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ندر اال خيرات : ةعباسلا ةدحولا

مكحلا تحت ندر اال تحبصا (1918-1516م): ينا مث علا دهعلا يف ندر اال قرش
اعم1516م دقبا جرم ةكرعم يف كيلا مملا ةميزه نم نيي نامثعل ا نكمت نا دعب ينامثعلا

. ايروس والةي عبتت تناكو

. ناروح ءاولب هتقحلا و دبرا ةني دم ةزكرمو نو جع ءاضق ةينامثعلا ةلود تلا أشنا 1815م ماع

طلسلا ةز كرمو ( بجوملا يداو ىلا ءاقرزلا رهن (نم ءاقلب لا ءاضق ئشنا 1866م ماع يفو

. سلبانب قحلي انايح او ناروح ءاولب قحلم وهو

ىمسي حبصاو زكرملا يهو ناعمو ةليفطلا و كركلا مض يذلا ناعم ءاول ئشنا اعم1893م

يبونج مضيو ةيروس وبالةي قحليو كركلا ىلا زكرم لقنيل كركلا ءاول 1894م ماع يف

. صحلا نئادمو كوبت ىتح بجوملا

رارقب ندر اال قرش عبتت تح بصاو 1924م ماع ىتح يفاه ةيرصملا تاوقلا تحت تيقب ة بقعلا

. يلع نب نيسحلا فيرشلا نم

. يماشلا جحلا ةلفاق قيرط :سالةم ندر شقراال يف نيينامثعلا رظن يف ئش مها

نم مهتيامحو مهرف س ليهستو جاجحلا سالةم نيمأت ىلع ةينامثعلا ةلودلا تصر حو

، ودبلا تا ءادتعا

و اثمرلا اهنم: جحلا قيرط لوط ىلع تاطحملا العو قلا ءانب : ندر اال قرشب مهمامتها زربا نمو

. اسحلا و ةنارطقلا و ءايزيزو ءاقرزلا و قرفملا

. مهيلع اريسيتو جاجحلا ةمدخل ة علقلا بناك ىلا ة كرب ءاشنا -

قيرط نم ةبرقم ىلع ميقت يتلا ةيوقلا لئاب قلا خويش عم تايقافتا دقعب ةينامثعلا ةلودلا مايق

ةايمب كربلا ءلم ىلع اوفرشيو االنم ىلع اوظ فاحي يك لا ملا نم بملاغ اهبجومب اهعفدت جاح لا

. ءاتشلا خالل راطم اال

ء. افولل ةلودلا اورطضي يكل مهلا وما نوبلسي و جاجحلا بكوم نومجاهي ودبلا اوناك

مهتامازتل باال

اهيف ناك لاس برضل ؟ ندر اال قرش يف ةيرك سع محالت رييستب يفتكت نيينامثعلا او ناك اذامل

. مهسوفن يف ةلودلا ةبيه ثبتلو ، ةمحر بال

ى. رخا جةه نم ى رقلا ناكس ةهج نم ةيودبلا لئاب قلا نيب تاوزغلا و بورحلا وكثتر

لكش ىلع ودبلا اهلصح ي ةبيرض ةأو واتأ :يه ةوا بخلا ىمسي ام عفد ىرقلا لها ناكس اضرط

ةسراممب مهل حامسلا و مهنع مهتاءادتعا فك لباقم ى رقلا لها نم دو قن وا ةيشام وا بوبح
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. ةعارزلا

اهنم لك فلأتت ةفلا تمح تادحو ى رقلا ناكس لكش : ودبلا لئاب ق تاءادتعا نع أشنو

و نولجع بجلا فلا :حت لثم اهيشاومو اهتاعورزم ةيامحو اهنايك نع ع افدلل ة: يرق نم

. تارافكلا

. لهجلا راشتنا -2 . ميلعتلا بايغ -1: ينامثعلا مكحلا ءاتثا ندر اال يقرش تا ناعم مها

الاير) ،ملا اريلوكلا ): لثم ةئبو واال ضارم اال راشتنا -4 . نيمزتلملا تابغرل عضخت تناك -3

ي ناثلا ديمحلا دبع ناطلسلا دهع يف ز؟ اجحلا ديدحلا ةكس ءاشنا ةرك ف تز رب ىتم

1902م. ماع نامع تلصوو 1900م ماع قشمد يف اهب لمعلا أدبو 1909,1876م)

لمعو ناعمو نامع نيب عقاولا يزاجحلا طخلا نم ثلا ثلا مسقلا زجنا 1904م ماع لوليأ يف

يتلا قشمدو زاجحلا ثمل: ةيم بلاالداالسال ةيقبب ندر اال يقرش ة قطنم طبرل طخ لا اذع

لاوماصالت. قيرطل ارمم تحبصا

. ةرونملا ةنيدملا ىلا را طق لوا لصو 1908م ماع

1909م ماع ديمحلا دبع ناطلسلا لزع ببسب : زاجحلا ديدحلا ةكس ع ورشم حج ني مل اذامل

مكة ىلا لصيل

ريغ ةيبرع ةيلقا دوجوو نوملسملا برعل نم:ا ينامثعلا دهعلا يف ندر اال ىلا ءاج

. برعلا ريغ نيملسملا من ةيلقأ )و ةيحيسم ) ةملسم

دوجوو ، سكرشلا مودق 1868م ماع يفو ، ندر اال ىلا ناشيشلل مودق لوا ناك 1864م ماع

1915م. ماع تءاج ةينمرأ ةيحيسم ةيلقأ

يف درمت ثدح ة:1905م ينامثعلا ةراد دضاال ندر اال قرش يف تثدح يتلا ثداوحلا مها

اودرطو ةعلقلا االهيلا مجاهو ءاملا ب ةعلقلا يف دونجلا ديوزت نماالهيلا بلط بوك شلا

. اهولت حاو ركسعلا

هيلع بتر تو كركلا اله بضغا امم ناكسلل دادعت بسب تثدح لاركك ةروث 1910م ماع

. سوفنلا ءاصحاو الت جسلا اوقرحاو ةعلقلا اومجاهو يرابجا دينجتو بئارض

كركلا يف مهنم تمدعاو رئاشعلا خويش قح وال ةعلقلا تمج اه ويركسع ةلمح ةلودلا تثعب

. قشمد يف مهضعبو

اال تادحو ىلا ندر رشقاال تمسق : ةيراد اال ةيح انلا -1: ندر يفاال ني ينامثع لا تامامتها

ةزكرمو ءاقلب ء اضقب قحلا و دبرا ةز كرمو نولجع ءاضق يف ال ثمتم 1951م: ماع : اهلوا ةيراد

. ماشلا وبالةي قحلا )و ناعم ، كركلا ) ةيبونجلا ةبطنملا رودب ال ثمتم 1893م ماع ما: هيناث . طلسلا

1876م ماع روتسدلا ب لمعلا ديعا 1908م ماع ينامثعلا االقنالب :رثا ةسايسلا ةيح 2-انلا

. ينامثعلا ناثوعبملا سلجمل تاباختن اال تيرجاو
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ديدحلا ةكس طخ ءاشناب يضقي انامرف يدمحلا دبع ناطلسلا ردصا : زاجحلا دي دح ةكس -3

ةين. ياالدر ضار اال اعطاق زاجحلا الةيب ولا رقمب قشمدب طبريل زاجحلا

. مهيلع يدعت لا عنمو ، مهروما رسيتو ةميدملا و ةكم ىلا جاجحلا لقن ليهست : اذامل

يقرتلا و داحت اال بزح ةرطيس ببسب ةروثلا ةذه تئشنا ى: ربكلا ةيبرعلا ةروثلا

ةعزنلا اذ برح الاهن اهب برعلا عالةق يف لوحت ةطقن ربتعتو ةلطسلا ىلع

ةيكرتلا ةغللا ضرفو برعلا دض ةيئادع ة سايس ةبتبتنى صع تملا ةيكرتلا ةيموقلا

. ةيبرعلا ةيم وقلا تاكرحلا عمقو م هيلع

دض لمع لا ةمهتب مهيركف مو برعلا رار حا نم ةعومجم ( ايروس (ويلا حاف سلا اشاب جملا مدع 1915ما ماع

. ةلودلا

. توريبو قشمد يف برعلا رارح نما ةيناثلا ةعومج مب مكح لا ذفن 1916م ماع

ةيرحلا ب برعلا يلا ما قيقحتل ى ربكلا ةيبرعلا ةروثلل ةنوكم ة يموقلا و ةيسايسلا ةو ينيدلا بابسا تعمتجأف

الل. قتس واال

ىلع افيرش نيسحلا نيع يذلا يناثلا ديمحلا دبع ناطلسلا ب ةقيث عبالةقو يلع نب نيسحلا فيرشلا طبترا

الةف. خلا ةلود سالمة نع فيرشلا عفادو 1908م ماع ةكم

. ةراد مواال كحلا تاردقم ىلع اورطيسو ه نجسو ديمحلا دبع ناطلسلا لزع ىلع نويد احت اال مدقا نا دعب

بابشلا يدؤ ي ناو ةيبرعلا ةغللا ب ميلعتلا نوكي ناو يزكرم لاال مكحلا اهحنمو برعلا بلا طم لتيبة نيضفارو

. ةيركسعلا ةمدخلا برعلا

عدد مدعا ا مدنع ىلو اال ةيملا علا برحلا خالل ةيروس ويلا اشاب لا مج حافسلا دي ىلع يكرتلا درلا ناك نكل

. توريبو قشم د يف 1915م ماع برعلا ءامعزلا و رارح واال نيفقثملا نم

اهنمض نمو ةيبرعلا تاي ال ولا تربجاو اسمنلا و ايناملا بناجب ةيملا علا برخلا ( ةينامثعلا ةلود (لا ايكرت تلخد

ةر. وثلا ب برعلا ريكفت ماما قيرطلا دهم امب برحلا لوخدلا ىلع ندر اال يقرش

ةلودلا ةذه شيج نم ءزج لا غشاو ةينامثعلا ةلودلا فاعضا ةيغب ةلع: افلا ةوقلا برعلا ب ايناطيرب تأر اذامل

ةكلمللا ةماق إل دييأتلا و معدلا نيسحلا فيرشلا ىلع تضرعو س دقملا داهجلا عاالن لا طباو برغلا ماما

. ايناطبرب معد حلاة يف يبرعلا قرشملا يف ةدحتملا ةيبرعلا

ةيركفلا و ةيسايسلا تايصخشلا و ءامعزلا نم ددع نع رداصلا ماع.1915م قيمد قاثيم : ةروثلل ديهمت مها

. كارت دضاال فلا حت دقعل ايناطيرب عم ثحابتلا ىلع فيرشلا ىلع اثاح . تايعمجلا ةداقو ة يبرعلا

. ةيبرعلا ةيضق لا مسأب ثدحتلا هب نوضوفي رسةلا نيسحلا فيرشلا اىل ايبرع ابئان نيث ثوال ني انث ثعبو

ا يناطيرب يلثمم عم نيسحل هللانب دبع ريم التصاالتلأل اجيوتت نوهامك ملا نيسحلا الت سارم ماع.1914م

سمخو نوهامك م يرنه ىلا نيسح فيرشلا اهثعب ةسمخ : لئاس ر رشع اهددع ( نوهامكم يرنه ) رصم يف

الت سارملا ب تفرعو 1916م ماع راذا ىلا 1915م ماع زومت ةدم يف ترجو نيسحلا فيرشلا اهاقلت

. نوهام كم نيسحلا
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برعلا بلا طمو نيسح فيرشلا بلا طم تنمض 1915مت ماع زومت 14 خيراتب ىلو اال نيسح لا فيرش لا ةلا سر

. ةفاك

. ةيبرعلا ة يقير واالف ةيبرع لا ايسا يف ةيرح ولا ةدحولا اللو قتس يفاال ل تثمت تناكو

ندع ءانثتساب ايسا يف ةيبرعلا اللابلالد قتساب ايناطير ب ةفارتعا ىلو:1- ربسلاتةاال تدرو ام مها نمو

ةيبرعلا بلاالد يف ةيبنج اال تاز ايتم ءاغاال اينبلإ اطبرب دهعت -2

امهدحا لوخد حةلا يف نيقيرللا رواشت -4 ة، يبنج ا ةوق يا ةهجاومل ( برعلا ،و يناطيرب ) نيقيرف لا نواعت -3

. ةيداصتق اال تاعورشملا يف ةيلضف اال ايناطيرب ل نوكي -5 . حلسملا عازنلا

. دودحلا ةلأسم نع ثيدحلا لمهاو 30/8/1915م خيراتب نوهماكم در ءاج .

. نيرشت 24 يف ءاجادرل ، دودحلا عوض ومب طبترم ةيناثلا سرلاهت نيسحلا فيرشلا تعب 1915م ماع لوليا

: اهمها نمو 1915 ماع االلو

خويشلا و ءارم اال ضعب نيب ةدوقعملا تادهاعملا ةاعارم ة.2- يبرعلا ةلود لا راطا نم قطانملا ضعب جارخا -1

، ةيراد اال ريباد تلا ذاختا -4. برعلل داشر واال حصنلا ميدقتب اينا طيرب دهعت -3 ايناطيربو ةيبرعلا ةريزجلا يف

. زاجحلا يف ةسدقملا نكام اال ةيامحب ايناطيرب دهعت -5

دودح نم ةنضأ و نيسرم جارخإ ىلع ةقفاوم 1915ملا ماع يناثلا نيرشت 5 يف نيسحلا ةلا سر تنمضت

. اهبخاوسو توريبو بلح والةي ةنورد نكس نعاال يلختلا ضفرو ، ةيلبقتسملا ةيبرعلا تاي ال ولا

. قارعلا نم ءزج يأ لص ف ضفرو ةرصبلا و دادغب يتي وال ةبورع ىلع فيرشلا رصاو

الت. ماجملا ىلع رصتقا 1915م ماع االلو نوناك 13 يف نوهامكم در جءا

نوهام كم ةباسرلا تءاجو ، ةييرغلا ةكبمم لا مكح قيقحت و ةدحولا ب ةبلا طم هتلا سر نيسح فيرشلا ثعب

. فيرشلا بلا طم ىلع تقفاو ةينا ط يربلا ةموكحلا نا اهيف دكؤيل ةريخ اال

ريم اال ةدايقب 1916م ماع ناريزح نم ر شاعلا يف تنلعاو ةروثلا عيرست ىلا ىدا كارت اال ملظ ديازت عم

جرخاو ايناطيرب نم موعدملا ةيبرعلا ةروثلا شيجو زاجحلا ب ةيكرتلا تاو اقل نيب رحب دبوأتلا لصيف

1918م. ماع ةيملا علا برحلا ةياهن تحى اهيف تيقب ةرونملا ةنيدملا ءانثتساب زاجحلا نم كارت اال

و دييأتلا ب تل بقتسا ثيح 1917م ناسين ةيادب يف ندر اال يقرش بون ج ىلا ةروثلا شيج طالعئ لصو

. ةيات وبا ةدوع خيشلا يف نيلثمم ةطنملا خويش نم ةرزاؤملا

. ةيناطيربلا تاوقلا يف ممةلث ةيات وبا ةد وع خيشلا بناج ىلا فقت تناك

ةوق مضي حبصا ثيحب ةروثلا تا وق لي كشت ديعاو 1917م. زمت يف ة بقعلا ريرحت : تاوقلا كلت كراعم مها

. ةيروسو زاجحلا و ةيندر اال راشعلا و لئابقلا يغوطتملا نم ى رخاو ةؤماظن ةيركسع

شيجلا عاطتساو كارت دضاال ندر يقاال رش قطانم يف تراد يتلا اهلك كراعملا يف ةيتدر اال رئاشعلا تكراش

ما كركلا ما ةليفطلا ما ناعم نا ةبقعلا يف ءلوس ةيلا تتم تاراصتنا قيقخت لصيف ريم اال ةدايقب يبرعلا

. قشمد ىلا لصو و مدقتو قرز مااال نامع ما طلسلا

لصيف ةدايقب ةيبرعلا ةلودلا تسساتو ةيروسلا يضار ةاال روثلا تاوقلا تلخد 1918م ماع لوليأ 30

اهل. اعبات ندر اال حبصاو
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. ةيبرعلا ةيموقلا ديكأت -1: ىربكلا ةيبرعلا ةروثلا جئاتن •

يف ةيبرعلا ةكلمملا نايق -4، قشمد يف ةيلصيفلا ة كلمملا ،3-يقما يبرعلا يسايسلا ي عولا حةلا جوضن -2

. يلع نب نيسح لا ةدايقب زاج حلا

. نيسح لا هللانب دبع ريم اال ةداي قب ةيندر اال ةرام اال مايق -5

. نيسح بن لصيف كلملا ةدايقب ةي قارعلا ةكلمملا مايق -6

ةيقافت اال عيقوت ا هيلع تبترت 1916م ماع رايا 16 يف تعقو : وكيب سكياس ةيقافتا

يف ةيلا -االطي ةيزيلجن -اال ةيسنرفلا ةدهاعم 1915م،ولا ماع ناسي ن يف ةيسنرفلا - ةيزيلج االن

1916م. ناسين

. بيصخلا الل هلا ميسقت ىلع ةيقافت اال ةذه تصن و

-2، اكعو فيحا بوغدداو ةرصبلا : لثم رشابم مكحل عضخت ةقطنم -1: ةيقافت اال دونب مها

كوكرك اهنمو ايناط يرب فرشا تحت يبرع ميعز ة سائر ب ةيبرع ةلود اهيف سسؤت ةقطنم

. ةبقعلا و قراالرند شو

. ابونج روص ىلا مشاال ةنو ردنكسا نم ةبروس بحاس مضت اسنرف م كحل عضخت ةقطنم -3

ةامحو بلحو لصومل ا مضتو يبرع ميعز ةسائ رب ةلقتسم ةيبرع ةلود اهيف سسؤت ةقطنم -4

. تاعورشملا يف اهقحو اسنرف فارشأب قشمدو

فكمة. يرشو ءافلخلا و ايسور عم قافت باال ةينيطسلفلا ي ضار اال يقاب يف ةيلود ةرادإ أشنت 5-

ريزو روفلب ىلع نمزياو ميياح ةركفلا ةذه 1917مدقم ماع يف : روفلبلا دعو

. دوهيلل يموق لا نطولا عورشمل ايناطيرب معد يف لثمتت يناطبربلا ةي جراخلا

نيطسلف حاتجيس يذلا يناط يربلا شيجلا ةدايق يبنللا يناطيربلا لا رنجلا فلك 1917م ماع نا سين يف

. اهلتحيو

. اسنر فو ايناطيرب نيب نيطس لف ميسقت ىلع ن مزياو بضغ 1917م ماع ناسي 16ن يفو

تاوقلا تلخد 1917م االلو نوناك 11 يفو روفلب دعو ايناطيرب تنلعا 1917م يناثلا نير شت 2 يف

. سدقلا ةي ناطيرب لا

. يناطيربلا باالتحالل طبترت ريغص ربخ يف رشن ينويهصلا لالتحالل مطق ملا

ال ايناطيربل سيل ضرأب تيعقل حيرصتلا الةن:- طبو روفلب دعو ةيعورشم مدعب لوقلا نكمي يتلا روم اال مها

فرصتلا ايناطيرب ل حمسي ال برحل ا نوناق -، ايسايس احيرصت حاال يرصتلا دع نكمي اهب،-ال ةينوناق ةلص

. ةبصع ةيعرش صوصن مع روفلب دعو ضقانت ،-ي نيطسلف ناكس قوقح ب روفلب دعو لخا حةلت،- ملا يضار باال

. ةدحاو ةيموق يوذ مهلعجت ةما ص ئاصخ هويلل سيل االمم،-

1918م ماع االلو نيرشت لئ وا يف قشمد لصيف ريم لخاال (1918-1920م):د يلصيفلا دهعلا يف ندر اال

: ايرادا ندر اال مسقو يباكرل ا اضر يلع ةسائ رب ةيبرع ةموكح لكشو
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كوبتو نابيذو قارع لا يح اونو ناعمو ةليفطلا يءاضق مضيو كركلا ءاول .١

ابد. يحةأم انو اي زيزو نامع يءاضق مضي ءاقل بلا ءاول .٢

. اعرد ه زكرم شرجو دبراو نولجع ةيضقا مضي ناروح ءاول ٣.

اوفي نا ءاف لحلا بلا 1919مط ماع : سيراب يف ياس فر رصق يف حلصلا رمتؤم لا معا يف لصيف كراش ىتم

اوض مو بلا طملا ةذه اوض رف ءافلخلا ن كلو ايسا يف ةلقتسم ةيبرع ةلود مايق يف لثمتت برغلل عمه دوعوب

. تادهاعملا ذيفنت يف

. ماشلا بالد يف يباه اال بلا طم يرحتل ةيلود قيقحت ةنجل لا سرا ررقت نوسليو يكيرم اال سيئرل نما حارتقاب

ضفر .٢، ةيروسلا اللبلاالد قتسا .١: ررقتو قشمد نم هت دوع دعب ماعلا يروسلا رمتؤملا يف لصيف ريم اال ررق

تاموك حلا ءاهتنا ،٤عاالن ةيروس ىلع اكلم لصيف ريم اال رايتخا .٣، نيطسلف يف ةيتويهصلا معازم

. نانبلو ايروس يف يسن وارفل نيطسلف يف يناطيربلا ثلاالثواالتحالل ايروس يف ةيركسعلا االتحالةيل

االهيلا. بلا طم ىلا تعمتساو ماشلا بالد يف تلوجت ةف رص ةيكيرما ةنجل : نيرك - جنك ةيلو لاد ةنجللا

: اهريراقت مها نم

ةلودلل اسيئر لصيف ريم اال حيشرت .٣،. ماشلا بالد ةدح و ىلع ةظ فاحملا .٢، بادتن اال ماظنب لوبقلا .1

. ةيروسلا

. اهيلع اكلم لصيفب ةا دان وملا ايروس قالل تسا 1920معاالن ماع راذا 8 يف ماعلا يروسلا لاؤمتمر ررق

: ررقتو ناسين 25 يف ايلا طيا يف ومير ناس يف ءافلحلا رمتؤ م دقعنا

ضرف ني.،٣. طسلف ىلع يناطيربلا بادتن اال ضرف .٢، ندر واال قارعلا ىلع يناطيربلا بادتن اال ضرف .١

. نانبل و ايروس ىلع يس نرفلا بادتن اال

يبرعلا شيجلا ةميزهب تهتنا ةئفاكتم ريغ ةكر مع يهو 1920م ماع زومت 24 يف تثدح : نولسيم عمرةك

يف يسايس غارف حبصاو ة يبرعلا ةموكحلا ت طقسو ة كرعملا دئاقو عافدلا ريزو مظة علا فسوي داه شتساو

الم. ستس واال شيجلا لحب لصيف )االيمر وروغ ) يس نرفلا لا رنجلا ريذحت رثا ىلع ندر اال قرش

ندر شقراال ةاناع م مها 1921م): راذا ة(اب1920م- يندر اال ةيلح ملا تاموكح لا

. رارقتس اال مدع ، لصيف مكح خالل يسفنلا قلقلا ءام، عزلا و لئ ابقلا نيب تاف ال ،-خلا ةيزكرم ةموكح نادقف :
. يكرتلا مكحلا نابا عاضو اال

رضح 1920م ماع 21با يف ؟ طلسل يفا ندر اال يقرش تاماعز ب سدقلا يف ليئومص تربره عمتجا تمى

. ندر اال قرش يبونجو طسو ءامعز عامتج اال

. ايتاذ مكحا اهح نمت سو ن يطسلف ةمو كحب ةقطنملا قاحل ال ليئومص تربرهل ةين :ال عامتج اال ذكل تارارق مها

يا نم عافدل ا ميظنتو ، ةيبرعلا نونقتي ةاضق نيعت -، ةلودلا نوؤ ش يف ةدعاسمل ايناطيرب نم طاب ض نيعت -

. سرادملا ءاشن او بئارضلا ةي ابجو ، سيلوبلا ميظنتو ةلا، دعلا ديكأتو ، ةراجتلا ري وط ي،تو جراخ ودع

يناطيربلا بناجلا نع ة رضح 1920م ماع لوليأ 2 يف سيق فيما عامتجا يف لا مش لا ءامعز تربره اعدو

: نورمتؤ ملا تايصوت مهاو ترسمس رجيملا
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قرش يف ةموكح الللا قتسا بلاالد.،3- لثمي ماع سلجم نيوكت بلاالد،.2- يف ةيبرع ةموكح لي كشت .1

االنم. ظفحل ينطو شيج ءاشنا بلاالد.،5- ىلا ةيدوهيلا ةرجهلا عنم -4،. نيطسلف ةموك ح نع االدرن

، نيسايسلا نيبولطملا ةيامح ن.7- نمااليله الح سلا ءاقبا وا ديرجت قح ةينطولا ةموكحلل نوكي 6-نا

. ةمجنلا تاذ ة يروسلا ارةي ةلودلا ةيار -9.، ةرواجملا وبلاالد ندر اال قرش نيب يراجتلا لدابتلا ةيرح -8

. ةيروس ىلا ندر اال قرش مامض ،11-نا ايناطيرب نم ينطولا شيجلا ىلا داتعلا و ةحلس اال ميدقت -10

يه. : ندر شقراال يف ةيلح ملا تا موكحلا تلكش تايصوتلا ةذه ىلع ءانب

ىلا: تمسقتو يري ارشلا يقلخ يلع ةسائ رب دبرا اهزكرم : نولجع ةموكح أ.

ةيطسولا ةموكح -. يعازخلا دشار ةسائ رب نولجع ةموكح ة.- ديرشلا بيلك ةماعز ب فسوي ريد ةموكح -

. يبرغملا يلع دمحم ةستي رب شرج ةموكح ي.- بعزلا رصان ةسا ربئ اثمرلا ةموك .-ح مازعلا يجان ةسائ رب

مشاال. ءاقرزلا ليس ىلا ابونج بجوملا يداو نم مضتو الن، سرا رهظ م ةسائ :رب طلسلا ةمو كح ب.

. ابونج اسحلا يداو ىلا مشاال بجوملا يداو نم :( كركلا ) باؤم ةموكح ج.

ىلع ةمئاق : كركلا ةموكح لثم اهتبيهو اهناطلس ضرف عطتست :1-مل تاموكحلا ذهه رارمتسا مدع بابسا

لا. تقلا يف حضاولا فعضو ي صخشلا ذوفنلا

المهل قتسأب ودبلا اوظفتحاو ةيزكرملا ةموكحلا ناطلس ىلع درمتلا رداوب اهيف ترهظ : نولجع ةموكح

. يرئاشعلا

ةيلا م تادعاسم ى قلتت .،4-مل ةيلود ةغبص تاذ نكت ،3-مل نيله نماال بئارضلا يبجت نا عيطتست 2-مل

. ةيجراخ

. ةطلسلا ب سانلا ةقث تزعزتو االنم لتخاو

و ندر اال قرش ىلا ءوجللا اوعاطتسا قارعلا و ايروس يف رارح اال نيينطولا نم ددع : ةبقحلا ةذه تايباجيا

. مادع اال ماكحا نم رارفلا

ةحلسملا تاوقلا ىلع قافن فياال ايناطيرب بغرت 1-مل اعم: بادتن اال نيطسلفو ندر اال لا متشا بابسا

. برعلل انطوم ندر اال قرش ةقطنم جلع ايناطيرب ديرت 2-مل االنم، ظفحل ةريبكلا

1920م ماع ( دبرا يف ةيرق مق( رمتؤم ندر اال ءانبا عامتجا يةين:- طسلفلا ةيضقلا معد يف ندر اال فقاوم مها

. تاديبعلا حلفم دياك مهنيب ده شتساو ةينويهص لا تارعمتسم ةملا جاهم او ررق

مايق -. ندر يفاال ةيناطيربلا تاركسعمل ا ةمجاهم -،. نيطسلف يف حلسملا حافكلا يف ندر اال ءانبا ةكراشم -

. ةينيطسلفلا ةمواقملل ةمعاد لا تاعامتج اال داقعنا ة.- ينيطسلفلا ةيضقلل ةديؤملا تارهاظ ملا

كلملا جورخ و ةي روس يف يلصيفلا مكحلا ءاهنا بب سب تسسأت :( ندر اال قرش ةرامأ سيسأت )

1920م. ماع با علطم يف نولسيم ةكرعم باقعا يف اهنم لصيف

فيرشلا اوكراش ني ذلا لئابقلا خويشو ةسايسلا لا جر نيب يبرع بضغ ىلا: ةيلصيفلا ةموكحلا طوقس دات

. برعلا ةريضح ىلا ةيروس ةداعاو الح سلا لنح ةرور هللا،-ض دبع ريم .اال نباو يلع نب نيسحلا

هللا. دبع ريم اال اهسأرتي ةيركسع ةلمح زيهجت نيسحلا فيرشلا نم اوبلط -
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نكمم ددع ربكا دشحل ماشلا خويشب لا االصت أدبو ناعم هللا دبع ريم اال لصو 1920م: يناثلا نيرشت 21 يف

: ىلا كلذ ىدا نيي سنرفلا ةهجاومل عابت نماال

عانقا لصيف كلمل ا نم ايناطيرب تب ب.لط ةيب. ونجلا ةيروسلا دودحلا ىلع اهتاوق نيي سنرفل ا زيزعت أ.

. ةيبرعلا ةيضقلا ثحبب لصيف كلملل ايناطيرب دعو لباقم ة ئدهتلا ىلا هللا دبع ريم واال نيسحلا فيرشلا

. نامع هللا دبع ريم اال لصو 1921م: راذا 2

قرش يف يسايس نايك ةم اقإ مالحم ترهظ ىتم : ندر اال قرش ةرام إل يسايسلا نايكلا تامد قم
)1921م. راذا 24- راذا 12) نيبام ةرهاقلا رمتؤم باقعا ب.يف . نامع هللا عدب ريم اال لوصو ؟أ. ندر اال

اهتدبكت يتلا تاقفنلا ضفخ -2، ايناطيربل ةعضاخلا قطانملا لبقتسم ةشقانمل ؟1- ةرهاقلا رمت ؤم دقعنا اذ امل

. روفلب دعو نم اهءانثتساو ندر اال قرش مكحيل هللا دبع ريم عماال قافت .3-اال ايناطيرب

ىلع او قفتاو 1921م ماع راذا 27 يف ؟ سدقلا يف ةتلباقمل ةوع هللاد دبع ريم لال لشرشت ةجو ماع يأ يف

: ةيلا تلا تارارقلا

اهدعاس .3-ت ةلقتسم ةموكحلا ةذه نوكت هللا.2- دبع ريم اال ةسائرب ندر اال قرش يف ةينطو ةموكح ةماقا -1

ايناطيرب ئشنت -5 نام. ع يف ميقي يناطيرب يماس يودنم يأرب دشر تست االنم.4- ديطوتل ايناطيرب

ني. طسلفو ةيروس دودح ىلع ظف احت -6 .( ةزيجلا ) ءايزيزو نامع يف ناريطلل نيت دعاق

ةيقافت اال ةذه ربتع 8-ت ةير. وس يف اسنرف نيبو هللا دبع ريم اال نيب تاق ال علا نيسحتل ايناطيرب طسوتت -7

. طقف روهش ةتس ةدمل ةتقؤم

عيلط ديشر ةسائرب 1921م ناسين 11 ؟يف ندر اال قرش يف ةموكح لوا هللا دبع ريم اال ئشنا ماع يأ يف

. نيرواشملا سلجمل اسيئر

يقلخ يلع وه: دحاو يند راو يروسلا الل قتس اال بزح نم مهمظعم ءارزو ةينامث نم: ةموكحلا ةذه تف لأت

. يريارشلا

لا رنجلا اهل ضرعت يتلا لا االغيت ةلواحم بلسب : اذامل 1921م ماع با يف عيلط ديشر ةموكحلا تلا قتسا

. ندر اال قرش ىلا نيمهتملا ءوجلو ةيرو س بونج ةرطينقلا يف ور وغ

الن. سر ر هظم ةموكح ؟ نيراشتسملا سلجمب تيمس يتلا ةموكحلا يهام

يعدو -، ايناطيربو ندر اال قرش ةرامإ نيب ةلبقملا تاق ال علا لبقتسم يف رظ :نلل نامع ليئومص تربره راز اذامل

1922م االلو نيرشت يف ندر اال يقرش لبقتسم ثحبل ايناطيرب ىلا هللا دبع ريم اال

نم ندر اال يقرش الل قتسأب ةبلا طم :( ليئومص تربرهو ) ايناطيرب راز امدنع هللا دبع ريم اال بلا طم مها نم

.. ةدهاعم يأ

ةلا قتسا ببسب 1923م؟ رايا 25 ىلا ايناطيرب راز امدنع هللا دبع ريم اال بلطم ىلع ةقفاوملا تلجأت اذامل

بنرواول. ةسائرب ة ديدج ةموكح ليكشتو جروج ديلو ةموكح

رشق. قتالل سأب فارتع واال نامع ةرايزب ليئومص تربره ) نامع يف يماسلا بودنملا ىلا ايناطيرب تزعوا

االمم. ةبصع ةقفاومب الل قتس اال ايناطيرب تطبرو ندر اال

نيينامثعلل عضخت تنا ك يتل ا بوعشلا ةدعاس االمم:مل ةبصعب ندر اال قرش الل قتسا ايناطيرب تطبر اذامل

ى ربكلا لود لا ةدعاسم نود نم اهسف ن ةراد ا ىلع ةرداق غري اهتدعو
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1923م. رايا 25 يف ؟ ندر اال قرش ةرام اللاإل قتسأب ايناط يرب تفرتعا ماع يأ يف

)ىلا نيراشتسملا سيئر ) ةيذيفنتلا ةطلسلا تايمسم يف ريغت : ةرتفلا كلت يف تأرط يتلا تاريغتلا مها ونم

را). ظنلا سيئر ح( بصيل ريغتو لاكوالء) سيئر )

زواجتي :ال سلجملا اذه ءاضعا ددع ناكو راظنملا سلجم ناكم يذيفنتلا سلج ملا ةيمست تلح 1926م ماع

1939م. ىلا 1925م نيبا م ةدم يف يروسلا الل قتسا بزح نم مهبلغا ءاضعا ةسمخ

ةراد اإل ىلا ةيناط يربلا ةموكحلا و ةينيطسلفلا ةراد :نماال ندر اال قرش ةموكح يف نيلماعلا نيفظملا بلغا

. ةيندر اال

1925م. لوليا 2 ؟يف رئاشعلا نوناق ردص ماع يأ يف

و رئاشعلا رو مأم ةفيضو تثدحتساو اهاياضق يف رظ نت رئاشعلل مكاحم ةبجومب تصصخ : رئاشعلا نون قا

را. ظنلا سلجم ةسائرب تقحلا

ةعبرا ىلا ت مسقو 1927م ماع االلو نيرشت 11 يف : ندر اال قرش ةرام إل ديدجلا نوناق ردص ماع يأ يف

د. . كركلا ةز كرمو كركلا ءاول ج. . طلسلا اهز كرمو ءاق لبلا ءاول ب. . دبرا اهز كرمو نولجع ءاول :أ. ةيولا

. ناعم ةزكرمو ناعم ءاول

ت: اميسقتلا ةذه ا نوسأ رتي نيذلا نيفظ وملا ىلع ةينام ثعلا ةلودلا اهتقلطا يتلا تايمستلا مها

مكاح ىلع ( ريدم ) بقل ج. . ءاضفلا مكاح ىلع ( مامئاق ) بقل ب. . ءاوللا مكاح ىلع قلطي ( فرص (تم بقل أ.

1926م. ماع ىاح لوعفملا ةيراس تيقب ةينامثعلا نيناوقلا و ةمظن اال تناكو ةيح. انلا

صق ن ببسب ةرام لال ادروم ةيناطيربلا ةيلا ملا ةنوعملا تلكشو يذيفنتلا سلجملا ب طبتراو تقؤم نوناق ردص

االدرن. قرش يف تايناكم اال

يف دقعنملا سدقلا رمت ؤم دعب ؟ ندر اال شقر ىلا ةيلا م غلا بم ميدقت ةيناطيربلا ةموكحلا تأدب ماع يأ يف

ةينامثعل وا ةيرصملا و ةيروسلا ةلمعلا تناكو . ينيلر تسا ةينج فلا 180 اهتميق غلا 1921موبلا راذا 21

. ةيمسرلا ةلمع لا ينيطس الفل ةينجلا حبصاو 1928م ماع ندر اال قرش يف ةرتفلا كلت يف ةلوا دتم

نم اهمود ق دنع هللا دبع ريم اال تقفار تنجلا نم ةبيتك نم نوكتت ةيركسع تاوق يراد اال ةرام اال زاهج دناسو

. يدنج يتئمب اهددع رردقي نزاجحل ا

نم هللا دبع ريم اال ةقفرب دونجلا نم ت :فلأت ةيماظنلا ةبيتكلا نم:أ. فلا تت حبصاو ةعومجملا كلت تروطت

و ءاقبلا و نولجع يف تعزوتو طا بضلا قيدواه درف 400 اهددع : تب اثلا كردلا ةوق ب. . ناعم ىلا زاجحلا

. يروسلا يبرعلا شيجلا يف اومخ نيذلا ةبرعلا نم اسراف 150 اهددع : تباثلا كردلا ةبيتك ج. . كركلا

ةح. لسملا تاوقلا دئاق هللا دبع ريم اال ناكو ريم لال اصاخ اسرح ت :ناك ةناجهلا ةوق د.

لا مش يف ةديرشلا بيلك درمت ببسب ؟ ةرام اإل يف يلخادلا االنم طيطوت نم تاوقلا ةذه نكمتت مل اذامل

. درمتلا و نايصعلا ءاهنا ت اوقلا ةذه عطتست ملو 1921م ماع رايا يف ندر اال

: تاوقلا كلت ىلع ايناطيرب تطرتشاو اهميظنتو تاوقلا ةذه ةدايز ىلا ةموك حلل عفاد درمتلا ذكل ناك

( ةرايسلا ) ةوقلا ب تا وقلا كلت تيمس ب. . تاوقلا ةذه ىلع فارش اال كيب نتباكلا ىلوتي أ.نا

برعلا طابضلا نم ةرايسلا ةوقلا دارف ا ناك د. اي. دنجو تطباض 750 نم ةنوكم ةرايسلا ةوقلا تناك ج.
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. ينامثعلا شيجلا يف اومدخ نيذلا

. االمةرا قطانم لا ىلع نيباهولا تاراغ دص يف : ةطرشلا و كردلا تاوق تمهسا اذامب

ةطرشو كرد نم اهعيمج تاوقلا تجمد 1923م: رايا 25 يف ندر اال قرش ةرامإ الل قتسا رارق رودص دعب

.( يبرعلا شيجلا ) وهو ديدج مسا م تحت ةرايس ةوقو

ةنيدم ولا ةكم ىلع دوعس نب زيزعلا دبع الء يتسا ببسب ندر اال يقرش دودح ةوق تلكش 1926م: ناسين 1

1926م. يناثلا نوناك 8 يف زاجحلا ىلع اكلم ةسفن ب يصنتو ةدجو

نم: نوكتي حبصاو يبرعلا شيجلل نوناق لوا ردص 1927م طابش 20

ةطرش ج. . ندملا لخاد اهتمهم : ندملا ةطرش ب. . ندملا جر اخ اهتمهم : فاير اال ةطرش أ.

. اهتيامحو نوجسلا ةسارح اهتمهم : نوجذس لا

1921م. ناسين رخاوا يف ةروكلا نايصع :أ- اهتيادب ذنم ةرام اإل اهتدهش يتلا تامادصلا مها

1926م. راذلو طابش يف ىسوم يداو ىرق نايصع ج- 1923م ةنس ناود ع نبا درمت ب-

االرم رركتي ال يك ة لودلا ةبيه ضرفو ثاظح ةهتاال جاوم ىلا ةموكحلا ترطض ا درمتلا و نايصعلا ذكل ببسب

. لئابقلا يقاب ىدل

: ثادح واال نايصع لا اذه ءارو تناك يتلا بابس اال مها

. ةينامثعلا ةيزكرملا ةلطسلل يلعف دوجو ىلع ندر اال قرش يف االهيلا دايتعا مدع .١

. ينامثعلا دهعلا يف اهب نوعتمتي ا وناك يتلا تازايتم نماال لئابقلا خو يش ةرام اال ةموكح نامرح .٢

. ندر اال قرش يف ة بعصلا ةيداصتق اال فورظ ٣.لا

. ندر اال قرش ناكس نيب لهجلا يشفتو ةيم األ ةبسن عافت ٤.را

. ةينامثعلا ةقيرط لا نم ة دمتسملا ددجلا ماكح لا اهعبتا يتلا ةراد اإل ةقيرط .٥

. رئاشعلا خويش نم ددعو ملعتملا يندر اال بابشلا ددع نيب تافلا حتلا ضعب مايق .٦

: اهجمارب تنمضتو ةيسايسلا تايعجلا و بازح خاللاال نم الل: قتس اال وحن يعسلا

ةايحلا ىلع رطيسملا يبرعلا الل قتس اال بزح ناكو 1921-1927م ةدم يف ةيبنج اال ةرطيسلا نم صلختلا أ.

. امهتاعلطتو يروسلا و يندر اال بعشلا لا مأ نع ربعم ولا ةيسايسلا

. بيصخلا الل وهلا ماشلا بالد ميسقتل اسنرفو ايناطيرب نيب 1916م ماع تئشنا : وكيب سكياس ةدهاعم

: هفادها مها نبعشلا بزح وه يندرا يسايس بزح لوا سسأت 1927م ماع راذا يف

د ةيداصتق اال عاضو اال نيس حت ج. . ناكسلا نيب ميلعتلا رشن ب. . ندر اال قرش الل قتسا ىلا عسي أ.لا

. نين طاوم ال نيب ةواسملا و ءاخ اال ئدابم رشن ه. . ةيدرف لا تايرحلا ةنايص

دنع. يسايسلا لمعلا الق طنا ىلا تداو 1928م طابش 20: ىلو ينةاال اطيربلا ةيندر اال ةدهاعملا تعقو ىتم

1928م. زومت 25 نامع يف اهدون ب ةشقانمل ينطولا رمتؤملا دقع : لثمت نييند االر
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1928م: ماع ةيناطيربلا ةيندر اال ةدهاعملا دونب مها نم

ةل. قتسم ةيبرع ةلود ندر اال قرش ةرامإ .١

. نيسحلا هللانب دبع ريم اال ةسائرب ةلقتسم ةموكحب ةرام اإل رادت .٢

بللالد ةهيزن ةينف ةدعاسمك اال بادتن باال فارتع اال مدع .٣

دعاوقلا ىلع موقت ال تاباختنا يأب فارتع اال مدع بر.٥- علل ايناطيرب دوعول افلا خم روفلب دعو دع .٤

. حيحصلا ليثمتلا

دينجتلا ب لوبقلا مدع .٦

. ةيبنجا تاوقل تاقفن ةيا لمحت مدع .٧

موقي ال عيرشت لك الن ٩-.طب االيمر. ومس ىسائرب ةينطو ةموكح ةماق ال ةيفاك ندر اال قرش دراوم .-٨

. يباينلا سلجم لي كشت لبق عقو ميلا ضرق لكب فارتع اال مدع -١٠ . لدعلا ساسا ىلع

. يباينلا سلجملا ىلع اه ضرع لبق ةيريم اال يضار باال فرصتلا زوجي ١١-ال

ةنوارطلا نيسح لباقو نيسحلا نب هللا دبع ريم األ ىلا قاثيملا عفرو ةنوارطلا نيسح ةسائرب ودف بختنا

ح. يحص يباين مكح ةماق إل لهؤم ريغ يندر اال بعشلا نا ركذو يناطيربل ا دمتعملا

: اهبلا طم مها 1933م ناريزح 1928م-5 وزمت 25 يف تارمتؤم سمخ ينط ولا رمتؤ لا دقع

ةيباين تاباختنا ءارجا -. باونلا سلجم ةباقرل ةموكحلا عوضخ ةرورض -. ةيبنج اال ةرطيسلا نم ررحتلا -

. ةحيح ص

مسأب ةيعوبسا ةفيحص ردصاو 1934م ةنس يف ندر اال قرش يف ةضراعملا لثم ةيذيفنتلا ةنجللا بزح

. اهتقلغا ةموكحلا نكل ( قاثيملا )

رشنلل ئجلي نم كل ةبقاعمو ةموكحلل ةضراعملا قماالت رشنلا ةيلمع فقول لودلا تبطاخو ةموكحلا تلمع

. اهيف

ف حصلا ضعبل اال عمست ملو لوخد لا نم ةيبرعلا ف حصلا ضعب ةموكحلا تعنم (1939-1936م)

. مويلا توريب -. ةيتوريبلا دئارجلا -. يبرع الللا قتس ،-اال يموقلا لمعلا -. سبقلا -: قشمد نم

. ةموكحلا تايسايس ببسب ؟ اذامل يعيرشتلا سلجملا فوفص يلا ةشراعملا تلقتن ا

. يداهلا دبع يمظن ، ةمظعلا لداع ، ةديرشلا بيجن مه: ةموكحلل نيضراعملا باونلا مها

و ني طسلف راوث ضعب اهيلا مظناو ةيندر اال ندملا يف تارهاضملا تقلطناو تيطسلف يف ماعلا بارض وعقاال

. ميسقتلا ةن جلل اضفر ؟ اذامل 1938م ماع يف تددجت

ةفلتخملا تارزولا ىلا ءارزولا ةسائرب ةطبترملا رئاودلا تمسق 1939م:أ. ماع

و داعب واال يفنلا و مئارجلا عنمو ةيحصلا و ةيمسرلا ةديرجلا و ةيسنجلا نو ؤشب ةقلعتملا تايح ال صلا تلقن ب.

ةيلخادلا ةرازو ىلا تاعو رزملا

ماع ةيلخادلا ةرازو ىلا تازاو اجل تلقن د. . ةعارزلا ةرازو ىلا دارجلا ةدابإ و ةرطيبلا رئاو د رئاود تلقن ج.
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1941م.

الاه وتي ةمصاعلا ةظ فاحم ى مسي حبص او ءاقلبلا ءاول نع نام ع ءاضق لصف 1939م ماع لوليا نم يناثلا

. نامع ةيدلي ري ديو ظفاحملا

. ةمسن 300،000 ةبارق 1938م ماع غلب يذلا ةرام اال ناكس ةدايز ببسب : ميس قتلا اذه ءاج اذامل

شابا. كيب قيرف لل افلخ يبرعل ا شيجلل دئاق بولك نيع 1939م ماع راذا يف

(1939-1945م) ةيناثلا ةيملا علا برحلا يف يبرعلا شي جلا رود

قرش يف كراعملا يف ةصاخ ءافلحلا بناج ىلا فوقول ل نظر اال تعفدو ةيناثلا ةيملا علا برحلا تعلدنا

طس. االو

: يتأي امب ةيناثلا ةيملا علا برحلا يف يبرعلا شيجلا ماهسا لثمت

الين يكلا يلع ديشر الب قنا ىلع ءاضقلا .٢ الت. صاوملا قرطو ةيناطيربلا نزاخملا و تاركسعملا ةيامح .١

ةيروس يف يشيف ةموكح ىلع ء اضقلا يف ءافلحلا تاوق ة دعاسم .٣ 1941م. ماع ناسين يف قارعلا يف

11/7/1941م. يف

رمتساو هللا دبع ريم اال دوهج ةجيتن : ةيمشاهلا ةيندر اال ةكلمم الللا قتس عاالناال

1928م. ةنس ةيناطيربلا ةدهاعملا ىلع ليدعتلا ءارجأب ايناطيرب ىدل ةيعاسم

ليدعت نم ريم اال فده ناكو 1934م-1937م ةدم يف ايناطيرب نم ةقيقح دوعو ىلع ريم اال لصحي مل

الل. قتس اال ىلا ال وصوو ةيناطيربلا ةنميهلا نم ر رحتل :ا يلي امب ةيندر ةاال دهاعملا دونبلا

ترركو ندر اال قرش الل قتس لال يناطيربلا دمتعملل ةركذم ةيندر اال ةموكحلا تمدق 6/1/1942م: يف

.4/11/1943 خيراتب اهتبلا طم

. ةيناثلا ةيملا علا بر حلا ةياه ن دعب ندر اللاال قتسا ىلع ةقفاوملا 16/6/1944مب خيرات ب يناطيربلا درلا اجء

ةيجراخلا ريزو ءاقلا يذلا الل قتس اال رارق هللا دبع ريم اال يناطيربلا دمتعملا غلبا 16/1/1946م خيراتب

. ةدحتملا لألمم ةماعلا ةيعمجلا يف يناطيربلا

ةيجراخلا ريز عم ضوافتلل ايناطيرب ىلا اشاب ميهاربا ء ارزولا سيئرو ريم اال ةجوت 20/2/1946م يف

: يليام تاضوافملا كلذ ىلع جتنو ةينا طيربلا ةيندر اال فلا حتلا ةدهاعم ىلع عيقوتلا ب يناطيربلا

. ندر اال قرش لعى اكلم هللا دبع ريم اال يدون ب. . ندر اال قرش ىلع يناطيربلا بادتن اال يغلأ أ.

. اهيلع ايروتسد اكلم هللا دبع كلملا تعيا .د.ب ندر يفاال ةيد لالب سلا جملا الل قتسا تنلعا ج.

ةموكح تاذو 25/5/1946م يف ندر االتسقاللاال نلعاو يعيرشتلا سلجملا ىلع تارارقلا ةذه تضرع ه.

الةل. جلا بقل نيسحلا هللانب دبع كلملا حنمو ةيباين ةيثارو

قداصو نيطسلفو ندر اال نيب دودحلا تنيع 1922م ماع لوليا :في1 ةنيطسلفلا - ةيندر الةقاال علا
ةمهم ةناكم ني طسلف ةيضق ترهظ 1923مو ماع يناثلا نوناك 23 يف ةدحتملا االمم ةبصع سلجم ا هيلع

،و ىربكلا ايروس نع ني طسلف لصف ىلع نييندر اال جاجتحا ذكل: لثمتو 1919م ماع ذنم نييندر اال ىدل

1920م. ماع زو 27مت قشمد يف دقعنملا ين يطسلفلا رمتؤملا داقعنا بقع ماعلا يروسلا رمتؤملا يف ةكراشم لا
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. نيطسلف ىلا ةيدوهيلا ةرجهلا ضفرو روفلب دعو ضفر -: ماعلا يروسلا ر متؤملا تارارق امه

يف ة يدوهيلا تارمع تسملا ةمجاهم ب. حلسملا حافكلا ةسرامم :أ. نيطسلفل ةبسنلا ب نييندر اال فقاوملا مها

1920م. ةنس ناسيب روغ

. تاديبعلا حلفم دياك : نيطسلف ىرث ىلع يندرا ديهش لوا

. ندر يفاال تارهاظ ملا تقلطناو نيطسلف يف قاربلا ةبه تعقو 1920م ماع با يف

. نيطسلف يف ثادح اال ةيلوؤسم ايناطيرب هيف لمحت انايب يندر اال ينطولا رمتؤملل ةيذيفنتلا ةنجللا تردصا

ةيضقلا اهيف دناسم يناطيربلا يماسلا بودنملا ىلا ةلا سر هللا دبع ريم اال ثعب 1930م ماع زومت 2 يف

ةينيطسلفلا

. بارض اال ءاهن ال اديهمت ةرجهلا فقو هللا دبع ريم اال لواحو نيطسلف يف ماعلا بارض اال عقو 1936م ماع

: رمتؤملا اذه تارارق مهاو نادولب يف دقعنملا يموقلا رمتؤملا يف نييندر اال كراش 1937م ماع

. روفلب دعو ضفرو بادتن اال ءاغلا ج. . ميسقتلا ضف ب.ر . ةيبرعلا لودلا نم نم ءزجا نيطسلف دع أ.

مل نكلو ةدحاو ةلود يف نيطسلفو ندر اال ديحوتل حارتق هللاال دبع ريم 1938مقمداال ماع رايا 23 يف

. ايناطيرب ةقفاومب ى ضحي

. نيطسلف ىلا يدوه ري جاهم فلا لا خدا ةيكيرم -اال ولكن اال قيقحتلا ةنجل رارق نويندر واال ريم اال ضفر

برع برعلا بلا طم ديا يذلا صا شنا رمتؤم يف نو يندر هللاواال دبع ريم اال كراش 1946م ماع رايا 28 يف

. ةيكيرم االنولك-اال ةنج ل قيق حت ضفرو نطيس لف

. ةينيطسلفلا ةيضقلا لحل ندنل رمتؤم يف احر تقم برعلا مدق 1946م ماع لوليا يف

يف ةئراط ةسلج ةدحتملا لالمم ةماعلا ةيعمجلا تدقع و ندنل رمتؤم يف برعلا تاحرتقم ايناطيرب تضفر

نامعو و نيطسلف ترازو ةن يطسلفلا ةيضق لح لجا نم ةصاخ قيق حت ةنجل تلسراو 1947م ماع ناسين 2

. دوهيلا و برعلا نبب نيطسلف ميسقتل عورشم اهئ اضعا ةيبلغا حرتقاو

. رارقلا اذه تضفر ةيبرعلا لود لا نكلو ميسقتلا رارق 1947م يناثلا نيرش 29 يف ة ماعلا ةيعمجلا ترقا

سدقلا ةنيدم ىلع ةظ فاحملا عاطتساو ة يبرعلا لودلا بنا ج ىلا برحل ا ندر اال لخد 1948 ماع رايا 15 يف

شيجلا ملسو يندر اال شيجلا ىلا سلبان يقارعلا شيجلا ملس برحلا ءاهتنا دعبو داولا باب ةكرعم يف

. اهملتسا يذلا قطانملا نع لوؤ سم يندر اال شيجلا حبصا يذلا ليلخلا يرصملا

و رقتسمو ئ داه جو ىلا نينيطسلف لا ةجاح ببسب تثدح : نيت فضلا ةدح و

. ةيدوهيلا تاباصعلا نم ةيامحلا

يف االلو رمتؤم دقعب محل تيبو ليلخلا و سدقلا و سلبانو احيرا نم ةينيطسلف تايصخشو ءاهجو ماق اذهل

. يقورافلا ناميلس يجان خيشلا ةسأرت يذلا 1948م ماع االلو نيرشت 1 خيراتب نامع

: ةيلا تلا تارارق هنع دصر 1948م ماع االلو نونا 1ك يف رمتؤم احيرا يف دقع و

عاجرتسا ةيبرعلا لودلا ةبلا طم .ج. نيطسلف ىلع اكلم هللا دبع كلملا ب ةادانملا .ب. ندر عماال ة دحولا أ.
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. مهيض را ىلا نينيطسلفلا نيئج لاال ةداعا الح،د. سلا ةوقب نيطسلف

. نيطسلف مومع ةموكح ليك شتب وعدي رخا ةا جتا رهظ 1948م ماع لوليأ 23 يف

غةز. يف ينطو رمتؤ م لكش 1948م ماع االلو نيرشت 1 خيراتب

اهل. ارقم زغة نم تذختا يقابلا دبع يملح دمحا ةسائرب نيطسلف مومع ةموكح تلكش

. ةيبرغلا ةفضل يركسعل ا مكاحلا نمصب تغلا 1949م ماع االلو نوناك 10 خيراتب

1950م. ماع يناثلا نوناك 1 ؟يف يندر اال باونلا سلجم لح ماع يأ يف

. ابئان نيعبرا نم سلجملا نوكتو ةيبرغلا و ةيقرشلا ةفضلا نيب تاباختن اال تيرجا ن1950م اسين 20 يف

نيب ةاواسملا و لدعلا سأسا لعى نيسحلا هللانب دبع كلملا كلملا ةسائ رب ةدحولا رارق ىلع سلجملا قداصو

. نينطاوملا

ىلو اال ةميلعت ىقلت اعم1882م ناسين 4 يف ةكم يف :لود نيسحلا نب هللااللو دبع سسؤ لام كلملا
ينامثعلا ناثوعبملا سلجملا يف بختناو ةكم ىلا داع .مث اماع رشع ةتس ةدم لوبنطس اال يف سرد ثم اهيف

. ةكم نع ابئان

ةنيدملا و فئاطلا يف ةينامثعلا ا ةيماحلا مجاهو ى ربكلا ةيبرعلا ة روثلا شيجل يقرشلا شيحلا ةدايق ىلوت

. يروسلا شيجلا بناجب ةرونملا

. ةيبرعل ا ةريظ حلا ىلا اهتدعاو اهلها ةدعاسمل : نييسنرفلا يديأب اهطو قس بدع ايروس ىلا اهجتم ةكم رداغ

ج.االميلا لئاص اال ليخ نع لئا سلا باوج انا،ب. نم هللااللو:أ. دبع كلملل ةيبد اال تافلؤم مها ركذا

ة. سايسلا

ىربك لا لودلا اهعبتت يتلا ةسايسلا ملا عم ةكاردا :( سسؤملا هللااللو( دبع كلملا يممزتا

يف ىصق اال دجسم لا يف يفوتو . ةيبرعلا ةدحولل اي -عاد ةي. سايسلا ه تايح يف بلا طو خذ أدبم ىلع راس -

. اديه 1950مش يناثلا زومت 20

تنب فرشلا نيز ةريم نماال جوزتو 1909م ماع طابش 26 يف كمة يف هللا:دلو دبع طاللنب كلملا
دمح، م ريم ةع،واال يضر تيفوت ةيمس ريم 1953-1999م،واال ندر اال كلم نيسحلا كلملا بجناو ليمج

ة. مسب ةريم ،واال نيسحلا كلملا مكحلا ةدم خالل دهعلا يلو نس ح ريم ،واال اريغص يفوت نس حم ريم واال

كلملا افوة دعب شرعلا ىلوت 1939م ةنس اهيف جرخ تو ةيكلملا ةيركسعلا تسريه تناس ةيميداك يفاال سرد

. امهنيب ءادعلا حةلا تهناو ةيدوعسلا مع براقتلا نم:- نكمت ة دحاو ةنس ةمكح ماد هللا دبع

. باونل ا سلجم ماما ةموكحلا ةيلو ؤسم ىلع صنو يندر اال روتسدلا دصر ي1952م ناثلا نوناك 1 يف

. ةبساحملا نوناقو يعام جلا عافدلا ةيقافتا عضوو

11 يف ةبصنم نم يفعا كل ذل ارسيوس يف جلا عي ناكو ةيحصلا فورظ لا ببسب ةلود لا ةرادا نم نكمتي مل

ت ناس ةيركسعلا ةيلكلا يف هتسارد دعب نكلو بلاالد ىلع اكلم نيسحلا ريم اال هنبأ يب دونو 1952م ماع بآ

1953م رايا 2 خيراتب ةيروتسدلا ةتاطلس ملستو تسريه

يف ةسماخلا نس يف ةساردلا 1935مدبأ ماع نامع يف دلو الل: طلا نب نيسحلا كلملا دهع يف ندر اال
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. نامعب ةيم االسال ةيملعلا ةيلكلا و نارطملا ةسردمب ةتسارد لصاوو ةينطولا ةسردملا

. وراه ةسردمب قاحتل اال ةدي ري ناك ام دعب ةيردنكس يفاال ايروتكيف ةيلك ىلا ةديفح هللا دبع ريم اال لسر ا

نسلا يف راهو ةيلك دعبام نيسحلا كلملا لخدو ، ةيناطيرب لا سرادملا مظن قفو رادت ايروتكيف ةيلك تناكو

. ةرشع ةسداسلا

إلةنب شرعلا نع طالل كلملا لزانت ارقر ءارزولا سلجم ةقفاومب لادهى وبا قيفوت ءارزولا سيئر ذختا

. كلذ ىلع طالل قفاو و االنباالربك ةفصوب نيسحلا

ببسب ةيلع ةياصولا سلجم لكشت نكلو 1952م ماع با يف ؟ ندر اال ىلع اكلم نيسحلا ريم اال ىدون ىتم

. ةيناطيربلا ةيركسعلا تسريهدناس ةيلكب قحتلي نا ةيلع حرتقاو ةرشع ةنماثلا نسلا غ ولبلا مدع

ماما ةيروتسدلا نميلا مسقاو ، ةيركسعلا نوؤشلا يف ابيردت ىقلت ، ةامرلا رهما نم حبصا : نيسح لا تازيمم

االةم. سلجم

. ةريصق ةدمب يفاقثلا و يعامتج واال يداصتق واال يسايسلا ديعص ىلع ةريبك تازجنم قيق حت عاطتساو

نكلو اهليدعت ايتايطرب نم بلطف ةيناطيربلا ةيندر اال ةدهاعملا نم صلختلا الل طلا نب نيسحلا كلملا ررق

. طسو اال قرشلا يف يعافد فلح ءاشنا نيح ىلا ليجأتلا تبلط ةيناطيربلا ةموكح لا

و تيناطيرب نم نوكم يركسع حفل 1955مووه ماع ؟ دادغب فلح مسأب فرع قاثيم ايناطيرب تدجوا ىتم

: يتأي ام ىلا فدهي ناتسكابو نارياو ايكرتو قارعلا

ىلا مامظن لجاال ال ندر اال ىلع تاطوغ ض ربيطاينا ىدونو و . طسو اال قرشلا يف يعويشلا دملا دض فوقول -

. مامضن نعاال ندر اال تعجارت تارها ظ ملا ببسبو فلحلا

ماع : يندر اال شيجلا فوفص بولك توغاب نوج لخد ماع يأ يف : شيجلا ةدايق بيرعت

ىلوت مثو بللالد ةيقرشلا ةيبونجلا دودحلا ةبقارمل ةيدابل ل ةوق لوا ةدايق ىلوتو 1930م

. كيب كيردرف ديمعلا قهلا تسا رثا تاونس عست دعب ناكر اال ةسائر

. ةماعلا ناكر لأل سيئر لوا كيب كيردرف دعي

. يندر نعاالنماال االلو لوؤسملا بولكلا حبصا 1946م ماع الل قتس اال دعب

ةنيدم ىلع ةرط يسلا نم يندر اال شي جلا عنم ه تلواحم :أ. بولك اهل مع يتلا لا االمع مها

يف قطانم الل تحا ىلع دوهيلا ةدعاسم ب. 1948م. ماع برح ءانثا سدقلا

طابضلا ديب شيجلا ةدايق ءاقبا د. . ةيليئارس اال تامجهلا ىلع درلا ب ةلذاخت ج. نيطسلف

. زيلج االن

: كلملا ىلا طابضل ىا واكش نولقن ي اوناك و بولك تافرصت نم اورمذت نيذلا نيينطولا نم

. راون وبا يلع

نييندر اال طابضلا يلوت -١: ةيركسعلا شيجلا تاكرا سيئرو كلملا نيب تاف ال خلا مها ركذا •

و تارخدملا صقن -٣ . شيجلا ةنزاوم قافنا -٢ . شيجلا يف ةيول واأل بئاتكلا ىدايق

مظ. نم يندم عافدو يوج جاةلاىسالح ٤-حلا تاعدوتسملا
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1956م ماع في1/3 مهبصانم نم نيينا طيربلا طابضلا بو ولك نوج اعءاف نيسحلا كلملا ررق

. بانع يضار شيجلا ناكرا ةسائر ي ولوت

كلملل ةديؤم لا تارهاضملا تقلطنا و ةمراع ةحرفب شيجلا بيرعت رارق نيندر اال لبقتسا

. ةيروسو ةيدوعسلا و رصم هب ةبحرو

ةيف تكراشو سيوسلا ةانق رصم ميمأت ببسب ناودعلا عقو 1956م: رصم ىلع ثلااليث ناودعلا •
لخدو اهعم هنماضت ن لعاو رصم بناجب نيسحلا كلملا ةدايقب ندر اال فقوو ليئارسإو اسنرفو ايناطيرب

ءاغ بلا نيبلا طملا تاوصا تلا عتو ةيندر اال ةموكحلا نم بلطب ندر اال ىلا يقارعو يروس لتاقم االف ةرشع

. ايناطيرب مع فلا حتلا

تايرحلل ةينوناقلا دعاوقلا نيسحلا كلملا ىسرا ىتم : ةيناطيربلا ةيندر اال فلا حت لا ةدهاعملا ءاهنا •
1953م. ماع يف ؟ ةيكا رقميدلا و ةيبزحلا ةيد دعتلا و ةيسايسلا

1956م ماع االلو نيرشت 21 يف ةيناملر ب تاباختنا رجت 1956م. ناريزح 26 يف ناونلا سلجم لح

د. عاقملا ةبسن رثكأب يسلبانلا ناميل ةس ماعزب يكارتش اال ينطولا بزح لا زوف ناك: اهجئا تنو

: اهتازاجنا مها نم ينطو الف تئا ةموكح 1956م االلو نيرشت 28 يف كشل

: ةيقافت اال ةذه ىلع ءانبو ةرهاقلا يف 1957م يناثلا نوناك 19 يف يبرعلا نماض تلا ةيقافتا تعق ١.و

ةنيزخل فصنو نينويلم ةيروسو رانيد نيي مال ةسمخ ةيظوعسل و رانيد نيي مال ةسمخ عفدب رصم تماق أ.

. ةيندر ةاال لودلا

ءاهنا ب. . ةيناطيربلا ةيندر اال ةدهاعملا :أ.إللءاغ ايناطيرب عم تاثح ابملا تأدب ةيقافت اال ةذه ساسأ ىلع

. ندر يفاال يناطيربلا يركسعلا دوجولا

. نامع يف ةدهاعم لا لإللءاغ ةيقافت ا تعق يوو سل بانلا ناميلس ةموكح تل صوت 1957م راذا 13 يف

ةيسايس ةمزا ندر يفاال تثد 1957مح 1958م:ماع ماع قارعلا و ندر اال نيب يبرعلا داحت اال
. رواهنريأ أدبم لوح نيسحلا كلملا و يسلبانلا ناميلس ىموكح نيب الف خلا بسب

اسنرفو ايناط يرب باحسنا ببسب ثدح يذلا غارفلا ءلم يف ةدحتملا تاي ال ولا ةبغر ىلع صني : رواهنزيا بمدأ

يلي: ام ىلا ذكل ىدا ةيعويشلا ضهانت يتلا لودلا ةدعاسمو طسو اال قرش نم

ضرف ج. يندر اال شيجلا فوفص يف تابار ط ضا ب. 1957 ناسين 10 يف يسلبانلا ناميل س ةموكح أ.إقةلا

. ةيروس ىلا شيجلا طابضو باونلا و ءارزولا ضعب رارف بلاالد.د. يف ةيفرعلا ماكح اال

تاطوغضل ندر ضاال تورع ىرخا ةهج نم ةي روسو رصمو ةهج نم ناالرند ميبا تاق ال علا رتو ت داىذكل

ةيم. وعإال ةيداصتق او ةيسايس

مل نكلو ثلاالث لادلو نيب داح تا مايق ىلا يع سو اهرو نزيا أدبم ب اتلبق يتلا قارع ولا ةيدوعسلا ىلا ندر اال أجل

. يبرعلا داحت اال ةيقافتا ماربا ىلع 1958م طابش 14 يف قارعلا تقفاوو كلذ ىلع ةيدوعسلا قفاوت

هت سائر يناثلا لصيف كلملا ىلوتو يسايسلا ةماظن ىلع نادلبلا ظفاح يلا ردفنوك دا حتا : يبرعلا داح االت
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. عافدلا و ةيجراخلا ون ؤشلا ىلوتت ةيداحتا ةرازو له اعبت ت فلأتو ه سيئر بئان بصنم نيسحلا كلملا ىلوتو

ديقعلا و مساق ميركلا دبع ديمعلا ةدايقب يركسعلا االقنالب ببسب يبرعلا داحت اال يهن 1958ما زومت 14 يف

اهز واجت ةسايسو ةيداصتقا ةمزا ىلا ندر اال ضرعتو يكلملا ماظنلا ب ةحاطاو قارعلا يف فراع الم سلا دبع

. يكيرم -اال يناطيرب لا مع دلا قيرط نع

جاهتنا ببسب ؟ ةيبرعلا تارمت ؤملا تدقع اذامل : ةيبرعلا ةمقلا تارمتؤملا يف ندر اال ةكراشم
دادعا باعيتس ال بقنلا ىلا ايروسو نانبل نم ندر اال رهن يمةا ليوحت و برعلا ةاجت ةيناودع تاكولس لي ئارسا

لي. ئارسا ىلا دوهيلا نيرجاهملا نم ةريبك

رما ؤم يف برعلا ءاسؤرلا و ءارم واال كولملا وعدي رصانلا دبع لا مج يرصملا سيئرلا عامتجا : ىلا كلذ ىدا

ةيف ندر اال لثمو 1964م يناثلا نوناك 13و16 نيب ةيرصملا ةمصاع لا يف االلو ةيبرعلا ةمقلا

. نيسحلا كلملا

ءاشنا ب. اهعبانم دنع ندر اال رهن دفاور ليوحت مه:أ. نيع وضوم لوانتت ىلو اال يبر لاع ةمقلا رمتؤم كنا

. ةيبرغلا و ةيقرشلا ةفضلا نيب ةدحولا ب ساسملا مدع ج. . ةدحوم ةيبرع ةيركسع ةدايق

:أ. ةيف ررق ةيردنكس اال يف 1964م لوليأ 11 ىلا 5 نم ةيناثلا ةيبرعلا ةمق لا رمتؤملا في ندر اال كراش : ايناث

تاونس س مخ دمى ىلع ة يبرعلا ةحلسملا تاوقلا معدل ايونس ينيلر تسا ةينج نيي مال ةسمخ صيصخت

. اهتا علالق ساسا ةينيطسلفلا ةيضقلا نم لود لا فقاوم دع ج. . ينيطسلفلا ريرحت لا شيج ءاشنا ب.

ردص نيسحلا كلملا الب ثمم يفه ندر اال كراشو 1965م لوليأ 13و17 نيبام ثلا ثلا يبرعلا ةمقلا رمتؤملا دقع

يف لخدتلا مدع ج. ةيم. التاالعال محلا فاقيا ب. . يبرعلا نماضتلا قاث :أ.يم يليام رمتؤم لا اذه نع

. ةيبرعلا لود لا نؤؤش

ةيف: ءاج ام مها 1966م ماع لوليأ يف رئاز جلا يف عبارلا ةيبرعلا ةمقلا رمتؤملا يف ندر اال كراش

ءو 3-جل . ةيروسو ندر اال نيب قلقلا و رتوت 2-سدا يب. رعلا نماضتلا قاثيمب ةيبرعلا لودلا مزتلت 1-مل

1966م ماع لوليأ يف ةيروس يف ىلشاف الب قنا ةلوا حم رثا االدرن ىلا نييروسل ا طابضلا ضعب

ءاشنا 1965م طابش يف اع يسيئر بلط ببسب ةينيطسلفلا ريرختلا تامظنمب ةي االندر تاق تعال رتوت -5

. ندر يفاال ةيرك سع تاوق

سرخلا لعج ةنيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ضفرو ينيطسلف لصا نم ن ييندر اال بتاور %5نم عاطتقا -6

اهل. اعبات ينكولا

ينويهصلا ودعلا دض ةيركسعلا مهتايلمع حتف ةمظ نم نم نيي ئاد فلا طاشن 1965م:أدب يناثلا نوناك علطم

. ةيندر اال دودحلا ربع كلذو ةيركسعلا ةعقاونو

ةيرق ىلع اهنيب نم ةدقاح تاراغب تاطاشن لا كلت ىلع ودعلا تاوق تدر 1966م يناثلا نيرشت 13 يف

مه. دض الحلاجو سلا ودعلا تاوقلا تمدختساو ليلخلا يف عومسلا

ينولجعلا سارف ، يطلسلا ردب قفوم : مهنم ددع دهشتساو ودعلا تاوقلل يبرعلا شيجلا يظصتلا ىلا كلذ ىدا

ندر اال نيب تاق ال علا ترتوت و نامع يف ةنيطسلفلا ريرحتلا ةمظ نم بتاكم تقلغا 1967م ينلثلا نوناك 4 يف

. ندر نماال ريفس درط و ةيروسو

ريوطتب حجنو 1962م يناثلا نوناك 27 يف ىلو هتاال موكح لي كشتب لتلا يفصو فيلكت ىلا كلذ ىدا
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و ءابرهكلا و ةايملا و فيرلا نيب قرط ال ةكبش دم يف ة مهم ة يداصتقا تايقافتا دقعو ةيدوعسلا مع تاق ال علا

. ةيمي لعتلا و ةيحصلا ةياعرلا ب مامتها

االنم قيقحت لجأ نم ةيلخادلا عاضو ةهاال باجمل : اذامل لتلا يف صول ةيناثلا ةتموكح لكش يناث لا نوناك 22

. ينويهصلا ودعلا عم رازفتسا يف لوخدلا مدعو ، ينطولا

1967م راذا 4 يف نيسحلا كلملا اهلا قأ نا ىلا تلال ةموك ح تيق ب

ليئارسإو ةيبرعلا لودلا يبن رتوتلا ببسب برحلا كلت تثدح : ندر اال ىلع اهجئا تنو ناريزح برح
1967م. ناسين 7 يف ةيوج ةكرعم يف ةيروس نيبو اهنيب كراعم ترادو

خالل: نم فقوم لا لي ئارسا تدعصو ة دجنلا رصانلا ظبع نم ةيروسلا تاوقلا تبلط

. اهيضارا ىلا نيللستمل ا برعلا نيباهر حمالتاال ترمتسا حلا يف ًا يركسع اهته با جمو ةيروس ديدهت .١

1967م. رايا 14 يف لا تقلل اهداظعتسا رصم تنلعاو يروسلا بلطلل رصانلا دبع سيئرلا بل جتسا .٢

ىرخ اال ةيبرع لا لودلا بناج ىلا برحلا يف لوخد :1-لا نارايخ هل ناك ندر اال اما

. ينويهصلا نماالتحالل ةيبرغلا ةفضلا ذاقناو برحلا يف لوخدلا مدع -2

ةرهاقلا ىلا يندر اال شيجلا ناكرا سيئرو ئاره زو سيير وعمة ةدجنلل ةيروسو رصم ىلا نيسحلا كلملا بهذ

1967م. رايا 30 يف رصم عم كرتشملا عافدلا ةيقافتا تعقوو

ةصاخو ةين االدر ةهبجلا ةيطغتل دة ادعتساو يرص ملا شيجلا سالةم ىلع نيسحلا كلملا رصانلا عدب طمنا

. هيضار نعا عافدلل ويبرع و ةيدو عس تاوق لوخد ىلع ندر اال قفاوو سدقلا ةقط نم

ءانب ةيرصملا دودحلا ىلع اهعقاوم نم ةيلودلا ئراوط لا تاوق ةدحتملا تاالمم بحس 1967م رايأ 19 يف

. ماعلا نيم لال اهبلط ىلع

. اهترمدو ةيركسعلا اهاراطم يف ةيوحلا اهتاوق تبرضو 1967م ناريز 5ح يف مرص لي ئارسا تزغو

ودعلا تاوق عم كراع تم ضا خو ةكرتشمل ا ايلعلا ةدايقلا ةرمإ تحت ت ناك ةيندر ةحاال لسملا تاوق لا اما

ةيوجلا دعاوقلا و نامع ىلع تراغاو ينظر اال شيحلا عقاوملا ةيلئارس اال تارئاطلا تمجاه كلذل ة يليئ ارس اال

. ةيبرغلا ةفضلا في ةيندر اال تاببدلا تر مدو االردةين

1967م. ناريزح نم عبا سلا يف ؟ ةيبرغلا ةفضلا تلتحا ىتم

ةفاضا اريسا و530 احير و421ج اديهش (696) يلا وحب ةيرشبلا رئاسخلا تردق : ناريز ح برح جئ أتن مها

. اهريغو دونجو لقن ةرايس 1683 ىلا

تاوقلا تحبساو ءانيس ةريزج ةبش تدقف مصر يف -. ندر لاىاال نيحزانلا نم ةريبك دادعا تقفدت -

الن. وجلا ةقطنم ةيروس ترسخ -. ةيقرشلا سيوسلا ةانق ف افض ىلع ةيليئارس اال

ةمقلا رمتؤم نم 9/1/1967مدبال 29/8ىلا ةدم لا يف موطرخ يف عبارلا ةمقلا رمتؤملا دقع كلذل ةجيتن

-: ةمجسنم سلجملا ذهة تارارق تناك هسفن ماعل نما لوليا يف رئ ازجلا يف

يسايسلا لمعلا يف هدوه ج ديح وتو ودعلا ةلودب فارتع -اال حلصلا و تاضوافملا ضفر يف برعلا تاعلطت عم

وجالن. نم ةيلئارس اال تاوقلا باحسنا نيمأتو
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. يليئارس اال شيجلا ىلع يبرع رصن لوا دعت 1968م: ماع ةماركلا ةكرعم

راذا 21 يف االدرن ىلع ايركسع اموجه ينويهصلا االتحالل تاوق شن ىتم

: ةيغب ةيعفدملا وجو سالحلا نم اموعدم 1968م

داصتق اال ريمدتو .ب. ةيئادفلا ةك رحلا ىلع ءاضقلا و يبرعلا شيجلا ريمدت أ.

ميطحت د. . ةيندر اال ةيبرغلا تاعفترملا الل تحا ج. . ندر اال يداو يف يعارزلا

. ةحلسملا تاوقل ا سوفن يف ةيونعملا حورلا

قيرط نعيرص ملا ثلثملا -1 : رواحم ةعبرأب ندر اال ىلع يليئارس اال موجهلا ناك

كلملا رسج قيرط نع ةيبونجلا ةنوشلا ثلثم -2 .( ايماد رسج ) دمحم ريم اال رسج

يفاصلا روغ -4 هللا دبع ريم جرساال قيرط نع ةنوشل -ا نامع ثلثم -3 ن. يسحلا

. كركلا ةاجتأب

ةميزه تعاطتساو داصر بلام ةينويهصلا تاوقلل ةيندر اال ةحلسمل ا تاوقل ا تفق ثو

. ليئارسا

. يبر علا شي جلا ىلع يليئارس اال شيجلا ةميزه :أ. ةماركلا ةكرعم جئا نت مها

ي لوح ودعلا تاوق رئاسخ تغلب ج. . ةماركلا ضرا نم ودعلا تاوق باحسنا ب.

. احيرج 108 اديهش 86 يندر اال شيجلا مدق د. اح. يرج و450 تليتق 250

تيقبو ةمظنملا ه ذهل ةباوبا ندر اال حتف : ندر األ يف ينيطسلفلا يئادفلا لمعلا

1970مو ماع ىتحو 1967م ماع ذنم ينو يهصلا نايك لا دظ اهطا شن سر امت

. يئادفلا لمعلا ب يندر اال بابشلا عومج تقحتلا

. نويئاد ف انلك راعش نيسح لا كلملا فرع

اهنبب فيسنتلا مدعو ةيجراخ ةهجب اهطابتراو تامظنملا ةذه رثاكت بب سب نكلو

نينطاوملا دض فنعلا لا معا تسرامو ةم. راع ىضوف ىلا داق ةموكحلا ن يبو

. بناج واال

ةيبعشلا ة هبجلا فطتخا ثيح 1970م ماع لوليا 6 يف لاحلاة ةذه تمزأت

. ةيرسيوس ىرخاو ةيكير ما ةدح او نيتيند م نيترئاط

نيئادفلا جارخا تررق ةيركسع ةموكح ندر اال يف تلكش 1970م لوليأ 15 يف

. نانبل وىلا ةيروس ىلا ةيندر اال ندم ولا نامع نم

كلملا لبق نم ه تيوهو ينيطسلفلا ن ايكلا ىلع ظفاحي يسايس عورشم وه : ةدحتملا ةيبرعلا ةكلمم لا عورشم
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ي ضارا ةيأو ةيبرغلا ةف ضلا نم ةنوكم ةدحوم ةيبرع ةكلمم قماي ىلع صن 1972م راذا في15 نيس لاح

ةكل. مملا ةذهل ةيز كر ملا ةمصاعلا نامع نوكت ونا ةيقرشلا ةفضلا نمو ة ررحم ىرخا ةينيطسلف

ةطلسلا نتواط يزكرم ءارزو سلجم ه عمو ةيزكرملا ةيذفنتلا ةكلسلا ىلوتيو كلملا وه ةلودلا سيئر

االةم. سلجمو كلملا ب ةيعيرشتلا

ايلع. ةمكحمب طانت ةيزكرملا ةيئاضقلا ةطلسلا و كلملا ىلع اال اهدئاق ةدحاو ةحلسم تاوق لمةك مللو

ةسائرب ةيني طسلفلا ربرحتلا ةمظنم اهض ةوفر يبرعلا لودلت ءاسؤر ىلع عورشملا اذه نيسحلا كلملا ضرع

ت. افرع رساي

يف ةيسامولبدو نيسايسلا ةيلوؤسم ةدراطملو رشسة ةيم عاال ةامحل ندر اال ضرعت 1970 ماع لوليأ يف

. ملا علا

يضار اال ةداتتسا رصمو ةيروس تررقو برحلا ت ثدح 1973م: ماع ناضمر نيرشت برح

1967م. ماع ناريز ح برح يف ليئارسا اهتلتحا يتلا

ةلغتسم ئجافم يركسع موجهب ةيرصملا و ةيروسلا تاوقلا تماق 1973م االلو نيرشت 6 يف

تاوقلا تعاطتس او فيلر اب طخ ريمدت ةيرص ملا تاوقلا تعاطتساو اهدايعأب ايئاىسا لا فتحا

لا. لاتق فقول االنم سلجم لخد النتو وجلا ةبضه يف ةيليئارس اال عقاوم لا حايتجا ةيروسلا

. اهيلا ةيرصملا تاوقلا لوصو عنمل ءانيس الاهل تحا دعب ليئارسا هتئ شنا طخ : فيلر اب طخ

لوط ىلع ةيليئارس اال تاوقلا نم ءزج لا غشا :أ. نيرشت برح يف ندر اال ةكراشم ةيمها

. ةيندر اال ةهبجلا

. رسي يفاال ةيروسلا تاوقلا حانجلا لوح فافتل نماال يليئارس اال ودعلا نامرح ب

ىلا حورلا ةداعا د. ةيقارعلا تاوقلا ةدعاسمب الن وجلا يف ارسئةيل اال تاوقلا تيبثت ج.

. ةيروسلا تاوقلا تاظ حل جرح 40يفا عر ادمل ءاوللا لوخد ه. . يبرعلا يركس علا لمعلا

ة يبرعلا لودلا و ندر اال نيب ةعوطقم تناك يتلا تاق ال علا ةداعا : نيرشت برح جئا تن مها

ريرحت لا ةمظنمب ة يبرعلا لودلا فارتعا - . ندر اال نع ةيبرع لا تادعاس ملا فانئ تسا -

. ةينيطسلفلا

سيئر تافرع رساي بلط : ةلتحملا ةيبرغلا فة ضلا ةداعتس ال ةيعاسمو ندر اال دوهج

نوكت نا رئازجلا يف سداسلا يبرعلا ةمقلا رمتؤم يف ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظ نم

. نينيطسلفلا عيمجل ديحولا لثمملا ةمظنملا

. بلطلا هلاذ اوبيجتسي مل

طابرلا يف عباسلا يبرعلا ةمقلا رمتؤملا دقع 1974م يناثلا نيرشت يفو

ةفضلا يف ةيندر اال ةموكحلا ةطلس تفعضاو بلا طملا ه ذهل نورمتؤمل ا باجتساو



21

1977م. ماع يف ة مظنملا ىلع ةيروس طو بغض تاق ال علا نيسحت أدبو ةيبرغلا

ماربا 1977م:ىلا ماع لوليأ يف ليئارسا تاداسلا رونا ةرايز تمهس ا اذامب

تاق ال علا عطقو ندر اال هتا ضراع يتلا 1978م يف ديفيد بماك ةيقافتا

. رصم عم ةيسامولبدلا

مكحلا ىلا دوكيللا عمجت لوصو دنع :أ. ندر عماال راوحلا ةمظنملا تفنأ تسا ىتم

ريرحتلا ةمظنم جارخا ج. 1982م. نانبل ليئارسا حايتج ب.ا لي. ئارسا يف

. اهنم ةينيطسلفلا

ي نيطسلف يندرا دفو ل كشتل تاثح ابم ةيندر اال ةموكح لا عم ت افرع رس اي ىرجا

. لشفلا ب ءاب نكلو 1983م ناسين يف كرتشم

ينيطسلفلا سلجملا دقع ىلا ةمظنملا ترط ضا ي1984م ناثلا نبرشت 22 يف

عاطقلا و ةفضل ا يف يلئارس االتحاللاال ءاهنا لجا نم نيفرطلا نيب نواعتل

. هيلع ةقداصملا ةمظنملا تضفرو

ىلا ندر اال عراس 1987م ماع :( ةراجحلا لا فطا ) ىلو اال ةضافتن اال تعقو ىتم

. نينيطسلفلا ىلا نوعلا دي ميدقت

يراد واال ينوناقلا طابتر اال كف رارق نيسحلا كلملا نلعا 1988م ماع زومت في31

يف ميقي صخش لك رابتعأب تاميلعت ءارزولا سيئر ار دصا - ةيبرغلا ةفضلا عم

. اينيطسلف انطاوم ة يبرغلا ةفضلا

لوليأ يف برحلا تنلع (1980-1988م):ا ةيناري ةياال قارعلا برحلا نم ندر اال فقوم
كل يف قارعلا بناج ىلا ندر اال فقوو ةيلخادلا قارعلا نوؤش يف يناري اال لخد تلا ببسب 1980م ماع

كلملا ج.داى امهنيب ةزيمتم تاق عال ةماقا ب. . قارعلا تاردا ص ماما ةبقعلا ءانيم حتف ثمل:أ. بناوحلا

. يلودلا و يبرعلا ىوتسملا ىلع قارعلا معد يف اريبك ارود نيسحلا

يف تقفتاو نميلا و رصم اهب تبحر ةيقارع ةيندرا ةركف نم عورشم :وه يبرعلا نواعتلا سلجملا
. هيف سلجملا فادها ترقأو 1989م. طابش 13و14 موي نامع يف عامتجا

مادص سيئرلا و كرابم ينسحو نيسحلا كلملا تمش دادغب يف ةيعا بر ةمق تدقع ط1989م 16ابش يف

. سلجملا اذه والةد نع اهيف نلعا هللاصحلا عدب يلعو نيسح

يف لماكتلا قيقحت ب. . ءاضع اال لودلا نيب نواعتلا و قيسنتلا قيقحت :أ. سلجملا اذه نمضت ام مها

. وخلا لقنلا و ةيعارز ولا ةيعانصلا يلاةو وملا ةيداصتق االتاال جملا

. ةكرتش ملا ةيبرعلا فوس ىلا ال وصو ءاضع اال لودلا نيب ةكرتشم قوس ةماقا ج.

اعم1991م. يلعف لكشبو 1990م ماع بأ في تيوكلا قارعلا الل تحا ببسب سلجملا فقوت
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نطنشاو نيب ةمزا تجرخ 1990م ماع اهنم: ندر اال فقومو ( تيوكلا قارعلا وزغ ة( يناثلا جيلخلا برح

. دادغبو

ريوطتب قارعلا ماهتاو قارعلا ىلا ح مقلا تاعيبم فقو يكيرم اال سرغنوكلا ررق طابش يف 1990م ماعو

له. ندر اال ةدناسمو لماش لا رامد لا ةحلسأ

هل. ةردصملا لودلا ةمظنم يف قارعلا ةصحو طفنلا راعسا لعى تيوكلا و قارعلا نيب الف خلا رهظ

. يلا تلا مزيلا يف تي وكلا رازو اعم1990م زومت د29 ادغب يف نيسحلا كلملا ررقو

ةجيتنو تاعاس خالل ةرام اال ىلع تلوتساو ةيتيوكلا دودحلا ةيقارعلا تاوقلا ت زاتجا 1990م ماع با يف

. تبوكلا نم قارعلا ج ورخب بةي رعلا لودلا بلغا ةيف تبلا ط ةرهاقلا يف يبرع رمت ؤم دقع : كلا ذل

امب تيوك لا نم ةباح سنا رثا قارعلا ىلع فلا حتلا تازق نم لماش موجه أدب 1991م يناثلا نوناك 17 يفو

ني. يندملا و دونجلا االفل لتقم ىلا ىدا

سيئرلا ىقتلا اذامل يعةبر)1994م: (داو ةيلئارس اال ةيندر الماال سلا ةدهاعم

نيب ةوهلا ريسجت ب. . لماشلا م دقتلا قيقحتل ؟أ. سرغ نوكلا ب شوب يكيرم اال

. يليئارس اال يبرعلا نلازعا ءاهنا ج. نيطسلفو ةيبرع ال لودلا و لي ئارسا

ه دقع موي وهو 1991م االلو نيرشت 30 يف ؟ ديردم رمتؤم ندر اال ترضح ىتم

لماك ةساي رب ينيطسلف يندرا دف وو نانبلو ةيروس و لئارسا لثمت دوفو ةت رضحو

. ندر اال ةيجراخ ربزو رباج وبا

ني. يطسلفلا بناجلل ا سيئر يعفاشلا دبع رديح ريرح تلا ةمظ لانم تنيع

لي ئارسا با حسنأب بلا :أ.ط يلي امب ر متؤملا يف ندر فاال قوم رباج وبا ح ضوا

ىلا ةيبرعلا ةدايسلا ةدوع ىلغ ددش ب. . نانبلو ايروس و نيطسلفو ندر نماال

. مهريصم ريرقت يف مهقح ةسرامم ن ينيطسلفلل حامسلا ج. . سدقلا

فارتع اال ةقيثو ليئارساو ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم تلدابت ماع يأ يفدم

يف ولسوا يف ترج ةيرس تاضوافم يف 1999م ماع لوليأ 13 يف ؟ امهنيب

. جيورنلا

. نطن شاو يف ليئارسا عم ضتا وافملا ةدنجا ندر اال تعقو 1993م لوليا 14 يف

ريرح تلا ةمظ من ئدابم الن عاو ولسوا ةيقافتا تعقو ل1993م وليا في13

. نطنشاو يف لي ئارساو ينيطسلفلا

ساسا نمضتو كرتشملا لا االمع لود ج ندر 1993موعقاال ماع لوليأ في15

يئانثلا نواعت ولا واالنم ةايملا و ضر واال دودحلا ل ئاسم يف ةدهاع لام دونب
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نلعا اباطخ ءارزولا سلجم اضء عا ماما نيسحلا كلملا ىقلا 1994م زومت 9 يف

نوتنلك يكيرم اال سيئرلا ب ءاقتل اال ةدادعتساو ةيملسلا ةريس ملا يف جارفن اال ةيف

الم. سلا ةريسم عفدل : يليئارس اال ءارزولا سيئر نيبارو

قاحساو يلا جملا الم سلا عدب لبق نم نيطسلفو ندر اال نيب الم سلا ةدهاعم تعقو

ةدا يسب نيفرطلا فارتعا :أ. تصن 1994م االلو تيرشت 26 ةبرع اود يف نيبار

لح ج. . شرعلا يف هقحو يساي سلا ليئارساو ندر اللاال قتسا ب . امهنم لك

. ةيملسلا لئاسولا ب تاع زانملا

ةيندرا ةرافس تحت تفا 1994م االلو نوناك 11 يف . باونلا سلجم يلعة قدا ص

. نامع يف ةيلي ئارسا ةرافس بو يبا لت يف

1956م راذا نم يفااللو يندر اال يبرعلا شيجلا ةدايق بيرعت ماع:أ. االندر ءانب في نيسحلا كلملا تازاجنا

تاوقلا ب متها د. 1957م راذا يف ةيتا طيربلا ةدهاعملا ءاغلا ج. نييندر اال طابضلل هت دايق ميل ست ب.

ايملع نيلهؤم طابض ج يرختل يركسعلا حان جلا ةتؤم ةعماج ثاظحتس ه.ا . ةحلس ملا تاوقلا ريوطتب

. ايركسعو

عافد ولا ناكر يلكةاال ثادحتسا - . فصلا طاب ضو دارف اال ةءافك عفرل ةديدع ةيرك سع سرادم تئشنا -

. يندملا

. ةيدابلا و ةحلسملا تاوقلا يف نيلماعلا و ءادهشلا ءانب ال ميلعتلا ريفوت يف ويركسعلا ةفاقثلا ةيريم تمه -سا

ةرازو يف نيلماعلا ءانبا حنم - ةيرهش احنم مهئاطعاو ةحلسملا تاوقلا ءانبا موسر نيسحلا كلملا عفد

. تاعماجلا يف نيلوبقملا ٪5نم ةب سن ميلعتلا و ةيبرتلا

1955م ماع اهنونا ق رود وص ةسايسلا بازح اال ئشنا -

عمت جملا تاس ؤمس ايعفتو ةيبزح ولا ةيناملر بلا ةتيحلا ةدوعب ةيناملر ب تابا ختنا لوا تيرحا 1989م ماع

. ةيلا معلا ةو ينهملا تابا لثم:قنلا يندملا

فوفصلا يف ايمازلا و ايناجم ميلعلا حبصا نيسحلا دهع -يف ندر اال يف ناسن اال قوقح ةنايص ىلع لمع -

. ندر يفاال ةيم اال ةبسن تضفخن 1963ماو ةنس ميلعتلا و ةيبرتلل نونا ق ردص ىلو.- اال ةرشعلا

1981م. ماع ةتؤمو 1976م ةنس كو مريلا ةعماج مث 1962م ماع يف ؟ ةيندر اال ةعماجلا تئ شنا ىتم

. ةيركسعلا ةيبطلا نيس حلا ةنيدم ءاشنأب نيسحلا دهع يف ةيح صلا تامدخلا تروط :ت ةحصلا لا جم يف

يف ءاف شتس لال زكرم ندر اال حبصاو الج علا ر يفوتل ؟ ندر اال يف ةيحصلا ازك رملا و تايفشت سملا تئ شناو

يب. رعلا قرش ملا

ةعانصلا و ةحايسلا و ةعارزلا و لقنلا و نارمعلا و ةماعلا تامد لاخ يف روطت تد هش : ةيتحتلا ىنبلا لا جملا يف

نيسحلا دهع ةراجتلا و
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ةكرش ءاشنا ب يندر اال داصت االق ةيمنت ب. . رامثتس لال بسانملا خانملا ةئي :أ.هت يداصتق اال لا جم لا يف

ءانيم لثم يداصتق اال ومنلل ممهة ةيتحت ىنب ءاشنا ج. ةي. برعلا ساتوبلا و تنمس اال عناصمو تا فسوفلا

ء. ايلع ةكل ملا راطمو ةيندر اال ةيكلملا تئشناو ه. . ةدبعملا قرطلا نم ةعساو ةكبش تئشنا د. ة. بقعلا

. يرلل دودسلا ةايمو ةكاوف ولا راضخلا ة عارزل ةيدابلا يف ة يفوجلا ةايملا ترمثتسا -

ةينطولا ة نوعملا ق ودنص تئشنا - نام. ع يف يلا ملا قوسلا و ةيلا ملا قارو اال ةسسؤم تئ -شنا

. رقفلا ةحفاكمل

ىفوت ه سفن ماعلا من طابش 7 يفو دهعلل تيلو نيسحلا هللانب دبع ريم اال نبيعت 1999م يناثلا نوناك 24 يف

. نيسحلا كلملا

1962م يناثلا نوناك 20 يف نامع يف :دلو نيسحلا نبا يناثلا هللا دبع كلملا

دهعلل ايلو نسحلا ريم اال ةقيقش نيسح لا كلملا نيعو دهعلل ايلو ةتد وال دعب نيعو

1999م. يف ةنم يفعا و

زنمودا ةسردم ىلا لقتنا مث نامع يف ةيم االسال ةيملعلا ةيلملا يف كلملا سرد

يف دلييفريد ةيميداكأ و كوربلجيإ ةسردم لاى لقتناو ايناطيرب يف

. ستسوشت اسام

مضناو ةي كلم لا ةيناطيربلا ةيرك سعلا تس ريه تناس ةميداكأب قحت 1980لا عما

ي. ناث مالمز ىلا عفرو ةيكلملا ةلا يخلا ىلا

ة عماجل ةعباتلا والش دنومدا وسردم يف ةيسامولبدلا ةتسارد لمكا 1987م يف

. اكي رما يف نوات جروج

. ةيندر اال ةيكلملا ةصاخلا تاوق لل دئاق يناثلا هللا دبع كلملا حبصا 1993م ويف

. ريشم ةبترب ةحلس ملا تاوقلل ىلع اال دئاقلا حبصا مثو

. ةين االدر ةكلم لام شرع يناثلا هللا دبع كلملا يلوت 1999م طابش 7 يف

كلملل ابئان يناثلا هللا دبع ريم اال نييعت 1999م طاب 5ش يف ء ارزولا سلجم ررق

تاه طلس ةسرامم ىلع نيس حلا كلملا ةرد ق مدع ببسب ؟أ. اذامل

. دهعلل ايلو ةزمح ريم اال هيخأ نيعت ب: . ةيروتسدلا

2004م. يتاثلا نيرشت 1999م-28 طابش 7 نم دهعلل ايلو ةزمح ريم اال رمتساو

. دهعلل ايلو ميسحلا ريم اال نيعتب كلملا ردصا زو2009م 2مت يف

الق ي:طنا ميلق اال ديعصلا ىلع هللا:أ. دبع كلملا دهع يف تثدح يتلا ثادح اال مها

يف مرحلا يليئارس اال ءارزولا سيئر ة رايز ببسب 2000م يف ىصق اال ةضافتنا
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2003م راذا يف قارعلا اكيرما ةدايق ب فلا حتلا تازق وزغ .و سدقلا

اهتيح ض 2001مرحا ةنس لوليأ نم رشاعلا ثا دحا : يلود لا ديعصلا ىلع ب.

. نتاهنمب يلودلا ةرا جتلا زكرم يف جارب اال عوقو ببسب د24 قفو 2973م

ماع با يفو 2002م ةنزاوم يف يند را رانيد نويلم 300 غلبم ةموكحلا تدصر

واال ةناالرند جل ةموكحلا ئريس فيلأتو باونلا سلجم لح كلملا ردصا 2001م

2002م. ماع

ناملر بلا يف ءاسنلا نم ةنيعم ةبسن ضيفخت واال:- ندر اال ةنجل ته نمضت ام مها

1992م. ماع با االزح نون قا ليدعت - . ةيروتسد ةمكحم ءاشنا - . يندر اال

لعى ةي سايسلا بازح اال عيجشت -. ةاضقلا بيردت - . ميلعت جلا هانم الح صا -

. تايرحلا ةحاسم ةدايز - . جامدن اال

نن تاديسلا تنكمتو ناملر بلا يف ءاسنلل دعاقملا نم ددع صيصخت اعم2003م

يف لصيل ةيئاسنلا دعاق ملا ددع ةدايزو نوناقلا اذهب ناملر بلا ةبق ىلا لوصولا

ةد. يس ةرشع يتنثا ىلا ( رشع نماث لا سلجم ) يلا حلا ناملر بلا

بذج ىلع كلملا -أدب ة. يدلبلا و ةيباينلا تاباختن اال تيرجا 2003م ماع

ةلا. طبلا فمن يفختلا و لمعلا صرف قلخل رامثتس اال

2013- ماع ةيموكحلا سرادملا ددع تغلب : يناثلا هللا دبع كلملا دهع يف ميلعتلا و ةييرتلا
(.1280899) اهيف ةبلطلا ددع املع 80187م ىلا اهيملع 3732مو 2014ماىل

451139. ةبلطلا ددعو 30295 اهيملعمو ةسردم 2708 غلب ماعلا سفن يف اههدع ةصاخ لا سرادملا

114925. اهتبلط ددعو ةسر 174دم ثوغلا ةلا كول ةعباتلا سرادملا ددع

2003م ماع ةيندر اال ميلعتلا ةرد بابم بوساحلا سير تبد أدبو فااللو صلا نم ةيزيلجن اال ةغللا ميلعتلا لخدا

لا. االفط ضاير عسوتو ة يذغتلا عور شم قلطاو

مه. زيفحتو نييوبرتلل ريدقتو يوبرتلا زيمتلل هللا دبعلا ناراي ةكلملا ةزئ اجلا تقلطا 2005م ماع يف

. يناثلا هللا دبع كلملا لبق نم ةيرشبلا دراوملا ةيمتل ةينطولا ةجي تارتس اال تقلطا 2017م ماع يف

يتلا ناعم يف طالل نل نيسحلا ةعماج تئشنا : نيس حلا انب يناثلا هللا دبع كلملا دهع يف يلا علا ميلعتلا

ندر اال نيب نواعتلا ب ةيندر اال ةينامل اال ةعماجلا تئ شناو 1999م يف اهنع تلصف مث ةتؤم ةعماج عبتت تناك

. ابدأم يف رقشملا ةقطنم يف تيناملأ و

2012م. ماع يف اهعق وم ىلا تلقتناو يف.2006-2005م ةينامل اال ةعماجلا يف سيرد تلا بأد

،. ةحوتفمل ا ةيبرعلا ةعماجلا ، ةينط ولا نولجع ، طسو اال قرشلا : ندر اال يف ةص اخلا تاعماجلا رامه كذا
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و ةيموكحلا تاعماجلا ة فرشم ميلعتلا ةرازو ةدوع دهش 1988م ماع يف . ابدأم يف ةيكيرم اال ةعماجلا

. ةيلا علا ميلعتلا يلجم اهلحم تلحو ةصاخلا

و ةيموكحلا تاعماجلا يف ةدوج ولا دامتع اال ريياعم قيبطت ب ىنعت ةلقتسم ةيئه 2007م ماع تئشنا

. ةصاخلا

يف ايلوط ب ارود ىدا : نيسحلا نبا يناثلا هللا دبع كلملا دهع يف ةيندر اال ةحلسملا تاوقلا

. نانبلو ةيد وعسلا و قارعلا و ةيروسو رصم بناجب ليئارسا 1948ممع ماع برح

ريشملا ةدا يقب 1948م رايا 23 ىلا 1948م رايأ 15 نم ترمتسا ةكرعم : نورطللا ةكرعم

يف ليئارسا ءارزولا سيئ ر حبصا نوراش لينرا يليئارس اال شيجلا دئ اقو يلا جملا سباح

ة. كرعملا يف ارسا عقوو 2006-2001م.

1948م ماع زومت 19 يف عماالرسى نوراش لينرا لدو ب

اال شيجلا عاطتساو نورطللا ةكرعم ىلع عوبسا نم لقا دعب تثدح : داولا باب ةكرعم ايناث

. ةينويهصلا تاو قلا نم سدقلا ريرحت يندر

ةنم دهشتسا : يبرعلا شيجلا نم اما . فلا نم رثكا حرجو تائ ملا يليئا االرس شيجلا نم لتق

. ةيندر اال تاوقل ا دئاق دومحلا جرب فاون مهنم نورشع

1948م. ةنس ةيليئارس اال ةيبرعلا بورحلا تفقوتو

: ناريزح برح بابس 1967م:ا ماع برح يف يندر اال شي جلا رود

ليئارسإ ليوحت .٣ . يرذلا الح سلا لي ئارسا كلمت .٢ . سدقلا و ةيبرغلا ةفضلا يف عسوتلا ليب ئارسا ةبغر .١

.٥ . ةيبر علا لودلا ةوق فاعضا ىلا ليئ ارسا .٤.عسي . ةايملا نم اهتا جايتحا دسل ندر اال رهن ةايم ىرجم

. ليئ ارسا باه ددهت تاحيرصت برعلا نيلوؤسملا نم ددع الق ٦.طا ةيبرعلا تاق ال علا فع ض

. ةيبرعلا لود لا فاعض ال ةيلود لا تافلا حتلا لي ئارسا دقع .٧

وجلا الح سلا ريمدت ىلا ىدا رصمو ايروسو ندر اال ىلع اموجه لي ئارسا تنش 1967م ناريز 5ح يف

. يندر اال وجلا سالح نم ةرئاط 22 ريمدتو ةيوجلا هتاوق ةيبرغلا ةفضلا يف ندر اال رسخو يرصملا

. ضاير معن ملا دبع يرصملا قيرفلا نا حريز برح يف ةيندر اال ةهبجلا دئاق ناك

يل. يئارس اال شيجلا ةميزه نم ندر اال نكمتو ةماركلا ةكرعم ت عقو 21ذارا1968م يف

ةيليئارس اال تاوقلا مدق مت اما برحلا فقوو ليئارسا دض ةيبرعلا فازنتس اال برح تعقو 1969م ماع يف

. ةيروس يف قشمد ىلا

. ليئ ارسا جاعزا ةر ود ناك ينيطسلفلا يئادفلا لمعلل ةب بلاسن اما

و ميمصتل يناثلا هللا دبع كلملا زكرملا ) يكلملا زكرملا ءاش ناب ةحلسملا تاوقلا ري وط هللاتب عدب كلملا رما

.( ريوطت لا

ةري اد ثادختساو ءادهشلا و نيلماعلا ءانب ال يعم اجلا تلاعميل ريفوتب .و ةحلسملا تاوقلا ب ءاقتراب كلملا ارم
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. ءادهشلا و نييرك س علا نرؤشل ةيعامت االج ةدناسملا ةرياد مساب دهءا شلل ةصاخ

الم. سلا ظفح تاوق يف كتة راشمو ة حلسملا تاوقلا تادحو عيمج ىلا ةبسوح لا خداو

. ةيلودلا الم سلا ظفح تاوق يف نيكراشملا ليردتل ؟ زيمتملا دهعم ئشنا اذامل

مي مص تلا لا جم ؤف لمعت ةيموك ح ةسسؤم يهو ( يبداك ) ريوطتلا و ميم صتل يناثلا هللا دبع كلملا ز كرملا ئشنا

. ةيركسعلا و ةيند ملا تادعملا نم ةيلو اال جذامنلا عينصتو ريوطت ولا

ةرادا زكرم ةحلسملا تاوقلا تاشناو ، تارام اال يف سكدياو سكفوس ض رعم يف ةحلسملا تاوقل ا تك راش

. ةيعيب طلا ثراوكلا ةه جاومل تامز اال

نيرشت 27 يف نيسحلا نبا يناثلا هللا دبع كلملا اهردصا ةلا سر : نامع ةلا سر

نعاالسالم. عافدلا نمضتت 2004م يناثلا

200نم يفه كراش يلودلا االساليم رمتؤملا دقع ىلا 2005م ماع كلملا اعد

رهز، اال خويش ) ىوا تف ببسب رمتؤملا اذه دقع و دلب نيس مخ نم نيملس ملا ءاملعلا

( يواض رقلا خيشلا ، يناتسيسلا هللا ةيا

: اياضق ثالةث تنم ضتو 2004م ماع نامع ؟يف نامع ةلا سر تردص ا نيا

ريغ ىوا تفلا فقو ج. . ضعبلا ضعبب نيملسملا لك فارتعا ب. . ضعبلا مهضعب نيملسملا ريفكت فقو أ.

ة. حيحصلا

راوح زيفحت اهفده و كلملا لبق نم تردص : يناثلا هللا دبع كلملا الةل جل ةيشاقنلا قار االو

. ندر يفاال يطار ميدق لا لوحتلا االصالحو ةريسم لوح ينطو

29/12/2012م يف ةيطارقميدلا وحن انتريسم ىلو: اال ةيشاق نلا ةقرولا

اعم2013م االلو نوناك 16 يف يطارقميدلا انماظن ريوطت : ةيناثلا ةيشاقنلا ةقرولا

2013م. ماع راذا 2 يف انتيطارقميد حا جنل انرظ تنت راودا : ةثلا لاث ةيشاقنلا ةقرولا

2013م ناريز 2ح يف ةلعاف ةنط اومو يطارقميد نيكمت : ةعبار لا ةيشاقنلا ةقرولا

2014م لو 13ليأ يف يط رقميد لا لوحتلا قيمعت : ةسماخلا ة يشاقن لا ةقرولا

16/11/2016م يف ةيندملا لودلا ساسأ وناقلا ة دايس : ةسداسلا ة يشاقنلا ةقرولا

2017م ناسين 15 يف ةيرشبلا تارد قلا ءانب : ةعباسلا ةيشاقنلا ةقرولا

. رطخلا تقو يف الم سلا وحن يعسلا : ريخ انتاال صرف باتك هللا: دبع كلملا جاللة بتك مها

ريخة ةواال عباسلا لاودحة ةياهن

mouthbarakat# لكلل قيفوتلا ب صيخلتلا اذهب ةداملا لماش تنك برايو
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ةعباسلا ةدحولا 2018م ةينطو لنياف صيخلتلا ةليمكت

mauth_barakat#

ىلع يت حفص ةعباتملا صخلملا صوصخب راسفتسا اي

. لكلل قيفوتلا بكوب سيفلا


