز٠ باضِ 1952 ٜٛيٝٛ 23     ـ يف ؾباح 

 
االدتُاع١ٝ ٚايطٝاض١ٝسدخ تأٜٝد غعيب يًجٛز٠ فصاد َٔ ايسٚابط 1952 بعد إذاع١ ايبٝإ األٍٚ يجٛز٠ ٜٛيٝٛ      ـ 

1852 ٜٛيٝٛ 23     ـ  َٔ ْتا٥ر إذاع١ ايبٝإ األٍٚ يجٛز٠ 
  

اْكُاّ نٌ فسم اؾٝؼ يًجٛز٠
  

لٝب اهلاليٞ يف عٗد ٚشاز٠ 1952 ٜٛيٝٛ 23     ـ قاَت ٚشاز٠ ثٛز٠ 
 

   ٚذيو بٗدف تهًٝف عًٞ َاٖس بتػهٌٝ ايٛشاز٠ َٔ املًو فازٚم 1952     ـ ناْت أٍٚ َطايب ثٛز٠ ٜٛيٝٛ 
             

ايتدًـ َٔ ٚشٜس اؿسب١ٝ إمساعٌٝ بو غرئٜ
 

     

  بٗدف1952 ٜٛيٝٛ 23ـ عكد ادتُاع فًظ قٝاد٠ ايجٛز٠ مبكس نربٟ ايكب١ َطا٤ 
 

عصٍ املًو فازٚم
  

     

 عالق1952١ ٜٛيٝٛ 23 ٚادتُاع ايكباط 1805ـ ناْت ايعالق١ بني ادتُاع ايصعا١َ ايػعب١ٝ 
 

تػاب٘
     

عصٍ اؿانِ َٔ سٝح 1952 ٜٛيٝٛ 23 بادتُاع ايكباط 1805ـ تػاب٘ ادتُاع ايصعا١َ ايػعب١ٝ 
 

     

 ٚناْت تػهٌٝ ٖرٙ ايٛشاز٠ يًُس1952٠ ٜٛيٝٛ 23ـ قاّ عًٞ َاٖس بتػهٌٝ ايٛشاز٠ يف عٗد ثٛز٠ 
 

ايسابع١ 
عًٞ َاٖس     ـ ناْت أخس ٚشاز٠ مت تػهًٝٗا يف أٚاخس عٗد املًو فازٚم ٚشاز٠ 

  

زأع ايتني  ٚنإ ذيو يف قؿس امحد فؤاد ايجاْٞقدّ املًو فازٚم ٚثٝك١ ايتٓاشٍ عٔ اؿهِ يٛيٞ عٗدٙ      ـ 
 

     
 ضٝطس٠ اؾٝؼ عًٞ َكايٝد اؿهِ 1952ـ َٔ أضباب قبٍٛ املًو فازٚم ٚثٝك١ ايتٓاشٍ عٔ اؿهِ  ٜٛيٝٛ 

1952 ٜٛيٝٛ 23ثٛز٠ ؽًؿت َؿس َٔ أخس بكاٜا اؿهِ ايعجُاْٞ بعد                  ـ 
  

     

األٍٚ ٚنإ ميجٌ املبدأ 1952ٜٛيٝٛ  23ـ ايككا٤ عًٞ االضتعُاز ٚأعٛاْ٘ َٔ َباد٥ٞ ثٛز٠ 
  

ايجاْٞ ٚنإ ميجٌ املبدأ 1952 ٜٛيٝٛ 23    ـ ايككا٤ عًٞ االستهاز ٚضٝطس٠ زأع املاٍ َٔ َباد٥ٞ ثٛز٠ 
ايجايح ٚنإ ميجٌ املبدأ 1952 ٜٛيٝٛ 23    ـ ايككا٤ عًٞ اإلقطاع َٔ َباد٥ٞ ثٛز٠ 

  

 ايسابع ٚنإ ميجٌ املبدأ  1952 ٜٛيٝٛ 23    ـ إقا١َ عداي١ ادتُاع١ٝ  َٔ َباد٥ٞ ثٛز٠ 

اـاَظ ٚنإ ميجٌ املبدأ 1952 ٜٛيٝٛ 23    ـ إقا١َ دٝؼ ٚطين قٟٛ  َٔ َباد٥ٞ ثٛز٠ 
 

ايطادعٚنإ ميجٌ املبدأ  1952 ٜٛيٝٛ 23    ـ إقا١َ سٝا٠ دميكساط١ٝ ض١ًُٝ  َٔ َباد٥ٞ ثٛز٠ 
  

    

 ايطٝاضٞ ٚاالدتُاعٞ عًٞ اجملايني 1952 ٜٛيٝٛ 23ـ زنصت اغًب َبادئ ثٛز٠ 

 1923إيػا٤ دضتٛز  ٜٛيٝٛ ايعدٜد َٔ االلاشات ايطٝاض١ٝ ٚنإ أٍٚ ٖرٙ االلاشات  23 ـ سككت ثٛز٠ 
 

ايتُٗٝد بإيػا٤ املًه١ٝ ٚإعالٕ اؾُٗٛز١ٜبٗدف  1923 بإيػا٤ دضتٛز 1952 ٜٛيٝٛ 23 ـ قاَت ثٛز٠ 
 

 

 ْٗا٥ٝا يف عٗد1923ـ مت إيػا٤ دضتٛز 
  

امحد فؤاد ايجاْٞ
 

بايككا٤ عًٞ االضتعُاز ٚأعٛاْ٘ ٚبٗرا سككت ايجٛز٠ ٚعدٖا   1953ؾدز قساز عٌ األسصاب ايطٝاض١ٝ يف ٜٓاٜس               ـ 
 عٌ مجٝع األسصاب ايطٝاض١ٝ َٚؿادز٠ أَٛاهلا يؿاحل ايػعب  بٗدف 1952 ٜٛيٝٛ 23               ـ دا٤ قساز ثٛز٠ 

 

          

ايككا٤ عًٞ فطاد اؿٝا٠ ايطٝاض١ٝ 
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 ٜٛيٝٛ يف اجملا23ٍٜعد َٔ الاشات ثٛز٠  1953 ْٜٛٝ٘ 18ـ إيػا٤ املًه١ٝ ٚإعالٕ اؾُٗٛز١ٜ يف 
 

ايطٝاضٞ
 

              ـ مت إْٗا٤ سهِ األضس٠ ايع١ًٜٛ ملؿس زمسٝا
 

بتعٝني قُد لٝب ز٥اض١ اؾُٗٛز١ٜ
 

 ٖٛ  1954ـ مت بايتٛقٝع عًٞ اتفاق١ٝ اؾال٤ َع بسٜطاْٝا يف أنتٛبس    
 

مجاٍ عبد ايٓاؾس
  

   

طبكا 1956ـ مت دال٤ ايكٛات ايربٜطا١ْٝ عٔ َؿس ْٗا٥ٝا يف ْٜٛٝ٘ 
 

 1954يتٛقٝع اتفاق١ٝ اؾال٤ أنتٛبس 
 

يف ؼكٝل املبدأ األٍٚ يًجٛز٠ عٔ طسٜل 1952 ٜٛيٝٛ 23 ـ لشت ثٛز٠ 
  

تٛقٝع اتفاق١ٝ اؾال٤
 

ايككا٤ عًٞ االضتعُازٖٛ ؼكل املبدأ األٍٚ َٔ َبادئ ايجٛز٠  1954 ـ بتٛقٝع اتفاق١ٝ اؾال٤ أنتٛبس 
  

 عاَا74 ـ لشت َؿس يف ؼكٝل ٚعدٖا يف ايككا٤ عًٞ االضتعُاز ايرٟ داّ يف َؿس ملد٠ 
  

مجاٍ عبد ايٓاؾس ـ مت دال٤ أخس دٓدٟ بسٜطاْٞ عٔ َؿس يف عٗد ايس٥ٝظ 
  

اؾال٤ ٚإعالٕ اؾُٗٛز١ٜ ْٜٛٝ٘ فٝ٘ عٝدإ ملؿس ُٖا عٝد 18 ـ أؾبح ّٜٛ 
 

   

ـ بعد دال٤ أخس دٓدٟ بسٜطاْٞ َٔ َؿس زفع مجاٍ عبد ايٓاؾس  عًِ َؿس عًٞ َبين ايبشس١ٜ  يف
 

بٛز ضعٝد
 

 إيٞ تعسض َؿس ملؤاَس٠ نرب195ٟ ٜٛيٝٛ 26              ـ أدٟ قٝاّ مجاٍ عبد ايٓاؾس بتأَِٝ غسن١ قٓا٠ ايطٜٛظ 
بايعدٚإ ايجالثٞ عًٞ َؿس   عسفت            

 

ايعطهس١ٜ يف ايٓاس١ٝ 1956              ـ األثس ايطًيب ايرٟ ْتر عٔ تأَِٝ َؿس غسن١ قٓا٠ ايطٜٛظ عاّ 
 

اقتؿاد١ٜ ألضباب  1956              ـ أعًٔ مجاٍ عبد ايٓاؾس تأَِٝ غسن١ قٓا٠ ايطٜٛظ عاّ 
 

ايتأَِٝ عٔ طسٜل  1956              ـ مت ْكٌ ًَه١ٝ قٓا٠ ايطٜٛظ إيٞ األ١َ املؿس١ٜ عاّ 
 

  سكل َبدأ َٔ َبادئ ايجٛز٠   1956ٜٛيٝٛ  26              ـ قٝاّ مجاٍ عبد ايٓاؾس بتأَِٝ غسن١ قٓا٠ ايطٜٛظ يف 
 ايككا٤ عًٞ االستهاز ٚضٝطس٠ زأع املاٍ                        ٖٚٛ    

َٔ الاشات ايجٛز٠ ايطٝاض١ٝ بطبب  1956ٜٛيٝٛ  26               ـ اعترب تأَِٝ َؿس يػسن١ قٓا٠ ايطٜٛظ يف  
 

         

ضٝطس٠ ايدٚي١ ايها١ًَ عًٞ إداز٠ ايػسن١  
 

    

 ٜٛيٝٛ إلشاس١ ايعًِ عًٞ َؿس ٚإعاد٠ اؿكٛم ألؾشابٗا ٚظٗس ذيو23دا٤ت ثٛز٠ ـ 
 

تأَِٝ قٓا٠ ايطٜٛظ
 

اـدٜٛ تٛفٝلـ أعاد مجاٍ عبد ايٓؿس قٓا٠ ايطٜٛظ يًػعب املؿسٟ بعد َا فكد نٌ سكٛق٘ يف عٗد       
 

دال٤ ايكٛات ايربٜطا١ْٝ عٔ َؿس              ـ مت إيػا٤ اَتٝاشات قٓا٠ ايطٜٛظ اييت َٓشت يًػسن١ ايفسْط١ٝ بعد 
   

    

ٛيٝٛ 23ـ َٔ أثاز فطاد األسصاب ايطٝاض١ٝ ٚؾساعٗا عًٞ اؿهِ قٝاّ ثٛز٠ 
 ٜ

عًٗا َٚؿادز٠ أَٛاهلا
 

االدتُاعٞ يف اجملاٍ 1952 ٜٛيٝٛ 23   ـ ٜعد أٍٚ الاشات ثٛز٠ 
  

ايككا٤ عًٞ اإلقطاع عًٞ ازض ايٛاقع 1952 ٜٛيٝٛ 23   ـ نإ أٍٚ الاش يجٛز٠ 

 
   

 ٜٛيٝٛ بإعاد٠ تٛشٜع املًه١ٝ ايصزاع١ٝ مبا حيكل َبدأ23ـ قاَت ثٛز٠ 
 

ايككا٤ عًٞ اإلقطاع
   

1952 ٜٛيٝٛ 23   ـ أٍٚ الاشات ثٛز٠ 
 

ايجايح  ٚذيو يتشكٝل املبدأ إؾداز قإْٛ اإلؾالح ايصزاعٞ 
 

 اؾداز قإْٛ اإلؾالح ايصزاعٞ املبدأ  ايجايح يًجٛز٠ عٔ طسٜل  1952 ٜٛيٝٛ  23   ـ سككت ثٛز٠ 

امحد فؤاد ايجاْٞ   ـ ؾدز قإْٛ اإلؾالح ايصزاعٞ األٍٚ يف عٗد 
 

امحد فؤاد ايجاْٞ َٓر عٗد 1952  ٜٛيٝٛ 23   ـ مت ؼكٝل املبدأ ايجايح َٔ َبادئ ثٛز٠ 
 

بإؾداز قإْٛ اإلؾالح ايصزاعٜٞٛيٝٛ عٔ تٛدٗٗا االدتُاعٞ ٚقد ظٗس ذيو َبهسا عٓدَا قاَت  23أضفست ثٛز٠    ـ 
إؾالح أسٛاٍ ايفالسني َع ايجٛز٠ ايفسْط١ٝ يف 1952 ٜٛيٝٛ 23    ـ  تػابٗت ثٛز٠ 

 

ايطٝاض١ٝ ٚاالدتُاع١َٝع ايجٛز٠ ايفسْط١ٝ يف اؾٛاْب  1952 ٜٛيٝٛ 23    ـ تػابٗت ثٛز٠ 
 

االدتُاعٞ يف اجملاٍ 1952 ٜٛيٝٛ 23    ـ إؾداز قٛاْني اإلؾالح ايصزاعٞ  َٔ الاشات ثٛز٠ 
 

االدتُاعٞ يف تٓفٝر إؾالسات يف اؾاْب  1924 َع ٚشاز٠ ايػعب 1952 ٜٛيٝٛ 23    ـ اتفكت ثٛز٠ 
  

ايتعًِٝ  فُٝا خيـ تٓاقض ٚبني ضٝاض١ داًْٛب عالق١ 1952 ٜٛيٝٛ 23    ـ ايعالق١ بني  ضٝاض١ ثٛز٠ 
 

املطاٚا٠ عًٞ تعُِٝ فا١ْٝ ايتعًِٝ يف َؿس يف مجٝع َساسً٘ ٜدٍ عًٞ  1952ٜٛيٝٛ  23    ـ  عًُت ثٛز٠ 
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اـدٜٛ تٛفٝل عًٞ فا١ْٝ ايتعًِٝ بعد إٔ نإ مبؿسٚفات عاي١ٝ يف عٗد 1952 ٜٛيٝٛ  23    ـ عًُت ثٛز٠ 
ايعداي١ االدتُاع١ٝ عًٞ تعُِٝ فا١ْٝ ايتعًِٝ يف نٌ َساسً٘ يتشكٝل 1952 ٜٛيٝٛ  23    ـ عًُت ثٛز٠ 

 

 بتأٜٝد غعيب خاؾ١ بني ف١٦ ايعُاٍ ْتٝذ١ إعالٕ َبادئ ايجٛز٠ خاؾ1952١ ٜٛيٝٛ 23    ـ سعٝت ثٛز٠ 
 

ايجاْٞ ٚايسابع              املبدأ  
 

قٛاْني املعاغات ٚايتأَٝٓات َهتطبات ادتُاع١ٝ يطبك١ ايعُاٍ عٔ طسٜل 1952 ٜٛيٝٛ 23سككت ثٛز٠     ـ 
 

  1952 ٜٛيٝ٘ 23    ـ َٓح املسأ٠ سكٗا يف ايرتغٝح ٚاالْتدابات ٜعد َٔ الاشات ثٛز٠ 

االدتُاع١ٝ

 

ايطٝاض١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ املسأ٠ عًٞ سل ايرتغٝح ٚاالْتدابات مما زفع َهاْتٗا 1952ٜٛيٝٛ  23     ـ َٓشت ثٛز٠ 
 

تػاب٘ فُٝا خيتـ مبها١ْ املسأ٠ عالق١ 1952 ٜٛيٝٛ 23     ـ ايعالق١ بني اـدٜٛ  إمساعٌٝ ٚثٛز٠ 
 

   

 

 باملسأ٠ املؿس١ٜ َٔ خال1952ٍ ٜٛيٝٛ 23ـ اٖتُت ثٛز٠ 
  

سكٗا يف ايرتغح ٚاالْتدابات
  

   

 

 باملسأ٠ املؿس١ٜ َٔ خال1952ٍ ٜٛيٝٛ 23ـ اٖتُت ثٛز٠ 
  

َػازنتٗا يف اؿٝا٠ ايٓٝاب١ٝ
 

أضايٝب شزاع١ٝ  ددٜد٠ نايتٛضع األفكٞ ٚظٗس ذيو َٔ خالٍ 1952اتبعت ثٛز٠    ـ 
 

اضتؿالح أالزاقٞ ايؿشسا١ٜٚ
 بٓا٤ ايطد ايعايٞ ٜٛيٝ٘ عًٞ ؼكٝل األَٔ املا٥ٞ ٚايػرا٥ٞ يًػعب  َٔ خالٍ 23   ـ سسؾت ثٛز٠ 

إْكاذ َؿس َٔ خطس ايفٝكاْات ٚاؾفاف ببٓا٤ ايطد ايعايٞ  1952 ٜٛيٝٛ 23   ـ ْتر عٔ  قٝاّ ثٛز٠ 
    

  ٜٛيٝٛ اضتٝعابٗا ألضباب ٖصمي١ اؾٝؼ املؿسٟ يف سسب فًططني َٔ خالٍ 23  ـ أندت قٝاد٠ ثٛز٠ 

 إْػا٤ املؿاْع اؿسب١ٝ             

 

 مبؿادز ايطاق١ ـد١َ ايؿٓاع١ َٔ خال1952ٍ ٜٛيٝٛ 23ـ اٖتُت ثٛز٠ 
 

تٛيٝد ايهٗسبا٤ َٔ خصإ أضٛإ
فتح أضٛام خازد١ٝ ددٜد٠باملػسٚعات ايؿٓاع١ٝ إيٞ   1952 ٜٛيٝٛ 23   ـ أدٟ اٖتُاّ ثٛز٠ 

  

 
  ٜٛيٝٛ باضتؿالح األزاقٞ ايؿشسا23١ٜٖٚٓاى عالق١ بني قٝاّ ثٛز٠ ـ 

ٚ

 
إقا١َ َؿاْع األمسد٠ يف أضٛإ

  
خصإ أضٛإ   ـ ناْت اللًرتا ايفكٌ  عًٞ اإلْتاز ايؿٓاعٞ يف َؿس بإْػا٥ٗا 

 

بايؿٓاعات ايهُٝا١ٜٚ بديٌٝ إْػا٤ َؿاْع  1952 ٜٛيٝٛ 23   ـ اٖتُت ثٛز٠ 
 

األمسد٠ 
 

إقا١َ دٝؼ ٚطين قٟٛ باجملاٍ ايؿٓاعٞ اسد َبادئ ايجٛز٠ ٖٚٛ  1952 ٜٛيٝ٘ 23   ـ سكل اٖتُاّ ثٛز٠ 
دٗٛدٖا يف فاٍ ايتؿٓٝعؼكٝل املبدأ اـاَظ هلا َٔ خالٍ   1952ٜٛيٝٛ  23   ـ ساٚيت ثٛز٠ 

 

 

 املبدأ ايعطهسٟ ايكا٥ِ ع1952ًٜٞٛيٝٛ  23ـ ببٓا٤ املؿاْع ايعطهس١ٜ  سككت ثٛز٠ 
 

اؿػد 
 

   ـ لح مجاٍ عبد ايٓاؾس يف ؼكٝل َبدأ اؿػد َٔ خالٍ بٓا٤ املؿاْع ايعطهس١ٜ ٚاييت اضتفادت َٓٗا 
          

ايكٛات املؿس١ٜ ٚايعسب١ٝ
 

 ايؿٓاعٞ ٜٛيٝٛ يف محٌ يٛا٤ ايعسٚب١ يف اجملاٍ االقتؿادٟ َٔ خالٍ ايٓػاط 23   ـ ظٗس دٚز قاد٠ ثٛز٠ 

 

يًٓٗٛض بايؿٓاع١ املؿس١ٜ َع دٗٛد 1952 ٜٛيٝٛ 23ـ تػابٗت إيٞ سد نبري ثٛز٠ 
  

قُد عًٞ
  

ٜٛيٝٛ يف ؼسٜس االقتؿاد املؿسٟ َٔ ضٝطس٠ األداْب َٔ خالٍ 23لشت ثٛز٠    ـ 
 

تأَِٝ ايبٓٛى ٚغسنات ايتأَني
1952ثٛز٠  ٜٛيٝٛ  ضًبٝا عًٞ االقتؿاد املؿسٟ ٚظٗس ايدٚز االجيابٞ يًبٓو بعد 1898نإ اثس ايبٓو األًٖٞ    ـ 

ٜٛيٝٛ يف ايككا٤ عًٞ االستهاز ٚضٝطس٠ زأع املاٍ َٔ خالٍ 23اعتصَت ثٛز٠    ـ 
  

متؿري  ايبٓٛى ٚايػسنات
 

1952متؿري إداز٠ ايبٓٛى ٚغسنات ايتأَني ٚٚناالت االضترياد ٚايتؿدٜس  َٔ الاشات ثٛز٠    ـ 

 
االقتؿاد١ٜ     

 ٖٚٛ املبدأ1952   ـ متؿري ايبٓٛى ٚايػسنات ٚٚناالت ايتؿدٜس سكل اسدٟ َبادئ ثٛز٠ ٜٛيٝٛ 
  

ايجاْٞ
  

 

 املبدأ ايجاْٞ يًجٛز٠ َٔ خال1952ٍ ٜٛيٝٛ 23ـ سككت ثٛز٠ 
 

تٛدٝ٘ ػاز٠ َؿس اـازد١ٝ إيٞ اْا٤ ايعامل
ضٝاض١ٝ َطاْد٠ ايػعٛب ايعسب١ٝ قد االضتعُاز اهلادف 1952 ٜٛيٝٛ 23أخرت َؿس عًٞ عاتكٗا بعد ثٛز٠ ـ 
 فٛقفت ظاْب َطاْد٠ ايػعٛب ايعسب١ٝ قد االضتعُاز1952 ٜٛيٝٛ 23أخرت َؿس عًٞ عاتكٗا بعد ثٛز٠    ـ 

ايعسام ٚايُٝٔ         ايجٛزات ايعسب١ٝ األض١ٜٛٝ  َجٌ ثٛزتٞ 
  

 ايعسبٞ يف اجملا1952ٍ   ـ تعترب َطاْد٠ َؿس يف اضتكالٍ بالد املػسب َٚٛزٜتاْٝا َٔ اداشات ثٛز٠ 
 

دعِ قكاٜا اضتكالٍ ايبالد ايعسب١ٝ بدعِ زٚح ايك١َٝٛ ايعسب١ٝ َٔ خالٍ 1952ٜٛيٝٛ  23   ـ اٖتُت ثٛز٠ 

73

للثانوية العامةاملؤرخاتي يف التاريخ

وليد العربي 01228008015اعداد/أ/



1952 ٜٛيٝٛ 23ْتر عٔ َطاْد٠ َؿس ايػعٛب ايعسب١ٝ عًٞ ٌْٝ اضتكالهلا َٔ  االضتعُاز بعد ثٛز٠    ـ 

ضست زٚح ايك١َٝٛ ايعسب١ٝ يف تًو ايػعٛب                 
   

   

ـ ضست زٚح ايك١َٝٛ ايعسب١ٝ يف ايػعٛب ايعسب١ٝ اييت أزادت َؿس ؼسٜسٖا َٔ االضتعُاز َٔ خالٍ
  

  1952 ٜٛيٝٛ 23ثٛز٠              

قازب١ االضتعُاز بهٌ ؾٛزٙعًٞ املطتٟٛ ايدٚيٞ  1952 ٜٛيٝٛ 23ـ أٍٚ األضظ اييت اْتٗذتٗا ثٛز٠    
   

َٔ ؾٛز ٚأغهاٍ االضتعُاز  ـ زفكت َؿس ٚشعُٝٗا االْكُاّ يألسالف األدٓب١ٝ ٜٚسدع ذيو إيٞ أْٗا 
 

   

 )ـ 

 (قازب١ االضتعُاز بهٌ ؾٛزٙ ٚإغهاي٘

عدّ االْكُاّ يألسالف ايعطهس١ٜ  َٔ خالٍ 1952َبدأ سككت٘ ثٛز٠ 
   

 تػذٝع اؿسنات ايٛط١ٝٓ يف ايبالد ايعسب١ٝ يألسالف ايعطهس١ٜ إيٞ 1952 ٜٛيٝٛ 23ـ أدٟ زفض ثٛز٠ 

  االبتعاد عٔ ايؿساعات ايدٚي١ٝ  ـ تبٓت َؿس ضٝاض١ اؿٝاد االجيابٞ ٚعدّ االمٝاش َٔ ادٌ   

تبين ضٝاض١ اؿٝاد االجيابٞ ٚعدّ االمٝاشزفكت َؿس ايدٚزإ يف فًو ايدٍٚ ايػسب١ٝ ٚايديٌٝ عًٞ ذيو    ـ 
  َؤمتس باْدْٚر باْدْٚٝطٝا يف 1952 ٜٛيٝٛ 23   ـ ظٗست ضٝاض١ عدّ االمٝاش  اييت اتبعتٗا  ثٛز٠ 

َٓع١ُ دٍٚ عدّ االمٝاش   ـ تبٓت َؿس ضٝاض١ خازد١ٝ َتٛاش١ْ َع ايدٍٚ ايهرب٣ بديٌٝ إْػا٤  
 

   ـ سكس ايس٥ٝظ مجاٍ عبد ايٓاؾس َؤمتس باْدْٚر باْدْٚٝطٝا ٚاْتٗٞ املؤمتس بتأضٝظ َٓع١ُ دٚي١ٝ 
           

ٖٞ 
 

َٓع١ُ عدّ االمٝاش
 

  َٔ قِ َؿس إيٞ سًف1955   ـ ساٚيت بسٜطاْٝا ٚايٛالٜات املتشد٠ األَسٜه١ٝ عاّ 
 بػداد  

   

 ايس٥ٝظ مجاٍ عبد ايٓاؾس  الٕ إفسٜكٝا متجٌ  1952 ٜٛيٝٛ 23ـ ْايت إفسٜكٝا اٖتُاَا خاؾا َٔ قا٥د ثٛز٠ 
       

  

عُكا اضرتاتٝذٝا ملؿس 
 

 

  

 ؼكٝل األَٔ ايكَٛٞ ملؿس  اٖتُاَا خاؾا بايكاز٠ اإلفسٜك١ٝ بٗدف1952 ٜٛيٝٛ 23ـ أٚيت قٝاد٠ ثٛز٠ 

أُٖٝتٗا االضرتتٝذ١ٝ ملؿس     ـ اٖتُت ايطٝاض١ املؿس١ٜ بايكاز٠ اإلفسٜك١ٝ بطبب 
  

اـدٜٛ إمساعٌٝبايكاز٠ اإلفسٜك١ٝ نبعد اضرتاتٝذٞ َع ضٝاض١  1952 ٜٛيٝٛ 23     ـ اتفل اٖتُاّ ثٛز٠ 
 

      ـ محًت َؿس ُّٖٛ ايكاز٠ اإلفسٜك١ٝ خالٍ َسس١ً ايهفاح ايتشسزٟ َٚسس١ً ايبٓا٤ االقتؿادٟ تؤند ٖرٙ 

ايٛسد٠ ٚايتُاضو              ايعباز٠ عًٞ سسف َؿس تبين ضٝاض١ 
 

ايعطهسٟ ٚاملايٞ ٚايطٝاضٞ  ـ دعُت َؿس سسنات ايتشسز ٚاالضتكالٍ  يف دٍٚ إفسٜكٝا عٔ طسٜل ايدعِ         
 دٚي١ افسٜك17١ٝاضتكالٍ بديٌٝ  1960ـ ظٗست تداعٝات ايدعِ املؿسٟ يدٍٚ إفسٜكٝا بػهٌ ٚاقح عاّ        

      ـ تعددت أضايٝب َؿس يف َطاْد٠ غعٛب إفسٜكٝا فكد اعتُدت يف قك١ٝ زٚدٜطٝا ايػُاي١ٝ ٚاؾٓٛب١ٝ
 ايدبًَٛاضٞ             عًٞ األضًٛب 

ٚايهْٛػٛ     ٚغاْا ْٝذريٜا 1952غسب إفسٜكٝا اييت ْايت ْؿٝبا َٔ املطاعدات املؿس١ٜ عكب ثٛز٠       ـ َٔ دٍٚ 
1952      ـ َٔ دٍٚ غسم إفسٜكٝا اييت ْايت ْؿٝبا َٔ املطاعدات املؿس١ٜ عكب ثٛز٠ 

  

نٝٓٝا ٚاٚغٓد٠
 

ايؿَٛاٍ ٚتٓصاْٝا 1952      ـ َٔ دٍٚ غسم إفسٜكٝا اييت ْايت ْؿٝبا َٔ املطاعدات املؿس١ٜ عكب ثٛز٠ 
مجاٍ عبد ايٓاؾس      ـ أعًٓت َؿس املكاطع١ االقتؿاد١ٜ ؿه١َٛ دٓٛب إفسٜكٝا  يف عٗد ايس٥ٝظ 

  

ضٝاض١ دٓٛب إفسٜكٝا االدتُاع١ٝ َكاطع١ دٚي١ دٓٛب إفسٜكٝا بطبب 1952      ـ أعًٓت َؿس بعد ثٛز٠ 
َٓح  ايًذ٤ٛ ايطٝاضٞ يًفازٜٔ      ـ ْددت َؿس بطٝاض١ ايتفسق١ ايعٓؿس١ٜ يف دٓٛب إفسٜكٝا َٔ خالٍ 

  

املكاطع١ االقتؿاد١ٜ هلا      ـ ْددت َؿس بطٝاض١ ايتفسق١ ايعٓؿس١ٜ يف دٓٛب إفسٜكٝا َٔ خالٍ 
 

إيٞ االٖتُاّ عكٛم اإلْطإ َٚٓع ايتُٝٝص ٜٚعٗس ذيو عٓدَا 1952ٜٛيٝٛ  23      ـ تػري اػاٖات ثٛز٠ 
دٓٛب إفسٜكٝا           ضاْدت دٚي١ 

  

 تدعُٝا ؿكٛم اإلْطإ َٔ خالٍ َطاْدتٗا يػعب دٓٛب إفسٜكٝا قد 1952 ٜٛيٝٛ 23      ـ دا٤ت ثٛز٠ 
 

ايتُٝٝص االدتُاعٞ             االضتعُاز األٚزبٞ ايرٟ اتبع ضٝاض١ 
 

 ٜٛيٝٛ بتدعِٝ سكٛم اإلْطإ يف إفسٜكٝا َٔ خالٍ قازب١ ايتفسق١ ايعٓؿس١ٜ يريو دعُت 23      ـ قاَت ثٛز٠ 
زٚدٜطٝا ٚدٓٛب إفسٜكٝا         غعب  
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ؼكٝل ايعداي١ االدتُاع١ٝ إلفسٜكٝأَ خالٍ اجملاٍ اإلفسٜكٞ ضٝاضٝا ٜٛيٝٛ يف  23      ـ تعددت الاشات ثٛز٠ 
      ـ َٔ سل  ايػعب اإلفسٜكٞ ٜتُتع مبا متًه٘ ايكاز٠ َٔ َٛازد ٚثسٚات َٚٓع االضتعُاز َٔ اضتػالهلا

 

 إفسٜكٝا يإلفسٜكٝني ٖٚٛ 1952 ٜٛيٝٛ  23            تعرب ٖرٙ ايعباز٠ عٔ ايػعاز ايرٟ زفعت٘ ثٛز٠ 

   
أنسا  يف َد١ٜٓ 1958  ـ زفعت َؿس غعاز إفسٜكٝا يإلفسٜكٝني يف أٍٚ َؤمتس يًكاز٠ اإلفسٜك١ٝ ابسٌٜ 

 

     

 يف دٚي1958١ـ عكد أٍٚ َؤمتس يًكاز٠االفسٜك١ٝ عاّ 
 

غاْا 
 

     
أدٜظ أبابايف َد١ٜٓ  1963ـ مت االتفام عًٞ قٝاّ َٓع١ُ ايٛسد٠ اإلفسٜك١ٝ يف ادتُاع َاٜٛ عاّ 

  

2019ثِ تٛيت ز٥اضتٗا َس٠ أخسٟ عٞ عاّ  1964      ـ تٛيت َؿس ز٥اض١ َٓع١ُ ايٛسد٠ اإلفسٜك١ٝ عاّ 

تفعٌٝ دٚز َؿس  عًٞ املٓع١ُ اإلفسٜك١ٝ            مما ٜعهظ 
 

عبد ايفتاح ايطٝطٞ      ـ ظٗس تأثري َؿس عًٞ املٓع١ُ اإلفسٜك١ٝ ٚاقشا يف عٗد ايس٥ٝظ 
  

عبد ايفتاح ايطٝطٞ يف عٗد ايس٥ٝظ اإلفسٜك١ٝ ايعالقات املؿس١ٜ يف طفس٠ تسدخ      ـ  
 

ايتهاٌَ املػرتىيف َد درٚز ايتعإٚ بني دٍٚ إفسٜكٝا يتشكٝل أٖداف ايس٥ٝظ عبد ايفتاح ايطٝطٞ       ـ لح 
ؼكٝل ايتهاٌَ املػرتى      ـ تٗدف َؿس َٔ تفعٌٝ االٖتُاّ باملٓع١ُ اإلفسٜك١ٝ يف ايطٓٛات األخري٠ 

 عبد ايفتاح ايطٝطٞ                            ـ  اضتهٌُ َطري٠ مجاٍ عبد ايٓاؾس يف االٖتُاّ بايكاز٠ اإلفسٜك١ٝ ٖٛ ايس٥ٝظ
َٛاد١ٗ أشَات ايكاز٠ ـ ضاُٖت َؿس يف إْػا٤ تهتالت اقتؿاد١ٜ افسٜك١ٝ بٗدف    

  

تهتالت ق١ٜٛ إفسٜكٝا اقتؿادٜا َٔ خالٍ إْػا٤ 1952 ٜٛيٝٛ 23     ـ دعُت ثٛز٠ 
  

      ـ  لشت َؿس يف إْػا٤ تهتالت اقتؿاد١ٜ ق١ٜٛ ملٛاد١ٗ ايفكس ٚاضتػالٍ املٛازد ايبػس١ٜ ٚايطبٝع١ٝ 

َع ايكاز٠ اإلفسٜك١ٝ اقتؿادٜا 1952ٚقٛف ثٛز٠           اييت تتُٝص بٗا ايكاز٠ ٚذيو بفكٌ 
  

زفع َطتٟٛ َعٝػ١ ايكاز٠     ـ َػازن١ َؿس يف تهتالت اقتؿاد١ٜ ق١ٜٛ يكاز٠ إفسٜكٝا ٜعصش قدز٠ َؿس عًٞ 
االقتؿادٟإْػا٤ ايؿٓدٚم ايفين املؿسٟ يًتعإٚ َع دٍٚ إفسٜكٝا ٜعهظ أ١ُٖٝ ايدٚز املؿسٟ يف اؾاْب      ـ 

 

إْػا٤ ايؿٓدٚم ايفين املؿسٟٜٛيٝٛ بدعِ دٍٚ قاز٠ إفسٜكٝا اقتؿادٜا َٔ خالٍ  23     ـ اٖتُت ثٛز٠ 
  

إْػا٤ ايؿٓدٚم ايفين املؿسٟ      ـ عًُت َؿس عًٞ إقا١َ ْٗك١ اقتؿاد١ٜ يًكاز٠ اإلفسٜك١ٝ َٔ خالٍ 
 

 ٜٛيٝٛ إفسٜكٝا اقتؿادٜا َٔ خالٍ  إزضاٍ خربا٤ ٚفٓٝني يف نٌ اجملاالت ٖرا ايدعِ ٜعد 23     ـ دعُت ثٛز٠ 
 

ادتُاعٞ ٚاقتؿادٟ             دعِ 
 

      ـ لشت َؿس يف تكدِٜ ايدعِ ايفين يدٍٚ قاز٠ إفسٜكٝا َٔ خالٍ
 

إقا١َ ضدٚد يتٛيٝد ايطاق١ بايكاز٠
  

      ـ إْػا٤ ايؿٓدٚم ايفين املؿسٟ
  

يًتعإٚ َع دٍٚ إفسٜكٝا تسمج١ فع١ًٝ
 

يػعاز َؿس إفسٜكٝا يإلفسٜكٝني
 

ايجكاف١ٝ      ـ سسؾت َؿس عًٞ سفاظ األفازق١ عًٞ ٖٜٛتِٗ عٔ طسٜل تدعِٝ اؾٛاْب 
 

      ـ سازبت َؿس ايطٝاض١ االضتعُاز١ٜ اييت تٗدف إيٞ ايككا٤ عًٞ اهل١ٜٛ ٚايجكاف١ اإلفسٜك١ٝ َٔ خالٍ 
 

                

عكد اتفاقٝات ثكاف١ٝ َع نجري َٔ دٍٚ ايكاز٠ 
 

    

1952ٜٛيٝٛ  23ـ  عكدت َؿس بعد ثٛز٠ 
 

ايعدٜد َٔ االتفاقٝات ايجكاف١ٝ َع دٍٚ ايكاز٠ اإلفسٜك١ٝ َٔ ادٌ 
 

         

اؿفاظ عًٞ اهل١ٜٛ اإلفسٜك١ٝ َٔ ايطٝاض١ االضتعُاز١ٜ
 

دٚز األشٖس ايػسٜف      ـ لشت َؿس  يف اضتدداّ قٛاٖا ايٓاع١ُ يف ايكاز٠ اإلفسٜك١ٝ َٔ خالٍ 
 

    
ـ يعب األشٖس دٚزا إضالَٝا ٚثكافٝا زا٥دا يف قاز٠ إفسٜكٝا َٔ خالٍ 

 

تبادٍ املعًُني ٚاألضاتر٠
  

   ٚناْت أٍٚ ٖرٙ املؤاَسات 1952 ٜٛيٝٛ 23   ـ تعسقت َؿس ملؤاَسات اضتعُاز١ٜ عدٜد٠ بعد ثٛز٠ 

           

ايعدٚإ ايجالثٞ عًٞ َؿس     
 

 ٜٛيٝٛ  ٚدعُٗا يًجٛزات ايعسب١ٝ ٚزفكٗا ايطٝاضات االضتعُاز١ٜ إيٞ تعسض23   ـ أدت ضٝاضات ثٛز٠ 
َؤاَسات ٚقسبات عطهس١ٜ           َؿس  يعد٠ 

 

 ضٝاض١ٝ  ـ قدَت اإلذاع١ املؿس١ٜ خدَات ٚاضع١ ؿسنات ايتشسز اإلفسٜكٞ يتشكٝل أٖداف     

دبًَٛاضٝا قدَت َؿس َٔ خالٍ اؾاْب اإلعالَٞ يًكاز٠ اإلفسٜك١ٝ دعُا  ـ     
 

      

قُد أْٛز ايطاداتـ اؾدز ايدضتٛز ايدا٥ِ ٖٛ 
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دٍٚ اؾٓاح ا٭ضٟٝٛعٓدَا اْديعت اؿسب ايعامل١ٝ ا٭ٚيٞ ناْت نٌ ايب٬د ايعسب١ٝ يف قبك١ ا٫ضتعُاز َا عدا           ـ 
 

ايػُاي١ٝ ٚايػسق١ٝ ٚايٛضط                 اييت متسنصت يف  ا٭دصا٤ 
  

(
 

(ايعسام  ٚضٛزٜا ايهرب٣ ٚقًب اؾصٜس٠ ايعسب١ٝ 
 

ايعجُا١ْٝ           ـ املٓاطل اييت مل تهٔ خاقع١ ي٬ضتعُاز قبٌ اؿسب ايعامل١ٝ ا٭ٚيٞ ناْت ؼت ايطٝطس٠ املباغس٠ 
 

عطهس١ٜ ٚاقتؿاد١ٜيتشكٝل أٖداف  18          ـ اٖتُت ادمًرتا باـًٝر ايعسبٞ ٚدٓٛب اؾصٜس٠ ايعسب١ٝ أٚاخس ايكسٕ 
بتأَني َٛاؾ٬تٗا           ـ يفتت اؿ١ًُ ايفسْط١ٝ أْعاز ادمًرتا  ٭١ُٖٝ َؿس ٚاملػسم ايعسبٞ فهإ دافعا هلا يًكٝاّ 

 

    

عُإ ـ نإ أٍٚ تٛادد عطهسٟ بسٜطاْٞ يف غب٘ اؾصٜس٠ ايعسب١ٝ يف 
 

18          ـ ناْت أٍٚ إدسا٤ات ادمًرتا يف َٓطك١ اـًٝر ايعسبٞ أٚاخس ايكسٕ 
  

عكد اتفاق١ٝ َع ضًطإ عُإ
 

1798عكد َعاٖد٠ عُإ           ـ ظٗس تأثري بسٜطاْٝا يف اؾٓٛب ايعسبٞ بٛدٛد اؿ١ًُ ايفسْط١ٝ مبؿس  َٔ خ٬ٍ 

 مبداٚفٗا عًٞ َطتعُساتٗا ايٞ اهلٓد نإ ي٘ ع٬ق١ 1798          ـ عكدت بسٜطاْٝا َعاٖد٠ َع ضًطإ عُإ 

زغبتٗا يف تأَني َؿاؿٗا يف ايػسم إيٞ 1798          ـ ٜسدع ايطبب يف عكد  ادمًرتا َعاٖد٠  َع ضًطإ عُإ 
ٚدٛد قاعد٠ عطهس١ٜ بسٜطا١ْٝ يف عُإ          ـ َٔ ايٓتا٥ر املرتتب١ عًٞ عكد ادمًرتا َعاٖد٠  َع ضًطإ عُإ 

ايٓتا٥ر ا٫قتؿاد١ٜ املرتب١ عًٞ عكد  َعاٖد٠ بني ادمًرتا ٚضًطإ عُإ         ـ 
  

1798
 

عدّ إْػا٤ ٚنا٫ت فسْط١ٝ  
ٖٛيٓد٠تأثس املػسم ايعسبٞ بٓصٍٚ اؿ١ًُ ايفسْط١ٝ عًٞ َؿس مما اثس عًٞ ٚقٛع أقساز اقتؿاد١ٜ عًٞ دٚي١           ـ 

 

   

ٖٛيٓد٠ ٚفسْطا  عًٞ سطاب َؿاحل18أؾبح ٫دمًرتا ٚدٛد عطهسٟ يف دٓٛب غسم اؾصٜس٠ ايعسب١ٝ يف أٚاخس ايكسٕ ـ 
   

 بني ادمًرتا ٚعُإ  بـ 1798ـ اختؿت بعض بٓٛد اتفاق١ٝ 

عسق١ً ايٓفٛذ ايفسْطٞ يف عُإ
 

   

1799ـ  نإ است٬ٍ بسٜطاْٝا ؾصٜس٠ بسِٜ عٓد باب املٓدب 
 

َٓع اَتداد ايفسْطٞ يف ايػسم
   

 عٔ طسٜل18عًُت ادمًرتا عًٞ إفطاد ٖدف فسْطا ا٭ضاضٞ َٔ محًتٗا عًٞ َؿس اٚاخس ايكسٕ          ـ 
  

است٬ٍ دصٜس٠ بسِٜ
   

ـ ناْت أٍٚ إدسا٤ات ادمًرتا يف َٓطك١ اـًٝر ايعسبٞ
 عكد اتفاق١ٝ َع ضًطإ ؿر ٚعدٕ  19بدا١ٜ ايكسٕ  

 ا٫قتؿاد١ٜ تدعِٝ َؿاؿٗا 1802         ـ ٖدفت بسٜطاْٝا َٔ عكد اتفاق١ٝ َع ضًطإ ؿر ٚعدٕ 

    

ـ عكدت بسٜطاْٝا اتفاق١ٝ َع ضًطإ ؿر ٚعدٕ بعد َسٚز عاّ َٔ
 

عٛد٠ َٝٓٛ إيٞ فسْطا
 

  محا١ٜ املٛاؾ٬ت ايربٜطا١ْٝ 19ـ ٖدفت بسٜطاْٝا َٔ تٛقٝع اتفاق١ٝ َع ضًطإ ؿر ٚعدٕ بد١ٜ ايكسٕ    

   

 ْتٝذ19١ـ اختًف غهٌ تٛادد بسٜطاْٝا يف َدخٌ ايبشس ا٭محس بدا١ٜ ايكسٕ 
 

اْتٗا٤ ايٛدٛد ايفسْطٞ يف َؿس
    

تػريت ضٝاض١ ادمًرتا يف املػسم ايعسبٞ بعد ٚؾٍٛ ْابًٕٝٛ ملؿس  َٔ خ٬ٍـ 
 

عقد معاٍدات مع سلاو اجلسيرة العربية

    

ـ ٜعٗس اػاٙ فسْطا يف اؿفاظ عًٞ غعاز  اإلَرباطٛز١ٜ اييت ٫ تػٝب عٓٗا ايػُظ يف
  

است٬ٍ دصٜس٠ بسِٜ
 

 اؾٓٛب١ٝ ايػسق١ٝ  ـ ٜعد  است٬ٍ ادمًرتا  دصٜس٠ بسِٜ يتأَني َٛاؾ٬تٗا  عٔ طسٜل ايبشس ا٭محس َٔ ايٓاس١ٝ    

 التىسع االستعنار يف البالد العزبًُ قبل احلزب العاملًُ األولٌ 

 
 اؾص٤ ا٭ٍٚ 

ْٗا١ٜ اؿسنات ا٫ْفؿاي١ٝ باؾصٜس٠ ايعسب١ٝ ْتٝذ١ 19قاَت ادمًرتا بتدعِٝ ْفٛذٖا يف اـًٝر ايعسبٞ بدا١ٜ ايكسٕ ـ     
عقائدية         ـ قاَت ايدٚي١ ايطعٛد١ٜ ا٭ٚيٞ اضتٓادا إيٞ أفهاز 
  

(
 

(أفهاز ايػٝذ حمُد عبد ايٖٛاب 
 

 ٚتدعِٝ ادمًرتا ْفٛذٖا يف19تٛدد ع٬ق١ بني ضٝاض١ َؿس اـازد١ٝ يف ايكسٕ          ـ 
 

اـًٝر ايعسبٞ  ٚدٓٛب  ايُٝٔ 
 

   ايككا٤ عًٞ ايدٚي١ ايطعٛد١ٜ ا٫ٚيٞ بعد 1818 ـ ٖدد حمُد عًٞ ايٛدٛد ايربٜطاْٞ يف اـًٝر  ايعسبٞ 

 قسب١ اضتباق١ٝاػاٙ بسٜطاْٝا يتدعِٝ ْفٛذٖا يف اـًٝر ايعسبٞ عكب ظٗٛز حمُد عًٞ زأع اـًٝر ٜعترب   ـ 

) ـ ْتر عٔ ظٗٛز 
(حمُد عًٞ  

  فسض َعاٖد٠ ايؿًح ايعا١َعًٞ زأع اـًٝر ايعسبٞ  َٔ د١ٗ ايػُاٍ   

ايتؿدٟ ملد ايٓفٛذ املؿسٟ ٖٓاىَع َػاٜذ اـًٝر ايعسبٞ بٗدف 1820ـ قاَت بسٜطاْٝا بعكد َعاٖد٠ 
اقتؿادٜا اييت عكدتٗا ادمًرتا َع َػٝدات اـًٝر ايعسبٞ بعُإ  1820           ـ أقست َعاٖد٠ ايؿًح ايعا١َ 

 

ؼسِٜ ػاز٠ ايسقٝل عًٞ بعض سكٛم اإلْطإ بديٌٝ 1820           ـ سسؾت َعاٖد٠ ايؿًح ايعا١َ 
  

إَازات اـًٝر ايعسبٞ يًطٝطس٠ عًٞ 19          ـ اضتػًت ادمًرتا َباد٨ سكٛم اإلْطإ يف  ايعكد ايجاْٞ َٔ ايكسٕ 
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اؾٓٛب ٚايػسم َٔ د١ٗ 19           ـ فسض ا٫دمًٝص ضٝطستِٗ عًٞ اؾصٜس٠ ايعسب١ٝ عًٍٛ ْٗا١ٜ ايكسٕ 
 

عكد ا٫تفاقٝات           ـ نإ ض٬ح ادمًرتا يف بطط ُٖٝٓتٗا عًٞ اـًٝر ايعسبٞ ٖٛ 
 

است٬ٍ ادمًرتا ؾٓٛب اؾصٜس٠ ايعسب١ٝ           ـ ناْت اؿسٚب ايٖٛاب١ٝ اييت خاقٗا حمُد عًٞ يف اؾصٜس٠ ايعسب١ٝ ضببا يف  
َطاَٚات ضٝاض١ٝ           ـ اػاٙ ادمًرتا يتدعِٝ ْفٛذٖا  يف اـًٝر ايعسبٞ بعد ظٗٛز حمُد عًٞ يف اـًٝر ٜتدزز ؼت  

محا١ٜمبسٚز ايٛقت إيٞ ٚإَازات اـًٝر ايعسبٞ بني ادمًرتا 1820َعاٖد٠ ايؿًح ايعا١َ ؼٛيت            ـ 
 

(
 

ز اضتعُا
ا٫دتُاعٞ يف اؾاْب  1820           ـ نإ ٫دمًرتا دٚز سكازٟ يف اـًٝر ايعسبٞ ظٗس يف َعاٖد٠ ايؿًح ايعا١َ 

 

ضًطإ َطكطَع   1891           ـ ناْت أٍٚ َعاٖد٠ محا١ٜ فسقتٗا ادمًرتا  عاّ 
 

1899           ـ ناْت أخس دٚي١ عسب١ٝ فسقت عًٝٗا ادمًرتا  َعاٖد٠ اؿُا١ٜ عاّ 
 

ايهٜٛت
   

(َٔ)           ـ  يف عٗد َٔ 
 

حمُد عًٞعًٞ َػاٜذ اـًٝر ايعسبٞ  ادمًرتا َعاٖد٠ ايؿًح ايعا١َ سهاّ َؿس  فسقت 
(َٔ)           ـ يف عٗد َٔ 

 

اـدٜٛ تٛفٝلسهاّ َؿس عكدت ادمًرتا َعاٖد٠ اؿُا١ٜ َع ضًطإ َطكط  
 

(َٔ)           ـ يف عٗد َٔ 
 

اـدٜٛ عباع سًُٞسهاّ َؿس عكدت ادمًرتا َعاٖد٠ اؿُا١ٜ َع أَري ايهٜٛت 
 

عدّ ازتٝاح ادمًرتا َٔ ٚؾٍٛ حمُد عًٞ يًُٝٔ ٜسدع ذيو إيٞ  1839           ـ أضسعت ادمًرتا ٫ست٬ٍ عدٕ 
 

است٬ٍ ادمًرتا عدٕباضِ ايطًطإ  1837           ـ ْتر عٔ ٚؾٍٛ حمُد عًٞ إيٞ ايُٝٔ  
 

َٛقع١ ْصٜب تصأَ َع 19           ـ است٬ٍ ادمًرتا عدٕ يف أٚاخس ايٓؿف ا٭ٍٚ َٔ ايكسٕ 
 

     

ـ ناْت ْٛع ايع٬ق١ بني بسٜطاْٝا ٚإَازات اـًٝر ايعسبٞ  تكّٛ عًٞ
 

اهل١ُٓٝ ايطٝاض١ٝ
 

     

 ع٬ق19١ـ ناْت ع٬قات ادمًرتا ػاٙ عدٕ يف ايٓؿف ا٭ٍٚ َٔ ايكسٕ 
 

تٓاقض 

اؿسٚب ايٓاب١ًْٝٛٝ ٖٛ  1830  ـ نإ َٔ أِٖ  أضباب است٬ٍ فسْطا يًذصا٥س 
 

بدعِ اؾصا٥س يفسْطا قد ادمًرتا 18  ـ ازتبطت ع٬ق١ ايٛد بني سهاّ اؾصا٥س ٚفسْطا أٚاخس ايكسٕ 
  

ضٝاض١ٝ  ـ فسقت  ايدٍٚ ا٭ٚزب١ٝ سؿاز اقتؿادٟ عًٞ فسْطا أثٓا٤ َعازى ايجٛز٠ ايفسْط١ٝ ٭ضباب 
  

ا٫قتؿادٟ  ـ ظٗس ا٭ثس ايطًيب عًٞ فسْطا ْتٝذ١ ملعازى ايجٛز٠ ايفسْط١ٝ َع ًَٛى أٚزبا يف اجملاٍ 
 

فسْطا يف ضداد دْٜٛٗا يًذصا٥سمماط١ً  بطبب 19سهاّ اؾصا٥س ٚفسْطا ضًبا بدا١ٜ ايكسٕ   ـ تأثست ايع٬قات بني 
ايتدًـ َٔ ايتصاَاتٗا املاي١ٝ  ـ دا٤ تدخٌ فسْطا يف ا٫غتبانات بني ضفٔ اؾصا٥س ٚضفٔ بابا زَٚا بٗدف 

 

تٗدٜد ايطٝاد٠ ايك١َٝٛ يًذصا٥سْتر عٔ اغتبانات ضفٔ اؾصا٥س َع ضفٔ بابا زَٚا يف أعُاٍ ايكسؾ١ٓ املتبادي١   ـ 
ا٫قتؿادٟ ٚايعطهسٟيف اجملايني   19  ـ اضتفادت  فسْطا َٔ ع٬قتٗا  ببابا زَٚا يف ايٓؿف ا٭ٍٚ َٔ ايكسٕ 

غٝاب ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ عٔ ا٭سداخ بطبب 1830  ـ اضتطاعت فسْطا است٬ٍ اؾصا٥س عاّ 
  

قعف ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ بطبب 1830  ـ مل  تتشسى ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ يٓؿس٠ اؾصا٥س 
 

اقتؿاد١ٜ أ١ُٖٝ 18ْٗا١ٜ ايكسٕ   ـ َجًت اؾصا٥س بايٓطب١ يفسْطا  يف 
 

فهإ ذيو بدا١ٜ ايتػًػٌ ايفسْطٞ يًذصا٥س
اؽاذ بعد اضتعُازٟ ددٜدـ تٛد٘ فسْطا ذمٛ اؾصا٥س بعد اؿؿاز ا٫دمًٝصٟ هلا يف أٚزبا ٜكسز ضٝاض١ 

 

    1962 حين االستكالل 1830استعنار فزىشا للجزائز  اؾص٤ ايجاْٞ

18نإ ضبب ايع٬قات ايطٝب١ بني فسْطا ٚاؾصا٥س يف ْٗا١ٜ ايكسٕ   ـ 
 

املتاعب اييت ٚادٗت سه١َٛ  ايجٛز٠ ايفسْط١ٝ
اضتدداّ فسْطا ايتطٜٛف يف سٌ ا٭ش١َ املاي١ٝبطبب  19تٛتست ايع٬ق١ بني فسْطا ٚاؾصا٥س يف َطًع ايكسٕ   ـ 

ؼكٝل أٖداف ضٝاض١ٝ  ـ ٜسدع ايطبب يف مماط١ً فسْطا يف تطدٜد َا عًٝٗا َٔ دٜٕٛ يًذصا٥س إيٞ 
 

َػانٌ فسْطا ايطٝاض١ٝ َع أٚزبا بطبب 19 بدا١ٜ ايكسٕ اعتُدت  فسْطا عًٞ اؾصا٥س يتشكٝل ا٭َٔ ايػرا٥ٞ  ـ 
1826قساز ايًذ١ٓ املاي١ٝ يف بازٜظ   ـ نإ أِٖ ؾٛز اضتػ٬ٍ فسْطا ملٛازد اؾصا٥س قبٌ ا٫ست٬ٍ ايعطهسٟ 
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ا٫عرتاف يفسْطا عل ايسعاٜا يف اؾصا٥سأزادت فسْطا اؿؿٍٛ عًٞ سكٛم ضٝاض١ٝ يف اؾصا٥س عٔ طسٜل َطايب١   ـ 
 

  
املساٚغ١ـ ٜػري أضًٛب  فسْطا يف است٬ٍ اؾصا٥س إيٞ  اعتُادٖا عًٞ َبدأ 
 

ؼكٝل َطاَع اضتعُاز١ٜنإ ٖدف َطايب فسْطا َٔ اؾصا٥س  بعد اغتبانات ضفٔ اؾصا٥س ٚضفٔ بابا زَٚا  ـ 
 

إضكاط ايدٜٕٛـ نإ اهلدف ا٭ضاضٞ يتدخٌ فسْطا َٚطايبتٗا بايتعٜٛض عٔ ضفٔ بابا زَٚا  ٖٛ 
  

ؼسِٜ ايكسؾ١ٓتػابٗت َطايب فسْطا َٔ سهاّ اؾصا٥س عٓد سؿازٖا َع َطايب  َعاٖد٠ ايؿًح ايعا١َ يف   ـ 
 

  

أضباب إزضاهلايف  1880 َع ايًذ١ٓ ايدٚي١ٝ مبؿس 1826ـ تػابٗت ايًذ١ٓ املاي١ٝ ببازٜظ 
 

ا٭َري عبد ايكادز ٖٛ 19 ـ أٍٚ َٔ قاد املكا١َٚ اؾصا٥س١ٜ قد ا٫ست٬ٍ ايفسْطٞ   يف ايٓؿف ا٭ٍٚ َٔ ايكسٕ  
 

بعد ا٫ست٬ٍ َباغس٠ ـ تٛيٞ ا٭َري عبد ايكادز اؾصا٥سٟ ايهفاح قد ايكٛات ايفسْط١ٝ 
  

بطهس٠ ـ ْعِ ا٭َري عبد ايكادز  املكا١َٚ اؾصا٥س١ٜ ٚغهٌ إداز٠ عاؾُتٗا 
  

ٚضط ٚغسب اؾصا٥س ـ بدأت املكا١َٚ اؾصا٥س١ٜ قد ا٫ست٬ٍ ايفسْطٞ يف 
   

اتفاق١ٝ دٟ َٝػٌٝ اؾصا٥س  يف ٚضط ٚغسب ـ اعرتف ا٫ست٬ٍ ايفسْطٞ با٭َري عبد ايكادز سانُا عًٞ 
  

تٗد١٥ فسْطا يٮٚقاع ـ ٜطتدٍ َٔ عكد َعاٖد٠ دٟ َٝػٌٝ بني فسْطا ٚا٭َري عبد ايكادز اؾصا٥سٟ  
 

َد١ٜٓ قطٓط١ٓٝ ـ ْكض ا٫ست٬ٍ ايفسْطٞ َعاٖد٠ ايتف١ٓ اييت عكدٖٚا َع عبد ايكادز اؾصا٥سٟ باست٬هلِ 
 

فػًِٗ يف إخكاع٘ يطٝطستِٗ ـ نإ ضبب عكد ايفسْطٝني أنجس َٔ اتفاق١ٝ َع ا٭َري عبد ايكادز اؾصا٥سٟ 
 

زغب١ فسْطا يف خداع عبد ايكادز ـ عكدت ايكٛات ايفسْط١ٝ عد٠ اتفاقٝات َع عبد ايكادز  اؾصا٥سٟ ٜدٍ عًٞ  
 

حماٚي١ ٫يتكاط ا٭ْفاعَع عبد ايكادز اؾصا٥سٟ عباز٠ عٔ ا٫تفاقٝات اييت عكدتٗا ايكٛات ايفسْط١ٝ  ـ اعتربت 
 

ايؿداّ ايعطهسٟاؽرت املكا١َٚ اؾصا٥س١ٜ قد ا٫ست٬ٍ ايفسْطٞ يف ايبدا١ٜ غهٌ  ـ 
 

ايػسب١ٝ  ـ  ٜسدع ايفكٌ يف ؾُٛد املكا١َٚ اؾصا٥س١ٜ  يًدعِ َٔ دٍٚ اؾٛاز اييت تكع عًٞ سدٚدٖا  
  

قطٓط١ٓٝ ـ فس ا٭َري عبد ايكادز اؾصا٥سٟ إيٞ املػسب بعد است٬ٍ فسْطا َد١ٜٓ 
 

َسانؼ ـ اضتددّ عبد ايكادز اؾصا٥سٟ يف َكا١َٚ ا٫ست٬ٍ ايفسْطٞ يف اؾصا٥س أزاقٞ 
 

ؾُٛدٖا ـ  نإ دعِ ضًطإ َسانؼ يًُكا١َٚ اؾصا٥س١ٜ عا٬َ أضاضٝا يف 

 
ايدعِ اـازدٞ ـ دمح ا٭َري عبد ايكادز يف إْٗاى ايكٛات ايفسْط١ٝ يف اؾصا٥س بفكٌ 

 

ضٝاض١ٝ ـ ؽًٞ ضًطإ َسانؼ عٔ دعِ َكا١َٚ عبد ايكادز  اؾصا٥سٟ يدٚافع  
 

عبد ايكادز َٔ َطاعدات ضًطإ َسانؼ  يف عًُٝات املكا١َٚ بطبب اضتدداّ فسْطا ـ سسّ 
 

ايكػط ايعطهسٟ
 

طٓذ١ ـ نإ ضبب قعف املكا١َٚ اؾصا٥س١ٜ ٚاضتط٬ّ عبد ايكادز اؾصا٥سٟ قسب فسْطا  
 

قعف املكا١َٚ اؾصا٥س١ٜ ـ تستب عًٞ  قؿف فسْطا َٝٓا٤ طٓذ١ باملػسب  
 

اضتط٬ّ عبد ايكادز اؾصا٥سٟ ْٚفٝ٘ ـ أدٟ قؿف فسْطا ملٝٓا٤ طٓذ١ باملػسب إيٞ 
 

ايتدًـ َٔ شعِٝ املكا١َٚ اؾصا٥س١ٜ ـ قاَت فسْطا بكؿف َٝٓا٤ طٓذ١ مبسانؼ بٗدف 
 

تفٛم فسْطا عطهسٜا ـ  نإ َٔ أضباب قعف املكا١َٚ اؾصا٥س١ٜ  
 

قطع اإلَدادات اـازد١ٝ ـ متهٓت فسْطا َٔ ايككا٤ عًٞ َكا١َٚ عبد ايكادز اؾصا٥سٟ عٔ طسٜل 
 

ايػاّإيٞ   1847 ـ قاَت ايكٛات ايفسْط١ٝ بٓفٞ ا٭َري عبد ايكادز اؾصا٥سٟ عاّ 
  

ـ أؾبشت اؾصا٥س َٔ دعا٥ِ ا٫قتؿاد املايٞ ايفسْطٞ ْتٝذ١
 

تػري ايٛقع ايطٝاضٞ يًذصا٥س 
 

 
ـ ضاُٖت ايطٝاض١ ا٫قتؿاد١ٜ ي٬ست٬ٍ ايفسْطٞ يًذصا٥س يف

 

ؼكٝل ا٫ْتعاؽ ا٫قتؿادٟ يفسْطا
 

 ـ  ناْت أٍٚ ؾٛز اضتػ٬ٍ فسْطا ملٛازد اؾصا٥س بعد ا٫ست٬ٍ
  

َؿادز٠ ا٭زاقٞ اؾصا٥س١ٜ
 

شزاع١ ايهسّٚ ٚتؿٓٝعَ٘جٌ ضٝاض١ اقتؿاد١ٜ يف اؾصا٥س بعكٗا خمايف يًػسٜع١ اإلض١َٝ٬  ـ اتبعت فسْطا 
 

ثكاف١ٝ اقتؿاد١ٜ ـ ناْت ضٝاض١ فسْطا يف اؾصا٥س تتًدـ يف نْٛٗا ضٝاض١ 
  

ايتٗذري ـ اتبعت فسْطا عد٠ ضٝاضات َع اؾصا٥سٜني تتُجٌ يف 
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تدعِٝ ايطٝاض١ ا٫ضتٝطا١ْٝ ـ متجٌ اهلدف  ا٭ضاضٞ ٚزا٤ فتح فسْطا ٖذس٠ ا٭ٚزبٝني إيٞ اؾصا٥س  
  

 ايتٛادد ا٭ٚزبٞ يف اؾصا٥س ـ اتبعت فسْطا ضٝاض١ ا٫ضتٝطإ يف اؾصا٥س ٚذيو يتدعِٝ 
 

ايبكا٤ ٚا٫ضتجُاز ـ َٓشت فسْطا اؾٓط١ٝ ايفسْط١ٝ يًُٗادسٜٔ  ايٝٗٛد ٚا٭ٚزبٝني يًذصا٥س بٗدف  
 

ا٫دتُاع١ٝـ أنجس اؾٛاْب اييت اٖتُت بٗا فسْطا يتجبٝت ايطٝاض١ ا٫ضتٝطا١ْٝ يف اؾصا٥س يف ايٓٛاسٞ   
 

ايفسْط١ ـ ميهٔ تط١ُٝ ايطٝاض١ ا٫ضتٝطا١ْٝ اييت َازضتٗا فسْطا يف اؾصا٥س  بطٝاض١ 
  

اضتٝطاْٝا ـ نإ ا٫ضتعُاز ايفسْطٞ يًذصا٥س اضتعُازا 

 
ايعسٚف ايطٝاض١ٝ ايدٚي١ٝـ اعتُد نفاح اؾصا٥سٜني بكٝاد٠ ا٭َري خايد بٔ عبد ايكادز عًٞ 

 

ايٓكاٍ ايطٝاضٞ         ـ اؽرت اؿسن١ ايٛط١ٝٓ اؾصا٥س١ٜ يف املكا١َٚ بعد اؿسب ايعامل١ٝ ا٭ٚيٞ أضًٛب 
 

َ٪متس ايؿًح ـ ساٍٚ ا٭َري خايد إٔ حيؿٌ عًٞ اضتك٬ٍ اؾصا٥س َٔ فسْطا عٔ طسٜل عسض قكٝت٘ عًٞ 
 

خايد عبد ايكادز  ـ تػاب٘ ايهفاح ايٛطين يف َؿس ٚاؾصا٥س عٓدَا تصعِ اؿسن١ ايٛط١ٝٓ اؾصا٥س١ٜ ايكا٥د 
 

ايتدٌٜٚ ـ اعتُد خايد بٔ عبد ايكادز اؾصا٥سٟ يف أضًٛب نفاس٘ عًٞ َبدأ  
  

(
 

َباد٨ ًٜٚطٕٛا٫ضتفاد٠ َٔ 
ضعد شغًٍٛ ـ تتػاب٘ حما٫ٚت خايد عبد ايكادز اؾصا٥سٟ يف ٌْٝ ا٫ضتك٬ٍ َع شعِٝ اؿسن١ ايٛط١ٝٓ مبؿس 

ضعد شغًٍٛ ٚخايد عبد ايكادز ـ تطابكت أفهاز ايهفاح ايٛطين يف َؿس ٚاؾصا٥س عًٞ ٜد 
  

إع٬ٕ َبدأ تكسٜس املؿري ـ يف َطًع ايكسٕ ايعػسٜٔ تػابٗت اٯَاٍ ايك١َٝٛ يدٟ املؿسٜني ٚاؾصا٥سٜني بعد 
مبباد٨ ًٜٚطٕٛـ  قاد ا٭َري خايد عبد ايكادز املكا١َٚ اؾصا٥س١ٜ َتأثسا  

  

 

حمٛ اهل١ٜٛ ايػدؿ١ٝ اؾصا٥س١ٜـ نإ َٔ أٖداف تػذٝع ايطًطات ايفسْط١ٝ ٖذس٠ ا٭ٚزبٝني إيٞ اؾصا٥س 
  

 ثكاف١ٝ ـ عًُت ضٝاض١ فسْطا يف اؾصا٥س عًٞ إخسادٗا َٔ إطاز ايك١َٝٛ ايعسب١ٝ ٚايد١ٜٝٓ فاتبعت ضٝاض١  

ْػس ايًػ١ ايفسْط١ٝ ٚتعُُٝٗا يف اؾصا٥سـ اتبعت فسْطا ضٝاض١ ثكاف١ٝ يهٞ تطتٛطٔ اؾصا٥س متجًت يف  
  

ضٝاض١ٝ  ـ أدت ايطٝاض١ ا٫ضتٝطا١ْٝ اييت اْتٗذتٗا فسْطا يف اؾصا٥س  اثأز 
 

تعدد تٝازات  اؿسن١ ايٛط١ٝٓ ـ أدت ضٝاض١ فسْطا ا٫ضتٝطا١ْٝ يف اؾصا٥س إيٞ 
  

ضبب١ٝ ـ ناْت ايع٬ق١ بني ايطٝاض١ ا٫ضتٝطا١ْٝ يفسْطا ٚظٗٛز تٝازات اؿسن١ ايٛط١ٝٓ يف اؾصا٥س ع٬ق١ 
 

دعا٠ ا٫ْدَاز ٚعًُا٤ اؾصا٥سـ ٚقعت اؿسن١ ايٛط١ٝٓ يف اؾصا٥س يف تٓاقض ايس٣٩ بني  
 

اؿفاظ عًٞ اهل١ٜٛ ايجكاف١ٝ ـ ٜػري نفاح مجاع١ عًُا٤ اؾصا٥س يف ضٝاضتٗا عًٞ  
 

مجاع١ عًُا٤ اؾصا٥س ـ َٔ اؾُعٝات اييت غهًت سسن١ َكاد٠ يطٝاض١ فسْطا ايجكاف١ٝ يف اؾصا٥س 
  

) ـ 
 

اإلض٬ّ دٜٓا ٚايعسب١ٝ يػتٓا ٚاؾصا٥س ٚطٓٓا 
 

مجاع١ عًُا٤ اؾصا٥سمتجٌ يف غعاز ظٗس يف املكا١َٚ اؾصا٥س١ٜ (
  

مجاع١ عًُا٤ اؾصا٥س ـ فػًت فسْطا يف ضٝاضتٗا ا٫ضتٝطا١ْٝ ايجكاف١ٝ باؾصا٥س ْتٝذ١ نفاح 

 
 ـ اؽرت املكا١َٚ يف اؾصا٥س طابعا إض٬َٝا ٜتفل ذيو ايطابع َع

 
مجاع١ عًُا٤ اؾصا٥س

  

 ـ قاَت يف اؾصا٥س سسنات َٓاٖك١ ي٬ضتعُاز اضتٓدت بعكٗا ٭فهاز مجاٍ ايدٜٔ ا٭فػاْٞ
 

مجاع١ عًُا٤ اؾصا٥س  
 

بػري ا٫بساِٖٝ ـ َٔ شعُا٤ مجاع١ عًُا٤ اؾصا٥س ٚتأثس باإلَاّ حمُد عبدٙ ٖٛ  
 

مجاع١ عًُا٤ اؾصا٥س ـ ظٗس تأثري اإلَاّ حمُد عبدٙ عًٞ اؿسن١ ايٛط١ٝٓ يف اؾصا٥س َٔ خ٬ٍ 
  

 ثكاف١ٝ ٭ٖداف1926 ـ تأضطت مجاع١ عًُا٤ اؾصا٥س 
 

 ـ عًُت  مجاع١ عًُا٤ اؾصا٥س عًٞ اؿفاظ عًٞ اهل١ٜٛ اؾصا٥س١ٜ اإلض١َٝ٬ َٔ خ٬ٍ
 

ْػس ايًػ١ ايعسب١ٝ
 

اؾُع١ٝ اـري١ٜ اإلض١َٝ٬ ـ  تتػاب٘ مجاع١ عًُا٤ اؾصا٥س نجريا يف أٖدافٗا َع  
 

تأثسِٖ بايجكاف١ ايفسْطٞ ـ ٜسدع ضبب ظٗس تٝاز َٔ َجكفٞ اؾصا٥س ٜدعٛ إيٞ ا٫ْدَاز  َع فسْطا  
   

  ايتُٝٝص        ـ تػاقٞ عباع فسسات يف َباد٥٘ عٔ إتباع فسْطا أضًٛب
 

   
ـ َٔ دعا٠ ا٫ْدَاز  َٔ َجكفٞ اؾصا٥س

 

عباع فسسات
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ـ دعا عباع فسسات يفهس٠ ا٫ْدَاز َع فسْطا بطبب
 

إدزان٘ يسقٞ ايجكاف١ ايفسْط١ٝ
 

مجاع١ ا٫ْدَاز ـ َٔ اؾُاعات اييت تأثست بطٝاض١ فسْطا  ا٫ضتٝطا١ْٝ ٚايجكاف١ٝ يف اؾصا٥س ٖٞ  
  

تهٜٛٔ مجاع١ ا٫ْدَاز        ـ ظٗس ا٭ثس ايطًيب ي٬ست٬ٍ ايفسْطٞ عًٞ اؾصا٥سٜني َٔ خ٬ٍ 
 

 ثكاف١ٝ         ـ ظٗست فهس٠ ا٫ْدَاز بني فسْطا ٚاؾصا٥س نٓتٝذ١ مل٪ثسات
 

    

ـ تصعِ مجاع١ دم١ُ مشاٍ إفسٜكٝا
  

َؿاىل اؿاز
 

نشسن١ ٚط١ٝٓ طايبت
 

باضتك٬ٍ اؾصا٥س
  

    
ـ نإ ٖدف مجاع١ دم١ُ مشاٍ إفسٜكٝا

 
ضٝاضٞ

 
يف أعكاب اؿسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ منا تٝاز ٜدعٛا إىل إٔ  ا٫ضتك٬ٍ  ٫ ٜتشكل إ٫ بايجٛز٠ ٚتؿاعدت ٖرٙـ  

 

  يف َؿس 1952ٜٛيٝٛ  23دماح ثٛز٠          املػاعس يف أعكاب 

ا٫ضتك٬ٍ         ـ بعد اؿسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ ظٗس يف اؾصا٥س تٝاز ٜدعٛا  إيٞ 
 

 
   مبؿسمجاٍ عبد ايٓاؾس ضٓٛات يف  ظٌ سهِ  مثاْٞ ٚاضتُست سٛايٞ ايكاٖس٠ـ أعًٓت ايجٛز٠ اؾصا٥س١ٜ َٔ 

تبين َؿس ُّٖٛ ا٭١َ ايعسب١ٝ ـ أعًٓت ايجٛز٠ اؾصا٥س١ٜ َٔ ايكاٖس٠ ٜٚسدع ايدافع ٚزا٤ ٖرا املٛقف  
 

 1952 ٜٛيٝٛ 23ثٛز٠  ـ ازتبطت َطاْد٠ َؿس يًجٛز٠ اؾصا٥س١ٜ بكٝاّ 
 

ضٝاضٝا ٖرا ايدعِ املؿسٟ يًذصا٥س ميجٌ دعُا  1954 ـ إع٬ٕ ايجٛز٠ اؾصا٥س١ٜ َٔ ايكاٖس٠ يف ْٛفُرب 
 

ايػسم ـ ناْت املطاعدات ايس٥ٝط١ٝ يًذصا٥س بعد اؿسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ تأتٞ َٔ د١ٗ 
  

(
 

(َؿس 
 

اثاز٠ ايسأٟ ايعاّ ـ ٚقع ايؿشاف١ املؿس١ٜ يف خد١َ قك١ٝ اؾصا٥س  ٜدٍ عًٞ  
  

ٜٚعرب عٔ
 

ايٛسد٠ ايك١َٝٛ
 

ػدد دَا٤   املكا١َٚ اؾصا٥س١ٜيف َؿس  نإ ي٘ اثس ٚدٚز نبري يف  1952 ٜٛيٝٛ 23 ـ نإ دماح ثٛز٠ 
 

اـدَات اإلع١َٝ٬ ـ ناْت َؿس َٔ ايدٍٚ ايداع١ُ يجٛز٠ اؾصا٥س ٚقدت هلا ايدعِ املعٟٓٛ ايرٟ متجٌ يف  
 

َد ايجٛز٠ باملاٍ ٚايط٬ح ـ ناْت َؿس َٔ ايدٍٚ ايداع١ُ يجٛز٠ اؾصا٥س ٚقدت هلا ايدعِ املادٟ ٚ متجٌ يف  
 

 

ايتكأَ ايعسبٞ ـ أَدت َؿس ايجٛز٠ اؾصا٥س١ٜ باملاٍ ٚايط٬ح ٜدخٌ ذيو قُٔ إطاز  
 

ايك١َٝٛ ايعسب١ٜٝٛيٝٛ  يف دعِ  23 ـ اضتُست َؿس يف دعِ اؾصا٥س  ٖرا ٜٓطًل َٔ دٚز ثٛز ثٛز٠ 
 

دبًَٛاضٝا اْتؿازا 1960 ـ سككت  َؿس بايٓطب١ يكك١ٝ اضتك٬ٍ اؾصا٥س عاّ 
 

يًجٛز٠ اؾصا٥س١ٜ ـ  ٜتكح َٔ ازتباط َػازن١ فسْطا يف ايعدٚإ ايج٬ثٞ عًٞ َؿس مبطاْد٠ َؿس  
  

قٝاّ ايعدٚإ ايج٬ثٞ عًٞ َؿس  ـ  ْتر عٔ َطاْد٠ َؿس يًجٛز٠ اؾصا٥س١ٜ 
 

) ـ ٜكٍٛ ٚشٜس خازد١ٝ فسْطا   
 

إٔ ايتُسد يف اؾصا٥س ٫ ؼسن٘ ضٟٛ املطاعدات املؿس١ٜ فإذا تٛقفت ٖرٙ 
 

(       املطاعدات فإ ا٭َٛز طًٗا ضٛف تٗدأ  
 

إع٬ٕ اؿسب عًٞ َؿسٖرٙ ايعباز٠ تٛسٞ بـ  
  

دٞ َٛيٝ٘ ـ ٖٓاى ع٬ق١ ازتباط بني َػازن١ فسْطا يف ايعدٚإ ايج٬ثٞ عًٞ َؿس ٚسه١َٛ  
 

إقا١َ اؼاد فٝدزايٞ َع اؾصا٥س ايٛؾٍٛ إيٞ تفاِٖ َع غعب اؾصا٥س َٔ خ٬ٍ 1957 ـ ساٚيت فسْطا يف عاّ 
ايدبًَٛاض١ٝ املؿس١ٜ ـ  اٖتصت اؿه١َٛ ايفسْط١ٝ  ٚضكطت اؾُٗٛز١ٜ ايسابع١ ٜسدع ذيو إيٞ ايكسبات 

 

دبًَٛاض١ٝ  ـ ٜعٛد ضكٛط اؾُٗٛز١ٜ ايسابع١ يف فسْطا يعٛاٌَ  
  

َٓع١ُ اؾٝؼ ايطسٟ  ـ نإ تٛيٞ غازٍ دجيٍٛ سهِ فسْطا ضببا يف ظٗٛز  
 

َػسٚع دجيٍٛ ٫ضتك٬ٍ اؾصا٥س  ـ  ٜسدع ضبب تػهٌٝ  َٓع١ُ اؾٝؼ ايطسٟ يف اؾصا٥س إيٞ 
   

إفػاٍ املفاٚقات اؾصا٥س١ٜ ايفسْط١ٝ ـ تهْٛت َٓع١ُ اؾٝؼ ايطسٟ يف اؾصا٥س بٗدف 
 

ايتُٝٝص ايعٓؿسٟ  ـ  َا قاَت ب٘ َٓع١ُ اؾٝؼ ايطسٟ يف اؾصا٥س  ٜدٍ عًٞ  
  

  ـ  ٜكٍٛ دجيٍٛ يف َػسٚع٘  يكد سإ ايٛقت إلعطا٤ ايفسؾ١ يًذصا٥سٜني  يهٞ ٜكسٚا َؿريِٖ بأْفطِٗ ٚبريو 
 

ايٛدٛد ايفسْطٞ ا٭بدٟ  باؾصا٥س        ٚقع غازٍ دجيٍٛ سدا ْٚٗا١ٜ  
  

بعكد اتفاق١ٝ أٜفٝإدمشت املفاٚقات بني سه١َٛ فسْطا بكٝاد٠ دجيٍٛ ٚايجٛاز  اؾصا٥سٜني ٚاْتٗت    ـ
 

اـاَط١ ـ سؿًت اؾصا٥س عًٞ اضتك٬ي٘ َٔ ا٫ست٬ٍ ايفسْطٞ خ٬ٍ عؿس اؾُٗٛز١ٜ ايفسْط١ٝ 
 

 1962أٜفٝإ ـ  سؿًت اؾصا٥س عًٞ ا٫ضتك٬ٍ ايتاّ طبكا ٫تفاق١ٝ 
 

(
 

(اؿًٍٛ ايدبًَٛاض١ٝ 
 

ضٝاضٝا  عًٞ ايٛطٔ ايعسبٞ  1962 ٚاتفاق١ٝ أٜفٝإ 1802 ـ اثس ؾًح أَٝإ 
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دماسٗا يف است٬ٍ اؾصا٥سـ نإ َٔ ايعٛاٌَ اييت غذعت فسْطا يتٛدٝ٘ أطُاعٗا ذمٛ تْٛظ    
 

إنُاٍ َػسٚعٗا ا٫ضتعُازٟ يف مشاٍ إفسٜكٝاايعٛاٌَ اييت غذعت فسْطا  يف است٬ٍ تْٛظ  بعد است٬ٍ اؾصا٥س   ـ 
 

زغبتٗا يف تهٜٛٔ إَرباطٛز١ٜ يف مشاٍ إفسٜكٝا          ـ ناْت أطُاع فسْطا تٓطًل إيٞ أنجس َٔ اؾصا٥س ٜٚسدع ذيو يف 
 

  

بٓا٤ إَرباطٛز١ٜ فسْط١ٝـ نإ اػاٙ فسْطا ٫ست٬ٍ تْٛظ بٗدف  
  

  ضًب١ٝ ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ عٓد است٬هلا اؾصا٥ساػاٙ فسْطا ٫ست٬ٍ تْٛظ ٜعٛد ملٛاقف ضابك١ غذعتٗا عًٞ ذيو   ـ 

َٛقف ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ ايطًيب          ـ ايعٛاٌَ اييت غذعت فسْطا ٫ست٬ٍ تْٛظ  
 

تْٛظ  ـ ضاِٖ ٚقٛف ايدٚي١  ايعجُا١ْٝ َٛقفا ضًبٝا َٔ است٬ٍ فسْطا  يًذصا٥س يف طُع فسْطا يف 

 
ايطٝاضٞ  ـ ٜسدع  اػاٙ فسْطا ٫ست٬ٍ تْٛظ قعف اؾاْب 

 

 ـ  ٜسدع ازتباط طسد ا٭ضس٠ ايكسَا١ًْٝ  َٔ يٝبٝا  
باست٬ٍ فسْطا يتْٛظ
 

1835 ـ ازتبط قٝاّ تسنٝا بطسد ا٭ضس٠ اؿان١ُ  َٔ يٝبٝا 
 

بسغب١ فسْطا يف ؼكٝل أٖدافٗا ا٫ضتعُاز١ٜ
 

 

أطُاع فسْطا عٔ طسٜلعًٞ إْكاذ يٝبٝا ٚتْٛظ َٔ ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ ـ عًُت 
 

اضتعاد٠ اؿهِ املباغس عًُٝٗا
 

ـ ملٛاد١ٗ أطُاع فسْطا يف مشاٍ إفسٜكٝا عًُت ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ عًٞ اضتعاد٠ اؿهِ املباغس عًٞ   
 

ايػسق١ٝ          املٓاطل ايٛاقع١ عًٞ سدٚد اؾصا٥س  
 

سسف ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ عًٞ إسهاّ قبكتٗا عًٞ ٫ٜٚاتٗا ـ نإ ا٫ست٬ٍ ايفسْطٞ يًذصا٥س ضبب يف 
 

حمُد عًٞ أثٓا٤ حما٫ٚت٘ ٫ضتعاد٠ سهُ٘ املباغس عًٞ يٝبٝا ٚتْٛظ َػػ٫ٛ بؿساع٘ َع الصلطاٌ العجناىينإ  ـ 
  

ؼسنٗا يٓذد٠ تْٛظػاٙ است٬ٍ فسْطا يتْٛظ عٔ است٬هلا يًذصا٥س َٔ سٝح  َٛقف ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ  ـ اختًف 
 

اؾصا٥س  ـ ٜٛدد تٓاقض بني َٛقف ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ َٔ أطُاع فسْطا يف تْٛظ ٚأطُاع فسْطا يف 
 

تػٝري ايٛقع ايطٝاضٞ  يف يٝبٝاأدت حما٫ٚت ايعجُاْٝني إلْكاذ ٫ٜٚاتٗا يف مشاٍ إفسٜكٝا بعد است٬ٍ اؾصا٥س إيٞ  ـ 
 ايكسَا١ًْٝ يف طسد ا٭ضس٠  1835        ـ دمح ايطًطإ ايعجُاْٞ عاّ 

تْٛظ       ـ ادعت فسْطا عل ايػعٛب يف تكسٜس َؿريٖا عٓدَا ساٍٚ ايعجُاْٝني اضتعاد٠ ايطٝطس٠ عًٞ 
  

 َٛاد١ٗ ا٭طُاع ايفسْط١ٝـ عٌُ ايطًطإ ايعجُاْٞ عًٞ اضتعاد٠ اؿهِ املباغس يف تْٛظ بٗدف 

ا٫دعا٤ باضتك٬ي١ٝ ٚضٝاد٠ تْٛظ ْتٝذ١  1836ضٝطستٗا عًٞ تْٛظ يف اضتعاد٠ ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ ـ فػًت 
 

    1956 حين االستكالل 1881استعنار فزىشا لتىىص  اؾص٤ ايجايح 

أطُاع دٍٚ اضتعُاز١ٜ أخسٟ بطبب مل ٜهٔ بايطٌٗ ع٢ً فسْطا ا٫ْفساد بتْٛظ   ـ 
  

(
 

(اٜطايٝا ٚادمًرتا 
  

ايؿساعات ايدٚي١ٝ   ـ مل ٜهٔ است٬ٍ فسْطا يتْٛظ با٭َس اهلني  ٜٚسدع ذيو بطبب 
  

امل٪ثسات ايفهس١ٜ ايػسب١ٝ   ـ نإ ايدافع املباغس ٚزا٤  إؾداز ايباٟ حمُد عٗد ا٭َإ 

 
ا٫ضتجُازات يف ايطٛم ايتْٛط١ٝ   ـ نإ ايباب ايرٟ دخًت َٔ ا٭طُاع ا٭ٚزب١ٝ ٫ضتعُاز تْٛظ 

  

ٚدٛد ا٭شَات املاي١ٝ   ـ تػابٗت ظسٚف است٬ٍ فسْطا يتْٛظ َع ظسٚف است٬ٍ ادمًرتا ملؿس َٔ سٝح  
 

إمساعٌٝٚضٝاض١ َؿس يف عٗد   19   ـ ٖٓاى تػاب٘ بني ضٝاض١ تْٛظ املاي١ٝ يف ايكسٕ 
 

ضٝاض١ اإلداز٠ ايتْٛط١ٝ يف ؼدٜح ايب٬د  ٚ  19   ـ ٖٓاى ازتباط  بني ٚقٛع تْٛظ يف َػه١ً ايدٜٕٛ يف ايكسٕ 
   

ـ مل تهٔ ايدٜٕٛ ٖٞ ايطبب اؿكٝكٞ يًتدخٌ ا٭دٓيب يف تْٛظ  يهٔ ايدافع اؿكٝكٞ ٖٛ
  

اضتػ٬ٍ َٛازد تْٛظ
 

   
 بدأ ايتٓافظ ا٫ضتعُازٟ يف تْٛظ ٜأخر ايػهٌ 19ـ يف َٓتؿف ايكسٕ 

 ا٫قتؿادٟ 

 1923ممٝصات دضتٛز    ـ تػاب٘ عٗد ا٭َإ ايرٟ أؾدزٙ ايباٟ حمُد يف تْٛظ  َع  
 

 بإؾ٬سات ايباٟ حمُد ايؿادم  باؾٛاْب   ـ ٜؿٓف ازتباط است٬ٍ تْٛظ 

  
ا٫قتؿاد١ٜ

  
إتباعِٗ ضٝاض١ ا٫قرتاض   ـ تػاب٘ ايباٟ حمُد ايؿادم يف تْٛظ َع ضعٝد ٚإمساعٌٝ سهاّ َؿس يف 
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إتباعِٗ ضٝاض١ ايباب املفتٛح   ـ تػاب٘ ايباٟ حمُد ايؿادم َع ضعٝد باغا يف 
 

إف٬ع تْٛظ ٚٚقٛعٗا يف  فذ ايدٜٕٛ ضببا يف  1861   ـ نإ ؾدٚز دضتٛز تْٛظ عاّ 
 

احملانا٠   ـ تػري اػاٖات  ايباٟ حمُد ايؿادم يف تْٛظ  إيٞ َبدأ  
 

)   ـ يف عٗد َٔ 
 

 َٔ)
 

ضعٝدسهاّ َؿس ؾدز عٗد ا٭َإ يف تْٛظ يف عٗد  
 

)   ـ يف عٗد َٔ 
 

 َٔ)
  

ضعٝد يف تْٛظ  يف عٗد  1861سهاّ َؿس ؾدز دضتٛز  
 

قاْْٛٝا   ـ نإ ؾدٚز عٗد ا٭َإ يف تْٛظ حيٌُ طابعا  
 

ضٝاض١ٝ ٚاقتؿاد١ٜ يًتعإٚ َع ايدٍٚ ا٭ٚزب١ٝ ٭ٖداف  19ؼُطت اإلداز٠ ايعًٝا يف تْٛظ يف ايكسٕ    ـ 
 

مبٛافك١ اإلداز٠ ايتْٛط١ٝ   ـ ناْت ايدٍٚ ا٭ٚزب١ٝ ايهرب٣ تطعٞ يتشدٜح تْٛظ 
 

 1861دضتٛز    ـ ايطبب ايرٟ ضاعد ايدٍٚ ا٭ٚزب١ٝ ايهرب٣ عًٞ اَت٬ى ا٭زاقٞ  ايتْٛط١ٝ ٖٛ  
 

ا٫َتٝاشات    ـ سؿًت ايدٍٚ اي٬ٚزب١ٝ ايهرب٣ عًٞ سل اَت٬ى ا٭زاقٞ يف تْٛظ نإ عٔ  طسٜل 
 

سل اَت٬ى ا٭زاقٞ يف تْٛظتستب عًٞ سؿٍٛ ايدٍٚ ا٭دٓب١ٝ  عًٞ ا٫َتٝاشات َٔ اإلداز٠ ايعًٝا بتْٛظ     ـ 
 

تطٜٛس ٚضا٥ٌ ايٓكٌ  ـ َٔ ايٓتا٥ر ا٫قتؿاد١ٜ ا٫جياب١ٝ يتعإٚ تْٛظ َع ايدٍٚ ايهرب٣   
  

املطاٚا٠ بني املٛاطٓني  ـ َٔ ايٓتا٥ر ايطٝاض١ٝ ا٫جياب١ٝ يتعإٚ تْٛظ َع ايدٍٚ ايهرب٣  
  

ٚقٛع تْٛظ يف ايدٜٕٛ  ـ َٔ ايٓتا٥ر ايطًب١ٝ اييت عادت عًٞ تْٛظ  يتعاْٚٗا َع ايدٍٚ ايهرب٣ 
  

   

1878  ـ نإ ايطبب ا٭ضاضٞ يعكد َ٪متس بسيني   
 

اقتطاّ أ٬َى ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ
 

 ؼكٝل ا٭ٖداف ا٫ضتعُاز١ٜ ا٭ٚزب١ٝ إٔ دٚاعٞ عكدٙ ناْت 1878  ـ أثبتت أسداخ َ٪متس بسيني 

تدعِٝ ايتٛاشٕ ايدٚيٞ  ـ نإ ايدافع ٚزا٤ دًٛع ايدٍٚ ا٭ٚزب١ٝ عًٞ َا٥د٠ َ٪متس بسيني  
 

بٛادز اهل١ُٓٝ ايسٚض١ٝ ٚنإ ذيو بطبب 1878         ـ ناْت ايدٍٚ ا٭ٚزب١ٝ عًٞ غفا سسب عامل١ٝ عاّ 
 ؼكٝل ا٭ٖداف ا٫ضتعُاز١ٜ ا٭ٚزب١ٝ         ـ  دعا بطُاى املطتػاز ا٭ملاْٞ إيٞ عكد َ٪متس بسيني َٔ ادٌ 

ٚنإ ايطبب املباغس يف ذيو1878أؾبشت أٚزبا َٗدد٠ بكٝاّ سسب نربٟ  ـ 
 

ٚقع تسنٝا ؼت ايتٛدٝ٘ ايسٚضٞ 
اخت٬ٍ ايتٛاشٕ ايدٚيٞ  بطبب 19 ـ نادت أٚزبا إٔ تػتعٌ عسب أٚزب١ٝ نربٟ أٚاخس ايكسٕ 

  

بطُازى املطتػاز ا٭ملاْٞ  ٚنإ املٓكر ٭ٚزبا َٔ ٖرٙ اؿسٚب  1878 ـ  ناْت أٚزبا عًٞ غفا  سسب عامل١ٝ عاّ 
ظٗٛز دٚي١ بًػازٜا انرب َٔ اي٬شّبطبب  1878 ـ اختٌ ايتٛاشٕ ايدٚيٞ يف أٚزبا عاّ 

 

 ضإ ضتٝفاْٛ مت فسض َعاٖد٠  1878ـ عكب ٖصمي١ ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ َٔ زٚضٝا  

اخت٬ٍ ايتٛاشٕ ايدٚيٞ يف أٚزبا إيٞ  1878ـ أدت َعاٖد٠ ضإ ضتٝفاْٛ  
 

أطُاعِٗ يف ممتًهات ايدٚي١ ايعجُا١ْٝغكبت ايدٍٚ ا٭ٚزب١ٝ َٔ فسض زٚضٝا َعاٖد٠ ضإ ضتٝفاْٛ بطبب         ـ 
  أٚغهت ْٗا١ٜ ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ  ٚيهٔ متت إطاي١ عُس ٖرٙ ايدٚي١ بفك19ٌ        ـ يف ْٗا١ٜ ايكسٕ 

َ٪متس بسيني
 

ـ نإ َ٪متس بسيني ي٘ ايفكٌ عًٞ  إطاي١ عُس ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ ٜٚسدع إيٞ
 

ٚقٛف ادمًرتا ظاْب ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ
  

   ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ 1878ـ نإ أنجس املتكسزٜٔ ْتٝذ١ عكد َ٪متس بسيني 

  

زٚضٝا ٚبًػازٜاـ تٓاشيت ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ عٔ قربف ٫دمًرتا يف َ٪متس بسيني َٔ ادٌ تهٜٛٔ دب١ٗ ق١ٜٛ قد 
  

زٚضٝا ـ  اقتٓؿت بسٜطاْٝا قربف َٔ ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ خ٬ٍ َ٪متس بسيني َكابٌ ايدفاع عٓٗا قد 
 

ايبشس املتٛضط ضاعدتٗا يف تدعِٝ ضٝطستٗا عًٞ  1878  ـ سؿٍٛ ادمًرتا عًٞ قربف َٔ ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ 
 

دعِ أطُاعٗا ا٫ضتعُاز١ٜ 1878  ـ  اضتفادت بسٜطاْٝا يف َ٪متس بسيني 
  

1878  ـ ْطتٓتر َٔ خ٬ٍ ْتا٥ر  عكد َ٪متس بسيني 
 

تكًـ أ٬َى ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ يف ايبشس املتٛضط
 

فسْطا   ـ يف َ٪متس بسيني اقتٓؿت ادمًرتا قربف َٔ ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ مما أثاز غكب  
 

  غض ْعس فسْطا عٔ َطاَع ادمًرتا  ـ ٚافكت ادمًرتا عًٞ َٓح تْٛظ إيٞ فسْطا  يف َ٪متس بسيني َٔ ادٌ  

ايؿفكات ا٫ضتعُاز١ٜ  ـ دمشت فسْطا يف ا٫ْفساد باست٬ٍ تْٛظ بفكٌ 
     

15يٜٛظ   ـ ضٝاض١ ا٫ضت٤٬ٝ عًٞ ممتًهات ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ اييت ظٗست يف َ٪متس بسيني بدأت يف عٗد 
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َ٪متس بسيني  ـ ازتبط  اْفساد فسْطا باست٬ٍ تْٛظ  بٓتا٥ر 
 
(

  

(َعاٖد٠ ضإ ضتٝفاْٛ
   

ايعطهس١ٜ ٚايطٝاض١ٝ بآثاز ضًب١ٝ عًٞ تْٛظ َٔ ايٓاس١ٝ  1878  ـ ازتبط ٖصمي١ ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ َٔ زٚضٝا 
 

تدعِٝ ْفٛذ فسْطا يف مشاٍ إفسٜكٝاإيٞ  1878ـ اْتٗٞ عكد َ٪متس بسيني عاّ 
  

املطاَٚات ايٓاػ١ عٔ سسٚب زٚضٝا َع تسنٝا  ـ عازقت  اٜطايٝا تٛضعات فسْطا ا٫ضتعُاز١ٜ بطبب 
 

 َطذ اهل١ٜٛ ايعسب١ٝ اإلض١َٝ٬ـ تػابٗت ايطٝاض١ ايفسْط١ٝ يف تْٛظ ٚاؾصا٥س يف    

ـ ساٚيت فسْطا َطذ ايػدؿ١ٝ ايعسب١ٝ اإلض١َٝ٬ ايتْٛط١ٝ يهٔ تْٛظ ناْت اقدز يف اؿفاظ عًٞ  ٖٜٛتٗا
تعًكٗا  باؾاَع١ اإلض١َٝ٬               بطبب  

 

  

تْٛظ  ٜتٓاقض َع َٛقف ـ َٛقف َؿس َٔ اؾاَع١ اإلض١َٝ٬ بعد اْتٗا٤ اؿسب ايعامل١ٝ ا٭ٚيٞ
  

مجاٍ ايدٜٔ ا٭فػاْٞ         ـ تبين ايطًطإ ايعجُاْٞ عبد اؿُٝد ايجاْٞ يفهس٠ اؾاَع١ اإلض١َٝ٬ اييت أطًكٗا  
اؿفاظ عًٞ باقٞ ممتًهات  ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ         ـ تبين ايطًطإ ايعجُاْٞ يفهس٠ اؾاَع١ اإلض١َٝ٬ َٔ ادٌ  

مجاٍ ايدٜٔ ا٭فػاْٞ          ـ ٜتكح  اؽاذ اؿسن١ ايٛط١ٝٓ  يف تْٛظ ايطابع اإلض٬َٞ  يتبين ايتْٛطٝني  أفهاز 
 اهل١ٜٛ ايجكاف١ٝ          ـ قاد اؿبٝب بٛزقٝب١  اؿسن١ ايٛط١ٝٓ يف تْٛظ  اعتُادا عًٞ  

اؾُع بني ايجكاف١ ايعسب١ٝ ٚايفسْط١ٝ  ـ اعتُد اؿبٝب بٛزقٝب١ يف نفاس٘ يتشسٜو اؾُاٖري ايتْٛط١ٝ عًٞ  
با٫ضتفاد٠ َٔ ايجكافات املدتًف١  ـ متٝصت اؿسن١ ايٛط١ٝٓ َا بني اؿسبني ايعاملٝتني يف تْٛظ عٔ اؾصا٥س 

قٛات احملٛز  ـ ظٗس قعف َٛقف فسْطا يف تْٛظ بعد ٖصميتٗا يف بدا١ٜ اؿسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ أَاّ 
 

َٛاد١ٗ اؿسنات ايٛط١ٝٓ ـ أدت ٖصمي١ فسْطا  يف بدا١ٜ اؿسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ  إيٞ قعف َٛقفٗا يف 
َٛافك١ فسْطا عًٞ اضتك٬ٍ تْٛظ1946    ـ ْتر عٔ إيكا٤ فسْطا ايكبض عًٞ شعُا٤ تْٛظ أثٓا٤ عكدِٖ َ٪متس ٚطين 

   
ممازضتٗا يف تكٝٝد اؿسٜات بتْٛظبطبب أعكاب اؿسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ ـ ٚادٗت فسْطا قذ١ عامل١ٝ يف 

   

اضتُساز ايتٛادد ايعطهسٟ ايفسْطٞ اضتك٫٬ متا بطبب 1956ـ مل ٜهٔ اضتك٬ٍ تْٛظ عاّ 
  

بٓصزت ايبشس١ٜ إ٫ أْٗا ظًت حمتفع١  بكاعد٠ 1956         ـ بايسغِ َٔ سؿٍٛ تْٛظ عًٞ اضتك٬هلا عاّ 
تأَني سدٚدٖا َٔ ثٛاز اؾصا٥س بٗدف  1963  ـ استفعت فسْطا بكاعد٠ بٓصزت سين عاّ

  

    عطهس١ٜ َا عدا قاعد٠ بٓصزت سٝح أْٗا قاعد1956٠  ـ سؿًت تْٛظ  عًٞ اضتك٬هلا عاّ 

حيت االستكالل 1912احلنايُ الفزىشًُ علٌ املغزب اؾص٤ ايسابع 

 ايطادع عػس             ـ ناْت َسانؼ يف َٛاد١ٗ َباغس٠ َع ايدٍٚ ا٫ضتعُاز١ٜ َٓر ايكسٕ 

     
 َسانؼـ  أٚيٞ دٍٚ مشاٍ إفسٜكٝا اييت تعسقت يإلطُاع ا٭ٚزب١ٝ ا٫ضتعُاز١ٜ  

دٚييت أٜبريٜا َٔ  16            ـ ٚادٗت َسانؼ ؾساعا اضتعُازٜا  َٓر ايكسٕ 
  

(
(ايربتػاٍ ٚاضباْٝا  

 

َٛقعٗا اؾػسايف ٚ ا٫ضرتاتٝذٞ             ـ ناْت َسانؼ اضبل ايب٬د ايعسب١ٝ تعسقا ي٬ضتعُاز بطبب  
 

             ـ بايسغِ َٔ اْتؿاز َٓؿٛز ايطعدٟ يف َعسن١ ٚادٟ املداشٕ إ٫ اْ٘ نإ اْتؿازا  َٓكٛؾا  ٚذيو بطبب 
 

              
ضٝطس٠ اضباْٝا عًٞ ضبت٘ ١ًًَٝٚ

  

ٜسدع ذيو بطبب
 ٚ 

ٚقٛعُٗا قسب
 

َكٝل دبٌ طازم
  

 تفٛم املػسب عطهسٜا              ـ اْتؿاز َٓؿٛز ايطعدٟ عًٞ اضباْٝا ٚايربتػاٍ يف َعسن١ ٚادٟ املداشٕ  تػري إيٞ

     

ـ اضتطاعت
 

إٔ تػازى فسْطا يف املػسب
اضباْٝا  دٚي١  
 

)            ـ ْتر عٔ ايؿساع ا٫ضتعُازٟ بني دٚييت أٜبريٜا 
 

(اضباْٝا ٚايربتػاٍ 
 

محا١ٜ مشاٍ إفسٜكٝا ََِٓٗٚسانؼ   
 

فكدإ ضٝادتٗا عًٞ بعض َٓاطل املػسب            ـ ْتر عٔ َٛاد١ٗ َسانؼ دٚييت اضباْٝا ٚايربتػاٍ يف ايكسٕ  16
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ايعطهسٟ              ـ ٜتكح  إٔ بدا١ٜ ا٫ضتعُاز ايفسْطٞ  يًُػسب نإ َٔ اؾاْب  
 

      
ـ نإ أٍٚ أغهاٍ ايتٛادد ا٭ٚزبٞ يف َسانؼ يف ايعؿس اؿدٜح

 

عطهسٟ 
 

مشاٍ إفسٜكٝا             ـ ٜعد اػاٙ فسْطا يًُػسب قُٔ إَرباطٛز١ٜ فسْط١ٝ يف 
  

ايتٛغٌ ا٫قتؿادٟ             ـ ناْت أٚيٞ خطٛات فسْطا ي٬ْفساد مبسانؼ  
 

شٜاد٠ ْفٛذ ايكٟٛ ا٫ضتعُاز١ٜ عًٞ سهاّ املػسب  ْتٝذ١ 1767اَتدت اـرب٠ ٚأدٚات ايتشدٜح إيٞ املػسب              ـ 
 

      
اخرتام اؿدٚد ايػسق١ٝ ملسانؼـ ظٗس أٍٚ تدخٌ عطهسٟ فسْطٞ ٫ست٬ٍ َسانؼ عٔ طسٜل 

 

   ا٫َتٝاشات ٚاملطاَٚات             ـ تػابٗت ظسٚف اْفساد فسْطا بتْٛظ َٚسانؼ َٔ سٝح 

ٚدٛدٖا ايعطهسٟ يف بعض َدٕ املػسبَٔ أضباب دخٍٛ اضباْٝا يف ايؿفكات ا٫ضتعُاز١ٜ عًٞ َسانؼ              ـ 
   

ضٝاض١ املؿاحل ايدٚي١ٝ             ـ ظٗست املطتعُسات ا٫ضبا١ْٝ ايٛاضع١ يف َسانؼ ْتٝذ١ 
  

ا٫تفام ايٛدٟ             ـ ٜتُجٌ ازتباط است٬ٍ فسْطا يًُػسب بايع٬ق١ بٝٓٗا ٚبني بسٜطاْٝا يف  
 

عبد ايكادز اؾصا٥سٟ             ـ  أٟ َٔ ايػدؿٝات اؾصا٥س١ٜ ازتبط امس٘ باست٬ٍ فسْطا ملسانؼ  
 

 اٜطايٝا             ـ ضاعدت أطُاع فسْطا يف َسانؼ عًٞ ؼكٝل ا٭طُاع ا٫ضتعُاز١ٜ يدٚي١
 

اٜطايٝاأ٫ٚ َع دٚي١ بايتفاِٖ ايطٝاضٞ ٫ ٜتِ إ٫  إدزاى فسْطا إٔ است٬ٍ َسانؼ 1878َ٪متس بسيني           ـ ْتر عٔ 
أملاْٝا             ـ  ٜتكح ازتباط اْفساد فسْطا مبسانؼ بػكب دٚي١   

 

أملاْٝا  ـ ناْت  أنجس ايدٍٚ ا٭ٚزب١ٝ َعازق١ ٫ْفساد فسْطا مبسانؼ  
 

اضتبعادٖا َٔ املطاَٚات ا٫ضتعُاز١َٜٔ ا٭ضباب اؿكٝك١ٝ اييت أدت إيٞ قٝاّ أملاْٝا يعكد َ٪متس اؾصٜس٠    ـ 
عكد َ٪متس ا٭ضتا١ْ  ـ دعا قٝؿس أملاْٝا إيٞ عكد َ٪متس اؾصٜس٠ يًٓعس يف املطأي١ املسانػ١ٝ ٖٚٛ َا ٜتػاب٘ َع 

  

اؾصٜس٠  ـ مت ايٓعس يف املطأي١ املسانػ١ٝ َٔ خ٬ٍ دع٠ٛ أملاْٝا إيٞ عكد َ٪متس 
 

 ضٝاض١ٝ ٚاقتؿاد١ٜ٭ضباب  1906  ـ عازقت أملاْٝا أطُاع فسْطا يف َسانؼ ٚدعت إيٞ عكد َ٪متس اؾصٜس٠ 

  1906عكد َ٪متس اؾصٜس٠   ـ ضاعدت َعاٖدات بسٜطاْٝا َع إَازات اـًٝر ايعسبٞ يف  

ايتطٛزات اييت ْتذت عًٞ َعاٖد٠ ايؿًح ايعا١َ  ـ ٜسدع َعازق١ ٚيِٝ ايجاْٞ ٫ْفساد فسْطا مبسانؼ إيٞ 
 

ايدعِ ايدٚيٞ يفسْطا  ـ نإ َ٪متس اؾصٜس٠ مبجاب١ ق٤ٛ اخكس يفسْطا ٫ست٬ٍ َسانؼ ٜٚسدع ذيو إيٞ 
  

1906اؾصٜس٠  َٔ خ٬ٍ َ٪متس 1904  ـ دٓت فسْطا مثاز عكد ايٛفام ايٛدٟ ايرٟ مت عاّ 
   

 فاع١ًٝ ايؿفكات ا٫ضتعُاز١ٜ  اثبت 1912  ـ  ا٫ٕ فسْطا محاٜتٗا عًٞ َسانؼ 

 1906  ـ اثبت ْتا٥ر َ٪متس اؾصٜس٠ عاّ 
ق٠ٛ فاع١ًٝ ايٛفام ايٛدٟ

 

َسانؼ ٖٞ 1906  ـ أنجس  ايدٍٚ تكسزا َٔ عكد َ٪متس اؾصٜس٠ 
 

إعاد٠ تػهٌٝ خسٜط١  ايع٬قات  ايدٚي١ٝ   ـ ٜتكح تػاب٘ ْتا٥ر َ٪متس بسيني  ْٚتا٥ر َ٪متس اؾصٜس٠ َٔ سٝح  
  

ـ  ٜتُاثٌ  َ٪متس بسيني َع َ٪متس اؾصٜس٠  َٔ سٝح
 

ايدٍٚ ايداع١ٝ يعكدُٖا
   

(
 

(أملاْٝا 
  

 أٌَ قٝؿس أملاْٝا ٚيِٝ ايجاْٞ بطبب 1906  ـ  خٝب َ٪متس اؾصٜس٠  
 

ا٫عتُاد عًٞ سًفا٤ غري أنفا٤
 

 َ٪متس اؾصٜس٠   ـ سادخ تازخيٞ نإ إٜراْا يفسْطا بادتٝاح  قٛاتٗا  مبسانؼ ٖٛ 
 

فػٌ أملاْٝا يف َ٪متس اؾصٜس٠  ـ تػريت ايطًط١ ايطٝاض١ٝ مبسانؼ يف بدا١ٜ ايكسٕ ايعػسٜٔ ْتٝذ١ 
 

1906  ـ َٔ ْتا٥ر َ٪متس اؾصٜس٠ عاّ 
 

تػري ايطًط١ ايطٝاض١ٝ مبسانؼ
 

أغادٜسـ  يًشد َٔ  اْط٬م فسْطا ملسانؼ قاَت أملاْٝا بإزضاٍ قطع١ عس١ٜ ٫ست٬ٍ َد١ٜٓ    
 

ٚاييت تكع يف 
 

          

  املػسبدٓب غسب
  

عًٞ ضاسٌ
 

احملٝط ا٭طًٓطٞ
 

1911  ـ أظٗست ْتا٥ر سادث١ أغادٜس 
 

قعف أملاْٝا عطهسٜا يف َٛاد١ٗ دٍٚ ايٛفام
  

غكب أملاْٝا َٔ است٬ٍ فسْطا ملسانؼ تعبريا عٔ 1911  ـ ناْت سادث١ أغادٜس 
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 َٔ ايٓاس1911١ٝ قٛت٘ أثٓا٤ سادث١ أغادٜس 1904  ـ أند ايٛفام ايٛدٟ 
 

ايعطهس١ٜ
 

بايتٓاقض  ـ اتطِ َٛقف أملاْٝا ػاٙ ا٭ٚقاع ايطٝاض١ٝ ملسانؼ يف َ٪متس اؾصٜس٠ ٚبعد سادث١ أغادٜس  
 

  ايػُاٍ ٚاؾٓٛب بعد سادث١ أغادٜس دمشت اضباْٝا يف است٬ٍ أدصا٤ َٔ املػسب يف    ـ 
ايسٜف ٚايؿشسا٤ املػسب١ٝ)

(َٔ) ـ  يف عٗد َٔ  
 

عباع سًُٞ ايجاْٞ سهاّ َؿس عكد َ٪متس اؾصٜس٠ ٚٚقٛع سادث١ أغادٜس يف عٗد 
 

ضبب١ٝ ع٬ق١ 1911 ٚسادث١ فاغٛدٙ 1906          ـ ايع٬ق١ بني فػٌ َ٪متس اؾصٜس٠ 
 

َ٪متس اؾصٜس٠          ـ اْكًب ايطشس عًٞ ايطاسس عباز٠ ميهٔ إٔ تٓطبل عًٞ 
  

 1906   ـ ايع٬ق١ بني َٛقف ادمًرتا َٔ فسْطا َٚٛقف ايُٓطا َٔ أملاْٝا يف َ٪متس اؾصٜس٠ 

ع٬ق١
 

تٓاقض
 

   

ايكػط ايعطهسٟ ؾأت أملاْٝا إيٞ اضتدداّ  1906ـ بعد فػٌ أضًٛب املفاٚقات يف َ٪متس اؾصٜس٠ 
 

   

ـ تػري َٛقف أملاْٝا َٔ َعازقتٗا أطُاع فسْطا يف َسانؼ بعد
 سادث١ أغادٜس  

   ـ بعد سادث١ أغادٜس تٓاشيت فسْطا ٭ملاْٝا عٔ قطع١ ؾػري٠ َٔ َطتعُساتٗا يف ايهْٛػٛ 
 

ٚانتفت أملاْٝا
 

سفاظ أملاْٝا عًٞ نساَتٗا ايدٚي١ٝ          بريو ٜٚسدع ذيو إيٞ 
 

ؼهُٗا يف ٫ٜٚاتٗا ٚشٜاد٠ ْفٛذٖا بٗدف  ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ تطعٞ إلْػا٤ خطٛط ايطهو اؿدٜد١ٜ          ـ ناْت 
  

          ـ اعرتقت ادمًرتا عًٞ اْفساد إٟ دٚي١ نربٟ  مبد١ٜٓ طٓذ١ ٚيريو مت ا٫تفام عًٞ ٚقع طٓذ١ ؼت إداز٠ 
 

         

ايػسبٞ  يًبذس املتٛضط سٝح متجٌ طٓذ١ املفتاح ؿُا١ٜ َطتعُساتٗا يف دبٌ طازم ٚذيو  دٚي١ٝ
 

اإلضرتاتٝذ١ٝ ٚذيو بطبب أُٖٝتٗا  ضٝاض١ٝ           ـ مت ا٫تفام  عًٞ ٚقع طٓذ١ ؼت إداز٠ دٚي١ٝ ٭ٖداف 
 

 يف املٓطك١ تسنٝا ٚأملاْٝا قسب َؿاحل  1899          ـ  ٖدفت اتفاق١ٝ ادمًرتا َع ايؿباح 
 

طٓذ١           ـ  اختًف َٛقف بسٜطاْٝا َٔ فسْطا  بعد است٬هلا املػسب فُٝا ٜتعًل مبٓطك١ 
 

          ـ تأثست بعض املػسٚعات ا٫قتؿاد١ٜ ا٭ملا١ْٝ يف ايب٬د ايعسب١ٝ يف ْٗا١ٜ ايكسٕ ايتاضع عػس  ْتٝذ١ 
 

          

ٚدٛد َؿس يف قبط١ ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ
 

أملاْٝا َٔ تٗدٜد قٓا٠ ايطٜٛظزفكت ادمًرتا َد خط ضه١ سدٜد عجُاْٞ إيٞ طابا خٛفا عًٞ َؿاؿٗا يف           ـ 
 

ايهٜٛت          ـ أدت َػسٚعات أملاْٝا يف ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ إيٞ فسض بسٜطاْٝا محاٜتٗا عًٞ 
 

حمُد عبد ايهسِٜ اـطابٞـ قاد املك١َٛ  ايٛط١ٝٓ  بعد اؿسب ايعامل١ٝ ا٭ٚيٞ يف ايسٜف ا٫ضباْٞ    

 
حمُد عبد ايهسِٜ اـطابٞ ٚ يكب بأضد ايسٜف  ٖٛ 1948  ـ أضظ ؾ١ٓ ؼسٜس املػسب بايكاٖس٠ عاّ  

 

ايعطهسٟ  ـ اتبع حمُد عبد ايهسِٜ اـطابٞ  يف َكاَٚت٘ قد ا٫ضتعُاز يف َٓطك١ ايسٜف  
 

عبد ايكادز اؾصا٥سٟتػاب٘ أضًٛب َكا١َٚ عبد ايهسِٜ اـطاب َع أضًٛب َكا١َٚ   ـ 
   

نفاسِٗ املطًحعبد ايكادز اؾصا٥سٟ يف تػاب٘ أضًٛب َكا١َٚ عبد ايهسِٜ اـطاب َع أضًٛب َكا١َٚ   ـ 
 

َكا١َٚ أنجس َٔ دٚي١ ي٬ضتعُاز يف َٓؿٛز ايطعدٟ  ـ تػاب٘  َكا١َٚ عبد ايهسِٜ اـطابٞ مبكا١َٚ 
 

ايسٜف  ـ  ضاْدت فسْطا اضباْٝا قد  عبد ايهسِٜ اـطابٞ َٔ ادٌ تدعِٝ ْفٛذٖا يف َٓطك١ 
 

اضتكساز ا٫ضتعُاز ا٫ضباْٞ يف ايسٜف إيٞ   ـ ْتر عٔ ايتشايف  ايفسْطٞ ا٫ضباْٞ قد عبد ايهسِٜ اـطابٞ
ضٝاض١ ايتشايف ايدٚيٞ  ـ اضتكس ا٫ضتعُاز  ا٫ضباْٞ يف َٓطك١ ايسٜف املػسبٞ بطبب  

 

عبد ايهسِٜ اـطابٞيف َٓطك١ ايسٜف املػسبٞ  ازتبط بايككا٤ عًٞ َكا١َٚ اضتكساز ا٫ضتعُاز ا٫ضباْٞ   ـ  
ؼسى ٚقػط ايكٟٛ ايٛط١ٝٓ ـ تؿاعدت اؿسن١ ايٛط١ٝٓ يف املػسب قبٌٝ اؿسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ بطبب    
  ـ ؼسنت ايكٟٛ ايٛط١ٝٓ يًكػط عًٞ ايطًطات ايفسْط١ٝ يف املػسب  تػري ايكٟٛ ايٛط١ٝٓ  ٖٓا إيٞ  

          

نت١ً ايعٌُ ايٛطين ٚاؿصب ايٛطين
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 سطٔ تكِٝٝ ايفسْطٝني ي٘نإ َٛقف حمُد اـاَظ َٔ ايفسْطٝني يف اؿسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ  ٜعتُد عًٞ ـ 
 

ا٫يتصاّ  ـ ايطٝاض١ اييت اتبعٗا اؿًفا٤ يف اؿسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ  َع حمُد اـاَظ تكّٛ عًٞ  عدّ 
  

ـ ٚقف حمُد اـاَظ َع اؿًفا٤ ٚقت اؿسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ دعً٘ ٜتػاب٘ َع
 

َؿطفٞ ايٓشاع
 

   َؿطفٞ ايٓشاع  ـ تػاب٘ َٛقف اؿًفا٤ ػاٙ ضًطإ َسانؼ  َع َٛقفِٗ يف َؿس  ػاٙ 

ايتأثس بايٛعٛد ايهاذب١ ي٬ضتعُازأٚد٘ ايػب٘ بني  َؿطفٞ ايٓشاع يف َؿس َع حمُد اـاَظ يف املػسب    ـ 
 بايػدز ٚايٓهسإٜتطِ َٛقف اؿًفا٤ ػاٙ ايطًطإ حمُد اـاَظ  يف املػسب أثٓا٤ اؿسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ  ـ 

َؿطفٞ ايٓشاع  ـ تػاب٘ َٛقف فسْطا َع حمُد اـاَظ يف َسانؼ َع َٛقف ادمًرتا يف َؿس  َع 
 

ؼسٜس َسانؼ بعد اؿسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ ٚذيو َٔ ادٌ   ـ اْتكٌ شعِٝ املػسب ع٬ٍ ايفاض٢ إىل ايكاٖس٠
  

اٖتصاش ايٛدٛد ايفسْطٞ مبسانؼ  ـ ْتر عٔ اْكُاّ شعِٝ املػسب ع٬ٍ ايفاضٞ يًذ١ٓ ؼسٜس املػسب بايكاٖس٠  
 نإ ي٘ انرب ا٭ثس يف 1953  ـ ْفٞ فسْطا يًطًطإ حمُد اـاَظ عاّ 

 
تٛسٝد أٖداف  اؿسن١ ايٛط١ٝٓ

 

ٚسد٠ ا٭ٖداف ايٛط١ٝٓ  ـ فػًت فسْطا يف اإلٜكاع بني ايعسب ٚايرببس ٜسدع إيٞ  
  

  ـ أؾٝب ا٫ضتعُاز ايفسْطٞ يف املػسب  غٝب١ أٌَ نبري٠ 
 

بطبب إع٬ٕ شعِٝ ايرببس اؾ٬ٟٝٚ إيٞ اؿسن١ 
فػٌ ضٝاض١ ايفسْطٝني  ايعٓؿس١ٜ         ايٛط١ٝٓ باملػسب ٖرا ٜعين  

 

 

ـ عٓدَا طايب اؾ٬ٟٝٚ بعٛد٠ حمُد اـاَظ َٔ نإ ذيو ٜدٍ عًٞ
 

فػٌ فسْطا يف ايٛقٝع١ بني ايعسب ٚايرببس
  

اْكُاّ اؾ٬ٟٝٚ يًشسن١ ايٛط١ٝٓ باملػسبـ فػًت فسْطا يف ايٛقٝع١ بني ايعسب ٚايرببس بطبب  
 

 

ـ ٚد٘ قسب١ ق١ٜٛ حملا٫ٚت ضٝاض١ فسْطا ايعٓؿس١ٜ يف َسانؼ ٖٛ ايصعِٝ
  

اؾ٬ٟٝٚ
  

  ـ ٜػري َٛقف اؾ٬ٟٝٚ  َٔ اؿسن١ ايٛط١ٝٓ يف املػسب إيٞ  َبدأ
 

ايٛسد٠ ٚايتُاضو
 

  ـ ادتُاع ايطٛاعد ٜبين ا٭ٚطإ ٚادتُاع ايكًٛب خيفف احملٔ 
 

تٓطبل ٖرٙ ايعباز٠ َع
 

اؾ٬ٟٝٚ
 

 ايعسق١ٝ  ـ سسؾت فسْطا عًٞ ايطٝطس٠ عًٞ َسانؼ َٔ خ٬ٍ اضتدداّ ا٫خت٬فات 

اضتػ٬ٍ ايفٛازم ايعكا٥د١ٜ يف اجملتُعمتجًت ضٝاض١ ا٫ضتعُاز يًطٝطس٠ عًٞ َطتعُساتٗا  يف َؿس َٚسانؼ   ـ 
  

ـ ضعت فسْطا يف ايككا٤ عًٞ اؿسن١ ايٛط١ٝٓ يف َسانؼ بعد اؿسب ايعامل١ٝ ا٭ٚيٞ بإتباع ضٝاض١
 

فسم تطد
ٚسد٠ ايب٬د ايعسب١ٝ  ـ تػهًت ؾ١ٓ ؼسٜس املػسب  يف ايكاٖس٠ ٜطتدٍ  َٔ ذيو املٛقف عًٞ 

 

ٚسد٠ اؿسن١ ايٛط١ٝٓ باملػسب         ـ اٖتص ايٛدٛد ايفسْطٞ يف َسانؼ أثٓا٤ اؿسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ ْتٝذ١ 
 

  

ـ نإ َٔ أِٖ عٛاٌَ دماح اؿسن١ ايٛط١ٝٓ يف املػسب يًشؿٍٛ عًٞ ا٫ضتك٬ٍ
  

تٛسٝد ؾفٛف ا٭١َ
  

َطاْد٠ َؿس اضتك٬ٍ  َسانؼظٗس تٗٛز فسْطا َع اؿسن١ ايٛط١ٝٓ مبسانؼ بعد اؿسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ ْتٝذ١          ـ 
  

ْتٝذ١ 1956ـ اقطست فسْطا إيٞ إيػا٤ اؿُا١ٜ عًٞ َسانؼ َازع 
  

ٚسد٠ اؾب١ٗ ايٛط١ٝٓ ايداخ١ًٝ
 

        ـ  اْتٗٞ ايٛدٛد ايفسْطٞ يف َٔ أخس ايب٬د ايعسب١ٝ اإلفسٜك١ٝ باضتك٬ٍ
  

دٝبٛتٞ
 

  

  دٚي١ 1960ـ َٔ ايدٍٚ ايعسب١ٝ اإلفسٜك١ٝ اييت ْايت اضتك٬هلا َٔ ا٫ضتعُاز ايفسْطٞ عاّ 
 

َٛزٜتاْٝا

غسم إفسٜكٝا  ـ أٚيٞ املطتعُسات ا٫ٜطاي١ٝ يف ايعؿس اؿدٜح ناْت يف  
  

بسٜطاْٝايف غسم إفسٜكٝا  إَرباطٛز١ٜ اضتعُاز١ٜ   ـ اضتفادت  اٜطايٝا يف بٓا٤ 
 

 ـ تستب عًٞ ٚقٛع َؿس ؼت ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ  ايتٛضعات يف غسم إفسٜكٝا يدٚي١  

اٜطايٝا
 

    1951 حين االستكالل 1911استعنار ايطالًا للًبًا   اـاَظ اؾص٤ 

19َٓتؿف ايكسٕ   ـ دخًت اٜطايٝا يف ايطبام ا٫ضتعُازٟ ٚتطًعت يبٓا٤ إَرباطٛز١ٜ اضتعُاز١ٜ يف 

 
)  ـ ْتر عٔ ؼكٝل ايٛسد٠ ا٫ٜطاي١ٝ 

 

1870  ــ 1859
 

)
  

دخٍٛ ايطبام ا٫ضتعُازٟ
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اٜطايٝا   ـ  نإ ايتٛضع ايفسْطٞ يف مشاٍ إفسٜكٝا َٓر َ٪متس بسيني ٜجري قًل ايدٍٚ ا٭ٚزب١ٝ ايهرب٣ خاؾ١ 
 

املطاَٚات بني ادمًرتا ٚفسْطا بعد َ٪متس بسيني  ـ اْكُت اٜطايٝا يًشًف ا٭ملاْٞ ايُٓطاٟٚ ْتٝذ١  
 

إعاد٠ تستٝب ايع٬قات ايدٚي١ٝ         ـ ْتر عٔ املطاَٚات ا٫ضتعُاز١ٜ بني ادمًرتا ٚفسْطا يف َ٪متس بسيني 
 

اْكُاّ اٜطايٝا يًشًف ا٭ملاْٞ ايُٓطاٟٚ 1878ايتٛضع ايفسْطٞ يف مشاٍ إفسٜكٝا بعد َ٪متس بسيني          ـ ْتر عٔ  
َٓع فسْطا َٔ تهٜٛٔ َطتعُسات ددٜد٠ يف مشاٍ إفسٜكٝابٗدف  1887اؼدت ايدٍٚ ا٭ٚزب١ٝ ايهرب٣ عاّ          ـ 

 

 ٚقف ايتٛضع ايفسْطٞ  يف مشاٍ إفسٜكٝا بٗدف 1887         ـ عكدت اٜطايٝا َعاٖد٠ َٔ عد٠ دٍٚ أٚزب١ٝ عاّ 

 بسيني  ـ بدأ تفهري اٜطايٝا يف ايطٝطس٠ عًٞ يٝبٝا بعد َ٪متس 
 

 افتكازٖا يًُػسٜات ا٫ضتعُاز١ٜ  ـ تأخس تفهري ايدٍٚ ا٫ضتعُاز١ٜ يف ايطٝطس٠ عًٞ يٝبٝا بطبب 

  1870ؼكٝل َطايب ايٛسد٠ ا٫ٜطاي١ٝ   ـ  اضتٗدفت اٜطايٝا َٔ است٬ٍ يٝبٝا يف بدا١ٜ ايكسٕ ايعػسٜٔ  

عطهس١ٜ  ـ اٖتُت اٜطايٝا باست٬ٍ يٝبٝا بطبب دٚافع 
 

تسق١ٝ َ٪قت١ يتشفغ نساَتٗا ايدٚي١ٝ اٖتُت اٜطايٝا باست٬ٍ يٝبٝا زغِ افتكازٖا يًُػسٜات ا٫ضتعُاز١ٜ  ـ 
 

  

٫ؽاذٖا قاعد٠ هلا يًتٛضع يف املطتكبٌاٖتُت اٜطايٝا باست٬ٍ يٝبٝا زغِ افتكازٖا يًُػسٜات ا٫ضتعُاز١ٜ ـ 
   

تهٜٛٔ قاعد٠  عطهس١ٜ هلا يف إفسٜكٝا  ـ اضتفادت اٜطايٝا َٔ است٬ٍ يٝبٝا يف 

)  ـ ناْت ايٛسد٠ ا٫ٜطاي١ٝ 
 

1870  ــ 1859
  

)
 

قٝاع ْفٛذ ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ يف مشاٍ إفسٜكٝاضببا يف 
 

  

ـ أزادت اٜطايٝا بٓا٤ إَرباطٛز١ٜ اضتعُاز١ٜ يف مشاٍ إفسٜكٝا ٚيهٔ مل تطُح هلا ادمًرتا ٚفسْطا بريو
 

َ٪متس بسيني         ٚظٗس ذيو يف 
  

  

 

ايتٛافل َع ايدٍٚ ايهربٟـ ناْت أٚيٞ اـطٛات اييت خطتٗا  اٜطايٝا ذمٛ ا٫ْفساد بًٝبٝا ناْت 
 

عكد ؾفكات اضتعُاز١ٜ  ـ تػابٗت ظسٚف اْفساد فسْطا مبسانؼ  َع ظسٚف اْفساد اٜطايٝا بًٝبٝا  َٔ سٝح 
٭ِْٗ دٚييت دٛاز  يًٝبٝا َٔ ايػسم ٚايػسب  ـ يهٞ تٓفسد اٜطايٝا بًٝبٝا عكدت اتفاقا َع ادمًرتا ٚفسْطا   

1902  ـ  نإ اهلدف ايس٥ٝطٞ َٔ ؾفك١ اٜطايٝا ٚفسْطا عاّ 
  

قُإ تدعِٝ َؿاؿُٗا املػرتن١
  

عكدٖا ؾفك١ َع فسْطا غسٚط ؼايفٗا َع أملاْٝا ٚايُٓطا ٚاجملس  بطبب 1902  ـ خايفت اٜطايٝا عاّ 
ايتشايف ايج٬ثٞ َع أملاْٝا ٚايُٓطا ٚاجملس غسٚط 1902  ـ خايفت اٜطايٝا بعكدٖا ؾفك١ َع فسْطا عاّ 

حماٚيتِٗ يف إخسادٗا َٔ ايتشايف ا٭ملاْٞ  ـ ٚافكت ايدٍٚ ايهرب٣ ملطايب اٜطايٝا يف است٬ٍ يٝبٝا بٗدف 
سل زٚضٝا ايتدخٌ ؿُا١ٜ طسٜكٗا يًُٝاٙ ايداف١٦  ـ ٚافكت زٚضٝا عًٞ اْفساد اٜطايٝا بًٝبٝا يف َكابٌ  

يهطب ٚد زٚضٝا ػاٙ است٬هلا يٝبٝا  ـ ٚافكت اٜطايٝا عًٞ ضٝطس٠ زٚضٝا عًٞ املكاٜل ايرتن١ٝ ٚذيو 
ؼهُٗا يف املكاٜل ايرتن١ٝ         ـ نإ ضبب َٛافك١ زٚضٝا  ٫ٜطايٝا عًٞ  ا٫ْفساد بًٝبٝا ٖٛ 

 

 تسنٝا  ـ اتطعت دا٥س٠ ايؿفكات اييت قاَت بٗا زٚضٝا َع اٜطايٝا يتؿٌ إيٞ أزاقٞ 

زٚضٝا   ـ ٚافت عًٞ است٬ٍ اٜطايٝا يًٝبٝا يسغبتٗا يف ايٛؾٍٛ يًبشس املتٛضط ٖٞ دٚي١ 
 

 إقا١َ ؼايف اٜطايٞ فسْطٞ  ـ اعتُدت اٜطايٝا  يف خط١ تٛضعاتٗا ذمٛ  مشاٍ إفسٜكٝا  عًٞ 

   

دبًَٛاضٝاـ  ميجٌ بدا١ٜ ايػصٚ ا٫ٜطايٞ يًٝبٝا  غصٚا 
 

  ا٫قتؿادٟ ثِ ايدٜين ثِ ايجكايف    ـ  اؽر ايٛدٛد ا٫ٜطايٞ يف يٝبٝا أغهاٍ َتعدد٠ َٓٗا ايتػًػٌ

إْػا٤ بٓهٛدٟ زَٚا بًٝبٝا  ـ َٔ َعاٖس  ايتطًٌ ا٫قتؿادٟ ا٫ٜطايٞ يف يٝبٝا  
  

 شٜاد٠ بعجاتٗا ايتبػري١ٜ  ـ ايتػًػٌ ايطًُٞ  ٫ٜطايٝا يدعِ ايٓٗر ا٫ضتعُازٟ يف يٝبٝا  ظٗس َٔ خ٬ٍ  

إْػا٤ املدازع ا٫ٜطاي١ٝ اؿدٜج١ يف يٝبٝا  ـ  َٔ َعاٖس  ايتػًػٌ  ا٫ٜطايٞ ايجكايف  يف يٝبٝا 
  

ايتػًػٌ ا٫قتؿاد١ٜ  ـ ٜتػاب٘  ا٫ضتعُاز ا٫ٜطايٞ يف يٝبٝا  َع ا٫ضتعُاز ايفسْطٞ يف املػسب  يف 
محا١ٜ اؾايٝات ا٫ٜطاي١ٝ  ـ اضتطاعت اٜطايٝا إٔ ػد َربزا ٫ست٬هلا يًٝبٝا َٔ خ٬ٍ  
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  سادث١ أغادٜس  ـ ٚدٗت اٜطايٝا إْراز يرتنٝا ٚقاَت بإْصاٍ قٛاتٗا  عًٞ ضٛاسٌ يٝبٝا  ٚتصأَ ذيو َع 

1911ازتبط  إع٬ٕ اٜطايٝا اؿسب عًٞ تسنٝا يف ضبتُرب   ـ 
 

باضتػ٬ٍ ا٭شَات ايطٝاض١ٝ داخٌ اي٫ٜٛات ايعجُا١ْٝ

  

قعف ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ ـ ٜسدع فػٌ  تسنٝا يف ايدفاع عٔ يٝبٝا  بطبب 
 

 ضًبٝا        ـ اؽرت ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ َٔ ا٫ست٬ٍ ا٫ٜطايٞ يًٝبٝا َٛقفا 

تعدد دبٗات ايكتاٍ يًدٚي١ ايعجُا١ْٝٚادٗت اٜطايٝا َكا١َٚ عجُا١ْٝ قعٝف١ عٓد ْصٚهلا ضٛاسٌ يٝبٝا ْتٝذ١   ـ  
غكٛع دٍٚ اؾٛاز يًٝبٝا  املطتعُس  ا٭ٚزبٞـ تٛدد ع٬ق١ بني فػٌ دفاع تسنٝا عٔ يٝبٝا بسا قد اٜطايٝا    

بسٜطاْٝا اضتفادت اٜطايٝا يف بدا١ٜ است٬هلا يًٝبٝا َٔ اتفاقٗا َع   ـ 
 

(
 

عٓدَا زفكت عبٛز  قٛات عجُا١ْٝ يًٝبٝا 
 سسٚبٗا يف دٓٛب غسب اؾصٜس٠ ايعسب١ٝ ٚتٛدد ع٬ق١ بني فػٌ ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ يف ايدفاع عٔ يٝبٝا قد اٜطايٝا ـ 

سسٚبٗا َع ايُٝٔ ـ ازتبط عذص ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ  عٔ عٛدتٗا يف ايدفاع عٔ يٝبٝا بـ  

  
   

ـ فػًت ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ يف ايدفاع عٔ يٝبٝا  قد اٜطايٝا عسا ْتٝذ١
  

إسهاّ اٜطايٝا سؿازٖا يًػٛاط٧ ايًٝب١ٝ
ضكٛط املدٕ ايطاس١ًٝ  ايًٝب١ٝ  دا٤   ـ 

 
تفٛم ا٫ٜطايٝني بسا ٚعسايف ٜد اٜطايٝا بطبب (دز١ْ ٚطسابًظ ٚبٓػاشٟ )

اقتؿاد١ٜ ٚعطهس١ٜ        ـ ٜسدع فػٌ  ايعػا٥س ٚايكبا٥ٌ ايعسب١ٝ ايًٝب١ٝ يف ايتؿدٟ ي٬ست٬ٍ ا٫ٜطايٞ ٭ضباب 
         

(
  

(يكعف إَهاْاتِٗ املاد١ٜ ٚايعطهس١ٜ 
  

ضكٛط املدٕ ايطاس١ًٝ ايًٝب١ٝ يف ٜد اٜطايٝا ـ ْتر عٔ تفٛم ا٫ٜطايٝني بسا ٚعسا أَاّ غٛاط٧ يٝبٝا 
  

عدّ ؾُٛد ايعػا٥س ايًٝب١ٝ أَاّ ا٫ٜطايٝني        ـ ْتر عٔ تفٛم ا٫ٜطايٝني بسا ٚعسا أَاّ غٛاط٧ يٝبٝا 
 

        ـ مل تطتطع ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ إزضاٍ أضطٛهلا إلْكاذ يٝبٝا بطبب ضٝطس٠ ا٭ضطٍٛ ا٫ٜطايٞ عًٞ دصز 
 

    

ايدٚدٜهاْٝص
  

ايٛاقع١ يف
  

ايبشس املتٛضط
  

بسق١ـ متتع ايطٓٛضٝني بٓفٛذ قٟٛ يف يٝبٝا خاؾ١ يف إقًِٝ      
 

ايػسب١ٝ  ـ أثٓا٤ اؿسب ايعامل١ٝ ا٭ٚيٞ قاّ ايطٓٛضٝني  مبٗامج١ ايكٛات ايربٜطا١ْٝ  يف َؿس عًٞ اؿدٚد      
 

ؽًف املعدات اؿسب١ٝ           ـ تعسض ايطٓٛضٝني يًٗصمي١ َٔ ايكٛات ايربٜطا١ْٝ أثٓا٤ اؿسب ايعامل١ٝ ا٭ٚيٞ بطبب 
 

إضرتاتٝذ١ٝ          ـ ٚقعت ايكٛات ا٫ٜطاي١ٝ ايطاسٌ ايػُايٞ يًٝبٝا ؼت ايطٝطس٠ املباغس هلا ٜٚسدع ذيو ٭ضباب 
 

ايٓفٛذ ايكٟٛ يًكبا٥ٌ ايعسب١ٝ          ـ مل ٜطتطع ا٫ضتعُاز ا٫ٜطايٞ فسض ايطٝطس٠ ايها١ًَ عًٞ أزاقٞ يٝبٝا بطبب 
 

تٛسٝد ايعٌُ ٚاؾٗاد قد احملتًني نإ بٗدف  1922         ـ َباٜع١ حمُد إدزٜظ ايطٓٛضٞ أَري عًٞ بسق١ ٚطسابًظ 
 

ٚسد٠ ايؿف ايًٝيب املٓاٖض ي٬ست٬ٍـ فػٌ ا٫ٜطايٕٝٛ يف فسض ضٝطستِٗ عًٞ املٓاطل ايداخ١ًٝ بطبب    
اط٦ُٓإ يعدّ ٚدٛد َعازق١ دٚي١ٝ هلا         ـ ازتهب ايكا٥د دساشٜاْٞ املرابح ٚأسهاّ اإلعداّ يف يٝبٝا ْتٝذ١ 

 

تؿاعد ق٠ٛ ايفاغٝطت بصعا١َ َٛضٛيٝيناغتدت ٚطأ٠ ا٫ست٬ٍ ا٫ٜطايٞ يف يٝبٝا ٜسدع إيٞ          ـ 
 

ايتػريات ايطٝاض١ٝ يف اٜطايٝا         ـ ازتبط فػٌ سسن١ املكا١َٚ يف يٝبٝا بكٝاد٠ عُس املدتاز  بـ 
 

تػري ا٭ٚقاع ايطٝاض١ٝ يف اٜطايٝابعد ايػُاٍ اإلفسٜكٞ عًٞ أفهاز اٜطايٝا ا٫ضتعُاز١ٜ يًطٝطس٠          ـ تعددت 
 

ْهب١ عًٞ اؿسن١ ايٛط١ٝٓ يف يٝبٝا نإ تػٝري ايٓعاّ ايطٝاضٞ يف اٜطايٝا يف ايٓؿف ا٭ٍٚ َٔ ايكسٕ ايعػسٜٔ          ـ 
 

  نسَٚس         ـ  تػاب٘  َٛقف ايكا٥د ا٫ٜطايٞ دساشٜاْٞ َع ضٝاض١ املعتُد ايربٜطاْٞ يف َؿس 

الشيطرة املطلقة علي البالدتػاب٘ ٖدف ا٫ٜطايٝني َٔ إعداّ عُس  املدتاز َع ٖدف ا٫دمًٝص يف سادث١ دْػٛاٟ يف          ـ 

ايرتٖٝب ٚايتدٜٛفتػاب٘ َٛقف اٜطايٝا َع عُس املدتاز  ٚنريو َٛقف ا٫دمًٝص  يف سادث١ دْػٛاٟ يف  أضًٛب           ـ 
ايبطؼ اؾُاعٞ         ـ قاد ايكا٥د ا٫ٜطايٞ دساشٜاْٞ  يف يٝبٝا ضٝاض١ 

 

ضٝاض١ املؿاحل ايدٚي١ٝ         ـ ٜسدع فػٌ املكا١َٚ يف يٝبٝا بكٝاد٠ عُس املدتاز إيٞ  
 

   

حمُد نسِٜـ  تػاب٘ اجملاٖد عُس املدتاز يف يٝبٝا َع ايصعِٝ 
 

  

َع اقرتاب اؿسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ أؾبح ٚدٛد اٜطايٝا يف يٝبٝا ٚغسم إفسٜكٝا ميجٌ خطس عًٞ َؿاحلـ  
 

ادمًرتا  
اؿسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ         ـ سؿًت يٝبٝا عًٞ ا٫ضتك٬ٍ َٔ ا٫ست٬ٍ ا٫ٜطايٞ يف أعكاب 

 

ؾ٬ب١ َٛقف َؿس ػاٙ يٝبٝافػٌ ا٫ضتعُاز َٔ تكطِٝ ا٭زاقٞ ايًٝب١ٝ  بعد اؿسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ بطبب          ـ 
 

اؿفاظ عًٞ ٚسد٠ ا٭زاقٞ ايًٝب١ٝ          ـ ْتر عٔ دٚز  َؿس  ايؿًب ظاْب يٝبٝا بعد اؿسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ َٔ خ٬ٍ  
 

   ضٛاسٌ يٝبٝاٚقاَت بإْصاٍ قٛاتٗا  عًٞ  1911  ـ ٚدٗت اٜطايٝا إْراز يرتنٝا عاّ 
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(َٔ)يف عٗد َٔ 
 

سهاّ َؿس ٚقعت ا٭سداخ اٯت١ٝ 
      

فزض اجنلرتا سًطزتها علٌ اخللًج العزبٌ وجيىب اجلزيزَ العزبًُ 

  عكدت ادمًرتا اتفاق١ٝ َع ضًطإ ؿر ٚعدٕ ببكا٤ سا١َٝ ادمًٝص١ٜ يتأَني َٛاؾ٬تٗا

ٚ باغا زخظ
حمُد عًٞ فسض ادمًرتا َعاٖد٠ ايؿًح ايعا١َ عًٞ َػٝدات اـًٝر ايعسبٞ  

حمُد عًٞ قٝاّ ادمًرتا باست٬ٍ عدٕ 
اـدٜٛ تٛفٝل عكد ادمًرتا اتفاق١ٝ اؿُا١ٜ َع ضًطإ َطكط 

اـدٜٛ عباع سًُٞ  عكد ادمًرتا اتفاق١ٝ اؿُا١ٜ َع أَري ايهٜٛت  
 استعنار فزىشا للجزائز حين االستكالل     

حمُد عًٞ است٬ٍ فسْطا يًذصا٥س  
حمُد عًٞ عكد اتفاق١ٝ ذٟ َٝػٌٝ بني فسْطا ٚعبد ايكادز اؾصا٥سٟ  

حمُد عًٞ عكد فسْطا اتفاق١ٝ ايتف١ٓ َع عبد ايكادز اؾصا٥سٟ 
املًو ف٪اد ا٭ٍٚ ظٗٛز مجاع١ عًُا٤ اؾصا٥س يًشفاظ عًٞ اهل١ٜٛ اؾصا٥س١ٜ  

مجاٍ عبد ايٓاؾس  حماٚي١  إقا١َ اؼاد فٝدزايٞ بني فسْطا ٚاؾصا٥س  
مجاٍ عبد ايٓاؾس اضتؿداز َؿس قساز َٔ ا٭َِ املتشد٠ عل اؾصا٥س يف ا٫ضتك٬ٍ  

مجاٍ عبد ايٓاؾس عكد اتفاق١ٝ أٜفٝإ عؿٍٛ اؾصا٥س عًٞ اضتك٬ٖا  
 احتالل فزىشا تىىص       

حمُد عًٞ  قٝاّ ايطًطإ ايعجُاْٞ بطسد ا٭ضس٠ ايكس١ًَٝٓ يف يٝبٝا 
ضعٝد باغا إؾداز ايباٟ حمُد عٗد ا٭َإ يف تْٛظ بتطاٟٚ املٛاطٓني أَاّ ايكإْٛ 

ضعٝد باغا إؾداز ايباٟ حمُد ايؿادم دضتٛز يف تْٛظ مبٓح ا٫َتٝاشات يًدٍٚ ا٭دٓب١ٝ 
 اـدٜٛ إمساعٌٝ عكد َ٪متس بسيني  ــ فسض َعاٖد٠ ضإ ضتٝفاْٛ  
اـدٜٛ تٛفٝل اْكُاّ اٜطايٝا يتشايف أملاْٝا ٚايُٓطا  ٚاجملس  

املًو فازٚم َٛاد١ٗ فسْطا قذ١ عامل١ٝ عٓدَا قبكت عًٞ ايصعُا٤ ايتْٛطٝني يف امل٪متس ايٛطين  
مجاٍ عبد ايٓاؾس إد٤٬ ا٫ست٬ٍ ايفسْطٞ َٔ قاعد٠ بٓصزت ايبشس١ٜ بتْٛظ 

 احتالل فزىشا ملزاكش    

 عًٞ بو ايهبري فسض فسْطا َعاٖد٠ ا٫َتٝاشات عًٞ ضًطإ املػسب 
 اـدٜٛ عباع سًُٞ قٝاّ ادمًرتا بعكد اتفاق١ٝ َع آٍ ايؿباح يف ايهٜٛت مبٓع َد خط سدٜد أملاْٝا  

اـدٜٛ عباع سًُٞ عكد َ٪متس اؾصٜس٠   ــ سادث١ أغادٜس  ـ إع٬ٕ فسْطا اؿُا١ٜ عًٞ َسانؼ  
 املًو ف٪اد ا٭ٍٚ قٝاد٠ عبد ايهسِٜ اـطابٞ املكا١َٚ ايٛط١ٝٓ يف ايسٜف ا٫ضباْٞ 

 مجاٍ عبد ايٓاؾس   ا٫ضتك٬ٍ ايتاّ يًُػسب  ــ ا٫ضتك٬ٍ ايتاّ ملٛزٜتاْٝا  
 حمُد أْٛز ايطادات  اضتك٬ٍ دٚي١ دٝبٛتٞ 

 احتالل ايطالًا للًبًا    

اـدٜٛ عباع سًُٞ  تٛدٝ٘ اٜطايٝا إْراز يرتنٝا  باست٬ٍ ضٛاسٌ يٝبٝا  
امحد ف٪اد َباٜع١ حمُد إدزٜظ ايطٓٛضٞ أَريا عًٞ بسق١ ٚطسابًظ 

املًو ف٪اد ا٭ٍٚ ضكٛط عُس املدتاز أضريا يف ٜد ا٫ٜطايٝني ٚإعداَ٘  
املًو فازٚم سؿٍٛ يٝبٝا عًٞ ا٫ضتك٬ٍ ايتاّ  
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  قيام احلرب العاملية األولي  ومصري الدولة العثنانية                                                                                    

الدرس األول 

   

ٚقٛع َععِ ايبالد ايعسب١ٝ يف قبك١ دٍٚ ايٛفامـ نإ ٖدف دخٍٛ تسنٝا اذتسب ايعامل١ٝ األٚيٞ َع دٍٚ ايٛضط 
   

خٛفا عًٞ أَالنٗاـ اْكُاّ  ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ يف اذتسب ايعامل١ٝ األٚيٞ َع دٍٚ ايٛضط قد دٍٚ ايٛفام 
ضٝاض١ٝ           ـ دخًت  ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ اذتسب ايعامل١ٝ األٚيٞ َع دٍٚ ايٛضط  يتشكٝل دٚافع 

 

   

زٚضٝا  ـ أٍٚ ؾداّ عطهسٟ يًدٚي١ ايعجُا١ْٝ يف اذتسب ايعامل١ٝ األٚيٞ قد دٍٚ ايٛفام نإ َع 
 

   

ـ ٜسدع اغرتاى أملاْٝا يف اذتسب ايعامل١ٝ األٚيٞ َع دٍٚ ايٛضط  إيٞ
 

تبعٝات ْتا٥ر َؤمتس ادتصٜس٠
   

ايعطهسٟ           ـ  قدَت أملاْٝا دعُا  يًدٚي١ ايعجُا١ْٝ يف اذتسب ايعامل١ٝ األٚيٞ  عًٞ املطتٟٛ  
 

اضتدداّ قٛتٗا ايبشس١ٜ          ـ أعًٓت ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ اغرتانٗا يف اذتسب ايعامل١ٝ األٚيٞ َٔ خالٍ 
  

دمشت تسنٝا يف قؿف بعض املٛاْٞ ايسٚض١ٝ يف بدا١ٜ اذتسب ايعامل١ٝ األٚيٞ بفكٌ           ـ 
 

 
ايدعِ ايعطهسٟ ارتازدٞ

   املٛاْٞ ايسٚض١ٝ ايبشس١ٜـ بدأت اذتسب ايعامل١ٝ األٚيٞ بدعِ أملاْٝا يًدٚي١ ايعجُا١ْٝ بكسب   

يسٚضٝا ايكٝؿس١ٜأٍٚ َعاٖس اغرتاى ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ يف اذتسب ايعامل١ٝ األٚيٞ اضتٗداف ايك٠ٛ ايعطهس١ٜ           ـ 
اذتسب ايد١ٜٝٓ قٛاتٗا حملازب١ دٍٚ ايٛفام حتت َع١ً  ٚسػدت ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ اذتسب ايعامل١ٝ األٚيٞ           ـ دخًت 

الدمًرتا  نإ َصعذا  1914          ـ إعالٕ ايطًطإ ايعجُاْٞ ْدا٤ ادتٗاد املكدع  يف ْٛفُرب  
 

 بطبب 1914اْصعذت ادمًرتا َٔ فهس٠ ْدا٤ ادتٗاد املكدع يف ْٛفُرب           ـ 

إثاز٠ ايعدا٤ قد ٚدٛد ادمًرتا يف ايػسم
َعاْا٠ ايعسب َٔ اذتهِ ايرتنٞ إلثاز٠ ايعسب مل ٜؤتٞ مثازٙ دٝدا بطبب 1914ْدا٤ ادتٗاد املكدع يف ْٛفُرب           ـ 

  

االْتُا٤ ايدٜينـ أثاز إعالٕ ايطًطإ ايعجُاْٞ ادتٗاد املكدع محاضا يف ايبالد ايعسب١ٝ يف ايبدا١ٜ بدافع 
نتيجة          ـ اسدخ ْدا٤ تسنٝا  بادتٗاد املكدع ؾدٟ قٟٛ بني املطًُني 

 
 اعتبار الدولة العثنانية ممثلة العامل اإلسالمي

ضٝاض١ٝ ٚد١ٜٝٓ  ألٖداف 1914           ـ نإ إطالم ايطًطإ ايعجُاْٞ ْدا٤ ادتٗاد املكدع  يف ْٛفُرب 
 

ايرتٜح بـ  1914          ـ اتطِ َٛقف ايعسب جتاٙ إعالٕ  ايطًطإ ايعجُاْٞ ادتٗاد املكدع  يف ْٛفُرب 
 

زفكِٗ ضٝاض١ ايترتٜو   بطبب 1914          ـ ضاد اذترز بني شعُا٤ ايعسب َٔ  إعالٕ ادتٗاد املكدع يف ْٛفُرب 
اذتسب ايعامل١ٝ األٚيٞ          ـ ٖٓاى ازتباط بني ْتا٥ر املؤمتس ايعسبٞ األٍٚ يف بازٜظ َٚٛقف ايعسب يف 

 

فػٌ ايتفاِٖ بني ايعسب ٚايرتى ايرتٜح يف اذتسب ايعامل١ٝ األٚيٞ بطبب           ـ منا تٝاز فهسٟ ٜدعٛا ايعسب إيٞ 

ـ تطًع ايػسٜف سطني بٔ عًٞ يتهٜٛٔ دٚي١ عسب١ٝ نربٟ َٓر إٔ اضٓد ت إيٝ٘ غساف١ َه١ يف أعكاب 
 

     

 قد ايطًطإ عبد اذتُٝد1908ا ْكالب 
 

ـ ٖٓاى تػاب٘ نبري بني ٖدف ايػسٜف سطني ٚحمُد عًٞ  يف
  

حماٚي١ تهٜٛٔ دٚي١ عسب١ٝ نربٟ َطتك١ً
 

ايعدا٤ يًدٚي١ ايعجُا١ْٝـ ٜتػاب٘ َػسٚع ايػسٜف سطني َع َػسٚع حمُد عًٞ يف 
 

عبد اهلل بٔ اذتطنيـ تباسح َع زْٚايد ضتٛزش ضهستري املعتُد ايربٜطاْٞ  بايكاٖس٠  األَري 
 

 ْتر عٔ اتؿاٍ األَري عبد اهلل بٔ اذتطني بايطري زْٚايد ضتٛزش ضهستري املٓدٚب ايربٜطاْٞ بايكاٖس٠ ـ
 

    

تعاطف االدمًٝص  َع ايػسٜف سطني
 

حماٚي١ نطب ايدعِ ايدٚيٞدتأ ايػسٜف سطني ملٛاد١ٗ ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ اييت تطعٞ إلقؿا٥٘ عٔ َٛقع٘  إيٞ ـ 
 شٜاد٠ َهاْت٘ ايطٝاض١ٝ ٚايد١ٜٝٓـ  ْػطت قٓٛات االتؿاٍ بني ايػسٜف سطني ٚادمًرتا يسغبت٘ يف 

اختٝاز ايكٝاد٠ املؤ١ًٖ متجًت يف  األٚىل ايعامل١ٝ أثٓا٤ اذتسب ايتعإٚ َع ايعسبيف ادمًرتا ظٗست َػه١ً أَاّ ـ 
عبد ايعصٜص آٍ ضعٛدـ فكًت سه١َٛ اهلٓد ايربٜطا١ْٝ أثٓا٤ اذتسب ايعامل١ٝ األٚيٞ  ايتفاِٖ َع  

 

ايػسٜف سطني بٔ عًٞـ حتُطت  سه١َٛ يٓدٕ  أثٓا٤ اذتسب ايعامل١ٝ األٚيٞ  ايتفاِٖ َع  
 

90

 مفاتیح الفصل السادس التوسع االستعماري في البالد العربیة بعد الحرب العالمیة الثانیة
للثانوية العامةاملؤرخاتي يف التاريخ

وليد العربي 01228008015اعداد/أ/



 َٔ بين ٖاغِاْتطاب٘ إيٞ األغسافزأت ادمًرتا إٔ ايػسٜف سطني ٖٛ األْطب إلعالٕ ثٛز٠ قد األتساى بطبب ـ 
إفػاٍ فهس٠ تهتٌٝ ايػعٛب قدٖانإ ٖدف سه١َٛ يٓدٕ َٔ تػذٝع ايػسٜف سطني إلعالٕ ْدا٤ ادتٗاد املكدع ـ 

 يًتؿدٟ ملدطط ايباب ايعايٞ          ـ عًُت ادمًرتا يف اذتسب ايعامل١ٝ األٚيٞ عًٞ حتٝٝد ايعسب ٚذيو 

ضٝاض١ٝـ فكًت سه١َٛ يٓدٕ ايتفاِٖ َع ايػسٜف سطني عٔ ايتعإٚ َع عبد ايعصٜص آٍ ضعٛد ألضباب 
 

زفكِٗ إٔ تهٕٛ  ارتالف١ يف ايدٚي١ ايعجُا١ْٝـ تػاب٘ عبد ايعصٜص آٍ ضعٛد َع ايػسٜف سطني يف  
 

ـ بايسغِ َٔ اختالف ٚدٗات ْعس سه١َٛ اهلٓد ٚسه١َٛ يٓدٕ سٍٛ عبد ايعصٜص آٍ ضعٛد ٚايػسٜف سطني 
 

قٝاّ ثٛز٠ عسب١ٝ قد االتساى       إال أِْٗ َتفكني يف اهلدف االمسٞ ٖٚٛ  
 

َعادٜا ـ ٜعد َٛقف عبد ايعصٜص أٍ ضعٛد خالٍ اذتسب ايعامل١ٝ األٚيٞ َٔ دٍٚ ايٛضط 
 

ـ نإ عبد ايعصٜص آٍ ضعٛد زافكا ايتعإٚ َع ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ أثٓا٤ اذتسب ايعامل١ٝ األٚيٞ بطبب
 

        

َٛقف ايعجُاْٝني َٔ اذتسن١ ايٖٛاب١ٝ 
 

ـ ظٗس ضكٛط فهس٠ ادتاَع١ اإلضال١َٝ عٓد بعض ايصعاَات ايعسب١ٝ
  

قبٌ اذتسب ايعامل١ٝ األٚيٞ
    

تٛيٝ٘ ارتالف١ ٚإقا١َ دٚي١ عسب١ٝـ عرب ايػسٜف سطني عٔ طُٛسات٘ يف َساضالت٘ َع َهُاٖٕٛ  يف    
  

ايعسام ٚايػاّ ٚادتصٜس٠ ايعسب١ٝ             ـ نإ ايػسٜف سطني  ٜسغب يف إقا١َ دٚي١ عسب١ٝ َطتك١ً تػٌُ   
 

ادتٓاح األضٟٝٛاالعرتاف باضتكالٍ ايبالد ايعسب١ٝ يف  َساضالت٘ َع َهُاٖٕٛ              ـ نإ ٖدف ايػسٜف سطني يف 
 

َساضالت٘ َع َهُاٖٕٛ             ـ نإ ٖدف ايػسٜف سطني يف 
 

1915 
 

/1916
  

زغبت٘ إٔ ٜهٕٛ ًَها عٞ ايعسب
 

خالف١ بد١ًٜ عٔ ايدٚي١ ايعجُا١ْٝميهٔ إمجاٍ َطايب ايػسٜف سطني يف َساضالت٘ َع َهُاٖٕٛ يف نْٛ٘ ٜسٜد               ـ 
زفك٘ يًدالف١ ايعجُا١ْٝ             ـ أٚقشت َطايب ايػسٜف سطني يف َساضالت٘ َع َهُاٖٕٛ 

 

1916             ـ نإ زد االدمًٝص عًٞ َطايب ايػسٜف سطني بٔ عًٞ 
 

َٓرزا بطٝاض١ اضتعُاز١ٜ يف املٓطك١
 

مبعاٖد٠ ٜهٕٛ ًَها عًٞ ايعسب  بطبب ايتصاّ بسٜطاْٝا               ـ زفكت ادمًرتا َطايب ايػسٜف سطني  بارتالف١  ٚإ 
 1820ايؿًح ايعا١َ          

 

 

ـ أثست عالقات ادمًرتا ايتعاٖد١ٜ َع  سهاّ غب٘ ادتصٜس٠ ايعسب١ٝ  عًٞ
  

فػٌ إقا١َ  دٚي١ عسب١ٝ َطتك١ً
  

   

تكازب َطايب٘ َع َؿاذتٗا االضتعُاز١ٜـ  نإ زفض ادمًرتا ملطايب ايػسٜف سطني بٔ عًٞ ٜسدع إيٞ 
  

تػٝري َٛاشٜٔ ايكٟٛ باملٓطك١ ايعسب١ٝيف حتكٝل طُٛسات٘ إيٞ اذتكٝكٞ يفػٌ ايػسٜف سطني              ـ ٜسدع ايطبب 
 

ايسٜاض             ـ ازتبطت ادمًرتا ببعض ايتعٗدات ايطٝاض١ٝ أثٓا٤ اذتسب ايعامل١ٝ األٚيٞ جتاٙ سانِ 
 

دازٜٔ             ـ َٔ أِٖ االتفاقٝات اييت أثبتت عذص ايػسٜف سطني عًٞ إسهاّ ضٝطست٘ عًٞ غب٘ ادتصٜس٠ ايعسب١ٝ 
 

            ـ دمح عبد ايعصٜص آٍ ضعٛد عٞ اذتؿٍٛ عًٞ َهاضب ضٝاض١ٝ َٔ ادمًرتا أثٓا٤ اذتسب ايعامل١ٝ األٚيٞ 
 

 يف ادتصٜس٠ ايعسب١ٝٚدٛدٙ ايطٝاضٞٚاييت تستب عًٝٗا اذتفاظ عًٞ    1915عكد اتفاق١ٝ دازٜٔ                   ْتٝذ١ 
  

                      مما دعٌ ادمًرتا تسفض َطايب ايػسٜف سطني يف تهٜٛٔ زابط١ عسب١ٝ
 

ضكٛط فهس٠ تهٜٛٔ زابط١ عسب١ٝ بني ادمًرتا ٚعبد ايعصٜص آٍ ضعٛد 1915             ـ   َٔ ْتا٥ر تٛقٝع اتفاق١ٝ دازٜٔ 
حتطِٝ َػسٚع ايػسٜف سطني بني ادمًرتا ٚعبد ايعصٜص آٍ ضعٛد ضببا  1915             ـ ناْت اتفاق١ٝ دازٜٔ 

 

              ـ تٗسبت ادمًرتا َٔ ٚعٛدٖا يًػسٜف سطني عذ١ عدّ اضتطاعتٗا إٔ تػكب دٚي١ َٔ دٍٚ ايٛفام اييت 

ضٛزٜا                    هلا َؿاحل يف 
  

َسضني ٚاطٓ٘             ـ تٗسبت ادمًرتا َٔ ٚعٛدٖا يًػسٜف سطني عذ١ إٔ ٖٓاى بعض املدٕ غري عسب١ٝ متجًت يف 
  

غري عسبٝتإ             ـ نإ ضبب اضتبعاد ادمًرتا ملدٜٓيت َسضني ٚاطٓ٘ َٔ َػسٚع ايػسٜف سطني ٜسدع إيٞ  
 

مل ٜدزى خطط ادمًرتا االضتعُاز١ٜ             ـ اخطأ ايػسٜف سطني يف َساضالت٘ َع االدمًٝص ألْ٘ 
 

   

ـ متجٌ ايطبب ٚزا٤ تٓػٝط قٓٛات االتؿاٍ بني غسٜف َه١ َٚهُاٖٕٛ يف َؿس
   

اغتعاٍ اذتسب ايعامل١ٝ األٚيٞ
 

1916ـ َٔ أضباب قٝاّ ايجٛز٠ ايعسب١ٝ قد األتساى  
  

اضتُساز األش١َ ايعسب١ٝ ايرتن١ٝ
زغبتِٗ يف تهٜٛٔ زابط١ عسب١ٝ       ـ دخٌ ايعسب اذتسب ايعامل١ٝ األٚيٞ ظاْب دٍٚ ايٛفام بطبب 
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سطٔ تكدٜس اذتًفا٤  ملٛقف ايعسب زغِ ؾالب١ َٛقف ادمًرتا   َعتُدا عًٞ   1916أعًٔ ايػسٜف سطني ايجٛز٠        ـ 
 أل1916ْ٘ـ اخطأ ايػسٜف سطني يف إعالٕ ايجٛز٠ قد األتساى   

ٚ قع ثكت٘ يف دٍٚ ايٛفام  
عدّ سؿٛي٘ عًٞ قُاْات دٚي١ٝ يطُٛسات٘  1916       ـ َٔ أٚد٘ ايٓكد إلعالٕ ايػسٜف سطني ايجٛز٠ ايعسب١ٝ 

تأَس األتساى إلقؿا٥٘ َٔ َٓؿب٘ بطبب 1916       ـ تعذٌ ايػسٜف سطني يف قٝاّ ايجٛز٠ ايعسب١ٝ 
 

تعٝني ٖٚٝب باغا ٚايٝا عًٞ دد٠       ـ خططت ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ عًٞ إقؿا٤ ايػسٜف سطني َٔ َٓؿب٘ بديٌٝ 
        ـ اخترت ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ َٛاقف َكاد٠ َٔ ايػسٜف سطني أثٓا٤ اذتسب ايعامل١ٝ األٚيٞ  متجًت يف 

تعٝني ٖٚٝب باغا سانُا عًٞ ٚال١ٜ دد٠  )  تػٝري ايكٝاد٠ ايطٝاض١ٝ يف بعض ٚالٜات ادتصٜس٠ ايعسب١ٝ        
لوييب باطااضٓد األتساى سهِ دد٠        ـ 

 

متٗٝدا إلقؿا٤ ايػسٜف سطني بطبب
 

رفضٌ االنضىام لقوات الوسط يف احلرب
اْتٗا٤ ايٛدٛد ايعجُاْٞ يف بالد ايعسب       ـ ْتر عٔ تٛي١ٝ ٖٚٝب باغا سهِ دد٠  

 

ٖصمي١ ايكٛات ايعجُا١ْٝ يتدٛف٘ َٔ بطؼ األتساى  ألْ٘ نإ ايطبب يف  1916تعذٌ ايػسٜف سطني بكٝاّ ايجٛز٠        ـ 
تعإٚ ايعسب َع ادتب١ٗ املعاد١ٜ       ـ ٜسدع ضبب ازتداد مجاٍ ايرتى ساْكا عًٞ ايعسب أثٓا٤ اذتسب ايعامل١ٝ األٚيٞ  

  

ـ تأثس َٛقف ايػسٜف سطني َٔ ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ أثٓا٤ اذتسب ايعامل١ٝ األٚيٞ
 

بإعداّ مجاٍ باغا يًصعُا٤ ايعسب
  

ـ قاّ مجاٍ باغا بايكبض عًٞ شعُا٤ ايعسب اضتٓادا عًٞ ٚثا٥ل تدِٜٓٗ عجس عًٝٗا يف ايطفاز٠ ايفسْط١ٝ يف
بريٚت 

   خسٚز ايجٛز٠ ايعسب١ٝ       ـ ْتر  عٔ قٝاّ مجاٍ ايرتى بايكبض عًٞ شعُا٤ اذتسن١ ايعسب١ٝ يف ضٛزٜا ٚإعداَِٗ  

املد١ٜٓ يتُطهٗا بارتالف١ اإلضال١َٝ       ـ  متهٓت قٛات ايػسٜف سطني َٔ إْٗا٤ ايٛدٛد ايرتنٞ يف اذتذاش باضتجٓا٤ 
 1916 ـ ْتر عٔ ايجٛز٠ ايعسب١ٝ بصعا١َ ايػسٜف سطني عاّ 

 

ْٗا١ٜ ايٓفٛذ ايرتنٞ يف بالد ايعسب
  

ايكٛات ايعسب١ٝ بكٝاد٠ فٝؿٌ بٔ اذتطني اْتٗٞ ايٛدٛد ايعجُاْٞ يف ايػاّ أثٓا٤ اذتسب ايعامل١ٝ األٚيٞ عًٞ ٜد      ـ 
ٖد١ْ َدزٚع إيٞ عكد  1918      ـ أدٟ  طسد قٛات ادمًرتا يًعجُاْٝني  َٔ ايعسام  ٚاضتٝال٤ٖا عًٞ بػداد عاّ 

ٖد١ْ َدزٚع بايعسام بعد عكد املٛؾٌ      ـ اضتطاعت ادمًرتا ايطٝطس٠ عًٞ َد١ٜٓ 
       

ضٛزٜا ٚايعسام       ـ تٛافكت َعازى اذتسب ايعامل١ٝ األٚيٞ َع َعازى ايجٛز٠ ايعسب١ٝ يف إسساش اْتؿازات عًٞ تسنٝا يف 
اتفاق١ٝ ضاٜهظ بٝهٛـ اْهػفت انرب خدع١ قد ايعسب ٚايػسٜف سطني يف ايكسٕ  ايعػسٜٔ ٚمتجًت يف 

زٚضٝا ايبًػف١ٝ ـ ضسبت اتفاق١ٝ ضاٜهظ بٝهٛ  القتطاّ  أَالى ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ دٚي١ 
   

ايطًطإ سطني ناٌَ ٚناْت َؿس حتت سهِ  1916 ـ مت تٛقٝع اتفاق١ٝ ضاٜهظ بٝهٛ  
  

 )  ظسٚفٗا ايطٝاض١ٝ بطبب 1916 ـ اْطشبت  زٚضٝا َٔ اتفاق١ٝ ضٝهظ بٝهٛ  

تػري ْعاّ اذتهِ يف زٚضٝا 
 ـ

 

اْدالع ايجٛز٠ ايبًػف١ٝخسدت زٚضٝا َٔ اذتسب ايعامل١ٝ األٚيٞ عًٞ اثس 
  

إفؿاح ْٛاٜا دٍٚ ايٛفام االضتعُاز١ٜ ـ نإ يًػٝٛع١ٝ دٚز نبري يف ْٗا١ٜ اذتسب ايعامل١ٝ األٚيٞ َٔ خالٍ 
حتكٝل زٚضٝا تٛضعات اضتعُاز١ٜ ـ نإ ميهٔ ايتٛقع يف ساي١ عدّ قٝاّ ايجٛز٠ ايبًػف١ٝ يف زٚضٝا  

َتٓاقض  ـ نإ َٛقف زٚضٝا َٔ اتفاق١ٝ ضاٜهظ بٝهٛ  َٛقف 
 

اهلالٍ ارتؿٝب ـ ْؿت اتفاق١ٝ ضاٜهظ بٝهٛ  اقتطاّ ادمًرتا ٚفسْطا َٓطك١  

 
 ـ ٚفكا التفاق١ٝ ضاٜهظ بٝهٛ ٚقعت األدصا٤ ادتٓٛب١ٝ َٔ تسنٝا َٚععِ ايطاسٌ ايػسقٞ يًبشس املتٛضط 

 ايفسْط١         حتت ايطٝاد٠ 
 

 ـ ٚفكا التفاق١ٝ ضاٜهظ بٝهٛ ٚقعت  بػداد ٚايبؿس٠  يف ايعسام ٚسٝفا ٚعها ٚأدصا٤ َٔ دٓٛب ضٛزٜا  سين 
ايربٜطا١ْٝ       سدٚد ضٝٓا٤ ايػسق١ٝ حتت ايطٝاد٠ 

 

ايٓعاّ ايدٚيٞـ اتفكت ادمًرتا ٚفسْطا يف اتفاق١ٝ ضاٜهظ بٝهٛ  ٚقع فًططني  حتت 
 

ايػاّ ٚايعسام ـ طبكا التفاق١ٝ ضاٜهظ بٝهٛ مت تكطِٝ ادمًرتا ٚفسْطا يًُٓطك١ ايؿشسا١ٜٚ  بني  
غسب أضٝا ـ متجًت َٓاطل ايٓفٛذ اييت اقتطُتٗا ادمًرتا ٚفسْطا ٚفل اتفاق١ٝ ضاٜهظ بٝهٛ  يف 

  

 ـ فػٌ ايػسٜف سطني يف نطب أعكا٤ َؤمتس ايؿًح يف بازٜظ إيٞ داْب قك١ٝ اضتكالٍ ايعسب بطبب 
       

ضٝطس٠ اذتًفا٤ عًٞ َؤمتس ايؿًح  
  

(
 

( املؿاحل ايدٚي١ٝ 
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اتفاق١ٝ ضاٜهظ بٝهٛ ٚتكسز فٝ٘ اعاد٠ ايٓعس يف 1920ـ مت عكد َؤمتس ضإ زميٛ بني دٍٚ اذتًفا٤ عاّ 
 

 ضإ زميٛ             ـ مت تعدٌٜ اتفاق١ٝ ضاٜهظ بٝهٛ  يف  َؤمتس 

 ايربٜطاْٞ حتت االْتداب  1920             ـ أؾبشت ايعسام ٚفًططني بعد َؤمتس ضإ زميٛ 

 ايفسْطٞحتت االْتداب  1920             ـ أؾبشت  ضٛزٜا ٚيبٓات بعد َؤمتس ضإ زميٛ 

َؤاَس٠ اضتعُاز١ٜ  يتكطِٝ ارتٗالٍ ارتؿٝبٜتُجٌ ايػب٘ يف اتفاق١ٝ ضاٜهظ بٝهٛ َٚؤمتس ضإ زميٛ               ـ 
 

 سٝح تسب عًٝ٘ اهلالٍ ارتؿٝبقسب١ قاق١ٝ الضتكالٍ َٓطك١  1920             ـ  ٜعترب َؤمتس ضإ زميٛ عاّ 
 

           

اقفا٤ ايؿف١ ايكا١ْْٝٛ يالضتعُاز يف ايػاّ ٚايعسام
 تسب١  عٓد  1919 ـ دمح عبد ايعصٜص اٍ ضعٛد يف اباد٠ قٛات ايػسٜف سطني يف اٍٚ ؾداّ عطهسٟ عاّ 

 

سفاظ عبد ايعصٜص عًٞ قٛات٘ خالٍ اذتسب ايعامل١ٝ االٚيٞ         ـ ٜسدع ضبب اباد٠ قٛات ايػسٜف سطني عٓد تسب١ ايٞ 
اضتٝال٥٘ عًٞ اذتذاش ايٞ 1919ايػسٜف سطني عٓد تسب١ اْتؿاز قٛات عبد ايعصٜص اٍ ضعٛد عًٞ قٛات          ـ َٗد 

اٍ ايسغٝد بعد  إ ٚد٘ قسب١  ْٗا١ٝ٥ يـ سا٥ٌ َٔ قِ 1921         ـ دمح عبد ايعصٜص اٍ ضعٛد عاّ 
 

 ايطا٥ف يف االضتٝال٤ عًٞ 1924         ـ  دمح عبد ايعصٜص اٍ ضعٛد  عاّ 

 َدٕ اذتذاشيف االضتٝال٤ عًٞ  عًٞ  1926         ـ  دمح  عبد ايعصٜص اٍ ضعٛد يف عاّ 

 عبد ايعصٜص اٍ ضعٛد ٖٛ 1926         ـ اطًل عًٞ ْفط٘ يكب ًَو اذتذاش ٚضًطإ دمد يف ٜٓاٜس 

عطري سٍٛ َٓطك١ ايٓؿف االٍٚ َٔ ايكسٕ ايعػسٜٔ          ـ نإ ٖٓاى ؾساعا بني ايطعٛد١ٜ ٚايُٝٔ يف 
 

االدازض١         ـ ناْت َٓطك١ عطري قبٌ اقُاَاٖا يًطعٛد١ٜ حتت سهِ  
 

حيٞ محٝد ايدٜٔ         ـ ٚقع عبد ايعصٜص اٍ ضعٛد٠ َعاٖد٠ ايطا٥ف َع اَاّ ايُٝٔ 
 

اؾبشت عطري دص٤ َٔ ايطعٛد١ٜٚمبكتكاٖا  1934        ـ  مت عكد َعاٖد٠ ايطا٥ف بني ايطعٛد١ٜ ٚايُٝٔ عاّ 
َعاٖد٠ ايطا٥ف        ـ تهْٛت املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ عدٚدٖا اذتاي١ٝ بعد 

 

املًو فؤاد االٍٚ ٚناْت َؿس حتت سهِ  1934        ـ مت عكد َعاٖد٠ ايطا٥ف بني ايطعٛد١ٜ ٚايُٝٔ عاّ 
 

  ايطا٥ف        ـ اؾبشت  عطري دص٤ َٔ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ طبكا ملعاٖد٠ 

الدرس الثاني
 سوريا ولبهاى مو االنتداب إلي االستقالل

 ضٝاض١ االضتعُاز ايفسْطٞ           ـ تعسقت ضٛزٜا ايهرب٣ يهجري َٔ األقساز  ْتٝذ١

    

ـ افتكد ايػعب ايطٛزٟ ْتٝذ١ ضٝاض١ االْتداب ايفسْطٞ
  

ايٛسد٠ ايطٝاض١ٝ
  

 االذمٝاش يًبٓإ عًٞ سطاب ضٛزٜا  ـ ازتهصت ضٝاض١ االستالٍ ايفسْطٞ يف بالد ايػاّ َٓر بداٜتٗا عًٞ    

دٚي١ يبٓإ ايهبري٠اقتطاع ضٌٗ ايبكاع ٚطسابًظ   ٚؾٝدا ٚبريٚت َٔ ضٛزٜا ٜػري  إيٞ ضٝاض١ فسْطا  إظٗاز          ـ  
  

متصٜل ضٛزٜا  إيٞ دٜٚالت ؾػري٠            ـ َٓاطل سًب ايدزٚش ٚايعًٜٛني  ٚدَػل ٜػري إيٞ ضٝاض١ فسْطا يف 
 

إقعاف زٚح ايتذاْظ ايطهاْٞ يف ضٛزٜا          ـ عُدت ايطٝاض١ ايفسْط١ٝ يف ضٛزٜا  بعد فسض االْتداب عًٝٗا إيٞ  
 

     

إقعاف ضٛزٜا ٚ اذتسن١ ايٛط١ٝٓـ عٌُ  االْتداب ايفسْطٞ عًٞ جتص١٥ ضٛزٜا إيٞ دٜٚالت ؾػري٠ بٗدف  
     

تفتٝت ايٛسد٠ ايعسب١ٝ يف ايػاّـ ٖدفت فسْطا َٔ إعاد٠ تكطِٝ أزاقٞ ضٛزٜا ايهرب٣ 
 

ضًطإ باغا األطسؽ  بكٝاد٠ 1925         ـ اْطًكت ايجٛز٠ ايطٛز١ٜ ايهرب٣ عاّ 
  

ادتٓٛب  ٚنإ َسنصٖا يف  1925         ـ قاَت ايجٛز٠ ايطٛز١ٜ ايهرب٣ عاّ 
 
(

  

(دبٌ ايدزٚش
   

بإعاد٠ ٖٝه١ً ايتٓعِٝ اإلدازٟ ٚايطٝاضٞ يطٛزٜا  ٚقٝاّ فسْطا 1925تٛدد عالق١ بني اْدالع  ايجٛز٠ ايطٛز١ٜ          ـ 
 ْتٝذ١ ألضباب1925ـ قاَت ايجٛز٠ ايطٛز١ٜ ايهرب٣ عاّ     

 ضٝاض١ٝ ٚاقتؿاد١ٜ 

   

متصٜل ضٛزٜا ايٞ دٜٚالت ؾػري٠ـ َٔ األضباب ايطٝاض١ٝ اييت أدت يكٝاّ ايجٛز٠ ايطٛز١ٜ ايهرب٣ 
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 زبط ايع١ًُ ايطٛز١ٜ بايفسْط١ٝـ َٔ أِٖ األضباب االقتؿاد١ٜ اييت أدت يكٝاّ ايجٛز٠ ايطٛز١ٜ ايهرب٣      

ايطٝاضات ايٓكد١ٜ َٔ سٝح َؿس يف تػابٗت  ايطٝاض١ االقتؿاد١ٜ ايفسْط١ٝ  يف ضٛزٜا بطٝاض١ ادمًرتا         ـ 
   

االقتؿادٟتػابٗت ضٝاض١ االضتعُاز ايفسْطٞ يف ضٛزٜا َع ضٝاض١ االضتعُاز االدمًٝصٟ ملؿس  يف اجملاٍ    ـ 
 

االْتداب ايفسْطٞ يف ضٛزٜا ٚيبٓإ َع ضٝاض١ 1898ٜتفل إْػا٤ ايبٓو األًٖٞ مبؿس         ـ 
   

 زبط ايع١ًَُٔ سٝح

 
اإلداز٠ٜتُجٌ يف يف َؿس  1924ضٝاض١ االْتداب ايفسْطٞ يف ضٛزٜا ٚيبٓإ ٚٚشاز٠ ايػعب         ـ ٜٛدد تٓاقض بني 

 

اإلداز٠ َٔ سٝح االْتداب ايفسْطٞ يف ضٛزٜا ٚيبٓإضٝاض١  يف َؿس َع 1833تتػاب٘ ضٝاض١ دافسٜٔ عاّ         ـ 
 

  إعاد٠ زضِ خطٛط اإلداز٠ ايفسْط١ٝ يف ضٛزٜا  1925        ـ تستب عًٞ اْتٗا٤ ايجٛز٠ ايطٛز١ٜ عاّ 

 انتطاب اذتسن١ ايٛط١ٝٓ ضًطات تػسٜع١ٝ 1925        ـ ْتر عٔ ايجٛز٠ ايطٛز١ٜ ايهرب٣  

 خٛفٗا  َٔ اضتُساز ايجٛز٠  إيٞ 1925        ـ ٜسدع ايطبب يف  تعدٌٜ فسْطا ضٝاضاتٗا َع ايجٛز٠ ايطٛز١ٜ 

اْتكاف ايطٝاد٠ ايٛط١ٝٓ يف ضٛزٜا ٚقعت اذتسن١ ايٛط١ٝٓ ايطٛز١ٜ إشا٤ ايفسْطٝني عًٞ طسيف ايٓكٝض ْتٝذ١         ـ 
 

اتفام اذتسن١ ايٛط١ٝٓ ايطٛز١ٜ ٚايطًط١ ايفسْط١ٝ عًٞ إعالٕ ادتُٗٛز١ٜ ايطٛز١ٜ ٜٚعترب ٖرا ْؿسا        ـ 
 ضٝاضٝا   

ايبطؼ ٚايك٠ٛ نإ عٔ طسٜل اضتدداّ  1925     ـ ٜتكح  دماح فسْطا يف ايطٝطس٠ عًٞ ايجٛز٠ ايطٛز١ٜ 
 

    

ايٝد ايعًٝا  يف ضٛزٜا  بعد ثٛز٠ـ تؿُِٝ فسْطا  عًٞ إٔ تهٕٛ هلا 
 

َؤمتس ضإ زميٛ ٜسدع ذيو سطب  1925
 

اضتدداّ ايعٓف قد ايجٛاز 1925 ٚجتاٙ ايجٛز٠ ايطٛز١ٜ 1919أٚد٘ ايػب٘ بني َٛقف االضتعُاز جتاٙ ثٛز٠        ـ 
 

    

ٚقعت اذتسن١ ايٛط١ٝٓ ايطٛز١ٜ إشا٤ ايفسْطٝني عًٞ طسيف ْكٝض ـ 
 

َجًُا نإ عًٝ٘ يف َؿس  أعكاب
 

  1919ثٛز٠ 

    

ٚقٛع اذتسن١ ايٛط١ٝٓ عًٞ طسيف ْكٝضـ تػابٗت  اذتسن١ ايٛط١ٝٓ يف ضٛزٜا َٚؿس بعد اذتسب ايعامل١ٝ األٚيٞ يف  
يف َؿس1919َع ْتا٥ر ثٛز٠ 1925           ـ تػابٗت ْتا٥ر ايجٛز٠ ايطٛز١ٜ 

  

يف 
 

قبٍٛ املطتعُس َبدأ املفاٚقات
 

       ـ  تػاب٘ زد فعٌ فسْطا  جتاٙ  ثٛز٠ ايكاٖس٠ األٚيٞ يف َؿس َع ايجٛز٠ ايطٛز١ٜ  َٔ سٝح
  

ايػد٠ ٚايكُع
  

 أتباع ايطسم ايدبًَٛاض١ٝ عٔ ثٛز٠ ايكاٖس٠ األٚيٞ  قد ايفسْطٝني يف   1925       ـ اختًفت ايجٛز٠ ايطٛز١ٜ 

بني  ضٛزٜا ٚفسْطا  يف   1936 بني َؿس ٚادمًرتا ٚعكد َعاٖد٠ 1936        ـ تػابٗت ظسٚف عكد َعاٖد٠ 
         

ظٗٛز ْرز اذتسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ
 

ـ بطبب  ظٗٛز بٛادز اذتسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ اجتٗت فسْطا إيٞ ٚقع  ايعالقات  ايفسْط١ٝ ايطٛز١ٜ  عًٞ
            أضظ َتفل عًٝٗا  فتٛؾًت  فسْطا ٚضٛزٜا إيٞ َػسٚع

 

1936َعاٖد٠ 
  

تًبد أدٛا٤ ايعامل بػّٝٛ اذتسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ بني فسْطا ٚضٛزٜا 1936        ـ نإ ضبب  عكد َعاٖد٠ 
1936        ـ نإ ايدافع ٚزا٤ اجتاٙ ضًطات فسْطا إيٞ عكد َػسٚع َعاٖد٠ 

 

تكٓني ايعالقات ايفسْط١ٝ ايطٛز١ٜ
1936 َعاٖد٠ قسازاتٚقعت إَهاْات ضٛزٜا يف خد١َ أٖداف فسْطا أثٓا٤ اذتسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ مبٛدب ـ 

ٚقع إَهاْات ضٛزٜا ٚيبٓإ يف خد١َ فسْطا  ضببا يف 20تعترب ايعسٚف ايعامل١ٝ يف َٓتؿف ثالثٝٓات ايكسٕ        ـ 
ـ دمشت ضًطات االْتداب ايفسْطٞ يف االضتفاد٠ َٔ إَهاْات ضٛزٜا ٚيبٓإ خالٍ اذتسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ 

ايتصاّ فسْطا بتطبٝل قسازات َؤمتس ضإ زميٛ                َٔ خالٍ  
 

تكاعظ اذته١َٛ ايفسْط١ٝ ببازٜظ بني فسْطا ٚضٛزٜا  1936      ـ ٜعٛد ايطبب يف فػٌ   َػسٚع َعاٖد٠ 
خٛف فسْطا َٔ َطايبتٗا باالضتكال1936ٍيف بازٜظ َػسٚع َعاٖد٠ اذته١َٛ ايفسْط١ٝ       ـ  نإ ضبب زفض 

اضتُساز فسْطا يف سهِ ايبالد مبكتكٞ ؾو االْتداب بني فسْطا ٚضٛزٜا إيٞ  1936أدٟ فػٌ َػسٚع َعاٖد٠       ـ 
1936      ـ  ْتر عٔ زفض اذته١َٛ ايفسْط١ٝ يف بازٜظ َػسٚع َعاٖد٠ 

  
تعطٌٝ اذتٝا٠ ايٓٝاب١ٝ يف ضٛزٜا

تٛضٝع سدٚدٖا ادتػساف١ٝ بني فسْطا ٚضٛزٜا يف 1936      ـ اضتفادت تسنٝا َٔ فػٌ َػسٚع َعاٖد٠ 
  

متصٜل ضٛزٜا ضٝاضٝا  مما أدٟ إيٞ 1939 عاّ تسنٝافؿًت فسْطا يٛا٤ االضهٓدز١ْٚ عٔ ضٛزٜا ٚاضتٛيت عًٝ٘       ـ  
اتفاق١ٝ ضاٜهظ بٝهٛ      ـ ٜعد اضتٝال٤  تسنٝا عًٞ يٛا٤ االضهٓدز١ْٚ تٓاقكا ٚاقشا يبٓٛد  

 

ضياع  أجزاء من أراضي  مشال الشام ْتر عٔ ايطٝاض١ االضتعُاز١ٜ ايفسْط١ٝ يف ضٛزٜا قبٌٝ اذتسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ       ـ 

 بني فسْطا ٚضٛزٜا1936ـ  املطتفٝد األنرب  َٔ فػٌ َػسٚع َعاٖد٠ 
  

ادمًرتا 
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اْكطاّ اذته١َٛ ايفسْط١ٝإيٞ أدٟ ٚقٛع  فسْطا حتت إقداّ ادتٝٛؽ األملا١ْٝ  بدا١ٜ اذتسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ ـ  
اْكطاّ ايطًط١ اذتان١ُ يف فسْطا         ـ ٖٓاى عالق١ ازتباط بني بداٜات اذتسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ  ٚ  

 

أملاْٝا  ٚناْت متٌٝ يدٚي١  بٝتإ          ـ ناْت سه١َٛ  فٝػٞ اييت سهُت ٚضط ٚدٓٛب فسْطا بس٥اض١ 

  
دجيٍٛ          ـ ناْت سه١َٛ فسْطا اذتس٠ اييت سهُت  مشاٍ فسْطا  بس٥اض١ 

  

ادمًرتا          ـ قاد غازٍ دجيٍٛ  سه١َٛ فسْطا اذتس٠ َٔ  
 

         ـ َٔ ايدزٚع املطتفاد٠ َٔ َٛقف دجيٍٛ َٔ ٖصمي١ فسْطا أَاّ أملاْٝا أثٓا٤ اذتسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ
         

زفض اهلصمي١ ٚاإلؾساز يتشكٝل ايٓؿس 
 

ْها١ٜ يف ادمًرتا   ٚذيو فٝػٞ         ـ أعًٓت ايكٛات ايفسْط١ٝ يف ضٛزٜا ٚيبٓإ ٚال٥ٗا  ذته١َٛ  
 

غو ايفسْطٝني يف ْٛاٜا ادمًرتا          ـ إعالٕ  ايكٛات ايفسْط١ٝ يف ضٛزٜا ٚيبٓإ ٚال٥ٗا  ذته١َٛ  فٝػٞ  بطبب 
ختاذٍ دٍٚ اذتًفا٤نإ ضبب إعالٕ ايكٛات ايفسْط١ٝ يف ضٛزٜا ٚيبٓإ ٚال٥ٗا  ذته١َٛ فٝػٞ املٛاي١ٝ يالَإ            ـ 

فٝػٞ         ـ اذته١َٛ اييت خسدت عٔ اإلطاز املتفل عًٝ٘ عٓد دخٍٛ فسْطا اذتسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ ٖٞ سه١َٛ 
ايعالق١ بني ادمًرتا ٚفسْطا يف اهلالٍ ارتؿٝبأثست أٚقاع فسْطا ايطٝاض١ٝ أثٓا٤ اذتسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ عًٞ           ـ 

فسْطا اذتس٠اذتًفا٤ ذته١َٛ ظٗس ايدعِ ايدٚيٞ َٔ اذتسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ          ـ بعد ٖصمي١ فسْطا َٔ أملاْٝا يف 
ادمًرتا سه١َٛ فسْطا اذتس٠ يًطٝطس٠ ع٢ً ضٛزٜا ٚيبٓإدعُت         ـ 

دعِ أملاْٝا يجٛز٠ زغٝد عايٞ ايهٝالْٞ  بطبب   
ثٛز٠ زغٝد عايٞ ايهٝالْٞقاَت أملاْٝا بإْصاٍ َطاعدات يف ضٛزٜا ٚيبٓإ  أثٓا٤ اذتسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ يدعِ ـ 

        ـ ناْت ايعالق١ بني ثٛز٠ زغٝد عايٞ ايهٝالْٞ يف ايعسام َٚٛقف ادمًرتا َٔ ايفسْطٝني يف ضٛزٜا ٚيبٓإ 
 

ضبب١ٝ               أثٓا٤ اذتسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ عالق١ 
 

 بطٛزٜا تػري ٚال٤ ادتٝؼ ايفسْطٞأدت ثٛز٠ زغٝد عايٞ ايهٝالْٞ يف ايعسم قد االدمًٝص ٚايدعِ األملاْٞ هلا إيٞ          ـ 
 ـ

 
أضسعت ادمًرتا باالضتٝال٤ عًٞ ضٛزٜا ٚيبٓإ  ٚإخساز  ايفسْطٝني َٓٗا أثٓا٤ اذتسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ  َطتػ١ً 

     

تدٖٛز ايسٚح املع١ٜٛٓ يًكٛات ايفسْط١ٝ  
 

بشببدمح االدمًٝص  يف االضتٝال٤ عًٞ ضٛزٜا ٚيبٓإ أثٓا٤ اذتسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ         ـ 
  

تفتيت القوة العشلرية الفرنشية
 

 ق١َٝٛـ ٜسدع قعف َكا١َٚ ايكٛات ايفسْط١ٝ املٛاي١ٝ يألملإ  يف ضٛزٜا ٚيبٓإ ألضباب
 

إسهاّ ضٝطستٗا عًٞ ايعسامأضسع االدمًٝص باالضتٝال٤ عًٞ ضٛزٜا ٚيبٓإ أثٓا٤ اذتسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ بٗدف ـ 
قاَت ادمًرتا بدعِ سه١َٛ فسْطا اذتس٠ يًطٝطس٠ ع٢ً ضٛزٜا ٚيبٓإ        ـ 

  

اضتكساز َؿاذتٗا يف ايعسامَٔ ادٌ  
          ـ أعًٓت ادمًرتا أْٗا  حترتّ زغبات ايػعٛب يف االضتكالٍ  فأضُٗت بريو يف ارتطٛات اييت أدت  إيٞ

           

إعالٕ اضتكالٍ ضٛزٜا ٚيبٓإ  
 

      

ـ ناْت ادمًرتا بعٝد٠ ايٓعس ألسٛاٍ ضٛزٜا ٚيبٓإ بديٌٝ 
  

اضُٗت يف ارتطٛات اييت أدت يف اضتكالهلُا
ضاْدت اضتكالٍ ضٛزٜا ٚيبٓإ          ـ تأند أْؿاز سه١َٛ فٝػٞ َٔ ؾدم اعتكادِٖ يف ْٛاٜا بسٜطاْٝا عٓدَا 

          ـ  أؾبشت ضٛزٜا ٚيبٓإ  َطسسا يًكٟٛ املتٓافط١ يف اذتسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ  ٚظٗس ذيو ٚاقشا َٔ خالٍ
عدّ االتفام سٍٛ ايكٟٛ املتٓافط١               َٛقف  اذته١َٛ ايفسْط١ٝ املتعًل عًٞ 

 

اختٝاز غهسٟ ايكٛاتًٞ ز٥ٝطا دتُٗٛز١ٜ ضٛزٜا          ـ  َٔ ْتا٥ر اْعكاد اجملًظ ايٓٝابٞ ايطٛزٟ  عاّ  1943
 

دميكساط١ٝ  بطسٜك١ 1943          ـ ٚؾٌ غهسٟ ايكٛاتًٞ يس٥اض١ اذتهِ يف ضٛزٜا 
 

املًو فازٚممت عكد اجملًظ ايٓٝابٞ ٚاختٝاز غهسٟ ايكٛاتًٞ ز٥ٝطا دتُٗٛز١ٜ ضٛزٜا ٚناْت َؿس حتت سهِ           ـ 
           ـ بعد اذتسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ ساٚيت فسْطا االضتشٛاذ عًٞ ايطًط١ يف ضٛزٜا يهٓٗا  فػًت مما اقطسٖا

انتطاب اذتسن١ ايٛط١ٝٓ ايطٛز١ٜ تأٜٝد دٚيٞ بطبب 1946                ادتال٤ عٔ ضٛزٜا عاّ 
   

ايطا٥سات ٚايدبابات  ايفسْط١ٝ يًػعب ايطٛزٟ           ـ  تستب عًٞ  قؿف 
 

1946دال٤ فسْطا عٔ  ضٛزٜا  إيٞ 1945

ايكػط ايدٚيٞ ْتٝذ١ 1946          ـ سؿًت ضٛزٜا عٞ اضتكالهلا عاّ 
 

ضٛزٜا            ـ  يعب ايكػط ايدٚيٞ دٚز نبري يف اضتكالٍ 
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ايطٝاضٞ    ـ دٓت يبٓإ مثاز ايهفاح ايطٛزٟ  يف ادتاْب  
 

تػهٌٝ سه١َٛ ٚط١ٝٓ        ـ اضتفادت يبٓإ َٔ مثاز ايهفاح ايطٛزٟ َٔ خالٍ 
  

ضاض١ االْتداب ايفسْطٞ        ـ فكدت يبٓإ َفّٗٛ ايدٚي١ املتذاْط١ ْتٝذ١ 
 

    
تعدد األدٜإ ايطُا١ٜٚـ افتكاد  يبٓإ َفّٗٛ ايدٚي١ املتذاْط١ ٜسدع إيٞ   

 

ضٝطس٠  األضًٛب ايطا٥فٞ عًٞ اذتهِ          ـ فكدت يبٓإ َفّٗٛ ايدٚي١ املتذاْط١ بطبب  
 

 يبٓإيف ع٢ً اذتهِ ٚاإلداز٠ ايطا٥فْٞتر عٔ ضٝطس٠ األضًٛب   ـ 
 

فكد  يبٓإ  َفّٗٛ ايدٚي١ املتذاْط١  
ايتذاْظ ايدٜين  ـ افتكدت اذتٝا٠ ايطٝاض١ٝ يف يبٓإ إيٞ 

  

ايػهٌ ايطا٥فٞ يًشهِ  ـ افتكدت  يبٓإ  زغِ اضتكالهلا إيٞ َكَٛات االضتكساز ايطٝاضٞ بطبب  
  

  ـ تٛيٞ  بػاز٠ ارتٛزٟ ٖٚٛ َٔ املٛاز١ْ مبٓؿب ز٥ٝظ يبٓإ ٚتػهٌٝ زٜاض ايؿًح ايٛشاز٠ ٖٚٛ َطًِ 
 

طا٥ف١ٝ ايٓعاّ ايطٝاضٞ يف يبٓإ      ضين ديٝال عًٞ 
 

 1943 ـ َٔ ْتا٥ر اْعكاد اجملًظ ايٓٝابٞ ايًبٓاْٞ  عاّ 
  

اختٝاز بػاز٠ ارتٛزٟ ز٥ٝطا دتُٗٛز١ٜ يبٓإ
  

1943 ـ  غهٌ ٚشاز٠ ٚط١ٝٓ بس٥اضت٘ يف يبٓإ 
 

زٜاض ايؿًح
 

باذتهِ ايٛطين إال إٔ ايفسْطٝني ناْٛا ٜكُسٕٚ  اإلطاس١ 1943بايسغِ َٔ اْعكاد اجملًظ ايٓٝابٞ ايًبٓاْٞ  ـ 
 

زاغٝا   ـ قاَت ايطًطات ايفسْط١ٝ باعتكاٍ شعُٝٞ يبٓإ بػاز٠ ارتٛزٟ ٚزٜاض ايؿًح  يف 
 

متطو ايًبٓاْٝني عهَٛتِٗ ٚاضتكالهلِ ايتاّ ـ ْتر عٔ اعتكاٍ  شعُٝٞ يبٓإ بػاز٠ ارتٛزٟ  ٚزٜاض ايؿًح  
االضتشٛاذ عٞ ايطًط١ يف ايبالد ـ ٖدفت فسْطا َٔ ايكبض عًٞ بػاز٠ ارتٛزٟ ٚزٜاض ايؿًح يف يبٓإ إيٞ 

ٚسد٠ ؾف غعب يبٓإأند اعتكاٍ بػازٟ ارتٛزٟ ٚزٜاض ايؿًح يف يبٓإ أثٓا٤ اذتسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ عًٞ   ـ 
 

ايتكأَ ايعسبٞ ٚايدٚيٞ فػٌ خمططات فسْطا يف ضشب أَٛز اذتهِ َٔ أٜدٟ ايٛطٓٝني يف يبٓإ ٜسدع إيٞ  ـ 
 

إعاد٠ أَٛز اذتهِ إيٞ أٜدٟ ايٛطٓٝني ـ أدٟ ايتكأَ ايعسبٞ ٚايدٚيٞ َع ايًبٓاْٝني إيٞ  
 

ايدعِ ايعسبٞ ٚايدٚيَٞٔ خالٍ اضتكالٍ نٌ َٔ ضٛزٜا ٚيبٓإ إٔ اضتكالٍ نٌ َُٓٗا حتكل  ـ ايػب٘ بني ظسٚف 
    

 العراق مو االنتداب إلي االستقالل الدرس الثالث

    

  ختًٝـ ايعسام َٔ سهِ األتساى ـ نإ ايطبب ايعاٖسٟ يًػصٚ االدمًٝصٟ يًعسام ٖٛ 

رفض العرب لموضع السياسي يف بالدِياعتُد أضًٛب ادمًرتا يتطٌٗٝ دخٛهلِ ايعسام خالٍ اذتسب ايعامل١ٝ األٚيٞ     ـ 

 ـ أطًل االدمًٝص خالٍ عًُٝاتِٗ ايعطهس١ٜ يف ايعسام ايعدٜد َٔ ايبٝاْات خالٍ اذتسب ايعامل١ٝ األٚيٞ    
ادتراب غعب ايعسام يف ؾفٗا            بٗدف  

  

 ٖد١ْ َدزٚع     ـ  اعرتف األتساى زمسٝا بايٛدٛد االدمًٝصٟ يف ايعسام َٔ خالٍ  

انتػاف ْٛاٜا االدمًٝص     ـ زفع ايعسام غعاز  إٔ االضتكالٍ  ٜؤخر ٚال ٜعطٞ  ٚنإ ضبب زفع ٖرا ايػعاز  
ضٛزٜا      ـ نإ ديٝال ٚاقشا عُا ٜكُسٙ االدمًٝص يًعسام  َؿري دٚي١ 

 

1920     ـ سسؾت ادمًرتا عًٞ دعِ ضٝطستٗا عًٞ ايعسام بعد اْتدابٗا عاّ 
  

محا١ٜ طسم َٛاؾالتٗا
ضإ زميٛطبكا ملؤمتس  1920     ـ أعًٔ ادمًرتا اْتدابٗا عًٞ ايعسام عاّ 

 

امحد فؤاد األٍٚ
   

ـ قاّ غعب ايعسام  بجٛز٠ ايعػسٜٔ ٚاييت عاؾست يف َؿس  فرت٠ سهِ 
 

نػف ايعساقٕٝٛ يٓٛاٜا ادمًرتا االضتعُاز١ٜ يف ايعسام   1920     ـ ايعٛاٌَ  ايداخ١ًٝ اييت  أدت الْدالع ثٛز٠ 
فسض االْتداب ايربٜطاْٞ عًٞ ايعسام يف ايعسام   1920     ـ ايعٛاٌَ  ايداخ١ًٝ اييت  أدت الْدالع ثٛز٠ 

 يف َؿس1919 ثٛز٠      ـ ايعٛاٌَ ارتازد١ٝ اييت أدت إيٞ قٝاّ ثٛز٠ ايعػسٜٔ يف ايعسام  ٖٞ 
  

ضبب١ٝ يف ايعسام  عالق١ 1920 يف َؿس ٚثٛز٠ 1919     ـ  ايعالق١ بني ثٛز٠ 
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ايعسام      ـ ناْت أنجس ايدٍٚ اييت تأثست بجٛز٠ َؿس ايك١َٝٛ  ٖٞ دٚي١ 
 

قٝاّ ثٛز٠ ايعػسٜٔ     ـ ناْت  ثٛز٠ َؿس ايك١َٝٛ  هلا اثس نبري عًٞ ايعسام  يف 
 

تػٝري ايٛقع ايطٝاضٞ يف ايعسام يف ايعسام 1920     ـ تستب عًٞ ثٛز٠ 
 

تػٝري ايٛقع ايطٝاضٞ يف ايعسام     ـ ٜعد أٍٚ دماح يًشسن١ ايٛط١ٝٓ يف ايعسام  ٖٛ 
 

زغبتٗا يف قُإ اضتكسازٖا يف ايعسامبطبب 1920أضٓدت ادمًرتا عسؽ ايعسام إيٞ فٝؿٌ بٔ اذتطني بعد ثٛز٠      ـ 
   

قُإ ايتبع١ٝ يًشه١َٛ االدمًٝص١ٜـ َٗد االدمًٝص ايطبٌٝ إلضٓاد عسؽ ايعسام يفٝؿٌ بٔ اذتطني بٗدف  
1920    ـ غهٌ اذته١َٛ ايٛط١ٝٓ يف ايعسام عكب ثٛز٠ 

   

عبد ايسمحٔ ادتٝالْٞ
 

1922َعاٖد٠ ـ  ناْت أٍٚ خطٛات اذتسن١ ايٛط١ٝٓ بايعسام يًتدًـ َٔ االْتداب ايربٜطاْٞ  عكد 

إْٗا٤ االْتداب ايربٜطاْٞ عًٞ ايعسام بني ادمًرتا ٚايعسام  1922ـ َٔ َصاٜا َعاٖد٠ 
 

أبكت يربٜطاْٝا ايٝد ايعًٝا  يف ايعسام اييت عكدت بني ادمًرتا ٚايعسام  1922  ـ أٚد٘ ايٓكد ملعاٖد٠ 
االغرتاى ايفعًٞ يف املٓعُات ايدٚي١َٝٔ خالٍ  1930ايدٚي١ املطتك١ً بعد َعاٖد٠   ـ ظٗس ايعسام مبعٗس 

بني ايعسام ٚادمًرتا  1930َعاٖد٠ ـ سؿٌ ايعسام عًٞ سل ايتُجٌٝ ايطٝاضٞ ٚايدبًَٛاضٞ مبٛدب 
بني ادمًرتا َٚـ 1936َعاٖد٠ بني ادمًرتا ٚايعساف َع ْؿٛف 1930ـ تتػاب٘ ْؿٛف َعاٖد٠ 

دخٛهلِ عؿب١ األَِيف  مبؿس عًٞ املطتٟٛ ايطٝاضٞ 1936بايعسام َع َعاٖد٠ 1930تػابٗت َعاٖد٠ ـ 
ز عًٞ املطتٟٛ ايعطهسٟ  بني ادمًرتا َٚـ1936 بني ادمًرتا ٚايعسام َع َعاٖد٠ 1930عاٖد ـ تػابٗت ّ

ٚدٛد قٛات ادمًٝص١ٜ يف بعض املٓاطل       يف  
 

محا١ٜ املٛاؾالت ايربٜطا١ْٝمبؿس يف  1922 فرباٜس 28بايعسام  َع تؿسٜح 1930ـ تػابٗت َعاٖد٠ 
تأَني ايكٛاعد ادت١ٜٛ يف ايعسامالٕ مبٛدبٗا االضتعُاز ايربٜطاْٞ يف دا٥س٠  ايعسام 1930َعاٖد٠ ـ أدخًت 

ضٝاض١ٝ ٚادتُاع١ٝ ألضباب  1930ـ ضازت اذتسن١ ايٛط١ٝٓ يف ايعسام ببط٤ بعد َعاٖد٠ 
  

عدّ اضتكساز ايٛقع ايطٝاضٞـ ضازت اذتسن١ ايٛط١ٝٓ يف ايعسام ببط٤  ٜسدع ذيو إيٞ  
  

اذتسن١ ايٛط١ٝٓ يف َؿس يف عٗدَع 1930بعد َعاٖد٠ ذتسن١ ايٛط١ٝٓ يف ايعسام ـ تػابٗت ا
  

ارتدٜٛ تٛفٝل
 اْتهاع  اذتسن١ ايٛط١ٝٓ       َٔ سٝح   

ختًٝـ ايعسام  َٔ ايٛدٛد ايعطهسٟ ايربٜطاْٞسٍٛ  1930اذتسن١ ايٛط١ٝٓ يف ايعسام بعد َعاٖد٠ ـ تبًٛزت 
بهس ؾدقٞ بكٝاد٠ 1936ـ أدت االقطسابات ايداخ١ًٝ يف ايعسام  إيٞ ٚقٛع اْكالب عطهسٟ بايعسام عاّ 

اْتهاع اذتسن١ ايٛط١ٝٓ ايعساق١ٝ ْتٝذ١ 1936ـ قاّ االْكالب ايعطهسٟ بكٝاد٠ بهس ؾدقٞ يف ايعسام عاّ 
ضٝاض١ٝ يف ايعسام ألضباب 1936ـ قاّ بهس ؾدقٞ باْكالب عطهسٟ عاّ 

  

ايٓصاعات ايطا٥ف١ٝ ٚايطٝاض١ٝـ ٚقع االْكالب ايعطهس١ٜ يف ايعسام بكٝاد٠ بهس ؾدقٞ ْتٝذ١ 
 

ـ أٍٚ سدخ عطهسٟ فسٜد َٔ ْٛع٘ سدخ يف ايعسام  ٚيٝظ يف ايعسام فكط ٚيهٔ يف املٓطك١ ايعسب١ٝ نًٗا 
اْكالب بهس ؾدقٞ      خالٍ ايكسٕ ايعػسٜٔ ٖٛ 

 

ـ  ٜسدع ايطبب ٚزا٤ زغب١ ادمًرتا يف شٜاد٠ ٚتك١ٜٛ قٛاتٗا يف ايعسام أثٓا٤ اذتسب ايعامل١ٝ  ايجا١ْٝ  إيٞ 
      

اضتعداد األملإ يًٓصٍٚ يف َطازات ضٛزٜا ٚيبٓإ
 

 

ـ اذته١َٛ اييت اعرتقت عًٞ شٜاد٠ ايكٛات ايربٜطا١ْٝ يف ايعسام أثٓا٤ اذتسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ سه١َٛ
      

سهُت ضًُٝإ
 

         ـ اعرتقت سه١َٛ ايعسام عًٞ حماٚالت ادمًرتا يتك١ٜٛ قٛاتٗا يف ايعسام أثٓا٤ اذتسب ايعامل١ٝ  ايجا١ْٝ 
 1930تعازض ذيو َع َعاٖد٠        بطبب 

 

 بايعسام  أثٓا٤ اذتسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ  ٚايديٌٝ عًٞ ذيو  1930ـ  خايفت  ادمًرتا ببٓٛد َعاٖد٠ 
 

       
حماٚي١ ادمًرتا تك١ٜٛ قٛاتٗا يف ايعسام
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ـ تستب عًٞ اعرتاض سه١َٛ ايعسام عًٞ حماٚالت ادمًرتا يتك١ٜٛ قٛاتٗا يف ايعسام أثٓا٤ اذتسب ايعامل١ٝ  
اغتعاٍ ثٛز٠ ايعساقٝني  قد  االدمًٝص     ايجا١ْٝ   

 

ـ ٜسدع ايطبب  ٚزا٤ اغتعاٍ  ثٛز٠ ايعساقٝني  بكٝاد٠ زغٝد عايٞ ايهٝالْٞ قد االدمًٝص خالٍ اذتسب ايعامل١ٝ
حماٚي١ االدمًٝص إسهاّ قبكتِٗ عًٞ ايبالد        ايجا١ْٝ  إيٞ 

 

ـ قاد  ثٛز٠ ايعساقٝني   قد  االدمًٝص أثٓا٤ اذتسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ
   

زغٝد عايٞ ايهٝالْٞ
 

 يف1941ـ ضاُٖت ثٛز٠ زغٝد عايٞ ايهٝالْٞ يف ايعسام عاّ 
 

تٛتس ايعالقات بني دٍٚ اذتًفا٤
 

ـ قاَت ثٛز٠ زغٝد عايٞ ايهٝالْٞ قد االدمًٝص يف ايعسم ٚناْت َؿس حتت سهِ
  

املًو فازٚم
 

العتكادِٖ إٔ أملاْٝا ضتٓذد ِٖحتُظ ايكباط ايعساقٝني يكتاٍ االدمًٝص أثٓا٤ اذتسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ  ـ 
 

        ـ ظٗس دٚز ايكباط ايعساقٝني بٛقٛح يف ايهفاح ايٛطين قد االدمًٝص  أثٓا٤ اذتسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ َٔ 
ايتٓطٝل ٚايتفاِٖ َع دٍٚ احملٛز       خالٍ 

  

االعتُاد عًٞ املطاعدات ارتازد١ٝـ ميهٔ تٛدٝ٘ ايٓكد يًكباط ايعساقٝني أثٓا٤ اذتسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ  
        ـ  ٚادٗت بسٜطاْٝا أش١َ َع  اذتهَٛتني املؿس١ٜ ٚايعايف أثٓا٤ اذتسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ ٚناْت سه١َٛ 

سهُت ضًُٝإ        ايعسام ممج١ً يف 
  عًٞ َاٖسٚسه١َٛ َؿس ممج١ً يف َٛقف   

ـ تػاب٘ َٛقف سه١َٛ سهُت ضًُٝإ يف ايعسام أثٓا٤ اذتسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ َع َٛقف َؿس أثٓا٤ 
  عًٞ َاٖس        سه١َٛ 

 ايػسب        ـ دا٤ت ايكسب١ ايعطهس١ٜ االدمًٝص١ٜ  يًجٛز٠ ايعساق١ٝ أثٓا٤ اذتسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ َٔ د١ٗ 

ايبؿس٠ ٚاألزدٕ        ـ  فػًت ثٛز٠ زغٝد عايٞ ايهٝالْٞ يف ايعسام بطبب حتسى ايكٛات الدمًٝص١ٜ قد ايجٛاز َٔ  

بعد اذتسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝـ  ضعٞ االدمًٝص إيٞ تٛقٝع َعاٖد٠ بٛزتطُٛخ َع سه١َٛ ايعسام  
 

بٛزتطُٛخ   َعاٖد٠ ؾًح دربـ ٚقعت ادمًرتا َع سه١َٛ ايعسام بس٥اض١ 
 

املًو فازٚمـ عكدت َعاٖد٠ بٛزتطُٛخ بني ادمًرتا ٚايعسام ٚناْت َؿس حتت سهِ 

 
اغتداد ضاعد املكا١َٚ ايعساق١ٝـ عكدت َعاٖد٠ بٛزتطُٛخ بني ايعساقٝني ٚاالدمًٝص ْتٝذ١ 

  

 عدّ حتكٝكٗا اضتكالٍ سكٝكٞـ  فػًت َعاٖد٠ بٛزتطُٛخ بني ايعسام ٚادمًرتا بطبب 

محا١ٜ املٛاؾالت ايربٜطا١ْٝ ادت١ٜٛ بايعسام يف 1930ـ  تػابٗت َعاٖد٠ بٛزتطُٛخ  َٚعاٖد٠ 
 

ايعطهسٟـ زنصت َعاٖد٠ بٛزتطُٛخ عًٞ ادتاْب 
 

 1930َعاٖد٠ ـ ٜتكح إٔ عكد َعاٖد٠ بٛزتطُٛخ   ناْت إليػا٤ 

 
اْكُاّ ايعسام ذتًف بػدادـ دمشت ادمًرتا يف حتكٝل أٖدافٗا َٔ َعاٖد٠ بٛزتطُٛخ َٔ خالٍ 

 

املٗاد١ْ َع بسٜطاْٝاـ نإ ضبب اْكُاّ ايٛؾٞ عًٞ ايعسؽ يف ايعسام ْٚٛزٟ ايطعٝد ذتًف بػداد  
ْٛزٟ ايطعٝد َتُػٝا َع ضٝاضات 1948ـ ٜعد عكد َعاٖد٠ بٛزتطُٛخ بني ادمًرتا ٚايعسام 

 

تأثس عالقات سه١َٛ ايعسام ٚبعض ايدٍٚ ايعسب١ٝ أدت ضٝاض١ ايٛؾٞ عًٞ ايعسؽ يف ايعسام ْٚٛزٟ ايطعٝد  ـ 
ـ تطابكت ضٝاض١ عباع فسسات جتاٙ االستالٍ ايفسْطٞ َع  ضٝاض١ ايعسام جتاٙ االستالٍ االدمًٝصٟ يف 

ْٛزٟ ايطعٝد       عٗد سه١َٛ 
  

مجاٍ عبد ايٓاؾسـ دخًت  ايعسام سًف بػداد ٚناْت َؿس حتت سهِ 
 

إيٞ سًف 1944ـ اْكُت ايعسام َع ادمًرتا ٚتسنٝا ٚإٜسإ ٚبانطتإ عاّ 
 

بػداد 
 

ـ ٜدٍ اْكُاّ ايعسام إيٞ سًف بػداد َع ادمًرتا ٚتسنٝا عًٞ
 

قعف ايسؤ١ٜ ايؿشٝش١ يًطٝاض١ ايعساق١ٝ
تػٝري ايٓعاّ ايطٝاضٞ  يف ايعسام  عًٞ 1952 ٜٛيٝٛ 23ـ أضُٗت املبادئ املؿس١ٜ يف ثٛز٠ 
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  (مو )يف عهد مو 

 ارتدٜٛ عباع حًُٞ 

 ارتدٜٛ عباع حًُٞ

 ايطًطإ حطني ناٌَ

ايطًطإ حطني ناٌَ                                                                                                                                                                               

ايطًطإ حطني ناٌَ                                                                                                                                                                               

ايطًطإ حطني ناٌَ                                                                                                                                                                               

ايطًطإ حطني ناٌَ                                                                                                                                                                               

 ايطًطإ امحد فؤاد  

 ايطًطإ امحد فؤاد 

 ايطًطإ امحد فؤاد 

 ايطًطإ امحد فؤاد 

 ايطًطإ امحد فؤاد 

 ايطًطإ امحد فؤاد 

 املًو فؤاد األٍٚ

املًو فؤاد األٍٚ 

 املًو فؤاد األٍٚ

  ايطًطإ امحد فؤاد

 املًو فؤاد األٍٚ  

 املًو فازٚم 

 املًو فازٚم 

 املًو فازٚم 

 املًو فازٚم 

 املًو فازٚم

 ايطًطإ امحد فؤاد

 ايطًطإ امحد فؤاد قٝاّ ثٛز٠ ايعػسٜٔ يف ايعسام

 املًو فؤاد األ1930ٍٚعكد َعاٖد٠  ْٜٛٝ٘ 

 املًو فؤاد األٍٚ 

 املًو فازٚم 

 املًو فازٚم 

 مجاٍ عبد ايٓاصس 

 مجاٍ عبد ايٓاصس 

 

 حكام مصر وقعت االحداث التارخيية االتية (مو )يف عهد مو 

 ارتدٜٛ عباع حًُٞ قٝاّ األضطٍٛ ايعجُاْٞ بكضف َٝٓا٥ٞ زٚضٝا اٚدٜطا ٚضبتاضتبٍٛ 

 ارتدٜٛ عباع حًُٞ   إضٓاد غساف١ َه١ إيٞ ايػسٜف حطني بٔ عًٞ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 ايطًطإ حطني ناٌَ َساضالت ايػسٜف حطني بٔ عًٞ َع َهُاٖٕٛ 

ايطًطإ حطني ناٌَ                                                                                                                                                                               عكد عبد ايعصٜص اٍ ضعٛد َعاٖد٠ دازٜٔ َع اجنًرتا 

ايطًطإ حطني ناٌَ                                                                                                                                                                               إضٓاد األتساى حهِ دد٠  إيٞ  ٖٚٝب باغا إلقضا٤ ايػسٜف حطني

ايطًطإ حطني ناٌَ                                                                                                                                                                                إعالٕ ايػسٜف حطني ايجٛز٠ ايعسب١ٝ عد األتساى 

ايطًطإ حطني ناٌَ                                                                                                                                                                               عكد اتفاق١ٝ ضاٜهظ بٝهٛ القتطاّ َٓطك١ اهلالٍ ارتضٝب

 ايطًطإ امحد فؤاد  إعالٕ ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ ٚقف ايكتاٍ ٚعكد ٖد١ْ َدزٚع 

 ايطًطإ امحد فؤاد اضتٝال٤ اجنًرتا عًٞ املٛصٌ يف ايعسام عكب ٖد١ْ َدزٚع

 ايطًطإ امحد فؤاد فػٌ ايػسٜف حطني يف نطب أعغا٤ َؤمتس ايضًح ظاْب قغ١ٝ اضتكالٍ ايعسب 

 ايطًطإ امحد فؤاد عكد َؤمتس ضإ  زميٛ إلعاد٠ ايٓعس يف اتفاق١ٝ ضاٜهظ بٝهٛ 

 ايطًطإ امحد فؤاد جناح عبد ايعصٜص آٍ ضعٛد يف إباد٠ قٛات ايػسٜف حطني عٓد تسب١

 ايطًطإ امحد فؤاد قٝاّ عبد ايعصٜص آٍ ضعٛد بغسب ايسغٝد عسب٘ ْٗا١ٝ٥  ٚعِ حا٥ٌ 

 املًو فؤاد األٍٚ اضتٝال٤ عبد ايعصٜص اٍ ضعٛد عًٞ ايطا٥ف 

املًو فؤاد األٍٚ إعالٕ  عبد ايعصٜص اٍ ضعٛد عًٞ ْفط٘ ًَو اذتذاش  ٚضًطإ جند  

 املًو فؤاد األٍٚ عكد َعاٖد٠ ايطا٥ف بني ايطعٛد١ٜ ٚايُٝٔ 

  ايطًطإ امحد فؤاد فسض االْتداب ايفسْطٞ عًٞ ضٛزٜا ٚيبٓإ 

 املًو فؤاد األٍٚ  قٝاّ ايجٛز٠ ايطٛز١ٜ ايهرب٣ بكٝاد٠ ضًطإ باغا األطسش

 املًو فازٚم افضٌ ايفسْطٝني يٛا٤ االضهٓدز١ْٚ عٔ ضٛزٜا  ٚاضتٝال٤ تسنٝا عًٝ٘

 املًو فازٚم اْعكاد اجملًظ ايٓٝابٞ يف ضٛزٜا ٚاختٝاز غهسٟ ايكٛا تًٞ  ز٥ٝطا عًٞ ضٛزٜا

 املًو فازٚم اْعكاد اجملًظ ايٓٝابٞ يف يبٓإ ٚاختٝاز بػاز٠ ارتٛزٟ   ز٥ٝطا عًٞ يبٓإ 

 املًو فازٚم قٝاّ ايطًطات ايفسْط١ٝ باعتكاٍ شعُٝٞ يبٓإ بػاز٠ ارتٛزٟ ٚزٜاض ايضًح

 املًو فازٚم اضتكالٍ ضٛزٜا ٚيبٓإ َٔ االحتالٍ ايفسْطٞ 

 ايطًطإ امحد فؤاد فسض االْتداب ايربٜطاْٞ عًٞ ايعسام

 ايطًطإ امحد فؤاد قٝاّ ثٛز٠ ايعػسٜٔ يف ايعسام

 املًو فؤاد األٍٚ  بني اجنًرتا ٚايعسام1930عكد َعاٖد٠  ْٜٛٝ٘ 

 املًو فؤاد األٍٚ قٝاّ  بهس صدقٞ باالْكالب ايعطهسٟ يف ايعسام

 املًو فازٚم حتسى قٛات اجنًٝص١ٜ َٔ ايبضس٠  ٚاألزدٕ ٚ ٖصَٛا ايجٛاز ايعساقٝني

 املًو فازٚم عكد َعاٖد٠ بٛزتطُٛخ  بني صاحل درب ز٥ٝظ ٚشزا٤ ايعسام ٚبني االجنًٝص

 مجاٍ عبد ايٓاصس  اْغُاّ  ايعسام إيٞ حًف بػداد 

 مجاٍ عبد ايٓاصس إيػا٤ ايٓعاّ املًهٞ ٚإعالٕ ادتُٗٛز١ٜ يف ايعسام ٚاْطحاب ايعسام َٔ حًف بػداد
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