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         : -مما يلي (  أجب عن سؤالين فقط )  

 ـ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كانت مشاريع الفتح الفرنسي للجزائر نضجت منذ أوائل القرن التاسع عشر فقد   -1

كان نابليون يضع الجزائر في قائمة ممتلكاته في المستقبل عند تجزئة األمبراطورية 

حركة األمير  -ة الفرنسية علي الجزائر       الحمل –.... وضح ذلك مبينا . العثمانية 

 عبد القادر 

 رؾط٤ْ ٓوبٝٓخ ػجل اُوبكه ٝ األٍزَالّ    -
 ّ 1871صٞهح ٓووا٢ٗ  - -

م بفصل سوريا و لبنان و العراق  1919يناير  30أتخذ مؤتمر الصلح قرارا في   -2

و فلسطين عن تركيا و وضعها تحت إشراف عصبة األمم عن طريق حكومات تعمل 

في ضوء هذه ..... وفي هذا اإلطار بدأ النظر إلي القضية العربية . كدولة منتدبة 

 العبارة وضح 

 رأ٤ٌٍ اُؾٌٞٓخ اُؼوث٤خ  -
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 اُو٤ٚخ اُؼوث٤خ أٓبّ ٓؤرٔو اُِٖؼ  -
 ًو٣ٖ –هواهاد ُغ٘خ ً٘ظ  -

 

كانت محاوالت األستعمار اإليطالي للسيطرة علي أقليمي طرابلس و برقة اللذين   -3

تحكمهما السلطنة العثمانية لم تكلل بالنجاح إال في الثالثينيات عندما سيطرت  كانتا

الحرب الطرابلسية  -أشرح هذه العبارة موضحا   ...... مملكة إيطاليا علي المنطقة 

 اإليطالية 

 اُٞؽلح ث٤ٖ ٛواثٌِ ٝ ثوهخ  -
 ه٤بّ اُلب٤ّخ ك٢ إ٣طب٤ُب ٝ اُوٚبء ػ٢ِ أُوبٝٓخ ك٢ ٛواثٌِ  -
 أُقزبه ٓوبٝٓخ ػٔو  -

 

 

          مع أطيب االمنيات بالنجاح                       

كانت مشاريع الفتح الفرنسي للجزائر نضجت منذ أوائل القرن التاسع عشر فقد   -1

كان نابليون يضع الجزائر في قائمة ممتلكاته في المستقبل عند تجزئة األمبراطورية 

حركة األمير  -الحملة الفرنسية علي الجزائر        –.... وضح ذلك مبينا . العثمانية 

 عبد القادر 

 رؾط٤ْ ٓوبٝٓخ ػجل اُوبكه ٝ األٍزَالّ    -
 ّ 1871صٞهح ٓووا٢ٗ  - -

 

 

 

 [] اُغيائو ثبُقالكخ اُؼضٔب٤ٗخ

 !ٓوؽت ثٜب َٓبػلرٌْ ٛنا اُوَْ كبهؽ أٝ ؿ٤و ٌٓزَٔ، 

، ًبهك٣٘بٍؿٞٗياُٞ ٤َ٘٤ٍوٝى ثو٤بكح 1504 ٍ٘خ ٝٛوإ إؽزَ اإلٍجبٕ ٓل٣٘خ ، ٌُبص٤ُٞيأُِٞى ا 

، ؽ٤ش هبّثبالفٞح ػوٝط ٝع٤غَ ثغب٣خ كبٍز٘غل ٌٍبٕ ػوٝط ٝف٤و اُل٣ٖ، ثٞٙغ  ثبهثوًٝ 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/1504
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%88_%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%88_%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%AC%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%AC&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%AC&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crystal_xedit.png
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، ٝعؼال ٖٓ ٍٞاؽَ اُجالك هبػلح ُؼ٤ِٔبرْٜ اُجؾو٣خ ػ٠ِ اُؼضٔب٤ٗخ اُغيائو رؾذ ٤ٍبكح اُلُٝخ

 .األٍب٤َٛ ا٤َُٔؾ٤خ

 .(اٍْ كاه اُغٜبك ٓل٣٘خ اُغيائو أِٛن ػ٠ِ)، 1600 ثِـذ ٛنٙ اُْ٘بٛبد مهٝرٜب ٍ٘خ

ثؼل ٤ٍطورٚ ػ٠ِ ٓل٣٘خ  1535 ك٢ ّبهٍ اُقبٌٓ رؼوٙذ ٓل٣٘خ اُغيائو فالُٜب، ُٜغّٞ أُِي

ٝ ًٔب إٔ اُغيائو هل اٗٚٔذ ا٤ٍٔب ُِلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ. رٌٞٗ، اُز٢ ُْ رلّ ٣ٞٛال  

اُجب٣ِوثب٣بدػٜل   [] 

٤ٓالك١ ٖٝٓ ٤ٔٓيارٚ ٓٞإِخ اُغٜبك ٙل األٍجبٕ ٝٛوكْٛ ٖٓ  ٤ٓ1588الك١  1518اُؾٌْ 

٤ٓالك١ 1555ثغب٣خ-أُلٕ اُز٢ اؽزِٞٛب   

 [] ػٜل اُجبّٞاد

٤ٓالك١ ٖٝٓ ٤ٔٓيارٚ رؾل٣ل اُؾٌْ ثضالس ٍ٘ٞاد ٤ٓ1659الك١  1588اُؾٌْ  . 

 [] ػٜل األؿٞاد

 1587)ػٜل اُجبّبٝاد  -ة. ٤ٓالك١ ٝمُي ثَجت هٞح ه٣بً اُجؾو ٤ٓ1671الك١  1659اُؾٌْ 

رْ إُـبء ٗظبّ اُجب٣ِوثب٣بد، ٝاٍزجلُٚ ث٘ظبّ اُجبّبٝاد ٝٛنا اُزـ٤٤و  1587ك٢ ٍ٘خ ( ّ 1659-ّ

، ؽ٤ش إله كبهٓبٕ إُـبء ٗظبّ اُجب٣ِوثب٣بد "ٓواك اُضب٢ٗ"ػ٤ٖ ٖٓ هجَ اَُِطبٕ اُؼضٔب٢ٗ 

 1587ُجبة اُؼب٢ُ ثئهٍبٍ اُجبّبٝاد ُؾٌْ ٓل٣٘خ اُغيائو اثزلاء ٖٓ ٝاٍزجلاُٚ ثٜنا اُ٘ظبّ، كبفن ا

٤ًَٝ اُقوط، : ّ، ًٝبٕ ٛؤالء اُؾٌبّ ٣ل٣وٕٝ ّؤٕٝ اُلُٝخ ثٔؼبٝٗخ اُِغ٘خ االٍزْبه٣خ ٓؤُلخ ٖٓ

 .اُقيٗبع٢، فٞط اُق٤َ ٝاألؿب، ٝك٢ ٛنٙ أُوؽِخ ًبٕ اُجبّبٝاد ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ُضالس ٍ٘ٞاد

ٝرلاٍٝ ػ٠ِ ( ّ 1589-1587" )كا٢ُ اؽٔل ثبّب"ٗظ٤ْ اُغل٣ل ٛٞ ٝأٍٝ ثبّب ػ٤ٖ ٛجوب ُٜنا اُذ

-ّ 1613" )ؽ٤َٖ ا٤ُْـ"ٛنا أُٖ٘ت أهثؼخ ٝصالصٕٞ ؽبًْ ْٜٓ٘ ٖٓ ّـَ أُٖ٘ت ُٔور٤ٖ ٓضَ 

ّ 1659-ّ 1656" )إثوا٤ْٛ"، ًٝبٕ آفوْٛ اُجبّب (ّ 1616 ). 

د ٖٓ اُ٘ياػبد ٗز٤غخ األٝٙبع اُز٢ ّٜلٛب ػٜل األؿٞا(: ّ 1830-ّ 1671)ػٜل اُلا٣بد 

اُْق٤ٖخ ٝأُؤآواد ٝاالٗوالثبد ٙل ثؼْٜٚ اُجؼ٘ ٝاالؿز٤بٍ ؽز٠ إٔ ًض٤وا ٖٓ ٝالح ٛنا اُؼٜل 

ػيُٞا أٝ هزِٞا أٝ اثؼلٝا ثؼل ّٜو٣ٖ أٝ أهَ ٖٓ رؼ٤٤ْٜ٘ ك٢ ٓ٘بٕجْٜ، ٝأكد ٛنٙ اُؾبُخ إ٠ُ ظٜٞه 

كاّ ٣ٞٛال ٝاٗلٓظ ك٤ٚ  ّ، ٝاُن١ 1671ٛجوخ اُو٣بً ٝافزلبء ٗظبّ األؿبٝاد ٝظٜٞه ػٜل اُلا٣بد 

ٝرٌٖٔ ثؼ٘ اُلا٣بد ٖٓ االٍزوواه ك٢ . اُغ٘ٞك االٌْٗبه٣خ ثطبئلخ اُو٣بً ٝافزل٠ اُٖواع ث٤ٜ٘ٔب

اُؾٌْ ٓلح ٣ِٞٛخ فبٕخ ك٢ اُووٕ اُضبٖٓ ػْو، ًٝبٗذ ٛ٘بى ثؼ٘ اُز٘ظ٤ٔبد رؾل ٖٓ ٍِطخ اُلا١ 

ٝإٔجؼ ُِلا١ اُؾو٣خ أُطِوخ ك٢ أٝائَ ٛنا اُؼٖو، ٌُٖٝ ك٢ اُؼٖٞه أُزأفوح ؽٌٔٞا ؽٌٔب ٓطِوب 

ك٢ اُؾٌْ ٝاإلكاهح ٝاُزلبٝٗ ٓغ اُلٍٝ االع٘ج٤خ ٝػول أُؼبٛلاد ا٤َُِٔخ ٝاُزغبه٣خ، ٣ٝؼِٖ اُؾوة 

ٝاَُِْ ٣َٝزوجَ أُٔض٤ِٖ اُلثِٞٓب٤٤ٍٖ األعبٗت، ٝٓ٘ٚ ٣ؼل ػٜل اُلا٣بد ثلا٣خ ُؼٜل االٍزوالٍ 

ه٠ إال ثؼ٘ ا٤ٌُِْبد، ٝأٍٝ ٖٓ ر٠ُٞ ٛنا اٌُبَٓ ُِلُٝخ اُغيائو٣خ ػٖ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ُْٝ رت

ٝعبء ٣ؼلٙ أهثؼخ ٝػْوٕٝ كا٣ب ًبٕ آفوْٛ ( ّ 1682-ّ 1671)أُٖ٘ت ٛٞ اُلا١ اُؾبط ثبّب 

ٝاُز٢ ًبٗذ كزوح ؽٌٔٚ أٍٛٞ ٖٓ اُلزواد ك٢ ػٜل اُلا٣بد( ّ 1830-ّ 1818)اُل١ ؽ٤َٖ ثبّب  . 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1600
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1535
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 [] اُغٜبك اُجؾو١ ك٢ أُزٍٜٞ

 

 

ٖٓ االٗـ٤ِي 1816ه٘جِذ اُغيائو ػبّ   

اػزجو اُجؾو أُزٍٜٞ ٓؾ٤ٔخ االٍطٍٞ اُغيائو١ ٝهعبُٚ، ًٝبٕ ػ٠ِ اُوٟٞ األٝهٝث٤خ ككغ ٙو٣جخ 

 .اإلثؾبه ك٤ٚ، ٓوبثَ ؽٔب٣زْٜ

اُٞال٣بد أُزؾلح األٓو٤ٌ٣خ، ٝاُز٢ كولد ؽٔب٣خ ثو٣طب٤ٗب اُؼظ٠ٔ ُٜب ثؼل ؽوة رؾو٣وٛب، رؼوٙذ 

، ٓوزوػ ٓغٌِ ا٤ُْٞؿ 1794ٍلٜ٘ب ُِغٜبك اُجؾو١، ؽ٤ش رْ ث٤غ هًبثٜب ًؼج٤ل، ر٠ِ ٛنا، فالٍ 

 .األٓو٢ٌ٣، كػٔب ُِجؾو٣خ ُِوٚبء ػ٠ِ اُووٕ٘خ ك٢ ٍٞاؽَ أُزٍٜٞ

، 1797ح، ػولد اُٞال٣بد أُزؾلح ارلبه٤خ ٓغ كا١ اُغيائو، ٍ٘خ هؿْ ؽْل اُجؾو٣خ األٓو٢ٌ٣

ثِؾ ٍلاك ٙو٣جخ . ٍ٘خ، ٓوبثَ ؽٔب٣خ ٓواًجٜب ٤ِٓ12ٕٞ كٝاله فالٍ  10رٖٚٔ ككغ ٙو٣جخ هلهٛب 

1800ٖٓ ٓلفُٜٞب ا١َُٞ٘ ٍ٘خ % 20اُٞال٣بد أُزؾلح  . 

فالٍ اُووٕ اُزبٍغ ػْو، اٛزٔبّ اُوٟٞ اُجؾو٣خ ػٖ ٍؾن اٍب٤َٛ  اُؾوٝة اُ٘بث٤ٗٞ٤ُٞخ أُٜذ

، ؽ٤ش ٝعلد اُغيائو 1815ٌُٖ األٓٞه رـ٤ود ثؾٍِٞ اَُالّ ك٢ أٝهٝثب ٍ٘خ . اُغٜبك أُـبهث٤خ

فالٍ ٗلٌ . ٗلَٜب ك٢ ؽوٝة ٓغ إٍجب٤ٗب، ُٛٞ٘لا، ثو٤ٍٝب، اُلاٗٔبهى، ه٤ٍٝب، ٝٗبث٢ُٞ اإل٣طب٤ُخ

 .اَُ٘خ، ك٢ ٓبهً، ٍٔؼ ٓغٌِ ا٤ُْٞؿ األٓو٢ٌ٣ ثٜغّٞ ٙل اُجالك أُـبهث٤خ

هطغ، ُؾٔب٣خ اَُلٖ األٓو٤ٌ٣خ، ًنُي  10ٓغ أٍطٍٞ ٖٓ  ٍز٤لٖ ك٣ٌبرٞه أهٍَ اُؼ٤ٔل اُجؾو١

ٜٗبئ٢ ُالٍب٤َٛ اُغيائو٣خ ٝهؿْ أٍوٙ ػلكا ٖٓ أُغبٛل٣ٖ ،إال أٗٚ ُْ ٣َزطغ رؾو٤ن  ُوكع

الٕ اُلا١ ًبٕ ٕبهٓب ٓؼٚ. ؿوٙٚ  

، ه٘جِذ ك٤ٌٞٗذ إًَٔٞس ثؼلٛب ثَ٘خ، رٌِْذ ٝؽلح ُٛٞ٘ل٣خ ثو٣طب٤ٗخ، ثو٤بكح األك٤ٓواٍ اُجو٣طب٢ٗ،

ٍبػبد، 9اُغيائو ٍ   [3]. 

ًبٕ ٛنا، آفو ػٜل ُِغٜبك اُجؾو١ ك٢ اُغيائو، ؽ٤ش رق٠ِ اُلا٣بد ػٖ اُغٜبك اُجؾو١، ًٔب اُزيٓٞا 

 .ثؾٔب٣خ اَُلٖ اُـوث٤خ ُِوٟٞ اُجؾو٣خ اُؼظ٠ٔ

 [] االؽزالٍ اُلو٢َٗ ُِغيائو

 !ٓوؽت ثٜب َٓبػلرٌْ ٛنا اُوَْ كبهؽ أٝ ؿ٤و ٌٓزَٔ، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%86_%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%A5%D9%83%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%AB&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%A5%D9%83%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%AB&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1#cite_note-3
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&action=edit
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sm_Bombardment_of_Algiers,_August_1816-Luny.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Sm_Bombardment_of_Algiers,_August_1816-Luny.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crystal_xedit.png
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 االٍزؼٔبه اُلو٢َٗ ُِغيائو:

ا٤َُطوح ػ٠ِ أها٤ٜٙب، ك٢ٝثلأد ك٢  1830 ػبّ اُغيائو كوَٗب اؽزِذ أػِ٘ذ  1830 ٍجزٔجو 8 

ٓالى ُِلُٝخ اُلو٤َٗخًبكخ األها٢ٙ األ٤ٓو٣خ ٝأها٢ٙ األرواى اُغيائو٤٣ٖ ػ٠ِ أٜٗب أ . 

ً 1 ك٢ ٣َٔؼ ث٘يع ٤ٌِٓخ األها٢ٙ اُز٢ ال رٞعل َٓز٘لاد ُؾ٤بىرٜب، ًٔب  هبٕٗٞ ٕله 1833 ٓبه

ْٗود ٓوا٤ٍْ ٍبػلد اُلو٤٤َٖٗ ػ٠ِ ا٤َُطوح ػ٠ِ أٓالى األٝهبف ٝرْ ا٤َُطوح ػ٠ِ األها٢ٙ 

اُن١ ٣َٔؼ َُِٔز٤ٖ٘ٛٞ األٝهٝث٤٤ٖ  1870ك٣َٔجو ػبّ  24ػ٠ِ ٗطبم ّبَٓ ٓضَ ٓوٍّٞ 

أُ٘بٛن اُز٢ ٣ٌَٜ٘ب اُغيائو٤٣ٖ ٝإُـبء أٌُبرت اُؼوث٤خ ك٢ أُ٘بٛن اُقبٙؼخ ثز٤ٍٞغ ٗلٞمْٛ إ٠ُ 

 .ُِؾٌْ أُل٢ٗ

 [] اُؼالهبد اُغيائو٣خ اُلو٤َٗخ ٝفِل٤بد االؽزالٍ

 !ٓوؽت ثٜب َٓبػلرٌْ ٛنا اُوَْ كبهؽ أٝ ؿ٤و ٌٓزَٔ، 

 [] ٍوٞٛ اُؼبٕٔخ ٝثلا٣خ االؽزالٍ

 !ٓوؽت ثٜب َٓبػلرٌْ ٛنا اُوَْ كبهؽ أٝ ؿ٤و ٌٓزَٔ، 

ٝك٢ . هواه ثزغ٤ٜي اُغ٤ِ اُلو٢َٗ ُـيٝ اُغيائو 10إله أُبُي ّبهٍ  1830ك٤لو١  7ك٢ 

ٝ ك٢ .ِٓخ اُلو٤َٗخ ٗؾٞ اُغيائو ثو٤بكح اُغ٘واٍ ك١ ثوٕٓٞ ٖٓ ٓ٘بء رُٕٞٞٓب١ اٗطِوذ اُؼ 25

ٗيُذ اُوٞاد اُلو٤َٗخ ثْجٚ عي٣وح ٤ٍل١ كوط ؿوة اُؼبٕٔخ، ثؼل إٔ أػلد  1830عٞإ  14

أُق ع٘ل١ ٖٓ أُْبح ٝاُق٤بُخ، ٓيٝك٣ٖ ثأؽلس أكٝاد اُؾوة، ٝأٍطٞال ٣زٌٕٞ  40ع٤ْب ٣ْٚ 

ٝهل افزبه اُلو٤َٕٗٞ ٛنا أُٞهغ ُؾوْٕٜ ػ٠ِ ٓجبؿزٚ ٓل٣٘خ اُغيائو ثبُٜغّٞ . ٍل٤٘خ 700ٖٓ 

ػ٤ِٜب ثوا، ٗظوا ُٖؼٞثخ اؽزالُٜب ٖٓ اُجؾو، كول ٕٔلد ٤ِٛخ هوٕٝ أٓبّ األٍب٤َٛ اُـبى٣خ 

1830ع٤ِ٣ٞخ  5ٝاعجود اُلا١ ؽ٤َٖ ػ٠ِ االٍزَالّ ثّٞ  . 

ها٢ٙ اُغيائو٤٣ٖ ا٤َُِٖٔٔ ٝؽوهد ّغؼذ كوَٗب األٝهث٤٤ٖ ػ٠ِ االٍز٤طبٕ ٝاالٍز٤الء ػ٠ِ أ

 1830ٖٓ ث٤ٖ ٛنٙ اُوواهد ٝاُوٞا٤ٖٗ هواه ٍجزٔجو .هٞا٤ٖٗ ٝهواهد رَبػلْٛ ػ٠ِ رؾو٤ن مُي

 1845اُن١ ٣٘ٔ ػ٠ِ ٖٓبكهح أها٢ٙ ا٤َُِٖٔ أُ٘ؾله٣ٖ ٖٓ إٍٔٞ رو٤ًخ ًٝنُي هواه أًزٞثو 

ٓٞهلب ػلائ٤ب ٖٓ اُلو٤٤َٖٗ اُظبُْ اُن١ ٣غوك ًَ ٖٓ ّبهى ك٢ أُوبٝٓخ أٝ هكغ اَُالػ أٝ ارقن 

ٝهبٓٞا ثْ٘بٛ ىهاػ٢ ٝاهزٖبك١ ٌٓضق، . ٝأػٞاْٜٗ أٝ ٍبػل أػلاءْٛ ٖٓ هو٣ت أٝ ثؼ٤ل ٖٓ أهٙٚ

ؽبٍٝ اُلو٤َٕٗٞ أ٣ٚب ٕجؾ اُغيائو ثبُٖجـخ اُلو٤َٗخ ٝاُضوبكخ اُلو٤َٗخ ٝعؼِذ اُِـخ اُلو٤َٗخ 

 .اُِـخ اُو٤ٍٔخ ُٝـخ اُزؼ٤ِْ ثلٍ اُِـخ اُؼوث٤خ

ؽٍٞ اُلو٤َٕٗٞ اُغيائو إ٠ُ ٓوبٛؼخ ٌِٓٔخ ُٔوبٛؼبد كوَٗب، ٗيػ أًضو ٖٓ ٤ِٕٓٞ َٓزٖٞٛ 

ٖٓ اُٚلخ أُْب٤ُخ ُِجؾو األث٤٘ أُزٍٜٞ ُلالؽخ اََُٜ ...( كو٤َٕٗٞ، إ٣طب٤ُٕٞ، إٍجبٕ)

 .اَُبؽ٢ِ اُغيائو١ ٝاؽزِّٞا األعياء أُٜٔخ ٖٓ ٓلٕ اُغيائو

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1830
http://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1830
http://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1833
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&action=edit
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crystal_xedit.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crystal_xedit.png
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ٓٞا٤ٖ٘ٛ كو٤٤َٖٗ ًب٢ِٓ ( ٝا٤ُٜٞك أ٣ٚب)ٍٕٞ األٝهٝث٤خ ًٔب اػزجود كوَٗب ًَ أُٞا٤ٖ٘ٛ م١ٝ األ

ػوكٞا )اُؾوٞم، ُْٜ ؽن ك٢ اُزٔض٤َ ك٢ اُجؤُبٕ، ث٤٘ٔب أفٚغ اٌَُبٕ اُؼوة ٝاألٓبى٣ؾ أُؾ٤ِٕٞ 

إ٠ُ ٗظبّ رلوهخ ػٖ٘و٣خ( ثبٍْ األٛب٢ُ . 

 [] أُوبٝٓخ اُْؼج٤خ

 : 19ا ك٢ اُووٕ صٞهاد اُغيائو ٙل كوٌٗ  

 عيائو٣ٞ أُؾ٤ٜ اُٜبكا: 

 

 

 األ٤ٓو ػجل اُوبكه

 

 

 كبٛٔخ َٗٞٓو أُوبٝٓخ ا٤ُْٜلح

ثٔغوك إٔ ٝٛأد اُغ٤ُٞ اُلو٤َٗخ أهٗ اُغيائو، ٛت اُْؼت اُغيائو١ اُواك٘ ٤َُِطوح 

 .األع٘ج٤خ ُِلكبع ػٖ أهٙٚ، هبئٔب إ٠ُ عٜبك ٗبكد إ٤ُٚ اُؾٌٞٓخ أُوًي٣خ، ٝٛجوخ اُؼِٔبء ٝاألػ٤بٕ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%B6%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_19
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EmirAbdelKader.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:EmirAbdelKader.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Photo-Fatma_N'Soumer.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Photo-Fatma_N'Soumer.jpg
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. اُغيائو٣خ ك٢ اُجلا٣خ ػ٠ِ ٓؾبُٝخ ٝهق ػ٤ِٔبد االؽزالٍ، ٝٙٔبٕ ثوبء اُلُٝخ روًيد أُوبٝٓخ

ٌُٖ ٓؼظْ ٛنٙ أُؾبٝالد ثبءد ثبُلَْ ٗظوا ُؼلّ رٞاىٕ اُوٟٞ، ٝرْزذ اُضٞهاد عـواك٤ب أٓبّ 

 .اُغ٤ُٞ اُلو٤َٗخ أُ٘ظٔخ اُز٢ ظِذ رزيا٣ل ٝرزٚبػق ُل٣ٜب اإلٓلاكاد

اُـيٝ ٓزٔضال ك٢ ٓوبٝٓبد ّؼج٤خ رٞإِذ ٤ِٛخ اُووٕ اُزبٍغ اٍزٔو ٕٔٞك اُغيائو٤٣ٖ ٛٞاٍ كزوح 

ٖٝٓ أْٛ اُضٞهاد أَُِؾخ فالٍ ٛنٙ اُلزوح. ػْو إ٠ُ ثلا٣خ اُووٕ اُؼْو٣ٖ  : 

 ِّٝٔذ أُْبٍ  1847 إ٠ُ 1832 ٝاُز٢ آزلد ٖٓ األ٤ٓو ػجل اُوبكه اُغيائو١ ٓوبٝٓخ

 .اُغيائو١

 ٖٓ ِّٝٔذ ٓ٘طوخ هَ٘ط٤٘خ 1848 إ٠ُ 1837 ٓوبٝٓخ أؽٔل ثب١. 

 ٖٓ ،ُق ٝاُؾٚ٘خ ٝاُز٤طو١ثبُِ 1847 إ٠ُ 1845 صٞهح ٓؾٔل ثٖ ػجل هللا أُِوت ثٞٓؼيح . 

 ٖٓ أْٛ هبكرٜب  .ٝاألٝهاً (ثٌَوح) ثبُيػبْٛخ 1849 إ٠ُ 1848 ٓوبٝٓخ اُيػبْٛخ ٖٓٝ

ثٞ ػٔبه)ثٞى٣بٕ  ) 

 ٖٓ رؾذ ه٤بكح اُْو٣ق ٓؾٔل ثٖ ػجل هللا ثٖ  1854 إ٠ُ 1852 ٓوبٝٓخ األؿٞاٛ ٝروود

 .٤ٍِٔبٕ

 ٖٓ َٝاُْو٣ق ثٞثـِخ اُن١ اٗطِن  الُخ كبٛٔخ َٗٞٓو ثو٤بكح 1857 إ٠ُ 1851 صٞهح اُوجبئ

 .ٖٓ ٓ٘طوخ اُؼناٝهح

 ثٞاؽخ اُج٤٘ ٝعجَ ػٔٞه ٝٓ٘طوخ اُز٤طو١،  1880 إ٠ُ 1864 ٖٓ صٞهح أٝالك ٤ٍل١ ا٤ُْـ

 .ٍٞه اُـيالٕ ٝاُؼناٝهح ٝر٤بهد ثو٤بكح ٤ٍِٔبٕ ثٖ ؽٔيح، أؽٔل ثٖ ؽٔيح، ٢ٍ ُزؼ٢ِ

 ثٞػو٣و٣ظ، ٓغبٗخ، ٍط٤ق،  ثٌَ ٖٓ ثوط 1872 إ٠ُ 1871 ٖٓ ٓوبٝٓخ ا٤ُْـ أُووا٢ٗ

 .،اُؾٚ٘خ اُؼناٝهح ر٤ي١ ٝىٝ، مهاع ا٤ُٔيإ، ثبر٘خ، ٍٞه اُـيالٕ،

  ٢ٗك٢ ع٤غَ ٝأُْبٍ اُوَ٘ط٢ 1871صٞهح  

 ٓخٓوبٝٓخ ا٤ُْـ ثٞػٔب  .،ِّٝٔذ ػ٤ٖ اُٖلواء، ر٤بهد، ٍؼ٤لح، ػ٤ٖ ٕبُؼ 1881-1883 

 ٖٓ ثزبؿ٤ذ، اُٜوبه، عبٗذ، ٤ٓياة، ٝههِخ، ثو٤بكح ا٤ُْـ  1919 إ٠ُ 1916 ٓوبٝٓخ اُزٞاهم

 .أٓٞك

 [] هبٕٗٞ األٛب٢ُ

أ١ إؽلٟ ٝأهثؼ٤ٖ ٍ٘خ ثؼل اؽزالٍ ًبكخ اُزواة اُغيائو١ [ 1] 1871ٕله هبٕٗٞ األٛب٢ُ ٍ٘خ 

ٝٛٞ ٓب ٣ؼ٢٘ إٔ اُلو٤٤َٖٗ رو٣ضٞا هجَ إٔ ٣ٖلهٝا ٛنا اُوبٕٗٞ ُٝؼَ ك٢ مُي كهاٍخ ٓزأ٤ٗخ ُٞاهغ 

اُجالك ٝهكٝك اُلؼَ ٝٛنا اُوبٕٗٞ ٛٞ ػجبهح ػٖ ٓغٔٞػخ إعواءاد رؼَل٤خ ٓٞهٍذ ػ٠ِ األٛب٢ُ 

اُوٚبء ػ٠ِ أُؤٍَبد " ٝاُغٞه ٝاُوٜو ٝاُؾوٓبٕ ُؼَ أٜٛٔب أُؾ٤٤ِٖ ٓج٤٘خ أٍبٍب ػ٠ِ اُظِْ 

اُزو٤ِل٣خ ً٘ظبّ اُغٔبػخ اُن١ ٤َ٣و ّؤٕٝ أُٞا٤ٖ٘ٛ ثٔوز٠ٚ اُؼوف ٝاُزوب٤ُل ٝاُوٞا٤ٖٗ 

ٝاُؾل ٖٓ ؽو٣خ رؾوى اُغيائو٤٣ٖ ك٢ ْٜٝٛ٘ إال ثوفٖخ ٣ولٜٓب أَُزؼٔو إٙبكخ [ 2"]اإلٍال٤ٓخ

عب٤ُبد األٝهث٤خ اُز٢ ٝعلد ريآ٘ب ٓغ اُٞعٞك اُلو٢َٗ ٖٓ إ٠ُ اكزٌبى األها٢ٙ ٝرٞى٣ؼٜب ػ٠ِ اٍ

كوٗ االٍزؼٔبه ٙو٣جخ ًٔب [ 3(]َٗجخ إ٠ُ ًٞه٤ٌٍب)ٓبُط٤٤ٖ ٝإٍجبٕ ٝإ٣طب٤٤ُٖ ًٝٞه٤ٍي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1832
http://ar.wikipedia.org/wiki/1847
http://ar.wikipedia.org/wiki/1837
http://ar.wikipedia.org/wiki/1848
http://ar.wikipedia.org/wiki/1845
http://ar.wikipedia.org/wiki/1847
http://ar.wikipedia.org/wiki/1848
http://ar.wikipedia.org/wiki/1849
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1852
http://ar.wikipedia.org/wiki/1854
http://ar.wikipedia.org/wiki/1851
http://ar.wikipedia.org/wiki/1857
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/1864
http://ar.wikipedia.org/wiki/1880
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1871
http://ar.wikipedia.org/wiki/1872
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_1871_%D9%81%D9%8A_%D8%AC%D9%8A%D8%AC%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1881
http://ar.wikipedia.org/wiki/1883
http://ar.wikipedia.org/wiki/1916
http://ar.wikipedia.org/wiki/1919
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٣ٝوّٞ ٛنا [ 4("]اُوله)ك٢ ّقٔ أُوأح ٝاُوٜ ٝاٌُبٕٗٞ ٝاُجوٓخ " ٓغؾلخ ػ٠ِ األٛب٢ُ ؽز٠ 

 : إ٠ُ صالصخ أهَبّاُوبٕٗٞ ػ٠ِ ٓجلأ رو٤َْ األها٢ٙ أُزجو٤خ 

اُضِش -صِش ٣َزل٤ل ٓ٘ٚ اُؼٔالء ًبُو٤بك ٝاُوٞاك ٝكٝا٣و أُٖبثؾ٤خ  -صِش رَز٢ُٞ ػ٤ِٚ اإلكاهح  -

هبٕٗٞ [ 5.]اُجبه٢ ٖٓ األها٢ٙ ؿ٤و اُٖبُؾخ ٝأُغٞك أؿِجٜب هوة اُغجبٍ أٝ كافِٜب ثٞه ُألٛب٢ُ

٣ٖ فلٓخ ُألٝهٝث٤٤ٖ أُٞعٞك٣ٖ ٣زؼِن ثبُغيائو١ -ًٔب رلٍ ػ٠ِ مُي اُز٤َٔخ -األٛب٢ُ ٛٞ هبٕٗٞ 

ك٢ اُغيائو ٝاُن٣ٖ عِجٞا الٍزـالٍ ف٤واد ٛنا اُجِل ٝٓؾبُٝخ ُطٌٔ ٣ٞٛخ ٛنا أُغزٔغ اُؼوث٢ 

ّ اػزجب٤ٛب ثَ ًبٕ ٝهاءٙ ٛلكب ٝاٙؼ أُؼبُْ  1871أَُِْ، ُْٝ ٣ٌٖ ٛنا اُوبٕٗٞ اُن١ إٔله ك٢ 

ُِوعَ " ؽوًزٚ ؽز٠ ٣لَؼ أُغبٍ ٝٛٞ اُؾل هله اإلٌٓبٕ ٖٓ ؽو٣خ اُغيائو١ ٝٓواهجزٚ ٝرٌج٤َ

ُٔي٣ل اٍزـالٍ صوٝاد ٛنا اُجِل كال اإلَٗبٕ ٝال اُؾ٤ٞإ ؽو ك٢ رؾوًبرٚ ثَ ًبك ٣ٌٕٞ [ 6"]األث٤٘

اُغٔبك ٓو٤لا ُٞ ُْ ٣ٌٖ ًنُي ٛج٤ؼ٤ب كلوَٗب ٍ٘ذ ٓضال هبٗٞٗب ىهاػ٤ب ٣ٜلف إ٠ُ رط٣ٞو اُيهاػبد 

ُغيائو٤٣ٖ ٛوم ٍٝٝبئَ اُلالؽخ االٍزؼٔبه٣خ اُٖ٘بػ٤خ االٍزؼٔبه٣خ ٍٝؼذ إ٠ُ رِو٤ٖ اُلالؽ٤ٖ ا

أ١ اٍزـالٍ [. 7]ٌُٖٝ ّو٣طخ إٔ ٣ٌٕٞ أُوكٝك ُٖبُؼ أَُزؼٔو ًٔب ٣وٍٞ اُلًزٞه ٕبُؼ كوًًٞ

اُلالػ اُغيائو١ ٣ٞاعٚ ٍٝبئَ ٓقزِلخ  –إمٕ  –ًبٕ . أهٗ ؿ٤و أهٙـٚ ثأ٣بك١ ؿ٤و أ٣بك٣ـٚ

 .ُِزؼَق ٝاالٙطٜبك

رٔغ ك٢ ٝهذ ٤ٍطود ك٤ٚ أُغبػخ ٝػْ اُجؤً ٕٝبكف إٔ ٌٛنا ٍٖ هبٕٗٞ األٛب٢ُ إلمالٍ ٓظ

اٗزْو اُغواك ثٌَْ ِٓؾٞظ ٝٓوٝع ك٢ اُغيائو ك٢ رِي اُلزوح ٓٔب ىاك اُٞٙغ رؼو٤لا ٝاٗزْود 

األٝثئخ اُلزبًخ ك٢ أُوبثَ ٣َؼ٠ االٍزؼٔبه إ٠ُ رو٣ٞخ ٝعٞك أَُز٤ٖ٘ٛٞ األٝهٝث٤٤ٖ ُٝؼَ ٓب ػجو 

ف٤و ك٤َُ ػ٠ِ مُي ٝفبٕخ اُ٘وطخ اُضب٤ٗخ ٓ٘ٚ ٝاُز٢  ػ٘ٚ ػٔبه ثٞؽُٞ ثجوٗبٓظ أَُز٤ٖ٘ٛٞ

رؾلس ك٤ٜب ػٖ اُقطخ اُز٢ اػزٔلٛب أَُزٕٞٛ٘ٞ ُالٍز٤الء ػ٠ِ اُغيائو ثٔجبهًخ اُلُٝخ اُلو٤َٗخ 

ٛجؼب كٜنٙ اُ٘وطخ رؤًل ػ٠ِ اُؤغ ٖٝٓبكهح أها٢ٙ اُغيائو٤٣ٖ فبٕخ ثؼل اُضٞهاد اُؼبهٓخ ك٢ 

٣ٌٖٔ : "  ك٤ٚ أٍٝ هئ٤ٌ ُِغٜٔٞه٣خ اُضبُضخ اُن١ هبٍّ ٝٛٞ ٓب عبهاْٛ  1871ٝ  1870ٍ٘ز٢ 

 .[8"]إٔ ٣وٞٓٞا ثضٞهاد ٌُٖ ٤ٍزْ اؽزٞائْٜ أٝ اثزالػْٜ  –أُوٖٞك اُغيائو٤٣ٖ  –ُِؼوة 

ٌٛزبه ثؼل إٔ ٕبكهرٜب اُلُٝخ ػ٠ِ أٜٗب  500.000ّ اٍز٠ُٞ أَُزٕٞٛ٘ٞ ػ٠ِ  1871ٝك٢ ٍ٘خ 

ثِل٣خ هبّ  298ثلوٗ ؿوآبد ٓب٤ُخ ػ٠ِ  De Geydon أٓالى ػبٓخ ؽَت رؼج٤و اُؾبًْ اُؼبّ

 313كوٗي ًٔب ٕبكهد اَُِطبد أها٢ٙ  36.282.298ٍبً٘ٞٛب ثضٞهاد ٙل كوَٗب هلهد ثـ

 .ٌٛزبه 2.639.600ثِل٣خ هلهد َٓبؽزٜب ثـ

ٛنا اُٞٙغ ُْ ٣ٌٖ ك٢ اُؾو٤وخ ٤ُٝل اُلزوح اُلو٤َٗخ ثَ ٣غل ُٚ عنٝها ك٢ اُؾوجخ االٍزؼٔبه٣خ 

 اُوٝٓب٢ٗ
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 [] ا٤َُب٤ٍخأُوبٝٓخ 

 

 

 ٖٓب٢ُ اُؾبط

ك٢ ثلا٣خ اُووٕ اُؼْو٣ٖ، ثِـذ ا٤َُطوح االٍزؼٔبه٣خ ك٢ اُغيائو مهٝرٜب هؿْ أُوبٝٓخ اُْؼج٤خ 

أٗؾبء اُٖٞٛ، ٝثلا ك١ٝ أُؼبهى ٣قق ك٢ األه٣بف ٤ُلزؼ أُغبٍ أٓبّ أٍِٞة اُز٢ ِّٔذ ًبَٓ 

 .عل٣ل ٖٓ أُوبٝٓخ اُز٢ اٗطِوذ ٖٓ أُلٕ

٣ؼٞك اُلَٚ ك٢ مُي إ٠ُ ظٜٞه ع٤َ ٖٓ اُْجبة أُضوق اُن١ رقوط ٖٓ عٞآغ اُي٣زٞٗخ ٝاألىٛو 

اُل٢٘٣، ًنا ككؼبد ٖٓ ٝاُوو٤٣ٖٝ، ٝٓواًي اُؾغبى، ٝػَٔ ػ٠ِ ْٗو أكٌبه اإلٕالػ االعزٔبػ٢ ٝ

اُطالة اُغيائو٤٣ٖ اُن٣ٖ ربثؼٞا رؼ٤ِْٜٔ ثبُِـخ اُلو٤َٗخ، ٝاهزجَٞا ٖٓ اُضوبكخ اُـوث٤خ ٛوهب عل٣لح 

 .ك٢ اُزل٤ٌو

ٝهل ر٤ٔي . ٝهل ؽِٔذ رِي اُ٘قجخ ٖٓ أُضول٤ٖ ػ٠ِ ػبروٜب َٓؤ٤ُٝخ ه٤بكح اُ٘ٚبٍ ا٤َُب٢ٍ

ٝاُؾلاصخ، ٓٔب أكٟ إ٠ُ ثيٝؽ ارغب٤ٖٛ ك٢ ٕلٞكٜب، أٍِٞثٜب ث٤ٔير٤ٖ هئ٤َ٤ز٤ٖ ٝٛٔب األٕبُخ 

ٗبكٟ أُؾبكظٕٞ ثبالؽزلبظ ثوٞا٤ٖٗ أُغزٔغ اُغيائو١ ٝاُْو٣ؼخ . اؽل٣ٜٔب ٓؾبكع ٝاُضب٢ٗ ٓغلك

ٝهل . اإلٍال٤ٓخ ٝٛبُت اإلٕالؽ٤ٕٞ ثؾن اُْؼت ك٢ االٗزقبثبد اُجِل٣خ ٝاُجؤُب٤ٗخ ُزؾ٤َٖ ظوٝكٚ

 .ك٢ أُوبٝٓخ رٔضِذ ك٢ اُغٔؼ٤بد ٝاُ٘ٞاك١ ٝاُٖؾق اػزٔل ًَ ٖٓ االرغب٤ٖٛ أٍب٤ُت عل٣لح

ٖٓ عٜخ أفوٟ، ْٗطذ اُؾوًخ ا٤ُ٘ٛٞخ ػ٠ِ اُٖؼ٤ل ا٤َُب٢ٍ، كبرؾخ أُغبٍ أٓبّ ر٣ٌٖٞ ٓ٘ظٔبد 

٤ٍب٤ٍخ رٔضِذ ك٢ ظٜٞه ر٤بهاد ٤٘ٛٝخ ّؼج٤خ ٝرأ٤ٌٍ أؽياة ٤ٍب٤ٍخ ٖٓ أٜٛٔب، ؽوًخ األ٤ٓو 

 (1926)فبُل، ؽية ٗغْ ّٔبٍ أكو٣و٤ب 

ٝهل ػوكذ ٓوؽِز٤ٖ ( 1931)ٝعٔؼ٤خ اُؼِٔبء ا٤َُِٖٔٔ ( 1937)ة اُغيائو١ ؽية اُْغ

 :ٛبٓز٤ٖ

 ر٤ٔيد ثٔطبُجخ كوَٗب ثبُز٘بىٍ ػٖ اُؾوٞم ُِغيائو٤٣ٖ: ٓوؽِخ ٓب هجَ اُؾوة اُؼب٤ُٔخ اُضب٤ٗخ 

 ارغٜذ ك٤ٜب ا٥هاء إ٠ُ رٞؽ٤ل اُغٜٞك ُِٔطبُجخ : ٓوؽِخ ٓب ثؼل اُؾوة اُؼب٤ُٔخ اُضب٤ٗخ

 .ثبالٍزوالٍ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Messali_hadj_ahmed_001.JPG
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Messali_hadj_ahmed_001.JPG
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اُز٢ ًبٗذ ثٔضبثخ ٓلهٍخ رقوط ٜٓ٘ب  اٌُْبكخ اإلٍال٤ٓخ اُغيائو٣خ ا ظٜود ك٢ اُضالص٤٘٤بد ؽوًخًْ

 .اُؼل٣ل ٖٓ هبكح اُضٞهح اُزؾو٣و٣خ

 

 

 .ٜٗب٣خ األهثؼ٤٘٤بد -أُغٌِ اإلكاه١ ُغٔؼ٤خ اُؼِٔبء ا٤َُِٖٔٔ اُغيائو٤٣ٖ 

 [] 1945ٓب١  8ٓغبىه 

 1945ٓب١  8ٓغبىه : ٓوبٍ رل٢ِ٤ٖ 

ؿلاح اٗزٜبء اُؾوة اُؼب٤ُٔخ اُضب٤ٗخ ثَوٞٛ اُ٘ظب٤ٖٓ اُ٘بى١ ٝاُلب٢ّ، فوعذ اُغٔب٤ٛو ػجو ًبكخ 

ًٝبٕ اُْؼت اُغيائو١ ٖٓ ث٤ٖ اُْؼٞة اُز٢ ع٘لد أص٘بء . اءكٍٝ اُؼبُْ رؾزلَ ثبٗزٖبه اُؾِق

( اُؾو٣خ)ٌُٖ ٛنٙ األف٤وح , أُؼبهى اُز٢ كاهد ك٢ أٝهٝثب، ٝهل ككغ اُؼل٣ل ٖٓ األهٝاػ صٔ٘ب ُِؾو٣خ

ٝػ٠ِ هأٍٜب كوَٗب اُز٢ ٗوٚذ ػٜلٛب ٓغ اُغيائو٤٣ٖ ثٔ٘ؾْٜ , اهزٖود ػ٠ِ اُلٍٝ اُـوث٤خ

 .رؾوهٛب ٖٓ االؽزالٍ اُ٘بى١االٍزوالٍ ٓوبثَ َٓبٛٔزْٜ ك٢ 

ًٝبٕ هك ٛنٙ . كقوط اُغيائو٤٣ٖ ك٢ ٤َٓواد رظبٛو٣خ ٤ٍِٔخ ُٔطبُجخ كوَٗب ثبُٞكبء ثبُٞػل

كٌبٗذ ٓغيهح ه٤ٛجخ ِّٔذ ٓلٕ ٍط٤ق . األف٤وح ثبَُالػ ٝاالٙطٜبك اُٞؽ٢ْ ٙل ّؼت أػيٍ

 .٤ّٜل 45.000ٝهبُٔخ ٝفواٛخ، ٍوٜ فالُٜب ٓب ٣ي٣ل ػٖ 

 .١ أٗٚ ال ؽو٣خ ُٚ ٝال اٍزوالٍ إال ػٖ ٛو٣ن اُ٘ٚبٍ ٝاٌُلبػ أَُِؼكأكهى اُْؼت اُغيائو

 [] اُضٞهح اُزؾو٣و٣خ

 !ٓوؽت ثٜب َٓبػلرٌْ ٛنا اُوَْ كبهؽ أٝ ؿ٤و ٌٓزَٔ، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%B1_8_%D9%85%D8%A7%D9%8A_1945
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%B1_8_%D9%85%D8%A7%D9%8A_1945
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&action=edit
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Associaiondesoul%C3%A9mas.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Associaiondesoul%C3%A9mas.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crystal_Clear_app_kdict.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crystal_xedit.png
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 1954اُوبكح اَُزخ ُؾية عجٜخ اُزؾو٣و ا٢ُ٘ٛٞ ػبّ 

اُؼَٔ، ثٔجبكهح ٖٓ هلٓبء أُ٘ظٔخ اَُو٣خ،  رأٍَذ اُِغ٘خ اُضٞه٣خ ُِٞؽلح 1954 ٓبهً 23 ك٢

، ٝهل عبءد ًوك كؼَ ػ٠ِ ُؾوًخ اٗزٖبه اُؾو٣بد اُل٣ٔووا٤ٛخ ٝثؼ٘ أػٚبء اُِغ٘خ أُوًي٣خ

ثبّو . اُ٘وبُ اُؼو٤ْ اُن١ ًبٕ ٣لٝه ؽٍٞ اُْوٝع ك٢ اٌُلبػ أَُِؼ ٝاٗزظبه ظوٝف أًضو ٓالئٔخ

ٙود ٌُِلبػ أَُِؼ، ٝاٗجضوذ ٜٓ٘ب ػٚٞا ػ 22ٓؤٍَٞٛب اُؼَٔ كٞها، كؼ٤٘ٞا ُغ٘خ ٌٓٞٗخ ٖٓ 

ٓٞػل االٗطالم اُضٞهح اُزؾو٣و٣خ  1954 أػٚبء ؽلكٝا ربه٣ـ أٍٝ ٗٞكٔجو 6ُغ٘خ ه٤بك٣خ رْٚ 

 .ٝإٔلهٝا ث٤بٗب ٣ٞٙؼ أٍجبثٜب ٝأٛلاكٜب ٝأٍب٤ُجٜب

ٓغبٛل صالص٤ٖ ٛغٞٓب ك٢  3000ّٖ ٓب ٣وبهة  1954ك٢ ٤ُِخ اُلبرؼ ٖٓ ٗٞكٔجو ٖٓ ٍ٘خ 

ٝهل رٞىػذ اُؼ٤ِٔبد ػ٠ِ ٓؼظْ أٗؾبء اُزواة ا٢ُ٘ٛٞ ؽز٠ ال٣ٌٖٔ هٔؼٜب ًٔب ؽلس . رؼٔبه٣خ

ٝػ٤ْخ اٗلالع اُضٞهح أػِٖ ػٖ . ُضٞهاد اُووٕ اُزبٍغ ػْو ثَجت روًيٛب ك٢ عٜبد ٓؾلٝكح

هػ ٛج٤ؼخ رِي األؽلاس ٣ٝؾلك ٛلف ٝرْ إٕلاه ث٤بٕ ٣ِ" ع٤ِ ٝعجٜخ اُؾو٣و ا٢ُ٘ٛٞ" ٤ٓالك 

 .اُضٞهح، ٝٛٞ اٍزؼبكح االٍزوالٍ ٝإػبكح ث٘بء اُلُٝخ اُغيائو٣خ

 ّٞثٔضبثخ ٗلٌ عل٣ل ُِضٞهح، ألٗٚ أثوى  1955أٝد  ٣20ؼزجو ٛغّٞ  :1955 أٝد 20 ٛغ

ٛبثؼٜب اُْؼج٢ ٝٗل٢ االكػبءاد أُـوٙخ ُالٍزؼٔبه اُلو٢َٗ، ٝككغ األؽياة إ٠ُ اُقوٝط ٖٓ 

إم ػٔذ اُضٞهح اُؼبهٓخ ع٤ٔغ أعياء أُْبٍ . رؾلظٜب ٝاالٗٚٔبّ إ٠ُ عجٜخ اُزؾو٣و

ثبٍِخ اٍزٔود صالصخ أ٣بّ ًبِٓخ اُوَ٘ط٢٘٤، ٝاٍزغبة اُْؼت رِوبئ٤ب، ثْٖ ػ٤ِٔبد ٛغ٤ٓٞخ 

ٌُٜ٘ب ثوٛ٘ذ ُالٍزؼٔبه ٝاُوأ١ اُؼب٢ُٔ ثبٕ ع٤ِ اُزؾو٣و , ًِلذ رٚؾ٤بد ع٤َٔخ ك٢ األهٝاػ

 .هبكه ػ٠ِ أُجبكهح، ٝأػطذ اُل٤َُ ػ٠ِ ٓلٟ رالؽْ اُْؼت ثبُضٞاه

http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1954
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1954
http://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%A3%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%A3%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/1955
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Six_chefs_FLN_-_1954.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Six_chefs_FLN_-_1954.jpg
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 ّؽووذ عجٜخ اُزؾو٣و ا٢ُ٘ٛٞ ك٢ ثلا٣خ ْٗبٜٛب إٗغبىاد  :1956 أٝد 20 ٓؤرٔو اُٖٞٓب

كووهد ػول ٓؤرٔو رو٢ٔ٤٤ َُ٘ز٤ٖ ٖٓ . ٛبئِخ، ٓٔب ّغؼٜب ػ٠ِ ٓٞإِخ اُؼَٔ اُز٘ظ٢ٔ٤

ًوً أُؤرٔو ٓجلأ . ٕٞٓبّك٢ أؿيه آووإ ثٞاك١ اٍ 1956أٝد  20اُ٘ٚبٍ ٝمُي ك٢ 

ًٔب هوهد . اُو٤بكح اُغٔبػ٤خ، ٓغ األ٣ُٞٝخ ُِو٤بكح اُؼٌَو٣خ ٝاُ٘ٚبٍ كافَ اُزواة ا٢ُ٘ٛٞ

ر٤ٌٖٔ اُغجٜخ ٖٓ كوٗ ٗلَٜب ًٔٔضَ ّوػ٢ ُِْؼت اُغيائو١ أٓبّ كٍٝ اُؼبُْ ٤ٛٝأرٚ ٝمُي 

ٝٛٞ ا٤ُٜئخ اُؼ٤ِب اُز٢ روّٞ  ُِضٞهح اُغيائو٣خ أُغٌِ ا٢ُ٘ٛٞ:ػجو ٓؤٍَز٤ٖ ٛبٓز٤ٖ ٝٛٔب

ٓوبّ اُجؤُبٕ، ُٝغ٘خ ر٤َ٘ن اُْؤٕٝ ا٤َُب٤ٍخ ٝاُؼٌَو٣خ ٤ٌِٛٝخ ع٤ِ اُزؾو٣و ا٢ُ٘ٛٞ 

 .ٝرو٤َْ اُغيائو إكاه٣ب إ٠ُ ٍذ ٝال٣بد

 ّٜلد اُضٞهح اُغيائو٣خ فالٍ اَُ٘ٞاد اُضالس  :1958 ك٤لو١ 08 أؽلاس هو٣خ ٤ٍل١ ٣ٍٞق

االٍزؼٔبه  األ٠ُٝ ٖٓ اٗلالػٜب رٖبػلا ٓؼزجوا إ٠ُ رٌض٤ق أُؾبٝالد اُؼٌَو٣خ ٖٓ ٛوف

إلفٔبك أُوبٝٓخ ثْز٠ ٍٝبئَ اُلٓبه ٝهل رٔضِذ رِي أُؾبٝالد ك٢ اُؤغ اُٞؽ٢ْ ُِغٔب٤ٛو 

ٖٓ ث٤ٖ اُؼ٤ِٔبد اُٞؽ٤ْخ اُز٢ هبّ ثٜب اُغ٤ِ اُلو٢َٗ ٖٓ أعَ ػيٍ . ػجو األه٣بف ٝأُلٕ

هٖق هو٣خ ٤ٍل١ ٣ٍٞق , أُغبٛل٣ٖ ٝػوهِخ ٍٕٝٞ األٍِؾخ ٝأُؤٕ إ٠ُ كافَ اُٖٞٛ

ؽ٤ش هبٓذ اُوٞاد  1958ك٤لو١  08اُٞاهؼخ ػ٠ِ اُؾلٝك اُغيائو٣خ ٣ّٞ  اُز٤َٗٞخ

االٍزؼٔبه٣خ ثْٖ ٛغٔبد ػ٤٘لخ ثطبئوارٜب اُؾوث٤خ رَججذ ك٢ إثبكح ػْواد األثو٣بء ٖٓ 

ٌُٖ رِي اُؾبكصخ ُْ رَ٘ ٖٓ ػيّ اُْؼت اُغيائو١ ػ٠ِ . أُل٤٤ٖٗ اُز٤٤َٖٗٞ ٝاُغيائو٤٣ٖ

هٜ ػ٠ِ أٝإو األفٞح ٝا٤ُٖٔو أُْزوى اُن١ ًبٕ ال ٣ياٍ ٓٞإِخ ًلبؽٚ، ًٔب أٜٗب ُْ رؤصو 

 .٣وثٜ ث٤ٖ اُجِل٣ٖ ٝاُْؼج٤ٖ اُْو٤و٤ٖ

  ٓٞإِخ ُِغٜٞك اُز٘ظ٤ٔ٤خ ٤ُِٜئبد ا٤َُب٤ٍخ : 1958ٍجزٔجو  19اُؾٌٞٓخ اُغيائو٣خ أُؤهزخ

ٖٓ ٛوف ُغ٘خ اُز٤َ٘ن ٝاُز٘ل٤ن، اإلػالٕ ػٖ  1958ٍجزٔجو  19اُز٢ روٞك اُضٞهح، رْ ٣ّٞ 

٣ٌ اُؾٌٞٓخ أُؤهزخ ُِغٜٔٞه٣خ اُغيائو٣خ، ًئؽ٤بء ُِلُٝخ ٝاٍزؼبكٙ ٤َُِبكح، ٝهل ٣ظٜو رأً

 .ع٤ِب اٗٚ إٔجؼ ُِْؼت اُغيائو١ ٓٔضَ ّوػ٢ ٝٝؽ٤ل

  ٕؼل اُْؼت اُغيائو١ ٓٞاهلٚ ُزٖجؼ ػ٤ِ٘خ اٍزغبثخ ُ٘لاءاد  :1960ك٣َٔجو  11ٓظبٛواد

كوبّ ثبٙطواثبد ٝٓظبٛواد ُِزؼج٤و ػٖ ها٣ٚ  1954ٗن أٍٝ ٗٞكٔجو عجٜخ اُزؾو٣و ا٢ُ٘ٛٞ ّ

 1960ك٣َٔجو  11ٝاُزأ٤ًل ػ٠ِ ٝؽلرٚ ٝٗٚغٚ ا٤َُب٢ٍ، ٝهل ثلا مُي ع٤ِب فالٍ ٓظبٛواد 

ك٣َٔجو ٖٓ ؽ٢  10ٝهل اٗطِوذ رِي أُظبٛواد ا٤ُ٘ٛٞخ ٣ّٞ . اُز٢ ِّٔذ ًبكخ اُزواة ا٢ُ٘ٛٞ

فوط أُزظبٛوٕٝ ٣ؾِٕٔٞ اإلػالّ ا٤ُ٘ٛٞخ ٣ٜٝزلٕٞ ثٌِٞه اُْؼج٢ ثبُغيائو اُؼبٕٔخ، ؽ٤ش 

كؾبٕورْٜ اُوٞاد االٍزؼٔبه٣خ . ثبٍزوالٍ اُغيائو ّٝؼبهاد ٓؤ٣لح ُغجٜخ اُزؾو٣و ا٢ُ٘ٛٞ

ٝك٢ ا٤ُّٞ اُزب٢ُ رلفِذ هٞاد أُظ٤٤ِٖ كبٗطِوذ . ٓؾبُٝخ ػيٍ اُؾ٢ ػٖ اإلؽ٤بء األٝهٝث٤خ

ٌُٖٝ مُي ُْ ٣ٔ٘غ أُظبٛواد ٖٓ . ػاُ٘به ػ٠ِ اُغٔب٤ٛو ٓٔب أكٟ إ٠ُ فَبهح ك٢ األهٝا

ؽ٤ش ثوٖٛ اُغيائو٣ٕٞ . االٗزْبه إ٠ُ ثو٤خ إؽ٤بء اُؼبٕٔخ ٝثؼلٛب إ٠ُ ٓؼظْ أُلٕ اُغيائو٣خ

 .فالُٜب ػ٠ِ ٝهٞكْٜ ٕلب ٝاؽلا ٝهاء عجٜخ اُزؾو٣و ا٢ُ٘ٛٞ

http://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%A3%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%A3%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/1956
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=08_%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=08_%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1958
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA_11_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1_1960
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  ٣ّٞ فوط 1961أًزٞثو  17رؾزلع اُناًوح اُغٔبػ٤خ ثزبه٣ـ : 1961أًزٞثو  17أؽلاس ،

اُغيائو٤٣ٖ ثبُٜٔغو ك٢ رظبٛواد ٤ٍِٔخ رِج٤خ ُ٘لاء ك٤لها٤ُخ ؽية عجٜخ اُزؾو٣و ٓئبد 

أكٟ إ٠ُ هزَ اُؼل٣ل ْٜٓ٘، .ا٢ُ٘ٛٞ ثلوَٗب، كٞعٜٞا ثؤغ ّل٣ل ٖٓ ٛوف اَُِطبد اُلو٤َٗخ

٣ٝٔضَ ٛنا اُزبه٣ـ ا٤ُّٞ ا٢ُ٘ٛٞ ُِٜغوح رق٤ِلا ُزِي األؽلاس اُواٍقخ ػ٠ِ ٕلؾبد اُزبه٣ـ 

 .اُغيائو١

 ٗٝأظٜود كوَٗب اُزٞاكن اُزبّ ُٔجلأ اُزلبٝٗ صْ أفند رزواعغ ٖٓ : ٝٝهـق إٛالم اُ٘به اُزلب

عواء ريا٣ل ػ٘لٞإ اُضٞهح ٝرالؽْ اُْؼت ٓغ اُغجٜخ كغب هح ٖٓ فالٍ أُظبٛواد اُز٢ ٗظٔذ 

 .ك٢ أُلٕ اُغيائو٣خ ٝك٢ أُٜغو

إ اُلو٤َٗٚ ثٔل٣٘خ ا٣ل٢ 1962ٓبهً  18ٝ  7عود آفو أُلبٝٙبد ثٖلخ ه٤ٍٔخ ٓب ث٤ٖ 

ٝاالٍزلزبء ؽٍٞ االٍزوالٍ ٝرٞعذ أف٤وا ثبُزٞه٤غ ػ٠ِ ارلبه٤خ ا٣ل٤بٕ ٝكفَ ٝكن إٛالم اُ٘به ؽ٤ي 

 .ظٜوا 12ػ٠ِ اَُبػخ  1962ٓبهً * 19اُز٘ل٤ن ٣ّٞ 

 ٍاٍزٔود اُضٞهح ٓزؾل٣خ ًَ أٗٞاع اُؤغ اُز٢ رؼوٙذ ُٜب ك٢ األه٣بف ٝأُلٕ ٖٓ : االٍزوال

ًلبػ أَُِؼ إ٠ُ عبٗت اُؼَٔ أُ٘ظْ ٖٓ اعَ عٔغ اُزجوػبد ٝرٞإَ اٍ.أعَ ٙوة هًبئيٛب

 .أُب٤ُخ ّٝؾٖ االكه٣خ ٝرٞى٣غ أُ٘ب٤ّو ٝؿ٤وٛب

ثو٢ اُْؼت اُغيائو١ ٕبٓلا ٤ِٛخ ٍ٘ٞاد اُؾوة ٣وبّٝ ّز٠ أٗٞاع اُجطِ ٖٓ اػزوبالد رؼَل٤خ 

 .ٝروؽ٤َ ٝؿ٤وٛب ٓجوٛ٘ب ثنُي ػ٠ِ ا٣ٔبٗٚ ثؾز٤ٔخ اُٖ٘و

رغ٠ِ ػيّ اُْؼت اُغيائو١ ػ٠ِ ٤َٗ االٍزوالٍ ػجو ٗزبئظ  1962ػبّ  ٝك٢ اُلبرؼ ٖٓ ع٤ِ٣ٞخ ٖٓ

ع٤ِ٣ٞخ  3ٝرْ اإلػالٕ ػٖ اٍزلالٍ اُغيائو ٣ّٞ .ثبُٔئخ ٗؼْ 99.7االٍزلزبء اُز٢ ًبٗذ َٗجزٜب 

 ع٤ِ٣ٞخ ػ٤لا ُالٍزوالٍ 5ٝافز٤و ٣ّٞ  1962

 [] ٓب ثؼل االٍزوالٍ

ك٢ اعزٔبػٚ ك٢ ٤ُج٤ب ثوٗبٓغبً أػلرٚ ُغ٘خ  أهو أُغٌِ ا٢ُ٘ٛٞ ُِضٞهح اُغيائو٣خ 1962ك٢ أ٣به 

روأٍٜب أؽٔل ثٖ ثِخ ر٘بٍٝ ك٢ ث٘ٞكٙ اإلٕالػ اُيهاػ٢، ٖٝٓبكهح األها٢ٙ ٝرٞى٣ؼٜب ٝإهبٓخ 

 .رؼب٤ٗٝبد كالؽ٤خ

رْ اٗزقبة كوؽبد ػجبً أٍٝ هئ٤ٌ ُِغيائو ٝػ٤ٖ أؽٔل ثٖ ثِخ هئ٤َبً  1962ٝك٢ ٜٗب٣خ أ٣ٍِٞ 

٣ٔب ثؼل ػ٠ِ ؽَ اُؾية ا٤ُْٞػ٢، ٝؽية اُضٞهح االّزوا٢ً ٝهل أهلٓذ ٛنٙ اُؾٌٞٓخ ف. ُِؾٌٞٓخ

 .ٝؽية ٖٓب٢ُ اُؾبط( ٓؾٔل ث٤ٙٞبف)
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م بفصل سوريا و لبنان و العراق  1919يناير  30أتخذ مؤتمر الصلح قرارا في   -2

و فلسطين عن تركيا و وضعها تحت إشراف عصبة األمم عن طريق حكومات تعمل 

في ضوء هذه ..... وفي هذا اإلطار بدأ النظر إلي القضية العربية . كدولة منتدبة 

 العبارة وضح 

 رأ٤ٌٍ اُؾٌٞٓخ اُؼوث٤خ  -
 اُؼوث٤خ أٓبّ ٓؤرٔو اُِٖؼ اُو٤ٚخ  -
 ًو٣ٖ -هواهاد ُغ٘خ ً٘ظ  -

 

 

القتسام األراضي  1919من بين مقررات مؤتمر الصمح الذي عقدتو دول الحمفاء في باريس عام 
التي تمت ليا السيطرة عمييا في الحرب العالمية األولى إرسال لجنة ثالثية لزيارة سورية وفمسطين 

 واالطالع عمى وجيات نظر

 .مييدًا لتقرير مصير المنطقةالسكان ت
ووافق عميو  20/3/1919وقد جاء ىذا القرار بناء عمى اقتراح تقدم بو الرئيس األمريكي ولسون في 

إال أن المخاوف البريطانية ـ الفرنسية من تسمل الواليات المتحدة إلى . المجمس األعمى لممؤتمر
ولذا اقتصرت . وبريطانيا عمى سحب ممثمياالمنطقة حممت فرنسا عمى رفض تعيين ممثميا في المجنة 

يصحبيا ثالثة مستشارين ىم , وىما ىنري سي كنغ وتشارلس كرين, المجنة عمى العضوين األمريكيين
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باإلضافة إلى السكرتير بروري ومدير , الدكتور ليبايرو والمستر مونت كوموري والكابتي وليم ييل
 .المجنة المستر مورأعمال  

مذكرة  3/2/1919صييونية العالمية قد قدمت إلى المجمس األعمى لممؤتمر في وكانت المنظمة ال
رسمية ضمنتيا مطالب الصييونية من مؤتمر الصمح وعمى رأسيا االعتراف بما يسمى الحق التاريخي 

 .لمشعب الييودي في فمسطين وحق الييود في إقامة وطن قومي ليم في فمسطين
بعثوا إلى المؤتمر مذكرات مماثمة منيا مذكرة اإلحتجاج التي  وفي الوقت نفسو كان عرب فمسطين قد

والمذكرة التي بعثيا , 11/1/1919بعث بيا وجياء وأعيان مدينة نابمس ووجوه عمداء قراىا في 
واالحتجاج عمى كل اتفاق يعطي الييود حقوقًا في , 3/2/1919المؤتمر العربي الفمسطيني األول في 

 .ينة نابمس إلى األمير فيصل في مؤتمر الصمحفمسطين الذي بعثو سكان مد
وعمى رفض المطالب , وقد ركزت المذكرات العربية عمى أن فمسطين جزء ال يتجزأ من سورية

 .الصييونية بإنشاء وطن لمييود في فمسطين
في ىذه األثناء نشط عرب فمسطين في تنظيم أنفسيم وتوحيد صفوفيم لمواجية الخطر الصييوني 

ر من المنظمات والييئات الوطنية كان من أبرزىا الجمعية اإلسالمية ـ المسيحية التي فشكموا الكثي
الجمعيات اإلسالمية ـ : رَر )أعمن عن تأسيسيا قبل أيام من وصول لجنة كينغ كرين إلى فمسطين 

 (.المسيحية

كمفت  وفور إعالن الحاكم العسكري البريطاني الكولونيل جون ىارد قرار إرسال لجنة كينغ كراين
وقد تمثمت . الجمعية اإلسالمية ـ المسحية تقديم مطالب المؤتمر العربي الفمسطيني إلى ىذه المجنة

 :تمك المطالب باآلتي
أن تكون سورية التي تبتدئ من جبال طوروس شمااًل وتنتيي في العريش جنوبًا مستقمة استقالاًل ( 1

 .تاماً 
ورية مستقمة استقالاًل داخميًا تنتخب جميع حكاميا أن تكون فمسطين التي ىي جزء ال ينفك عن س( 2

 .من الوطنيين وتسن قوانينيا الداخمية وفقًا لرغبات السكان وحاجات البالد
رفض اليجرة الصييونية رفضًا باتًا واالحتجاج عمى جعل فمسطين وطنًا قوميًا لمييود ورفض ذلك ( 3

توطنون في البالد فيم مثل أبنائيا في الحقوق وأما الييود المس. االحتجاج عمى الصييونية بكل قوة
 .والواجبات

, دار العموم اإلسالمية)بدأت المجنة عمميا في يافا فالتقت بالجمعيات فييا  10/6/1919وفي 
واجتمعت بممثمي الطوائف ثم ( والجمعية األىمية, وجمعية التعاون المسيحي, وجمعية الشبيبة اليافية
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وفي طريقيا إلى القدس مرت المجنة بعيون قارة , من قرى المد والرممةبمندوبي ثمان وخمسين قرية 
 .واجتمعت بممثمين عن الييود واستمعت إلى مطالبيم
فالتقت أعضاء الجمعية اإلسالمية  16/6/1919بدأت المجنة عمميا في القدس صباح يوم االثنين 

ن وسورية واستقالليا ورفض المسيحية الذين شرحوا لمجنة مطالب األىالي وتمسكيم بوحدة فمسطي
 .الصييونية واليجرة الييودية

وأكد . سافرت المجنة في اليوم التالي إلى بيت لحم حيث اجتمعت باألىمين في النادي األدبي
المطالب الثالثة التي قدمتيا الجمعية اإلسالمية ـ المسيحية , وفييم وفد بيت جاال, المتحدثون كميم

 .ألف توقيع تؤكد المطالب المذكرةوقدموا مضبطة تحمل أكثر من 
ثم اتجيت في اليوم نفسو . توجيت المجنة إلى الخميل حيث التقت بوفد األىمين 17/6/1919وفي 

إلى بير السبع فاجتمعت في اليوم التالي بممثمي عربان بير السبع ووفود غزة وأكد الجميع المطالب 
مقابالتيا لوفود طائفتي الكاثوليك والبروتستانت  ثم عادت المجنة إلى القدس وواصمت. الثالثة السابقة

وقابمت وفودًا قدمت من المد والرممة وىي , وجمعيات المنتدى األدبي والنادي العربي واإلخاء والعفاف
 .تحمل مضابط بالمطالب ذاتيا

وفي رام اهلل استقبمتيا . متجية إلى نابمس 21/6/1919غادرت المجنة القدس صباح يوم السبت 
وفي نابمس قابمت المجنة وفد الجمعية اإلسالمية المسيحية الذي قدم . قرية 40تضم مخاتير  وفود

وقدم أيضًا تقريرًا من عشر , قرية من قرى جبل نابمس تحمل المطالب الثالثة 92مضابط توكيل من 
مطالب ثم قابمت المجنة بعض رؤساء طائفة الروم الذين أيدوا ال. صفحات فيو شرح واف ليذه المطالب

 .المذكورة
ثم ىيئة , توجيت المجنة إلى جنين وبدأت عمميا بمقابمة الرؤساء الروحيين 22/6/1919وفي 

 :وكان اإلجماع عمى تقديم المطالب الثالثة ذاتيا. البمدية فييئة اإلدارة فمندوبي القضاء
ثم توجيت . وصفدحزيران الناصرة حيث التقت وفودًا تمثل الناصرة وطبرية  23قصدت المجنة صباح 

إلى حيفا وقابمت مفتييا وأعضاء الجمعية اإلسالمية ومندوبي الجمعية القروية وطائفة الروم 
 .األرثوذكس ووفدًا يمثل طولكرم وقد قدم الجميع المطالب نفسيا

حزيران وصمت المجنة في ختام جولتيا إلى دمشق وأجرت فييا استفتاء شمل العمماء  24وفي 
ثم انتقمت إلى شرق األردن فاستمعت إلى . الحرف وممثمي مجمس الشورى وغيرىموممثمي الطوائف و

. ومن ىناك إلى حوران فاستمعت إلى آراء أىميا, ممثمي عمان والسمط والبمقاء وبني صخر والشراكسة
 .ومن ثم سافرت إلى بعمبك فبيروت
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سميم المجنة الئحة قام وفد نيابي يضم عشرين عضوًا برئاسة ىاشم األتاسي بت 3/7/1919وفي 
وىي المطالب التي أقرىا المؤتمر في جمستو المنعقدة في , مقررات المؤتمر السوري العام

وكانت المطالب . بحضور مندوبين من جميع مناطق سورية الجنوبية والشرقية والغربية 2/7/1919
 22وترفض المادة , مركزياً عشرة تؤكد االستقالل السياسي التام لسورية وتجعل نظاميا ممكيًا نيابيًا ال 

ألن من شأنيا اعتبار سورية في عداد ( وىي المادة الخامسة بنظام االنتداب)من عيد عصبة األمم 
وتطالب الواليات المتحدة بتقديم المساعدة الفنية واالقتصادية , األقاليم التي تحتاج إلى دولة منتدبة

ن لم يكن فبريطانيا. الالزمة . المساعدات االستقالل السياسي لسورية ووحدتياعمى أال تمس ىذه , وا 
ورفضت مطالب الصييونية , ورفضت الئحة المطالب أية ادعاءات فرنسية بأي حق ليا في سورية

وأكدت وحدة األقاليم السورية الجنوبية , (فمسطين)في إقامة وطن قومي لمييود في سورية الجنوبية 
لغاء كل المعاىدات والمواثيق السرية وطالبت الالئحة باالست. والغربية والشرقية قالل التام لمعراق وا 

 .التي ترمي إلى تمزيق الوطن السوري وتحيق أىداف الصييونية
عريضة عكفت عمى دراستيا في األستانة  1.863وقد بمغ مجموع العرائض التي تمقتيا المجنة 

لح في باريس وسممت نسخة منو إلى مؤتمر الص 28/8/1919وانتيت من وضع تقريرىا في 
 .ونسخة أخرى إلى الرئيس األمريكي ولسون

واعتبرىا بعض . وقد جاء تقرير المجنة وثيقة سياسية ىامة عمى جانب كبير من الموضوعية والتفيم
 .المؤرخين مرجعًا ىامًا من مراجع القضية الفمسطينية في تمك المرحمة

مع إعطاء لبنان , فمسطين ولبنان وسورية طالبت المجنة في تقريرىا بوحدة سورية بأقاليميا الثالثة
 .حكمًا ذاتيًا في إطار الوحدة السورية
واقترحت إعطاء االنتداب عمى . ولكنيا ترحب بالمعونة الخارجية, وقالت إن سورية ال ترحب باالنتداب

 .وحذرت من فرض االنتداب الفرنسي عمى سورية. وعمى العراق لبريطانيا, سورية ألمريكا
وأن ىناك إجماعًا , نة أن العداء لمصييونية ال يقتصر عمى فمسطين بل يشمل سورية كمياوقررت المج

 .عمى رفض البرنامج الصييوني رفضًا باتاً 
من % 10وأنيم يشكمون حوالي , وجاء في التقرير أن الييود فقط ىم الذين يؤيدون الصييونية

ن اختمفوا عمى بعض وأنيم يتفقون عمى جعل فمسطين وطنًا , السكان الفمسطينيين قوميًا ليم وا 
 .التفاصيل والوسائل المتعمقة بزمن إقامة الدولة الييودية ومدى ارتباطيا بالدين الييودي وغير ذلك

وقال التقرير إن الييود متفقون عمى أن تكون بريطانيا ىي الوصية عمى فمسطين ألنيا ستساعدىم 
باحة شراء األ  .راضيفي تحقيق مآربيم بتسييل اليجرة وا 
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واعترفت المجنة بأنيا لمست بوضوح أجماع الصييونيين عمى إجالء سكان فمسطين عن أراضييم بعد 
 .تجريدىم منيا ولو عن طريق الشراء

كما حذرت من نية . وحذرت المجنة مؤتمر الصمح من تجاىل شعور األىمين العدائي تجاه الصييونية
وقالت إن مطالب الصييونيين في فمسطين مبنية . لحةبريطانيا تنفيذ البرنامج الصييوني بالقوة المس

 .وىذه دعوة ال تستوجب االكتراث واالىتمام, عمى كونيم احتموىا قبل ألفي سنة
 :ثم أوجزت المجنة التوصيات التالية بالنسبة إلى فمسطين

ا دولة وجوب تحديد اليجرة الييودية إلى فمسطين والعدول نيائيًا عن الخطة التي ترمي إلى جعمو( 1
 .ييودية

 .ضم فمسطين إلى دولة سورية المتحدة لتكون قسمًا منيا شأنيا في ذلك شأن األقسام األخرى( 2
وضع األماكن المقدسة في فمسطين تحت إدارة لجنة دولية دينية تشرف عمييا الدولة المنتدبة ( 3

 .وعصبة األمم ويمثل الييود فييا عضو واحد
وأما الرئيس األمريكي . يدة من فرنسا وبريطانيا والحركة الصييونيةقوبل تقرير المجنة بمعارضة شد

ولسون الذي كان من أشد المتحمسين في مؤتمر الصمح إلرسال لجنة فقد قابل ىو األخر التقرير 
ويعزو بعض المؤرخين ىذا التحول في الموقف األمريكي إلى الضغوط الصييونية التي . بعدم اكتراث

لى, تعرض ليا ولسون ولذلك . تدخل المخابرات األمريكية في القضية الفمسطينية لصالح الصييونية وا 
ظل تقرير المجنة طي الخفاء أكثر من ثالث سنوات حتى أذن الرئيس األمريكي ولسون بإذاعتو في 

 .1922كانون األول 
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كانت محاوالت األستعمار اإليطالي للسيطرة علي أقليمي طرابلس و برقة اللذين   -3

كانتا تحكمهما السلطنة العثمانية لم تكلل بالنجاح إال في الثالثينيات عندما سيطرت 

الحرب الطرابلسية  -أشرح هذه العبارة موضحا   ...... مملكة إيطاليا علي المنطقة 

 اإليطالية 

 اثٌِ ٝ ثوهخ اُٞؽلح ث٤ٖ ٛو -
 ه٤بّ اُلب٤ّخ ك٢ إ٣طب٤ُب ٝ اُوٚبء ػ٢ِ أُوبٝٓخ ك٢ ٛواثٌِ  -
 ٓوبٝٓخ ػٔو أُقزبه  -

 

-  

اىسيطىت  اىرَه ماوج ححنمهما وبسقت طسابيس إقيُمٍىيسُطسة ػيً  اإلَطاىٍ محاوالث االسخؼماز اُـيٝ اإل٣طب٢ُ ٤ُِج٤ب

 .ػيً اىمىطقت ممينت إَطاىُا ػىدما سُطسث اىثالثُىُاث ىم حنيو باىىجاح إال فٍ اىؼثماوُت

بدػىي أن اإلَطاىُُه جاؤا ىخحسَس اىيُبُُه مه اىحنم  بطسابيس بدأ اىغصو اإلَطاىٍ ىيُبُا 1911 أمخىبس 3 قبو ذىل فٍ

إىً إَطاىُا بخىقُغ اىطسفُه احفاقت  ىُبُا بخسيُم اىدوىت اىؼثماوُت اىؼثماوٍ، وزغم اىمقاومت اىؼىُفت مه اىيُبُُه ىيغصو، قامج

 .1912بمؼاهدة ىىشان فٍ  بامخالك إَطاىُا ىيُبُا فٍ ما ػسفج األسخاوت حؼخسف بمىجبها

واىرٌ صاز " ىُبُا"مإقيُم مسخؼمس واحد ححج االسم اىخقيُدٌ ىيبالد  وبسقت طسابيس قامج إَطاىُا بدمج إقيُمٍ 1929فٍ 

 .1934االسم اىسسمٍ ىيمسخؼمسة فٍ 

 

 

 .اىفاشٍ بىُخى مىسيُىٍ ذو اىؼالقت بمشسوع اىشاطئ اىسابغ مىقغ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_1930
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_1930
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1911
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%B4%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%B4%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%88_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%88_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GreaterItalia.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:GreaterItalia.jpg


20 
 

 ٓؾز٣ٞبد

[  أخف]  

 1 أحداد شمىُت 

 2 1911 

 3 1912 

 4 1915 

 5 1916 

 6 1918 

 7 1919 

 8 1920 

 9 1921 

 10 1922 

 11 1923 

 12 1928 

 13 1929 

 14 1930 

 15 1931 

 16 1933 

 17 1939 

 18 1942 

 19 اوظس أَضا 

 20 مساجغ ومصادز 

 [] أحداد شمىُت

1911 [] 

 1911 أًزٞثو 3

 طسابيس قصف األسطىه اإلَطاىٍ ىمدَىت. 

4/10/1911 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9#.D8.A3.D8.AD.D8.AF.D8.A7.D8.AB_.D8.B2.D9.85.D9.86.D9.8A.D8.A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9#1911
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9#1912
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9#1915
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9#1916
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9#1918
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9#1919
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9#1920
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9#1921
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9#1922
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9#1923
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9#1928
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9#1929
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9#1930
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9#1931
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9#1933
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9#1939
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9#1942
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9#.D8.A7.D9.86.D8.B8.D8.B1_.D8.A3.D9.8A.D8.B6.D8.A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9#.D9.85.D8.B1.D8.A7.D8.AC.D8.B9_.D9.88.D9.85.D8.B5.D8.A7.D8.AF.D8.B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1911
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
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 أٍٝ ثوؼخ ٤ُج٤خ )ٝؽٖٜٞٗب ث٤٘وإ أُلكؼ٤خ  ٝٛجوم ٛواثٌِ األٍطٍٞ اُجؾو١ اإل٣طب٢ُ ٣ٚوة

 .(٣ؾزِٜب اإل٣طب٤ُٕٞ

11/10/1911 

  اؽزلبٍ ػ٠ِ ّوف األٍطٍٞ اإل٣طب٢ُ أُزّـغٜخ إ٠ُ ٛواثٌِ، ٝثبهى هعبٍ اُّل٣ٖ اُجؾبهح

 .٣خ ٝٝىػذ اُِٖجبٕ ػ٤ِْٜ ٛل٣خ ٖٓ اُجبثبٝاُغ٘ٞك ك٢ اؽزلبالد ك٣ٖ

 ٛواثٌِ ٗيٍٝ اُوٞاد اإل٣طب٤ُخ ُْٞا٢ٛء. 

 ًب٤ٗلب ثو٤بكح اُغ٘واٍ (ٛواثٌِ) اؽزالٍ آثبه إث٢ ٤ِٓبٗخ. 

ٓلٞٗ " ٝهغ اُغ٘واٍ ًب٤ٗلب هبئل اُؾِٔخ ٙل ٤ُج٤ب ػ٠ِ ْٓ٘ٞه، ٝهك ك٤ٚ أّٗٚ  12/10/1911

 16/10/1911 ." ثزٖل٤خ ٤ٍطوح األرواى ك٢ ٛواثٌِ ٝثوهخ

 كهٗخ هٖق األٍطٍٞ اإل٣طب٢ُ ُٔل٣٘خ. 

17/10/1911 

 كهٗخ اٍزٔواه هٖق األٍطٍٞ اإل٣طب٢ُ ُٔل٣٘خ. 

 اُقٌٔ ٝاعٜذ ٍلٖ اُـياح اإل٣طب٤٤ُٖ ٓل٣٘خ. 

18/10/1911 

 كهٗخ ٗيٍٝ هٞاد إ٣طب٤ُخ ك٢. 

 ث٘ـبى١ هٖق ٓوًي ػ٠ِ ّٞا٢ٛء. 

19/10/1911 

  األٍطٍٞ اإل٣طب٢ُ ث٘ـبى١، ٝرْ إٗياٍ اُوٞاد اإل٣طب٤ُخ ث٘ـبى١هٖق. 

 ٓؼوًخ ع٤ِبٗخ ٝٗيٍٝ اُوٞاد اإل٣طب٤ُخ إ٠ُ ث٘ـبى١. 

20/10/1911 

 ع٤ِبٗخ / ث٘ـبى١ أُؼوًخ األ٠ُٝ ك٢. 

 د اإل٣طب٤ُخ ُج٘ـبى١كفٍٞ اُوٞا. 

 ٌٔاؽزالٍ اُق. 

 [1].اؽزالٍ ث٘ـبى١ 

21/10/1911 

 ٍكهٗخ اؽزال. 

23/10/1911 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9#cite_note-1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A9
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  اُقٌٔ/ ٓؼوًخ أُوهت األ٠ُٝ. 

 ـّٜ  / ٓؼوًخ اُٜب٢ٗ ّْ  .ّبهع اُ

  ـبِٓخ، ؽ٤ش ٛبعْ هعبٍ أُوبٝٓخ ك٢ ٛواثٌِ اُٞؽلاد اإل٣طب٤ُخ ك٢ ّْ ثلء أُوبٝٓخ أَُِؾخ اُ

 .(اُٜب٢ٗ/ اُؾ٤ٔل٣خ / أُو٠ٍ )أىاؽٞا هٞاد اُؼلٝ ٖٓ أُٞا٢ٗ ٙٞاؽ٢ ٛواثٌِ ٝ

26/10/1911 

  هَواً ٖٓ ك٣بهْٛ إ٠ُ اُغيه اإل٣طب٤ُخ( أًضو ٖٓ فَٔخ آالف ٤ُج٢)أًجو ػ٤ِٔخ إثؼبك. 

 أث٢ ٤ِٓبٗخ / ٓؼوًخ اُٜب٢ٗ. 

  ٤ٍل١ أُٖو١/ ٓؼوًخ اُٜب٢ٗ. 

23،26/10/1911 

 ٙ( 3)ثبٍزجبؽخ أُل٣٘خ ُٔلح  اٗزلبٙخ َِٓؾخ هبّ ثٜب أٛب٢ُ ٛواثٌِ، إٔله اُغ٘واٍ ًب٤ٗلب أٓو

 .صالصخ أ٣ّـبّ ٖٓ هجَ ع٘ٞك االؽزالٍ

27/10/1911 

 ٖأ٠ُٝ ٛغٔبد أُغبٛل٣ٖ ػ٠ِ ٓٞاهغ اُـياح اإل٣طب٤٤ُ. 

1912 [] 

 1912 أًزٞثو 15

 أ٣ّـبّ  صالصخ( 3)، ٝهل ٖٗذ ػ٠ِ أّٗٚ فالٍ (ٖٓ ٙٞاؽ٢ ُٞىإ) ٓؼبٛلح أ٢ّٝ اُزٞه٤غ ػ٠ِ

َِّطبٕ اُزّو٢ً ثٔ٘ؼ االٍزوالٍ اُّنار٢ ُطواثٌِ ٝثوهخ، ٝٓٞاكوخ اُؾٌٞٓخ اإل٣طب٤ُخ إٔ  ٣ِزيّ اُ

جبٛ  ّٚ َِّطبٕ اُزّو٢ً اُوٚبح ك٢ ٤ُج٤ب، ٝاٌُق ػٖ إهٍبٍ األٍِؾخ ٝاُّنفبئو ٝاُغ٘ٞك ٝاُ ٣ؼ٤ٖ اُ

 .إ٠ُ ٛواثٌِ ٝثوهخ

 1912 أًزٞثو 16

 َِّٚطب٢ٗ ًْٔ٘ٞه ٓٞعٚ إ٠ُ أٛب٢ُ ٛواثٌِ، عبء ك٤ إٕ ؽٌٞٓز٘ب اُؼب٤ُخ : "  ٕلٝه اُلوٓبٕ اُ

ىح ػٖ رأ٤ٖٓ اُؾٔب٣خ، إال أّٜٗب ٜٓزٔخ ثبىكٛبهًْ ك٢ اُؾبٙو ٝأَُزوجَ، ٝهؿجخ ٜٓ٘ب ك٢ ػبط

رغّ٘ت ٓٞإِخ اُؾوة اُز٢ رؾَٔ اُٜالى ٌُْ ٝألٍوًْ ٝاُقطو ػ٠ِ اُّلُٝخ، ٝؽوٕب ٜٓ٘ب ػ٠ِ 

ّْبَٓ، ٍٝزؾٌْ ثالكًْ ٝكوب  َّالّ ٝاُّوكب٤ٛخ ك٢ ثالكًْ، كئ٢ّ٘ٗ أػط٤ٌْ االٍزوالٍ اٌُبَٓ ٝاُ اُ

ـبٕ اُجالك أٗلَْٜ ٤ٍزْ ر٤ٌَْ ٗظبّ ٍ ٌّ ـخ، ٝثْٔبهًخ ٖٓ ٍ ّٕ هٞا٤ٖٗ عل٣لح ٖٝٓ ٛوف ٤ٛئخ فب

ٝثٔب إٔ اُوبٕٗٞ ػ٘لًْ ٤ٍجو٠ ٓؼزًٔلا ػ٠ِ . عل٣ل ُإلكاهح ٣زّـلن ٝٓزطِجبد األٛب٢ُ ٝػبكارْٜ

ّْو٣ؼخ كَأٝإَ رؼ٤٤ٖ اُوٚبح اُن٣ٖ ٣قزبهٕٝ ٗٞاثْٜ ٖٓ ث٤ٖ ػِٔبء اُجالك  ." اُ

 1912 أًزٞثو 17

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1912
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%B4%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%B4%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1912
http://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1912


23 
 

 ثإٔ ٛواثٌِ ٝثوهخ  ٝثوهخ ٛواثٌِ ِٓي إ٣طب٤ُب ْٓ٘ٞها إ٠ُ ٌٍبٕ ك٤ٌزٞه ػٔب٣َٞٗ اُضبُش ٝهغ

 إٔجؾزب فبٙؼز٤ٖ فٚٞػب ٓطِوب ٤َُِبكح اإل٣طب٤ُخ، ٕٝلٝه ػلٞ ػ٠ِ ع٤ٔغ أٛب٢ُ ٛواثٌِ

ّْؼبئو اُل٤٘٣خ  ٝثوهخ ٖٓٔ ّبهًٞا ك٢ األػٔبٍ اُؾوث٤خ أٝ ْٗبٛبد ٤ٍب٤ٍخ، ٝإػالٕ ؽو٣خ اُ

اإلٍال٤ٓخ، ٝأَُبػ ثنًو اٍْ اَُِطبٕ ف٤ِلخ ٤َُِِٖٔٔ ك٢ اُِٖٞاد اُؼبٓخ، ٝٙٔبٕ ؽٖبٗخ 

ى ، ٝإكاهح ٤ٌِٓخ ٣زْ ر٤ٌَْ ُغ٘خ رؼ٤ٖ ٖٓ أث٘بء اُجالك ُز٘ظ٤ْ اُغٜب(األٝهبف)أُٔزٌِبد اُل٤٘٣خ 

 ." أُل٢ٗ ٝاإلكاه١ ػ٠ِ أٍبً ٖٓ أُجبكا ا٤ُِجوا٤ُخ

 1912 أًزٞثو 21- 17

  اإل٣طب٤ُخ اُـبى٣خٓؼبهى اُقٌٔ ٙل اُوٞاد. 

 1912 أًزٞثو 18

 َِّطبٕ اُلوٓبٕ اُضّـب٢ٗ ثئػطبء ٓٞاكوزٚ ػ٠ِ اٗزوبُٜٔب إلكاهح  .إ٣طب٤ُب إٔله اُ

 ّارلبه٤خ ِٕؼ أٝهلذ ك٤ٚ رو٤ًب ) ٌِٝٓٔخ إ٣طب٤ُب رو٤ًب ث٤ٖ (إرلبه٤خ ُٞىإ) رٞه٤غ ٓؼبٛلح ٍال

 .(اُوزبٍ ٝأػطذ ُِجالك اٍزوالال مار٤ب

 1912 أًزٞثو 19

 ٖٓ ًَ أُغو٣خ ٝإٗغِزوا ٝأُٔب٤ٗب ؽٌٞٓخ إ٣طب٤ُب اػزواكٜب  –ٝاُلٍٝ اَُ٘ٔب٣ٝخ  كوَٗب أؽبٛذ

ّْٔبٍ اإلكو٣و٢  .ه٤ٍٔب ثْٚ إ٣طب٤ُب أُٔزٌِبد اُزو٤ًخ ك٢ اُ

1915 [] 

 7 َاٗزٖبه أُغبٛل٣ٖ ك٢ ٓؼوًخ ٓو٤ٍٜ ثبُغجَ اُـوث٢ 1915 اثو٣. 

 29 َٝٛي٣ٔخ أُؾزَ ٓؼوًخ اُووٙبث٤خ 1915 اثو٣. 

 26 ؽ٤ش كؽود ه٣بػ اُط٤ِبٕ ٝأفوعزْٜ ٖٓ ًٍٞ٘خ ًٍٞ٘خ ٓؼوًخ ّغبه هوة 1915 ٣٘ب٣و 

1916 [] 

17/10/1916 

 إ٠ُ ؿ٤وٛب ٖٓ اُٞال٣بد اُزو٤ًخ، ٝكػب ُؼول عَِخ  ٛواثٌِ ٗلاء ثْٚ ٤ٍِٔبٕ اُجبه٢ٗٝ إٔله

ثٜلف ر٤ٌَْ ؽٌٞٓخ ّوػ٤خ ٓٞؽلح هبكهح ػ٠ِ رؼجئخ ًبكخ اُوٟٞ ٖٓ أعَ اُّ٘ٚبٍ ّٙل إ٣طب٤ُب، 

، ٝإ٠ُ ا٤ٍَُٞ٘خ ٝأٖٗبهٙ، ٝٓغ اُؾوًخ هٓٚبٕ ا٣َُٞؾ٢ِ ٝكػب إ٠ُ ر٣َٞخ اُؼالهبد ٓغ

 .ٟ اإل٣طب٤٤ُٖ اُـياحر٤ٌَْ ؽٌٞٓخ عل٣لح ػ٠ِ أٍبً اُٞكبم ٝاالٛزٔبّ ثبُّٖ٘و ػَ

25/10/1916 

 ٍَ٤٤ٍَّٖٞ٘  إُىئكه٣ٌ ا٢ٍَُٞ٘ هٍبُخ ٤ٍِٔبٕ اُجبه٢ٗٝ أه كػبٙ إ٠ُ ٝهق االّزجبًبد ث٤ٖ اُ

 " .ٝاُطّواث٤٤َِٖ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1912
http://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1912
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%B4%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%B4%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1912
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1915
http://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1915
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1915
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%83%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%83%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AD%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AD%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A


24 
 

10/ 1916 

 ٌكَْ ٓؾبكصبد اُّي٣ٝز٤٘خ ث٤ٖ اُجو٣طب٤٤ٖٗ ٝاإل٣طب٤٤ُٖ ٝإكه٣. 

1918 [] 

 16 َٓالرخ ثٔل٣٘خ اُغٜٔٞه٣خ اُطواث٤َِخ ، إػال1918ٕ ٗٞكٔجو. 

1919 [] 

31/10/1919 

  ٕٕلٝه هب٤ٖٗٞٗ أٍب٤٤ٍٖ أؽلٛٔب ُجوهخ ٝا٥فو ُٔ٘طوخ ٛواثٌِ اُـوة، أهو ٌَُ ٝال٣خ ثؤُب

ّٓ ٝٓغٌِ ُِؾٌٞٓخ ٝٓغبٌُ ٓؾ٤ِّـخ  .فب

1920 [] 

20/10/1920 

  ٝرو٤َْ إكه٣ٌ ا٢ٍَُٞ٘ االػزواف ثئٓبهح أًلد( ثل٣ال ػٖ ارلبه٤خ ػٌوٓخ)ارلبه٤خ اُوعٔـخ ،

َّبؽ٢ِ ٝاُّلاف٢ِ:  ثوهخ إ٠ُ ه٤َٖٔ  .اُ

25/10/1920 

 ٝإهواه إٔ ٣ٌٕٞ اُؾٌْ "األ٤ٓو"ُوت  إكه٣ٌ ا٢ٍَُٞ٘ رٞه٤غ ارلبه٤خ اُّوعٔخ، ٓ٘ؼ ك٤ٜب ،

: ءٝهاص٤بً، ٝاالػزواف ثٚ هئ٤َبً ُؾٌٞٓخ ماد اٍزوالٍ مار٢، ٝرَْٔ إكاهح األعيا

ٓوواً  اعلاث٤ب ؽن اإلهبٓخ ك٢ إكه٣ٌ ا٢ٍَُٞ٘، ٝٓ٘ؼٝاٌُلوح عبُٞ ،أٝعِخ ،اُغـجٞة ٝاؽبد

 .ُؾٌٞٓزٚ

1921 [] 

15/10/1921 

 ْأهّو ٓغٌِ اُٞىهاء اإل٣طب٢ُ االرلبه٤خ أُٞهؼخ ك٢ ثٞٓو٣. 

1922 [] 

25/10/1922 

 ٍٕٞٝ َُِِطخ ك٢ إ٣طب٤ُـب ٢٘٤ٍُٞٞٓ. 

31/10/1922 

 ٓؼوًخ أّ اُغوٍـبٕ ٙل اُوٞاد اإل٣طب٤ُخ. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1918
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%A8%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%A8%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%88_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%88_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A
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1923 [] 

1/10/1923 

  ثْؾبد أف٤ِطـخٓؼوًخ. 

1928 [] 

1/10/1928 

 ٛجوم / ٓؼوًخ اُؼو٤ِخ اُْوه٤خ. 

31/10/1928 

 ثًَٞ٘خ ٓؼوًخ هبهح ػبك٤خ. 

1929 [] 

24/10/1929 

 ٖٝثبك٤ُٞ أُقزبهػٔو  اٗزٜبء اُٜلٗخ ث٤. 

1930 [] 

 ٍٝؿبد ٓوىم ٣٘ب٣و ٝكجوا٣و اؽزال 

1931 [] 

 28 اٌُلوح ٍوٞٛ 1931ّ ٣٘ب٣و 

 11  ْٗٞة ٓؼوًخ ثئو ه٘لُٝخ ٝاُٞك٣بٕ أُغبٝهح اٍزٔود ٤ٓٞ٣ٖ، 1931ٍجزٔجو ّ

 .ك٢ األٍو ػٔو أُقزبه ٝٝهٞع

 15 اٗؼوبك أُؾٌٔخ اُقبٕخ 1931 ٍجزٔجو. 

 16 أٓبّ عٔٞع  ٍِٞم ك٢ ثِلح ػٔو أُقزبه ر٘ل٤ن ؽٌْ اإلػلاّ ّ٘وبً ك٢ 1931ّ ٍجزٔجو

 .ؿل٤وح ٖٓ أث٘بء ٝٛ٘ٚ

1933 [] 

 ٍ[2].، آفو ٓؼبهَ أُوبٝٓخ ا٤ُِج٤خاُج٤ٚبء اؽزال 

1939 [] 

20،23/10/1939 

 ٖٓ اإلٌٍ٘له٣خ (أُ٘ل٠)ك٢  ٝثوهخ ٛواثٌِ اٗؼوبك اعزٔبػبد ث٤ٖ ىػٔبء. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%83%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%83%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1931
http://ar.wikipedia.org/wiki/1931
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1931
http://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1931
http://ar.wikipedia.org/wiki/1931
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1_(%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1_(%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9#cite_note-2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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10/1939 

 ىارلبه٤خ ٓ٘لِٖخ ٓغ اإلٗغ٢ِ إكه٣ٌ ا٢ٍَُٞ٘ ػول. 

1942 [] 

23/10/1942 

 ٍاُؾوة اُؼب٤ُٔخ  ٖٙٔ ٓؼوًخ اُؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ أُٞاهغ األُٔب٤ٗخ ك٢ ٓٞٗزـٔو١ ٛغّٞ اُغ٘وا

اد أُؾٞه ثو٤بكحاُضب٤ٗخ ّٞ ٌٛيٓذ ه  .٣ٞٓب 21ٛي٣ٔخ ٍبؽوخ ثؼل هزبٍ اٍزٔو ُٔلح  إ٣وكٖ هَٝٓ ، 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%BA%D9%85%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%BA%D9%85%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%84

