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 بغِ اهلل ايضمحإ ايضسِٝ

 

 تكزِٜ

 

بتٛؾٝل َٔ اهلل، ٚبضما٤ َٔ ايٛايزٜٔ، ٚبتؾذٝع َٔ  ايعا١ً٥، ٚاعتذاب١ 

يضغب١ ايظَال٤ األؾامٌ ، أصتظت  ٖشا ايعٌُ  املتٛامع، ٖٚٛ عباص٠ عٔ 

خالفات  ٚٚثا٥ل ٚفٛص ٚمتاصٜٔ داٖظ٠ يالعتػالٍ َٔ قبٌ املعًِ، ٚايٛيٞ، 

ٚايتًُٝش، ٚنٌ َٔ أصار إٔ ٜطًع ع٢ً بضْاَر ايغ١ٓ ايغارع١ َٔ ايتعًِٝ 

 . األعاعٞ يف َار٠ ايتاصٜذ  

ٖٚشا املؾضٚع ٖٛ ْتاز عٓٛات َٔ ايتزصٜػ ، أصرت٘ أرا٠ عٌُ يًُزّصعني 

 .ٚٚثٝك١ َتابع١ يألٚيٝا٤  ٚٚع١ًٝ َضادع١ يًتالَٝش

ستت٣ٛ ٖشا ايهتاب َبغط َٚبٛب ٚثضٟ بايتُاصٜٔ، نٞ ٜغٌٗ 

 اعتػالي٘، ٚاالعتؿار٠ َٔ ستتٛاٙ  ٖٚٛ  نشيو  قابٌ يًتٛعع ٚاإلثضا٤  

أمت٢ٓ إٔ ٜالقٞ االعتشغإ  ٚإ تهٕٛ َالسعاتهِ  بٓا٠٤  َٚؾذع١ 

. ع٢ً حتغني احملت٣ٛ  عغاْا ْضق٢ بٗشٙ املار٠  ضتٛ  األؾنٌ

 

                                                                                                       املعًِ 

                                                                                           ْٛصايزٜٔ بٔ خنض
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 َٓظي١ َار٠ ايتاصٜذ

 

تغاِٖ َار٠ ايتاصٜذ يف تهٜٛٔ املتعًُني َٔ خالٍ رصاع١  َامٞ اجملتُعات ايبؾض١ٜ يؿِٗ اذتامض 

ٖٚٞ متهٔ املتعًِ َع . ٚاعتؾضاف املغتكبٌ ٚتٓؾ٦تِٗ ع٢ً ايكِٝ االْغا١ْٝ ٚع٢ً املاط١ٓ ايؿاع١ً

بك١ٝ املٛار االدتُاع١ٝ َٔ متًو نؿاٜات ايؿِٗ ٚايٓكز ٚبٓا٤ املٛاقـ يف عالقتٗا َع ايهؿاٜات 

االؾك١ٝ ايٛاصر٠ بربْاَر ايرباَر ٚبايكِٝ املضدع١ٝ اييت تٓبين عًٝٗا ايؾدق١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚاالْتُا٤ 

:اذتناصٟ  َٚٔ ٖشا املٓطل تضَٞ َار٠ ايتاصٜذ اىل حتكٝل املكافز ايرتب١ٜٛ ايتاي١ٝ   

 ٖٞٝه١ً  ايظَٔ ايتاصغت 

 اعارٚ بٓا٤ املامٞ باعتُار َٓٗذ١ٝ ع١ًُٝ 

 ايرتق١ٝ ايش١ٖٝٓ يًٓاؽ١٦ 

 ايتزصب ع٢ً ايتٓغٝب 

 احملاؾع١ ع٢ً ايشانض٠ ادتُاع١ٝ ٚتػشٜتٗا 

 جتشٜض ايٓاؽ١٦ يف ٖٜٛتٗا ايعضب١ٝ االعال١َٝ ٚاالعتظاط بٗا 

 ٘ايتعضف اىل اآلخض ٚايتٛافٌ َع 

 ارصاى إ اذتناص٠ االْغا١ْٝ ٖٞ ْتاز َؾرتى يًُذتُعات ايبؾض١ٜ 

 ايتعاٌَ َع شتتًـ َقارص املعضؾ١ ٚتٛظٝـ ايتهٓٛيٛدٝات اذتزٜج١ 

ٜٚتطًب حتكٝل ٖشٙ املكافز اعتُار متؾٝات بٝزاغٛد١ٝ َب١ٝٓ ع٢ً االرَاز يف اطاص املكاصب١ 

 بايهؿاٜات تضاعٞ تزصز تعًُات َتٓٛع١ سغب َضاقٞ َتزصد١
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 نؿا١ٜ اجملاٍ          

تبين اجتاٖات ٚ اختاس َٛاقـ َتق١ً بايكِٝ 

املضدع١ٝ اييت تٓبين عًٝٗا ايؾدق١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚ 

 االْتُا٤ اذتناصٟ
 

ّٕٛ ايهؿا١ٜ ايهؿا١ٜ  احملت٣ٛ اهلزف املُٝظ َه

 

ٜتُجٌ املتعًِ 

ٖٜٛت٘ ايٛط١ٝٓ ٚ 

اْتُا٤ٙ اذتناصٟ 

 َٔ خالٍ ايتاصٜذ
 

 

 ٜعرب عٔ َعاْٞ االْتُا٤
ٜتُجٌ ايظَٔ ايتاصغتٞ َٔ 

 أدٌ ايتُٛقع ؾٝ٘

ٜطضح تغاؤالت اْطالقا َٔ 

 سامضٙ هلا عالق١ باملامٞ

ٜتعضف املتعًِ أعباب - 

ايقضاع بني ايعجُاْٝني ٚ 

 اإلعبإ يف املتٛعط

 

ٜتبني رٚص ايعضٚف - 

ايزاخ١ًٝ يف اْتقاب 

ايعجُاْٝني بايبالر 

 ايتْٛغ١ٝ

–ايقضاع ايعجُاْٞ 

اإلعباْٞ يف املتٛعط   ٚ 

اْتقاب ايعجُاْٝني 

 بتْٛػ
أعباب ايقضاع بني - 

 ايعجُاْٝني بتْٛػ

اْتقاب ايعجُاْٝني -  

 بتْٛػ

 

ٜؾضح املتعًِ 

متجً٘ يألسزاخ ٚ 

ايعاٖض ايتاصغت١ٝ 

َعتُزا َٓٗذ١ٝ 

 ع١ًُٝ

 

ظتٝب عٔ تغاؤالت سات ف١ً 

 باألسزاخ ٚ ايعاٖض ايتاصغت١ٝ

  ٜتبني ايتؿاعٌ بني األسزاخ 

ٚ ايعاٖض ايتاصغت١ٝ ٚ ٜضبط 

 عالقات بني اذتامض ٚ املامٞ

  ٜبين اعتٓتادات٘ باالعتُار 

 ع٢ً ايٛثا٥ل ايتاصغت١ٝ

   ميٝظ بني ايتاصٜذ ٚ ارتضاؾ١

ٜتعضف اهلذض٠ 

 ٚ ْتا٥ذٗا األْزيغ١ٝ

  ٜتِ خضٜط١ ْقـ 

داٖظ٠ يًُزٕ اييت أعغٗا 

 األْزيغٕٝٛ ٚ اعتكضٚا بٗا

  

  ٜجُٔ إعٗاَات 

األْزيغٝني يف إثضا٤ 

املدظٕٚ اذتناصٟ  بايبالر 

 ايتْٛغ١ٝ

 

اهلذض٠ األْزيغ١ٝ إىل 

 ايبالر ايتْٛغ١ٝ

 

ظضٚف اهلذض٠ ٚ -  

اعتكضاص األْزيغٕٝٛ 

 بايبالر ايتْٛغ١ٝ

 ْتا٥ر اهلذض٠ األْزيغ١ٝ- 

 

 

                 ٜتب٢ٓ َٛاقـ 

ٚ اجتاٖات  

تٓغذِ َع ٖٜٛت٘ 

ايٛط١ٝٓ ٚ اْتُا٥٘ 

 اذتناصٟ

  

ٜجُٔ املٛصٚخ اذتناصٟ يًبالر 

 ايتْٛغ١ٝ

  ٜعرب عٔ اعتظاطٙ باالْتُا٤ إىل 

 تْٛػ

   ٜزّعِ  َٛاقؿ٘ َٔ األسزاخ

 ٚ ايعٛاٖض ايتاصغت١ٝ اعتُارا 

 ع٢ً عٓزات تاصغت١ٝ

  

ٜتعضف ممٝظات عٗز 

 محٛر٠ باؽا  اذتغٝين

 

 ٜجُٔ َا حتل َٔ 

اصتاطات محٛر٠ باؽا 

 اذتغٝين

 

 

ايبالر ايتْٛغ١ٝ يف عٗز 

 محٛر٠ باؽا اذتغٝين
 اإلصتاطات االقتقار١ٜ- 

  ٚ االدتُاع١ٝ

 إؽعاع ايبالر ايتْٛغ١ٝ- 
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ٜتُجٌ املتعًِ 

ٖٜٛت٘ ايٛط١ٝٓ ٚ 

اْتُا٤ٙ اذتناصٟ 

 َٔ خالٍ ايتاصٜذ

  ٜعرب عٔ َعاْٞ االْتُا٤

 ٜتُجٌ ايظَٔ ايتاصغتٞ َٔ 

 أدٌ ايتُٛقع ؾٝ٘

 ٜطضح تغاؤالت اْطالقا َٔ 

 سامضٙ هلا عالق١ باملامٞ

ٜتعضف املتعًِ أِٖ - 

 أعباب األط١َ 

 ٚ َعاٖضٖا

 

ٜتبني َغاٚئ اذتهِ - 

 املطًل ٚ ع٤ٛ ايتقضف

أط١َ ايبالر ايتْٛغ١ٝ  يف 

 19ايكضٕ

 

 أعباب األط١َ- 

 َعاٖض األط١َ-  

 

 

ٜؾضح املتعًِ 

متجً٘ يألسزاخ ٚ 

ايعاٖض ايتاصغت١ٝ 

َعتُزا َٓٗذ١ٝ 

 ع١ًُٝ

   

ظتٝب عٔ تغاؤالت سات ف١ً 

 باألسزاخ ٚ ايعاٖض ايتاصغت١ٝ

   ٜتبني ايتؿاعٌ بني األسزاخ 

ٚ ايعاٖض ايتاصغت١ٝ ٚ ٜضبط 

 عالقات بني اذتامض ٚ املامٞ

  ٜبين اعتٓتادات٘ باالعتُار 

 ع٢ً ايٛثا٥ل ايتاصغت١ٝ

   ميٝظ بني ايتاصٜذ ٚ ارتضاؾ١

 

  ٜتعضف أِٖ اإلفالسات 

 يف ايكضٕ ايتاعع عؾض

  

 ٜبين يٛس١ ط١َٝٓ ألِٖ 

 19اإلفالسات يف ايكضٕ 

  

 

ستاٚالت  اإلفالح يف 

 19ايكضٕ

 

 إفالسات أمحز باٟ-  

عٗز األَإ ٚ رعتٛص - 

1861 

إفالسات خري ايزٜٔ - 

 باؽا

 

 

 ٜتب٢ٓ َٛاقـ 

 ٚ اجتاٖات 

تٓغذِ َع ٖٜٛت٘ 

ايٛط١ٝٓ ٚ اْتُا٥٘ 

 اذتناصٟ

 ٜجُٔ املٛصٚخ اذتناصٟ يًبالر 

 ايتْٛغ١ٝ

  ٜعرب عٔ اعتظاطٙ باالْتُا٤ إىل 

 تْٛػ

   ٜزّعِ  َٛاقؿ٘ َٔ األسزاخ

 ٚ ايعٛاٖض ايتاصغت١ٝ اعتُارا 

 ع٢ً عٓزات تاصغت١ٝ

 ٜجُٔ أعبك١ٝ تْٛػ يف 

 اإلفالح 

  ٚ ايتشزٜح

 

 

 

 

ٜتُجٌ املتعًِ 

ٖٜٛت٘ ايٛط١ٝٓ ٚ 

اْتُا٤ٙ اذتناصٟ 

 َٔ خالٍ ايتاصٜذ
 

 

 ٜعرب عٔ َعاْٞ االْتُا٤

 ٜتُجٌ ايظَٔ ايتاصغتٞ َٔ 

 أدٌ ايتُٛقع ؾٝ٘

 ٜطضح تغاؤالت اْطالقا َٔ 

 سامضٙ هلا عالق١ باملامٞ

ٜتعضف املتعًِ أِٖ  - 

َالَح ْعاّ اذتُا١ٜ 

 ايؿضْغ١ٝ

ٜغتكضئ خضٜط١ - 

َضاسٌ االستالٍ 

ايؿضْغٞ يًبالر 

ايتْٛغ١ٝ ٚ َكا١َٚ  

 ايتْٛغٝني ي٘

ٜجُٔ صرٚر ايؿعٌ  - 

 األٚىل مز االستالٍ

 

اْتقاب اذتُا١ٜ 

ايؿضْغ١ٝ بتْٛػ ٚ صرٚر 

 ايؿعٌ األٚىل

 

استالٍ تْٛػ ٚ اْتقاب - 

 اذتُا١ٜ

صرٚر ايؿعٌ األٚىل مز -  

 االستالٍ
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ٜؾضح املتعًِ 

متجً٘ يألسزاخ ٚ 

ايعاٖض ايتاصغت١ٝ 

َعتُزا َٓٗذ١ٝ 

 ع١ًُٝ

  

ظتٝب عٔ تغاؤالت سات ف١ً 

 باألسزاخ ٚ ايعاٖض ايتاصغت١ٝ

  ٜتبني ايتؿاعٌ بني األسزاخ 

ٚ ايعاٖض ايتاصغت١ٝ ٚ ٜضبط 

 عالقات بني اذتامض ٚ املامٞ

  ٜبين اعتٓتادات٘ باالعتُار 

 ع٢ً ايٛثا٥ل ايتاصغت١ٝ

   ميٝظ بني ايتاصٜذ ٚ ارتضاؾ١

 

 

 ٜتعضف خقا٥ك 

ايٓناٍ ايٛطين ايتْٛغٞ 

ست٢ أسزاخ  أؾضٌٜ 

1938 

  ٜبين عًُا طَٓٝا ألِٖ 

أطٛاص اذتضن١ ايٛط١ٝٓ 

 هلشٙ املضس١ً

  ٜجُٔ ايٓناٍ ايٛطين يف 

َكا١َٚ االعتعُاص 

 

 

 

اذتضن١ ايٛط١ٝٓ 

ايتْٛغ١ٝ إىل أسزاخ 

 1938أؾضٌٜ 
سضن١ ايؾباب -  

 ايتْٛغٞ

اذتظب اذتض ايزعتٛصٟ - 

ايتْٛغٞ يف ؾرت٠ َا بني 

 اذتضبني

 (ايكزِٜ ٚ ادتزٜز )

 

 

 

 

       ٜتب٢ٓ َٛاقـ 
 ٚ اجتاٖات 

تٓغذِ َع ٖٜٛت٘ 

ايٛط١ٝٓ ٚ اْتُا٥٘ 

 اذتناصٟ

 

  ٜجُٔ املٛصٚخ اذتناصٟ يًبالر 

 ايتْٛغ١ٝ

  ٜعرب عٔ اعتظاطٙ باالْتُا٤ إىل 

 تْٛػ

   ٜزّعِ  َٛاقؿ٘ َٔ األسزاخ

 ٚ ايعٛاٖض ايتاصغت١ٝ اعتُارا 

 ع٢ً عٓزات تاصغت١ٝ

 

  

ٜتعضف َعاٖض تهتٌ 

ايك٣ٛ ايٛط١ٝٓ يف 

َكا١َٚ االعتعُاص ٚ 

رٚصٖا يف حتكٝل 

 االعتكالٍ

 ٜغتكضئ يٛس١ ط١َٝٓ 

ألِٖ أطٛاص اذتضن١ 

 ايٛط١ٝٓ  هلشٙ املضس١ً

 ٜجُٔ تنشٝات 

ايتْٛغٝني َٔ أدٌ 

 حتكٝل االعتكالٍ

 ٜعرب عٔ اعتظاطٙ 

 باالعتكالٍ

 

 ٜتعضف أِٖ إصتاطات 

 تْٛػ املغتك١ً 
 ٜجُٔ َآثض رٚي١ 

االعتكالٍ يف زتايٞ 

 ايتعًِٝ ٚ حتضٜض املضأ٠

 

اذتضن١ ايٛط١ٝٓ 

 ايتْٛغ١ٝ 

ٚ املغري٠ ضتٛ االعتكالٍ 

 1956 إىل 1939َٔ 
 تهتٌ ايك٣ٛ ايٛط١ٝٓ- 

اْزالع ايجٛص٠ ٚ املغري٠ - 

 ضتٛ االعتكالٍ 

بٓا٤ ايزٚي١ ايٛط١ٝٓ ٚ 

 حتزٜح اجملتُع 

 بٓا٤ ايزٚي١ ايٛط١ٝٓ- 

  ٚ اعتهُاٍ ايغٝار٠

 حتزٜح اجملتُع- 

 



8 

 

 

بضْاَر ايغ١ٓ ايغارع١ َٔ ايتعًِٝ األعاعٞ 

 

ايغًِ ايتاصغتٞ ٚأِٖ اذتناصات اييت تعاقبت ع٢ً ايبالر ايتْٛغ١ٝ :   َضادع١

: احملٛص األٍٚ 

 ايقضاع ايعجُاْٞ االعباْٞ ع٢ً ايبالر ايتْٛغ١ٝ ٚاْتقاب  ايعجُاْٝني  بتْٛػ 

 ايبالر ايتْٛغ١ٝ ايكضٕ ايغابع عؾض   :احملٛص ايجاْٞ 

 ّ  1814 ّ إىل 1705 اصتاطات ايزٚي١ اذتغ١ٝٓٝ َٔ  :احملٛص ايجايح 

: احملٛص ايضابع 

أط١َ ايبالر ايتْٛغ١ٝ  ( ّ 1881/  ّ 1814 ) تْٛػ يف ايكضٕ ايتاعع عؾض 

  أط١َ ايبالر ايتْٛغ١ٝ َٚعاٖضٖا

  اإلفالسات ايعغهض١ٜ

  1861عٗز األَإ ٚرعتٛص ّ 

  ٘ايؿهض اإلفالسٞ رتريايزٜٔ ٚإفالسات

استالٍ تْٛػ ٚاْتقاب اذتُا١ٜ ايؿضْغ١ٝ   : احملٛص ارتاَػ 

  َٞكا١َٚ االستالٍ ايؿضْغ

  اهل١ُٓٝ االعتعُاص١ٜ ع٢ً ايبالر ايتْٛغ١ٝ

اذتضنات اإلفالس١ٝ    : احملٛص ايغارؼ 

  بٛارص اذتضن١ ايٛط١ٝٓ

  ٞسضن١ ايؾباب ايتْٛغ

اذتظب اذتض ايزعتٛصٟ ايتْٛغٞ : احملٛص ايغابع 

أعباب اْعكار َؤمتض ققض ٖالٍ : احملٛص ايجأَ 

اذتضن١ ايٛط١ٝٓ َٔ اذتضب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ إىل االعتكالٍ  :احملٛص ايتاعع 

تْٛػ يف عٗز االعتكالٍ : احملٛص ايعاؽض 
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ايغًِ ايتاصغتٞ ٚأِٖ اذتناصات اييت تعاقبت ع٢ً ايبالر ايتْٛغ١ٝ 

 

: ايغًِ ايتاصغتٞ إىل َضسًتني  (عٝغ٢ بٔ َضِٜ )قغِ َٝالر املغٝح 

  م: َا قبٌ املٝالر ٜٚضَظ ي٘ بـ. ّ

  املٝالرٟ ٜٚضَظ ي٘ بـ : ّ

اذتناص٠ ايعاتض١ٜ،  : عضؾت ايبالر ايتْٛغ١ٝ يف عقٛص َا قبٌ ايتاصٜذ عز٠ سناصات َٓٗا 

: ٚاذتناص٠ ايٖٛضا١ْٝ، ٚاذتناص٠ ايكبق١ٝ، ٚتٛايت عًٝٗا بعز سيو سناصات شتتًؿ١ 

نايؿٓٝكٝني، ٚايضَٚإ، ٚايَٓٛٝزٜني، ٚايْٛزاٍ، ٚايبٝظْطٝني، ٖٚشا قبٌ اإلعالّ، ٚسني 

نايزٚي١ األغًب١ٝ، ٚايزٚي١ : اْتؾاص ٖشا األخري تٛايت ع٢ً ايبالر ايتْٛغ١ٝ عز٠ رٍٚ 

. ايؿاط١ُٝ، ؾايظٜض١ٜ، ٚايزٚي١ املٛسز١ٜ، ؾاذتؿق١ٝ ثِ ايعجُإْٝٛ ٚاالعتعُاص ايؿضْغٞ

ٚيف بضْاَر ايغ١ٓ ايغارع١ عٓتعضف ع٢ً شتتًـ أطٛاص تاصٜذ ايبالر ايتْٛغ١ٝ َٔ بزا١ٜ 

ٚاهلزف َٔ  ( ّ 1987ع١ٓ ) إىل أٚاخض ايكضٕ ايعؾضٜٔ  ( 1505ّع١ٓ  )ايكضٕ ايغارؼ عؾض 

. سيو إٔ ٜهٕٛ ايتًُٝش ستبا يٛطٓ٘ َٚتشًٝا بضٚح ايتؿاِٖ ٚايتغاَح

 

: ٖٚشا دزٍٚ ستٛفٌ ألِٖ  ٖشٙ اذتناصات 

َٔ أِٖ َٓؾآتٗا َؤعغٗا َٔ أِٖ َزْٗا تاصٜذ ظٗٛصٖا اذتناصات 

اذتناص٠ 

ايكبق١ٝ 

 م ّ  7000َٔ 

 م ّ 5000إىل 

/ أّ ايعضاٜػ / قؿق١ 

ايضرٜـ / ايكقضٜٔ 

ؾضٜا١ْ / 

 اإلْغإ

 ايبزا٥ٞ 

تهٕٛ جتُع سناصٟ 

مبٓطك١ قؿق١ 

اذتناص٠ 

ايؿٓٝك١ٝ 

 م ّ 814 ع١ٓ 

 قضطاز 

طٓذ١ 

عًٝغ١ 

 300تأعٝػ أنجض َٔ 

َضنظ جتاصٟ ع٢ً 

عٛاسٌ اؾضٜكٝا  ايػضب١ٝ 

املًُه١ 

ايَٓٛٝز١ٜ 

َاعٝٓٝغإ بًزإ املػضب ايعضبٞ  م ّ 203ع١ٓ 

تطٛص فٓاع١ ارتظف  

ع١ًُ ْكز١ٜ َْٛٝز١ٜ 

اذتناص٠ 

ايضَٚا١ْٝ 

ٜٛيٝٛؼ قٝقض َزٕ مشاٍ اؾضٜكٝا  م ّ 146

تأعٝػ عز٠ َزٕ ، تطٜٛض 

فٓاع١ ارتظف 

ايزٚي١ 

األغًب١ٝ 

ايكريٚإ تْٛػ  ّ 800 ٖـ  184

ابضاِٖٝ 

 بٔ األغًب 

صباط عٛع١ ؾغك١ٝ 

األغايب١ بايكريٚإ 

ايزٚي١ 

ايؿاط١ُٝ 

 ّ 909-  ٖـ 296

طضابًػ /املٗز١ٜ 

ايكريٚإ -تْٛػ 

/ ايكاٖض٠ - ؾاؼ/

َه١ / املز١ٜٓ 

 عبٝز اهلل 

املٗزٟ 

َضع٢ املٗز١ٜ 

ادتاَع ايهبري 

ايزٚي١ 

اذتؿق١ٝ 

 ٖـ 634

 1236 ّ 

 تْٛػ 

  قغٓط١ٓٝ 

 طضابًػ 

أبٛ طنضٜا٤ 

عتٞ اذتؿقٞ 

داَع ايكقب١  - اذتٓاٜا

طا١ٜٚ عٝزٟ قاعِ 

داَع ايظٜت١ْٛ 
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ٚثا٥ل ٚفٛص 

 

 

 
اذتناص٠ اقبق١ٝ املجاي١ٝ ٚاذتناص٠ ايعًٝا 

 

 

  

اذتناص٠ ايكبق١ٝ 

 

 

 

 
 قضطاز

 

 

  األَري٠ عًٝغ١

                                                                      اذتناص٠ ايكضطاد١ٝ 

 

 

 

 
 مضٜح املًو َاعٝٓٝغا

 
ْكٛر َْٛٝز١ٜ 

اذتناص٠ ايَٓٛٝز١ٜ 
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 املغضح ايضَٚاْٞ باذتِ
 

 يٛس١ ؾغٝؿغا١ٝ٥ 

اذتناص٠ ايضَٚا١ْٝ 

 

 

 داَع عكب٢ بٔ ْاؾع بايكريٚإ

 
 ؾغك١ٝ االغايب١

اذتناص٠ األغًب١ٝ 

 

 

 

ايغكٝؿ١ايهش١ً باملٗز١ٜ 

 
                                          ع١ًُ ؾاط١ُٝ

اذتناص٠ ايؿاط١ُٝ 

 

 

 داَع ايظٜت١ْٛ

 

 عبزايضمحإ ابٔ خًزٕٚ

اذتناص٠ اذتؿق١ٝ 
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ايقضاع ايعجُاْٞ االعباْٞ ع٢ً ايبالر ايتْٛغ١ٝ ٚاْتقاب ايعجُاْٝني  بتْٛػ 

 

:  متٝظ ايكضٕ ايغارؼ عؾض بٛدٛر إَرباطٛصٜتني عاملٝتني ُٖا 

اإلَرباطٛص١ٜ ايعجُا١ْٝ ٚاإلَرباطٛص١ٜ االعبا١ْٝ 

بؿنٌ عٛاٌَ عزٜز٠ "  عًُٝإ ايكاْْٛٞ" بًػت اإلَرباطٛص١ٜ ايعجُا١ْٝ أٚز قٛتٗا يف عٗز 

َٓٗا  اطرٖاص االقتقار ٚايتعاٜؿ ايغًُٞ بني املٛاطٓني ٚٚدٛر سه١َٛ َضنظ١ٜ ق١ٜٛ 

. ٚاعتكضاص األَٔ 

تطٛصا نبريا ٚيز ؾٝٗا ايضغب١ يف "  ؽاصٍ نإ" نُا ؽٗزت اإلَرباطٛص١ٜ االعبا١ْٝ  يف عٗز 

ع١ٓ  70ايتٛعع ع٢ً ايبًزإ اجملاٚص٠ هلا ؾبزأ ايقضاع بٝٓٗا ٚبني اإلَرباطٛص١ٜ  ايعجُا١ْٝ ٚراّ 

. ٚناْت تْٛػ  َٔ ستاٚص ٖشا ايقضاع

:  أعباب ايقضاع 

   األعباب ارتاصد١ٝ

 ايغعٞ إىل ايغٝطض٠ ع٢ً ايبشض األبٝض املتٛعط .

  ٞايضغب١ يف ايتٛعع يف بالر ايػضب األٚصب

  ٞايغٝطض٠ ع٢ً بًزإ املػضب ايعضب

  (غظا٠ ايبشض  )تٛؾري األَٔ يف ايبشاص اييت عٝطض عًٝٗا ايكضاف١ٓ 

  ستاؾع١ األتضاى ع٢ً ايبًزإ اإلعال١َٝ اجملاٚص٠ يتْٛػ

  ايتُتع بػٓا٥ِ ايكضف١ٓ

  األعباب ايزاخ١ًٝ

  معـ ايغًطإ اذتؿقٞ ٚايتٓاسض ع٢ً اذتهِ بني اذتؿقٝني

  تضرٟ األٚماع  ايغٝاع١ٝ ٚاالقتقار١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ

  ٘صغب١ ايغًطإ اذتؿقٞ يف احملاؾع١ ع٢ً عضؽ

  اعتٝال٤ خريايزٜٔ ع٢ً تْٛػ

َعاٖض ايقضاع  

  1560اْٗظاّ االعبإ ع٢ً ٜز عٓإ باؽا ّ 

  1574تْٛػ تقبح ٚال١ٜ عجُا١ْٝ ع١ٓ ّ 

  عكٛط أْع١ُ مشاٍ إؾضٜكٝا

 اْتكاٍ االعبإ إىل ايعامل ادتزٜز ٚاالْقضاف إىل املغتعُضات .

       َٚٔ آثاص ٖشا ايقضاع إٔ ٚقع قُع األٖايٞ ٚايتٓهٌٝ بِٗ ؾهإ عزر َٔ اينشاٜا 

. ايتْٛغٝني نبري 
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 :ٚثا٥ل ٚفٛص 

 

 

َٓاطل ايٓؿٛس ايعجُاْٞ َٚٓاطل ايٓؿٛس االعباْٞ 
        

 ؽاصيهإ                               عًُٝإ ايكاْْٛٞ 

 

 َعضن١ تْٛػ 

 

خريايزٜٔ بضبضٚؼ 

 

قضاف١ٓ ايبشض 

 

ؽدقٝات ٚأسزاخ 
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: ايـــتـــُـــاصٜـــٔ 

 

/ خريايزٜٔ بضبضٚؼ :    أنٌُ بشنض ايؾدق١ٝ املٓاعب١ َٔ ٖشٙ ايؾدقٝات .1

. ؽاصٍ نإ/ عٓإ باؽا  / ايغًطإ عًِٝ /  ايغًطإ اذتؿقٞ َٛالٟ اذتغٔ 

  ع٢ً االعتٝال٤ ع٢ً تْٛػ ......................................................عاعز

  بإَرباطٛص اعباْٝا يطضر خري ايزٜٔ ..........................................اعتٓذز

 ّخري ايزٜٔ ٚاستٌ سًل ايٛارٟ  ................................................ٖظ

  تْٛػ ْٗا٥ٝا َٔ عٝطض٠ االعبإ...................................خًك. 

 

أفٓـ اعباب ايقضاع بني االَرباطٛص١ٜ ايعجُا١ْٝ ٚاالَرباطٛص١ٜ االعبا١ْٝ اىل  .2

: اعباب خاصد١ٝ ٚاعباب راخ١ًٝ  يف دتزٍٚ ايتايٞ

  معـ ايغًطإ اذتؿقٞ ٚايتٓاسض ع٢ً اذتهِ بني اذتؿقٝني

   ايغعٞ إىل ايغٝطض٠ ع٢ً ايبشض األبٝض املتٛعط-    اعتٝال٤ خريايزٜٔ ع٢ً تْٛػ .

   ٞايغٝطض٠ ع٢ً بًزإ املػضب ايعضبٞ -      ايضغب١ يف ايتٛعع يف بالر ايػضب األٚصب

   ٘ايتُتع بػٓا٥ِ ايكضف١ٓ -     صغب١ ايغًطإ اذتؿقٞ يف احملاؾع١ ع٢ً عضؽ

  (غظا٠ ايبشض  )تٛؾري األَٔ يف ايبشاص اييت عٝطض عًٝٗا ايكضاف١ٓ 

  تضرٟ األٚماع  ايغٝاع١ٝ ٚاالقتقار١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ

أعباب خاصد١ٝ أعباب راخ١ًٝ 

  

 

َٔ َعاٖض ايقضاع بني االَرباطٛصٜتني االعبا١ْٝ : أؽطب ارتطأ يف َا ًٜٞ  .3

: ٚايعجُا١ْٝ 

  1560اْتقاص االعبإ ع٢ً ٜز عٓإ باؽا ّ 

  1574تْٛػ تقبح ٚال١ٜ عجُا١ْٝ ع١ٓ ّ 

  عكٛط أْع١ُ مشاٍ إؾضٜكٝا

  اْتكاٍ ايعجُاْٝني  إىل ايعامل ادتزٜز ٚاالْقضاف إىل املغتعُضات

 

 :أنٌُ اإلؾار٠ ايتاي١ٝ مبا ٜٓاعب  .4

.......................................................................... َٔ آثاص ٖشا ايقضاع  ايعجُاْٞ االعباْٞ 

 ........................................................................................................................................
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 ( 1705ّ ّ  1574 )اجملتُع ايتْٛغٞ يف ايعٗز ايعجُاْٞ األٍٚ  ٚاهلذض٠ األْزيغ١ٝ  

  ٍٚممٔ نإ ٜتهٕٛ اجملتُع   ايتْٛغٞ يف ايعٗز ايعجُاْٞ األ :

تعاقبت ع٢ً ايبالر ايتْٛغ١ٝ ايعزٜز َٔ اذتناصات َِٓٗ ايرببض ٚايؿٓٝكٕٝٛ ٚايضَٚإ ٚايْٛزاٍ 

ٚيف ايعٗز ايعجُاْٞ األٍٚ عضف اجملتُع ايتْٛغٞ  .ٚايبٝظْطٕٝٛ ٚايعضب ٚاالعبإ ٚاألتضاى

: تكًقا عهاْٝا ٖاَا بغبب 

  اجملاع١ ٚاآلؾات ايطبٝع١ٝ ٚادتؿاف ٚاألٚب١٦

 َٕٚا ْتر عٓٗا َٔ مشاٜا  ايقضاعات ييت راصت بني ايعجُاْٝني ٚاالعبا

  ٌايقضاعات بني  ايباٜات ٚايزاٜات ٚثٛصات  ايكبا٥

. ؾ١٦ األثضٜا٤ ٚاألعٝإ ٚايؿ٦ات ايؾعب١ٝ ٚاملُايٝو ٚاألداْب: ٚقز اْكغِ األٖايٞ إىل عز٠ ؾ٦ات 

  ٕ17تٛاؾز األْزيغني ع٢ً تْٛػ  بزا١ٜ َٔ ايكض 

 ّ ؾضاصا َٔ ًَو اعباْٝا ٚايشٟ اختش قضاصا بطضرِٖ 1609ٖادض األْزيغٕٝٛ إىل تْٛػ ع١ٓ 

 أيـ ْغ١ُ 80ٚنإ عزرِٖ ٜٓاٖظ

  أٜٔ اعتكض األْزيغٕٝٛ ؟

مسح هلِ عجُإ راٟ إٔ ٜغتكضٚا سٝح ؽاؤٚا ؾاْتؾضٚا باهلٓاؽري  يف ايؾُاٍ ايتْٛغٞ 

ٚخاف١ مبٓطك١ ؽب٘ دظٜض٠ ايٛطٔ ايكبًٞ َٚٓطك١ سٛض زتضر٠ َٚٓطك١ بٓظصت َٚٔ 

أِٖ املزٕ اييت اعتكضٚا بٗا  

َٓطك١ بٓظصت َٓطك١ سٛض زتضر٠ َٓطك١ ايٛطٔ ايكبًٞ 

/ قضَباي١ٝ / ْٝاْٛ /  عًُٝإ  

تضنٞ  / بًٞ / طغٛإ 

زتاط / طربب١ / ادتزٜز٠ 

تغتٛص  / ايغًٛق١ٝ / ايباب 

/ غاص املًح / ايعاي١ٝ / صؾضاف 

َٓظٍ عبزايضمحإ 

  مباسا اؽتػٌ األْزيغٕٝٛ ؟

نإ يًُٗادضٜٔ َكزص٠ خاف١ يف نٌ املٗٔ ٚقز نإ هلِ رٚص ؾعاٍ يف ْٗن١ ايبالر 

: ايتْٛغ١ٝ يف ايعزٜز َٔ املٝارٜٔ َٓٗا 

املٝزإ ايؿالسٞ 

فريٚا ايؿالس١ عك١ٜٛ ٚطٛصٖٚا  

غضعٛا ايهضّٚ ٚايظٜاتني ٚايبغاتني 

املٝزإ املعُاصٟ 

َٗزٚا ايطضقات بايهضاصٜط ٚبٓٛا املغادز ٚاملباْٞ سات ايكباب 

املػطا٠ بايكضَٝز األخنض ٚمجًٖٛا َٔ ايزاخٌ بادتبػ ٚادتًٝظ 

املٝزإ ايقٓاعٞ 

فٓاع١ ايؾاؽ١ٝ ٚايٓكؿ  ٚايطضٜظ٠ ْٚغر اذتضٜض ٚايٓكؿ ع٢ً 

ادتًز ٚارتظف  ٚايعطٛصات 

املٝزإ ايتذاصٟ 

تطٜٛض ايتذاص٠ ايزاخ١ًٝ ٚارتاصد١ٝ إس أِْٗ ناْٛا ٜقزصٕٚ 

ايؾاؽ١ٝ ٚاذتبٛب ٚايتُٛص ٚايتبؼ 

املٛعٝك٢ ٚاملٛؽشات املٝزإ ايجكايف 
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: ٚثا٥ل ٚفٛص 

 

 
 طضر املغًُني َٔ اعباْٝا

 

 
 املٛصٜغهٕٝٛ ٜػارصٕٚ اعباْٝا

  

      
          

اذتًٞ -                                                           ايؾاؽ١ٝ  ارتظف -                                                   ايكضَٝز    

         

 ايتٛابٌ-                                                         ايظٜتٕٛ  ستضاخ تكًٝزٟ-                                                 ايػالٍ  

 

 َٛعٝك٢ املايٛف

 

 املٓاطل اييت اعتكض بٗا االْزيغٕٝٛ

 

                       

                                    تغتٛص                                                      قًع١ االْزيػ                                                       تْٛػ ايعاف١ُ 
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: ايــــتــُـــاصٜـــٔ 

 

أَأل ايؿضاغات مبا ٜٓاعب  .1

ؾاعتكضٚا ........................... َٔ  ًَو .............................إىل بالرْا  تْٛػ ..................ٖادض

. ايكبًٞ ..........................ايتْٛغٞ ٚخاف١ ....................................

ؾكز عضؾت ْٗن١  ٚتطٛصا يف شتتًـ .............................اعتؿارت ايبالر ايتْٛغ١ٝ َٔ اهلذض٠ 

 .املٝارٜٔ 

 

: اؽطب ارتطأ يف َا ًٜٞ يًتعضف ع٢ً أعباب تكًك عزر ايغهإ يف ايعٗز ايعجُاْٞ  .2

 اجملاع١ ٚاآلؾات ايطبٝع١ٝ ٚادتؿاف ٚاألٚب١٦ 

  ٖذض٠ ايغهإ اىل ادتظا٥ض

 َٕٚا ْتر عٓٗا َٔ مشاٜا ايقضاعات ييت راصت بني ايعجُاْٝني ٚاالعبا 

   عظٚف ايؾباب عٔ ايظٚاز

 ٌايقضاعات بني  ايباٜات ٚايزاٜات ٚثٛصات  ايكبا٥ 

 

 :أمسٞ اذتناصات ايٓاقق١ يف َا ًٜٞ   .3

ٚايؿٓٝكٕٝٛ .................... تعاقبت ع٢ً ايبالر ايتْٛغ١ٝ ايعزٜز َٔ اذتناصات َِٓٗ 

  .ٚاألتضاى.................... ٚايعضب .......................... ٚايْٛزاٍ .......................... 

 

: اٚطع ايبًزإ اييت اعتكض بٗا االْزعٕٝٛ  يف املٓاطل املٓاعب١  .4

-  قضَباي١ٝ -  ادتزٜز٠ -  غاص املًح - ايعاي١ٝ  - تغتٛص  - طغٛإ 

َٓطك١ بٓظصت َٓطك١ سٛض زتضر٠ َٓطك١ ايٛطٔ ايكبًٞ 

 ......................................... ..................................... ....................................

 

نإ يًُٗادضٜٔ َكزص٠ خاف١ يف نٌ املٗٔ ٚقز نإ هلِ رٚص ؾعاٍ يف ْٗن١ ايبالر  .5

: اسنض اصبع١ َٝارٜٔ َٓٗا . ايتْٛغ١ٝ يف ايعزٜز َٔ املٝارٜٔ 

  .. .............................................................

     ..............................................................

      ...............................................................

  ..............................................................
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 ّ 1814 ّ إىل 1705ايزٚي١ اذتغ١ٝٓٝ َٔ 

 

قٝاّ ايزٚي١ اذتغ١ٝٓٝ  

 

  اذتغٕٝٓٝٛ ؟ ِٖ َٔ

 ّ ٚنإ َضار باٟ ايجايح ٖٛ آخض ايباٜات 1702 ّ إىل 1631راّ اذتهِ املضارٟ يف تْٛػ َٔ 

املضارٜني ٚقز اعتػٌ مابط تضنٞ ٜزع٢ ابضاِٖٝ ايؾضٜـ ايٛمع  االقتقارٟ املرترٟ  يًبالر 

ٚتؿؾٞ األٚب١٦ ٚادتٛا٥ح ايطبٝع١ٝ ٚثٛصات ايكا٥ٌ املتهضص٠ ٚتهايب أؾضار ايعا١ً٥ املايه١ 

.  ّ ْٚقب ْؿغ٘ سانُا  ع٢ً ايبالر 1702ع٢ً اذتهِ ؾكن٢ ع٢ً َضار باٟ ع١ٓ 

يهٔ سهِ ابضاِٖٝ ايؾضٜـ مل ٜزّ طٜٛال إس متٝظ عٗزٙ باستهاص ايغًط١  ٚبايعًِ 

ٚاالعتبزار إطا٤ األٖايٞ مما دعًِٗ ٜهٕٓٛ ي٘ ايهضا١ٖٝ ٚقز عذٌ سيو بغكٛط٘  عٓز 

. رخٛي٘ يف سضب َع راٟ ادتظا٥ض ٚٚفٌ سغني بٔ عًٞ إىل اذتهِ عٔ طضٜل املباٜع١

 

  نٝـ ْؾأت ايزٚي١ اذتغ١ٝٓٝ ؟

ادتُاع نباص ادتٓز ٚايعًُا٤ ٚاألعٝإ ع٢ً اثض أعض ابضاِٖٝ ايؾضٜـ ٚقضصٚا َباٜع١ سغني 

.  ّ 1705 د١ًٜٝٛ 12بٔ عًٞ باٜا ع٢ً تْٛػ يف 

 . (أبٛٙ تضنٞ ٚأَ٘ تْٛغ١ٝ  )ٚسغني بٔ ع٢ً  ٜٓشزص َٔ أفٌ نضغًٞ 

 )متٝظ عظَ٘ ٚخقاي٘ اذتُٝز٠ ؾكز تزصز يف ارتز١َ باذتامض٠ ست٢ بًؼ صتب١ خظْزاص 

أٟ  قا٥ز ) يف عٗز َضار باٟ  ٚعٓز تٛيٞ ابضاِٖٝ  ايؾضٜـ اذتهِ عٝٓ٘ آغ١  (ٚطٜض َاي١ٝ 

 (فباعت١ٝ 

ٚيف عٗز سغني بٔ عًٞ ٚقع فضاع بٝٓ٘ ٚبني ابٔ أخٝ٘ ع٢ً باؽا ْتٝذ١ ايتهايب ع٢ً 

اذتهِ  إس عني سغني بٔ عًٞ ابٔ أخٝ٘ خًٝؿ١ ي٘ ثِ تضادع يف سيو عٓزَا أصتب أٚالرا  

. ٚتنضص األٖايٞ ْتٝذ١ سيو   (سغٝين ٚباؽٞ  )ؾأر٣ سيو إىل اْكغاّ ايبالر إىل ؽكني 
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 :ٚثا٥ل ٚفٛص 

 

 

 قإْٛ ايزٚي١ اذتغ١ٝٓٝ

ؽعاص ايزٚي١ اذتغ١ٝٓٝ 

 

 ايقضاع اذتغٝين ايباؽٞ

 

 ايباٜات اذتغٕٝٓٝٛ

 

ايغًِ ايظَين يًشهِ اذتغٝين 
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 ايـــتـــُـــاصٜـــٔ  

 

:   أنٌُ تعُري ايؿضاغات باعِ ايؾدق١ٝ املٓاعب  .1

  ٌباألٖايٞ  .......................................................ْه

  ٞ1705ع١ٓ     ...............................................باٜع األٖاي ّ  

  ًٞٚيٝا يًعٗز...................................عني سغني بٔ ع .

 

 5 إىل 1صتب األسزاخ ايتاي١ٝ سغب تغًغًٗا ايظَين بهتاب١ األصقاّ َٔ  .2

o  ايقضاع  ٜٓزيع بٝت اذتغني بٔ عًٞ ٚابٔ أخٝ٘ عًٞ باؽا

o  األٖايٞ ٜباٜعٕٛ اذتغني بٔ عًٞ باٜا يتْٛػ

o  عًٞ باؽا ٜعني ٚيٝا يًعٗز

o  ابٓا اذتغني بٔ عًٞ ٜقالٕ إىل اذتهِ بؿنٌ راٜات ادتظا٥ض

o اذتغني بٔ عًٞ ٜرتادع عٔ قضاص املباٜع١  .

 

 ال –أٚ -  ْعِ : أدٝب بـ  .3

  َٔ 1702 ّ إىل 1631راّ اذتهِ املضارٟ يف تْٛػ  ّ 

   ٚنإ َضار باٟ ايضابع ٖٛ آخض ايباٜات املضارٜني

  ْٚقب ْؿغ٘ سانُا  ع٢ً ايبالر 1702قن٢ ابضاِٖٝ ايؾضٜـ ع٢ً َضار باٟ ع١ٓ ّ  .

 ٚفٌ سغني بٔ عًٞ إىل اذتهِ عٔ طضٜل االْتدابات .

 

: اؽطب ارتطأ يف َا ًٜٞ  .4

  سغني بٔ عًٞ –ابضاِٖٝ ايؾضٜـ  )ادتُع نباص ادتٓز ٚايعًُا٤ ٚاألعٝإ ع٢ً اثض أعض 

باٜا ع٢ً تْٛػ    ( ابضاِٖٝ ايؾضٜـ –سغني بٔ عًٞ ) ٚقضصٚا َباٜع١   (

  ع٢ً باؽا  ) ٚقع فضاع بٝٓ٘ ٚبني ابٔ أخٝ٘  ( عًٞ باؽا –سغني بٔ عًٞ  )يف عٗز -

 .ْتٝذ١ ايتهايب ع٢ً اذتهِ   (سغني بٔ عًٞ 

 

 : أؽضح نًُيت  .5

  أغا .......................................................... :

  خظْزاص ................................................... :
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  1814ّ ّ إىل 1705ايزٚي١ اذتغ١ٝٓٝ َٔ 

 

 َعاٖض ق٠ٛ ٚ اطرٖاص  ايزٚي١ اذتغ١ٝٓٝ

 

: أِٖ املضاسٌ ايتاصغت١ٝ/ 1

تضادع يف سيو ؾاْزيع . باٜع األٖايٞ اذتغني بٔ عًٞ باٜا يتْٛػ ؾعني ابٔ أخٝ٘ ٚيٝا يًعٗز

ايقضاع  بُٝٓٗا ؾهإ ؾهإ االْتقاص عذاال بني  ٖشا ٚ ساى  ثِ تٛىل ابٓا اذتغني اذتهِ 

.  َغاعز٠ راٜات ادتظا٥ضٍخًؿا يـ عًٞ باؽا  بؿض

 : (ّ 1728/ ّ 1705 )اطرٖاص ايبالر يف ايؿرت٠ األٚىل َٔ سهِ سغني بٔ عًٞ / 2

َٔ ايعٛاٌَ األعاع١ٝ يرتنٝظ ايزٚي١ اذتغ١ٝٓٝ ٚدٛر باٜات َتُٝظٜٔ ٚ اْتعاـ اذتٝا٠ 

ٚ َٔ األعُاٍ اييت قاّ بٗا سغني بٔ عًٞ ٚ عاعزت ع٢ً اعتكضاص . االقتقار١ٜ ٚ االدتُاع١ٝ

: األٚماع  يف ايبالر

. اعتُارٙ ع٢ً األٖايٞ يف َكا١َٚ راٟ ادتظا٥ض -

 . تكضٜب٘ يضداٍ ايعًِ -

 .اعتُايت٘ ايكبا٥ٌ ٚ تٛسٝز فؿٛؾٗا -

 : (ّ 1814/ ّ 1759 )اطرٖاص ايبالر يف عٗزٟ عًٞ باٟ ٚ ابٓ٘ محٛر٠ باؽا / 3

اعتعار٠ ايزٚي١ اذتغ١ٝٓٝ عٝطضتٗا ع٢ً ايبالر يف عٗز عًٞ باٟ ايشٟ عع٢ إىل املقاذت١  

. بني ايؿضقا٤ ٚ جتٓب االْتكاّ َٔ املعاصمني ٚبشيو نغب ٚر ايغهإ

نُا عٌُ ابٓ٘ محٛر٠ باؽا اذتغٝين  ع٢ً اصعا٤ رٚي١ َت١ٓٝ األصنإ ؾاطرٖضت ايبالر ٚ 

تطٛصت ؾٝٗا ايتذاص٠ ٚ ايؿالس١ ٚ ايقٓاع١ ٚ منت ايجض٠ٚ ٚ نجض ايعُضإ ؾؿٞ املٝزإ 

ايؿالسٞ متجٌ ٖشا االطرٖاص يف اتغاع األصامٞ املػضٚع١ طٜتْٛا أَا يف املٝزإ ايتذاصٟ ؾكز 

متٝظت بتقزٜض بعض املٓتٛدات إىل ارتاصز ٚ يف املٝزإ ايقٓاعٞ ؾكز اطرٖضت ايقٓاعات 

اذتضؾ١ٝ نقٓاع١ ايؾاؽ١ٝ أَا يف املٝزإ ايعُضاْٞ ؾبٓٝت ادتٛاَع ٚ ايجهٓات ٚ ايكقٛص ٚ 

 .األبضاز
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 :ٚثا٥ل ٚفٛص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادتاَع ادتزٜز

 

 

 َزصع١ بري االسذاص

 
 عًٞ باٟ بٔ سغني بٔ عًٞ

 

 

 

 

 

راٟ ادتظا٥ض 

 

                              

 - ثه١ٓ –قؾ١ً ايعطاصٜٔ -                  عٛم ايباٟ  -                       داَع فاسب ايطابع                  
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:  ايـــتـــُـــاصٜـــٔ

 

: عُض ادتزٍٚ ايتايٞ مبا ٜٓاعب َٔ املعًَٛات/ 1

متٝظ سهُ٘ ؾرت٠ سهُ٘ ايباٟ 

عًٞ 

باٟ 

 َٔ .............................

.......................... إىل

................................ يف عالقت٘ باألٖايٞ   بـ 

................ يف سضف٘ ع٢ً اعتكضاص األَٔ  بـ

محٛر٠ 

باؽا 

 َٔ ..............................

.......................... إىل

................................... يف سب٘ يًٛطٔ  بـ 

.............................. يف تؾذٝع اْتاز بالرٙ  بـ 

............................  يف حتغني أٚماع األٖايٞ  بـ 

 

: أنتب ْعِ أٚ ال/ 2

: َٔ ايعٛاٌَ األعاع١ٝ يرتنٝظ ايزٚي١ اذتغ١ٝٓٝ

....................... باٜات َنطٗزٕٚ يألٖايٞ    - 

....................... اْتعاـ اذتٝا٠ االقتقار١ٜ   - 

....................... ختؿٝـ األرا٤ات ع٢ً األٖايٞ  - 

 

: ّ اطرٖاصا يف املٝارٜٔ ايتاي1814١ّٝ  ٚ 1756عضؾت ايبالر ايتْٛغ١ٝ يف ايؿرت٠ َا بني / 3

  ٌيف املٝزإ ايؿالسٞ َج ................................................

  ٌيف املٝزإ ايقٓاعٞ َج ................................................

  ٌيف املٝزإ ايتذاصٟ َج ................................................

  ٌيف املٝزإ ايعُضاْٞ َج ................................................

 

: انٌُ ايؿضاغات باعِ ايؾدق١ٝ املٓاعب  املٓاعب١ -  4

 

ايشٟ ................................................. اعتعار٠ ايزٚي١ اذتغ١ٝٓٝ عٝطضتٗا ع٢ً ايبالر يف عٗز 

. عع٢ إىل املقاذت١  بني ايؿضقا٤ ٚ جتٓب االْتكاّ َٔ املعاصمني ٚبشيو نغب ٚر ايغهإ

ع٢ً اصعا٤ رٚي١ َت١ٓٝ األصنإ ؾاطرٖضت ايبالر ..........................................   نُا عٌُ ابٓ٘ 

ٚ ايقٓاع١ ٚ منت ايجض٠ٚ ٚ ................................... ٚ...................................... ٚ تطٛصت ؾٝٗا 

.  نجض ايعُضإ 
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 (ّ 1881/ ّ 1814 )تْٛػ يف ايكضٕ ايتاعع عؾض 

األط١َ ٚ اذتضنات االفالس١ٝ 

 

: األط١َ ايغٝاع١ٝ/ 1

ؽٗزت ايبالر ايتْٛغ١ٝ  بعز سهِ محٛر٠ باؽا ؾرت٠ صنٛر عٝاعٞ ٚ اقتقارٟ إس إٔ ايباٜات 

ّ  مل ٜزخًٛا اإلفالسات ؾعضف ايٛمع املايٞ 1837ّ ٚ 1815ايشٜٔ تزاٚيٛا  عٔ اذتهِ بني 

: ؾٛمٞ ٚ تضرٜا بغبب 

. عٝاع١ ايباٜات املتغ١ُ باألب١ٗ ٚ ايضؾا١ٖ -

  تبشٜض أَٛاٍ ايزٚي١ باختالعٗا أٚ بت١ُٝٓ ثضٚاتِٗ ارتاف١ -

 عًٛى عٝاع١ اقتقار١ٜ َضجت١ً بعٝز٠ عٔ ايتٓعِٝ -

 معـ اإلْتاز ايؿالسٞ -

 اذتضٚب ٚ األَضاض اييت َضت بٗا ايبالر عابكا -

. ٚايتزأٜ ارتاصدٞ ٚ بشيو عضض ايباٜات ايبالر إىل  االقرتاض

 

: املعاٖض االقتقار١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ يألط١َ/ 2

 

:  َٔ َعاٖض أط١َ ايبالر ايتْٛغ١ٝ 

  اضتطاط ق١ُٝ املٓتٛدات ايتْٛغ١ٝ

  تأطّ األٚماع االدتُاع١ٝ ٚاالقتقار١ٜ

  اْتكاٍ َضابٝح  جتاص٠ ايتقزٜض إىل أٜزٟ ايتذاص األٚصبٝني

  طٜار٠ ْغب١ اينضا٥ب

  ع٢ً ايباٟ  (اْكًرتا / ؾضْغا  )١ُٖٓٝ ايزٍٚ ايهرب٣

 ايتزخٌ األدٓيب يف ؽؤٕٚ ايبالر ايزاخ١ًٝ .

 

ْتا٥ر األط١َ  / 3

خاصدٝا راخًٝا 

ايؿكض  ٚارتقاف١ 

ع٤ٛ ايعالق١ بني ايضع١ٝ ٚايباٜات 

ايضنٛر االقتقارٟ 

نجض٠ األطُاع األدٓب١ٝ 

١ْٝ ؾضْغا ؾضض ايٛفا١ٜ ع٢ً ايبالر 

ايتْٛغ١ٝ خاف١ بعز استالٍ 

. ادتظا٥ض
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 :ٚثا٥ل ٚفٛص 

 

        

                           محٛر٠ باؽا

 

 
 عٝاع١ األب١ٗ ٚايضؾا١ٖ يًباٜات

 
 

 تأطّ األٚماع االدتُاع١ٝ ٚاالقتقار١ٜ
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: ايتُاصٜٔ

 

 (اقتقارٟ / ادتُاعٞ/ عٝاعٞ)ْٛع٘ َعٗض َٔ َعاٖضاألط١َ أنتب أَاّ نٌ / 1

  اْتكاٍ َضابٝح  جتاص٠ ايتقزٜض إىل أٜزٟ ايتذاص األٚصبٝني .....................................

 عٝاع١ ايباٜات املتغ١ُ باألب١ٗ ٚ ايضؾا١ٖ .....................................                    .

                                          نجض٠ األٚب١٦ ٚاألَضاض..................................... 

 

 :انٌُ ايؿضاغات مبا ٜٓاعب -  2

  ؽٗزت ايبالر ايتْٛغ١ٝ  بعز سهِ محٛر٠ باؽا ؾرت٠ ............................................

  ٞعضف ايٛمع املاي ...................................................

  اعباب االط١َ  عٝاع١ ايباٜات املتغ١ُ بـ َٔ .......................................................

 

. أَاّ نٌ عبب َٔ اعباب أط١َ   ايبالر ايتْٛغ١ٝ يف  ايكضٕ ايغابع عؾض  ( + )أمع عال١َ - 3

 ..............  ت١ُٝٓ  ايباٜات يجضٚات ايبالر                                                              -

 ...............عًٛى عٝاع١ اقتقار١ٜ َضجت١ً بعٝز٠ عٔ ايتٓعِٝ             -

 ................تطٛص اإلْتاز ايؿالسٞ                                                                           -

 ...............اذتضٚب ٚ األَضاض اييت َضت بٗا ايبالر عابكا                                 -

 

: أمسٞ ايزٍٚ ايهرب٣ اييت ُٖٝٓت ع٢ً ايباٟ / 4

 ...........................................................................................................................

 

: أفٓـ ْتا٥ر األط١َ إىل  ْتا٥ر راخ١ًٝ  ْٚتا٥ر خاصد١ٝ - 5

. ١ْٝ ؾضْغا ؾضض ايٛفا١ٜ ع٢ً ايبالر ايتْٛغ١ٝ خاف١ بعز استالٍ ادتظا٥ض

-                       ع٤ٛ ايعالق١ بني ايضع١ٝ ٚايباٜات - ايضنٛر االقتقارٟ -  ايؿكض  ٚارتقاف١ 

نجض٠ األطُاع األدٓب١ٝ 

خاصدٝا راخًٝا 
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 (ّ 1881/   ّ 1814 )تْٛػ يف ايكضٕ ايتاعع عؾض 

األط١َ ٚاذتضنات االفالس١ٝ 

اإلفالسات ايعغهض١ٜ 

 

تأعٝػ املزصع١ ايعغهض١ٜ بباصرٚ 

 )َٔ أعباب إفالسات أمحز باٟ طٜاصت٘ يؿضْغا ٚإعذاب٘ عناصتٗا ٚتأثضٙ بايعُضإ ٖٓاى

نُا إٔ ؽعٛصٙ بنعـ رٚيت٘ ٚمضٚص٠ زتاصا٠ ايزٍٚ ايعع٢ُ دعًت٘ ٜٗتِ  (ققض ؾضعاٟ 

باجملاٍ ايعغهضٟ ؾأعػ َزصع١ عغهض١ٜ يتهٜٛٔ اإلطاصات اذتضب١ٝ ٚب٢ٓ ققٛصا 

. َٚغادز َٚقاْع بهٌ َٔ باصرٚ ٚسًل ايٛارٟ

 

تٓعِٝ ادتٝؿ ع٢ً ايُٓط ايؿضْغٞ 

   ْعِ ايباٟ ادتٝؿ ايتْٛغٞ 

اإلفالسات اإلراص١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ 

َٔ اإلفالسات اييت أقزّ عًٝٗا أمحز باٟ ٚاييت سؿعت نضا١َ املٛاطٔ ايتْٛغٞ ٚٚؾضت ي٘ 

: األَٔ ٚمُٓت ي٘ سكٛق٘ ٚسضٜت٘ 

  تأعٝػ َهتب١ األمحز١ٜ

  تٓعِٝ ايتزصٜػ ظاَع ايظٜت١ْٛ

  1864عتل ايعبٝز ع١ٓ ّ 

 ٞإفالح ايٓعاّ ادتبا٥ 

 

ْٚعضا إىل إٔ ٖشٙ اإلفالسات جتاٚطت إَهاْات ايبالر ٚتغببت يف اثكاٍ ناٌٖ املٝظا١ْٝ 

. يشيو مل ٜهتب يبعنٗا ايٓذاح
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:  ٚثا٥ل ٚفٛص 

 

 

أمحز باٟ  

 
ققض ؾضعاٟ 

 

  

قضاص ايػا٤  ايعبٛر١ٜ 

 

 
 َٔ شتطٛطات املهتب١ األمحز١ٜ

 

 داَع ايظٜت١ْٛ

 

 
 قؾ١ً غاص املًح 
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ايـــتـــُـــاصٜـــٔ 

 

: مع يف نٌ زتاٍ اإلفالح املٓاعب/1

إْؾا٤ املزاصؼ ٚتعقري طضم / بعح ايقٓاعات / تٓعِٝ ادتٝؿ / عتل ايعبٝز ٚايػا٤ ايضم 

تزصٜغٗا  

اإلفالسات االدتُاع١ٝ اإلفالسات االقتقار١ٜ اإلفالسات ايعغهض١ٜ 

 

 

  

 

:  اسنض إفالسا ٚاسزا َٔ بني اإلفالسات اييت سككٗا أمحز باٟ يف / 2

:  .................................................................................. اجملاٍ ايعُضاْٞ  -

: .................................................................................. اجملاٍ ايعغهضٟ  -

................................................................................. اجملاٍ االدتُاعٞ   -

 

أمتِ مبا ٜٓاعب  / 3

: أسنض أعباب  افالسات أمحز باٟ  

 ........................................................................................................................................

 

: أمسٞ االفالسات اييت قاّ بٗا امحز باٟ - 4

ٚأيػ٢  ............................. َٔ مج١ً االفالسات اييت قاّ بٗا أمحز باؽا باٟ أْ٘ ْعِ 

 ّ  1864ع١ٓ ...................................... 

 

: َا ٖٛ ايبًز ايشٟ طاصٙ امحز باٟ  ٚمباسا اعذب ٖٓاى - 5

 .............................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................

 

: أنٌُ ايؿضاؽ مبا ٜٓاعب - 6

................................... جتاٚطت إَهاْٝات ......................................................   إفالسات 

............................. يشيو مل ٜهتب يبعنٗا ......................................... ٚتغببت يف إثكاٍ 
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عٗز األَإ  

 

عٝاع١ أمحز باٟ االفالس١ٝ َٚٔ أبضطٖا اإلعالٕ عٔ  ( ّ 1859/  ّ 1855 )ٚافٌ ستُز باٟ  

 ّ  1857 عبتُرب 9األَإ ّٜٛ  عٗز

: أِٖ املؤثضات ايزاخ١ًٝ ٚارتاصد١ٝ يعٗز األَإ 

املؤثضات ايزاخ١ًٝ 

تعغـ ايباٜات  -

سز٠ ادتبا١ٜ  -

ايتُٝٝظ بني ايٓاؼ  -

 ايؿٛم٢ -

املؤثضات ارتاصد١ٝ 

 (ؾضْغا  )١ُٖٓٝ ايزٍٚ ايعع٢ُ  -

تكضب ايباٜات إىل صؤعا٤ ٖشٙ ايزٍٚ  -

طُع ٖشٙ ايزٍٚ يف ايتٛعع ٚتغًٝط اينػٛطات املكٓع١ حتت عٓٛإ اذتقٍٛ ع٢ً  -

مُاْات دتايٝتٗا 

 

 

:  َبارئ عٗز األَإ  

: اجملاٍ االقتقارٟ -

سض١ٜ ايتذاص٠ ٚاملًو 

َغاٚا٠ ايغهإ أَاّ األرا٤ات 

 اجملاٍ االدتُاعٞ -

مُإ األَٔ يهٌ ايغهإ يف األَٛاٍ ٚاألؽدال ٚاألعضاض  

سض١ٜ مماصع١ ايزٜاْات 

 اجملاٍ ايغٝاعٞ -

متتني ايعالق١ بني تْٛػ ٚايزٍٚ األدٓب١ٝ خاف١ ؾضْغا 

تأعٝػ أٍٚ زتًػ بًزٟ 
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: ٚثا٥ل ٚفٛص 

 

 

 ٚثٝك١ عٗز االَإ

 

 

 

َٛنب اَنا٤ ٚثٝك١ عٗز االَإ 

  

 ستُز باٟ

 

  

 امحز باٟ

 

 

 ابٞ اينٝافأمحز بٔ 

 

نتاب احتاف اٌٖ ايظَإ 
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ايـــتـــُـــاصٜـــٔ 

 

أنٌُ  / 1

  مت اإلعالٕ عٔ عٗز األَإ  يف عٗز ....................................................... :

  بتاصٜذ ........................................................... :

 

أفٓـ املؤثضات اييت عاُٖت يف اعالٕ عٗز األَإ إىل راخ١ًٝ ٚخاصد١ٝ . 2

تكضب / ايتُٝٝظ بني ايٓاؼ / طُع ايزٍٚ ايعع٢ُ يف ايتٛعع  / (ؾضْغا  )١ُٖٓٝ ايزٍٚ ايعع٢ُ 

. جترب ايباٜات / ادتبا١ٜ املضتؿع١ / ايباٜات إىل صؤعا٤ ايزٍٚ ايعع٢ُ 

َؤثضات خاصد١ٝ َؤثضات راخ١ًٝ 

 

 

 

 

 

 

: أفٌ  بغِٗ نٌ َبزأ َٔ َبارئ عٗز األَإ باجملاٍ املٓاعب . 3

 

اجملاٍ ايغٝاعٞ  

 

اجملاٍ االقتقارٟ 

 

اجملاٍ االدتُاعٞ 

    مُإ األَٔ يهٌ ايغهإ يف األَٛاٍ ٚاألؽدال ٚاألعضاض

  سض١ٜ ايتذاص٠ ٚاملًو

  متتني ايعالق١ بني تْٛػ ٚايزٍٚ األدٓب١ٝ خاف١ ؾضْغا

  َغاٚا٠ ايغهإ أَاّ األرا٤ات

  ٟتأعٝػ أٍٚ زتًػ بًز

  سض١ٜ مماصع١ ايزٜاْات

 

: أصبط اعِ ايؾدق١ٝ بايعٌُ ايشٟ قاَت ب٘ - 4

  امحز بٔ ابٞ اينٝاف                         بزأ عٝاع١  االفالسات

  ٕستُز باٟ                                              اّيـ نتاب احتاف اٌٖ ايظَا

  ٕامحز باٟ                                              أَن٢ ٚثٝك١ عٗز االَا

.......................... اىل .....................َٔ ............................... راَت ؾرت٠ سهِ  ستُز  باٟ - 5
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 ّ 1861رعتٛص 

 

ٚافٌ ستُز ايقارم باٟ عٝاعت٘ اإلفالسات ؾهًـ دت١ٓ َٔ بعض املقًشني َجٌ 

.  خريايزٜٔ باؽا ٚأمحز ابٔ أبٞ اينٝاف بقٝاغ١ رعتٛص يًبالر 

 ٚاسزا َٔ أبضط األسزاخ املغذ١ً يف ايتاصٜذ ايغٝاعٞ اذتزٜح 1861ٜعترب فزٚص رعتٛص ٚ

ٍّٚ رعتٛص عضبٞ سزٜح عاِٖ يف تهضٜػ ايعزٜز َٔ املبارئ  يًبالر ايتْٛغ١ٝ إس ٜعّز أ

١َّ  . ايغٝاع١ٝ اهلا

 ٚقز تنُٔ إماؾ١ إىل َبارئ عٗز األَإ َبزأ ايؿقٌ بني 1861 أؾضٌٜ 26بزأ ايعٌُ ب٘ يف 

. ايتؾضٜع١ٝ ٚايكنا١ٝ٥ ٚايتٓؿٝش١ٜ: ايغًطات ايجالخ 

 

  عنٛا 60َؾرتن١ بني ايباٟ ٚاجملًػ األنرب ٚ ٜتهٕٛ َٔ : ايغًط١ ايتؾضٜع١ٝ 

 .َُٚٗتٗا ايٓعض يف َؾاصٜع ايكٛاْني ٚيف َٝظا١ْٝ ايزٚي١

 

  َؾُٛالت ايباٟ ايشٟ خٍٛ ي٘ ايزعتٛص اختٝاص ايٛطصا٤ ٚيهٓ٘ : ايغًط١ ايتٓؿٝش١ٜ َٔ

ؾكز سض١ٜ ايتقضف يف األَٛاٍ ايع١َُٝٛ ٖٚٛ ًَتظّ باسرتاّ ايكإْٛ ٚإال تعضض يًعظٍ 

 .َٔ قبٌ اجملًػ األنرب

 

 

  اعتكًت عٔ ايغًط١ ايتٓؿٝش١ٜ ٚأعغت زتايػ ادتٓاٜات : ايغًط١ ايكنا١ٝ٥

زتًػ .   ٚاألسهاّ ايعضؾ١ٝ ٚأبك٢ ع٢ً احملانِ ايؾضع١ٝ يف حتزٜز فالسٝاتٗا 

. اينبط١ٝ املدتك يف ايٓٛاطٍ ارتؿٝؿ١ باذتامض٠

 .1861 ايقارم باٟ إٜكاف ايعٌُ بزعتٛص  قّضصّ  1864إثض اْزالع ثٛص٠ عًٞ بٔ غشاِٖ ع١ٓ    
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:  ٚثا٥ل ٚفٛص 

 

 

 ّ 1861ايقؿش١ االٚىل َٔ رعتٛص 

 

 

 ايقؿش١ االخري٠ َٔ ايزعتٛص

 

ستُز ايقارم باٟ 

 

 
 خريايزٜٔ ايتْٛغٞ

  
 

 (زتًػ ايٓٛاب  َٚتشـ باصرٚ ايّٝٛ  )ققض ايباٟ 
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ايـــتـــُـــاصٜـــٔ 

أمسٞ أِٖ ايؾدقٝات اييت عاُٖت يف عٔ رعتٛص يًبالر ايتْٛغ١ٝ / 1

 .......................................................................................................................

يف عٗز أٟ باٟ متت فٝاغ١ ايزعتٛص / 2

 .......................................................................................................................

َاسا تنُٔ ايزعتٛص إماؾ١ إىل َبارئ عٗز األَإ  / 3

 .......................................................................................................................

 

أنتب يف ايؿضاؽ ْٛع نٌ عًط١ َٔ ايغًط ايتاي١ٝ  / 4

 .................................... ..................................... .................................

َٔ َؾُٛالت ايباٟ ايشٟ 

خٍٛ ي٘ ايزعتٛص اختٝاص 

ايٛطصا٤ ٚيهٓ٘ ؾكز 

سض١ٜ ايتقضف يف 

األَٛاٍ ايع١َُٝٛ ٖٚٛ 

ًَتظّ باسرتاّ ايكإْٛ 

ٚإال تعضض يًعظٍ َٔ 

. قبٌ اجملًػ األنرب

 َؾرتن١ بني ايباٟ 

ٚاجملًػ األنرب ٚ 

 عنٛا 60ٜتهٕٛ َٔ 

َُٚٗتٗا ايٓعض يف 

َؾاصٜع ايكٛاْني ٚيف 

. َٝظا١ْٝ ايزٚي١

 اعتكًت عٔ ايغًط١ 

ايتٓؿٝش١ٜ ٚأعغت 

زتايػ ادتٓاٜات 

ٚاألسهاّ ايعضؾ١ٝ 

ٚأبك٢ ع٢ً احملانِ 

ايؾضع١ٝ يف حتزٜز 

زتًػ .   فالسٝاتٗا 

اينبط١ٝ املدتك يف 

ايٓٛاطٍ ارتؿٝؿ١ 

. باذتامض٠

 

 : أنٌُ ايؿضاغات مبا ٜٓاعب/ 5

  ايشٟ خٍٛ ي٘ ايزعتٛص اختٝاص ايٛطصا٤ ..................... ايغًط١ ايتٓؿٝش١ٜ َٔ َؾُٛالت

ٚيهٓ٘ ؾكز سض١ٜ ايتقضف يف األَٛاٍ ايع١َُٝٛ ٖٚٛ ًَتظّ باسرتاّ ايكإْٛ ٚإال تعضض 

 .........................يًعظٍ َٔ قبٌ 

  َٔ ٕٛايغًط١ ايتؾضٜع١ٝ َؾرتن١ بني ايباٟ ٚاجملًػ األنرب ٚ ٜته ............

 .عنٛا َُٚٗتٗا ايٓعض يف َؾاصٜع ايكٛاْني ٚيف َٝظا١ْٝ ايزٚي١

  ٚأعغت زتايػ ادتٓاٜات .................... ايغًط١ ايكنا١ٝ٥ اعتكًت عٔ ايغًط١

زتًػ .ٚاألسهاّ ايعضؾ١ٝ ٚأبك٢ ع٢ً احملانِ ايؾضع١ٝ يف حتزٜز فالسٝاتٗا 

. اينبط١ٝ املدتك يف ايٓٛاطٍ ارتؿٝؿ١ باذتامض٠
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 (1881ّ/ ّ 1814 )تْٛػ يف ايكضٕ ايتاعع عؾض 

ايؿهض اإلفالسٞ رتري ايزٜٔ ٚ إفالسات٘ : األط١َ ٚ اذتضنات اإلفالس١ٝ 

 

: أؾهاص خري ايزٜٔ االفالس١ٝ/ 1

 

ّ ٚ تضب٢ يف ققض أمحز باٟ ايشٟ 1839ٚيز خري ايزٜٔ يف ايكٛقاط ٚ دا٤ إىل تْٛػ يف ع١ٓ 

ملػ ؾٝ٘ ايٛؾا٤ ٚ  ايشنا٤  ؾأذتك٘ بادتٝؿ أٜٔ تًك٢ تهٜٛٓا عغهضٜا ٚ اصتك٢ بغضع١ 

. (دٓضاٍ  )يف عًِ ايضتب إىل إٔ أفبح أَري يٛا٤ 

 رٚي١ أصٚب١ٝ أُٖٗا ؾضْغا ؾتُهٔ َٔ اإلطالع ع٢ً اذتناص٠ 20طاص خري ايزٜٔ سٛايٞ 

ايػضب١ٝ ٚ اقتٓع بنضٚص٠ إرخاٍ إفالسات دٖٛض١ٜ بعز إٔ اعتؿار َٔ األخطا٤ ايغابك١ ٚ 

تعضف إىل األعباب اذتكٝك١ٝ يتدًـ ايبالر ؾغع٢ إىل َعادتتٗا بطضٜك١ سته١ُ يشيو 

اعترب أب ايٓٗن١ ايتْٛغ١ٝ يزعٛت٘ إىل إؽاع١ ايعزٍ ٚ اذتض١ٜ ٚ قز ؽضح أؾهاصٙ ٖشٙ يف 

. أقّٛ املغايو يف َعضؾ١ أسٛاٍ املُايو: نتاب٘ 

ايقزم ٚ سب ايٛطٔ ٚ ايتؿتح ع٢ً ايعامل املتكزّ ٚ عع١ إطالع٘ ٚ : َٔ خقاٍ خري ايزٜٔ 

سشق٘ يًػ١ ايرتن١ٝ ٚ ايعضب١ٝ ٚ ايؿضْغ١ٝ ٚ تكًب٘ يف املٗٔ ايعغهض١ٜ ٚ ْؾأت٘ يف ايبالر 

. َٚعضؾ١ رٚايٝب اذتهِ

 

 

خريايزٜٔ باؽا  

 

 

 نتاب أقّٛ املغايو
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: َبارئ خريايزٜٔ اإلفالس١ٝ/ 2

 

ايٓتا٥ر املبزأ 

. اعتؿار٠ ايتْٛغٝني َٔ إْتادِٗ خاَا ٚ َقٓعاَبزأ االعتُار ع٢ً ايشات 

ْبش ايعًِ  /  تهاؾؤ ايؿضل  / حتكٝل ايتكزّ  َبزأ ايعزٍ ٚ املغاٚا٠ 

 

: أِٖ أعُاي٘ االفالس١ٝ / 3

بزأ خري ايزٜٔ إفالسات٘ بتٓعِٝ اإلراص٠ بز٤ا مبٗاّ ايكٝار٠ ٚ ايؾضط١ العتتباب األَٔ                 

. ٚ محا١ٜ األٖايٞ َٔ دٛص ايكٝار

َٝزإ االقتقار 

. ختؿٝـ األرا٤ات ٚ طضح َا ختًز َٓٗا بش١َ األٖايٞ -

 اْتزاب داَعٞ ادتبا١ٜ َٔ سٟٚ ايهؿا٠٤ ٚ األخالم اذتغ١ٓ -

 َضاقب١ أعُاٍ داَعٞ ادتبا١ٜ -

 تٓؾٝط ايؿالس١ ٚ تؾذٝع املٛاطٓني ع٢ً ايعٌُ  -

 اعٓار األصامٞ اىل ايؿالسني  -

إفزاص قإْٛ ٜتعًل بٛادبات ارتُاع١ ٚ ايقٓاعٝني   -

 

َٝزإ ايرتب١ٝ 

 1875ّ داْؿٞ 13تأعٝػ املزصع١ ايقارق١ٝ  -

تٓعِٝ ايتعًِٝ يف ٖشٙ املؤعغ١  -

 تؿتح ايتعًِٝ ع٢ً ايػضب -

إعار٠ تٓعِٝ ايتعًِٝ يف داَع ايظٜت١ْٛ  ٚ ايعٓا١ٜ باملزصعني  -

 

: ْتا٥ر اإلفالسات/ 4

 املقاذت١ بني األٖايٞ ٚ ايزٚي١ٝ : راخًٝا

 عزّ صما٤ املرتبقني َٔ األداْب ٚ ست٢ َٔ املكضبني َٔ ايباٟ َجٌ َقطؿٞ : خاصدٝا

. بٔ امساعٌٝ
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: ٚثا٥ل ٚفٛص 

 

 محا١ٜ األٖايٞ

 

 تٓؾٝط ايؿالس١

 

 

 املزصع١ ايقارق١ٝ

 

 

 داَع ايظٜت١ْٛ

 

 

 َقطؿ٢ بٔ امساعٌٝ
 

 

  
 ايُع١ًُ ايتْٛغ١ٝ يف عٗز ايباٜات
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:  ايتُاصٜٔ 

 

: أنٌُ مبا ٜٓاعب : 1

.................................. ايتْٛغ١ٝ يزعٛت٘ إىل إؽاع١ : ................................. اعترب خريايزٜٔ 

: ................................................................................. ٚ قز ؽضح أؾهاصٙ ٖشٙ يف نتاب٘ 

 

أفٌ بغِٗ بني املبزأ ٚايٓتٝذ١ : 2

ْبش ايعًِ /  تهاؾؤ ايؿضل  / حتكٝل ايتكزّ  َبزأ االعتُار ع٢ً ايشات 

. اعتؿار٠ ايتْٛغٝني َٔ إْتادِٗ خاَا ٚ َقٓعاَبزأ ايعزٍ ٚ املغاٚا٠ 

 

: أفٓـ أِٖ أعُاٍ خريايزٜٔ  اإلفالس١ٝ  يف ادتزاٍٚ ايتاي١ٝ/ 3

 - ّ 1875 داْؿٞ 13تأعٝػ املزصع١ ايقارق١ٝ - َضاقب١ أعُاٍ داَعٞ ادتبا١ٜ  -

ختؿٝـ األرا٤ات ٚ طضح - اْتزاب داَعٞ ادتبا١ٜ َٔ سٟٚ ايهؿا٠٤ ٚ األخالم اذتغ١ٓ  -

إعار٠ تٓعِٝ ايتعًِٝ يف داَع ايظٜت١ْٛ  ٚ ايعٓا١ٜ باملزصعني .- َا ختًز َٓٗا بش١َ األٖايٞ

املٝزإ االقتقارٟ املٝزإ ايرتبٟٛ 

 

 

 

 

: انتب ْتا٥ر إفالسات خريايزٜٔ \- 4

 راخًٝا ............................................................................................ :

 خاصدٝا........................................................................................... : 

 

خريايزٜٔ ايتْٛغٞ  : َا ٖٛ عٓٛإ ايهتاب ايشٟ أّيؿ٘ -  5

 ................................................................................................................
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استالٍ تْٛػ ٚ اْتقاب اذتُا١ٜ ايؿضْغ١ٝ 

َكا١َٚ االستالٍ ايؿضْغٞ 

 

 

: ؾضْغا ختطط ٚ حتتٌ ايبالر ايتْٛغ١ٝ/ 1

إٕ ؾؾٌ سه١َٛ خري ايزٜٔ ٚ اعتكايت٘ قنت ع٢ً ؾضف١ َٓاعب١ إلفالح األٚماع ٚ 

األر٢ٖ َٔ سيو اعتعا١ْ ايباٟ بايٛطٜض َقطؿٞ بٔ امساعٌٝ ايشٟ تؿاقُت يف عٗزٙ 

. املؾانٌ االقتقار١ٜ مما ٜغض األطُاع األدٓب١ٝ

ٚ مبا إٔ ادتظا٥ض سز يًبالر ايتْٛغ١ٝ َٔ ايٓاس١ٝ ايػضب١ٝ ٚ ٖٞ رٚي١ ستت١ً َٔ قبٌ 

ايؿضْغٝني ؾكز اعتػًت ؾضْغا َٓاٚؽات بني قبا٥ٌ تْٛغ١ٝ ٚ أخض٣ دظا٥ض١ٜ ع٢ً اذتزٚر ٚ 

ٚٚدزتٗا سصٜع١ يًكٝاّ ع١ًُ عغهض١ٜ ٚ َٓؿشا يبغط ُٖٝٓتٗا ٚ استالٍ ايبالر 

. ايتْٛغ١ٝ اْطالقا َٔ ايؾُاٍ ٚ ايؾُاٍ ايػضبٞ ملٛقعٗا اجملاٚص يًذظا٥ض

 

: َكا١َٚ االستالٍ ايؿضْغٞ/ 2

  اْطالقا َٔ  Giraudبزأ ايؿضْغٕٝٛ يف استالٍ املٓاطل ايؾُاي١ٝ بكٝار٠ ادتٓضاٍ يٛدريٚ

ايهاف ؾغٛم األصبعا٤ ٚ عني رصاِٖ ٚ طربق١ ٚ بٓظصت ٚ تْٛػ ٚ سٝٓٗا ٚقع ستُز ايقارم 

 ٚ اييت نضعت اهل١ُٓٝ ايؿضْغ١ٝ 1881َاٟ 12باٟ ٚ  ادتٓضاٍ بضٜٝاص ع٢ً َعاٖز٠ باصرٚ يف 

ع٢ً ايبالر ايتْٛغ١ٝ ٚ بعزٖا أٚغًٛا يف املٓاطل ايغاس١ًٝ ٚ ايزاخ١ًٝ يًبالر ايتْٛغ١ٝ ثِ 

اْتكًت إىل املضس١ً ايجا١ْٝ ٚ ٖٞ استالٍ املزٕ ايغاس١ًٝ ٚ املزٕ ايزاخ١ًٝ نُز١ٜٓ 

. فؿاقػ ٚ قابػ ٚ د١ٗ ايغاسٌ ٚ ايٛعط ٚ ايكريٚإ

ٚ َا إٕ بًؼ ْبأ تٛقٝع َعاٖز٠ باصرٚ ست٢ ثاصت قبا٥ٌ ايؿضاؽٝؿ  ٚ َادض ٚ أٚالر عٝاص ٚ دالل 

ؾٛقعت َعاصى عٓٝؿ١  بِٝٓٗ ٚ بني قٛات االعتعُاص اْتٗت بتػًب املغتعُض ايؿضْغٞ ع١ٓ 

. ّ ٚ عٝطضت٘ ايتا١َ ع٢ً ايبالر بقٛص٠ ؾع1883١ًٝ
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:  ٚثا٥ل ٚفٛص 

 

 

 
" يٛدريٚ " ادتٓضاٍ 

 

 

 

 

 ٚثٝك١ َعاٖز٠ باصرٚ

 

 

 

 

 َٛادٗات بني ايجٛاص ٚقٛات االعتعُاص
 

ايجا٥ض عًٞ بٔ خًٝؿ١ 
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ايـــتـــُـــاصٜـــٔ 

 

: أنتب عباص٠ فٛاب أٚ خطأ أَاّ اإلداب١ املٓاعب١/ 1

               ٌاستًت ؾضْغا ايبالر ايتْٛغ١ٝ ع٢ً َضاس .................

  ٞاستًت ؾضْغا ايبالر ايتْٛغ١ٝ ؾالقت َكا١َٚ ؽزٜز٠ َٔ األٖاي .................

  ٟاستًت ؾضْغا ايبالر ايتْٛغ١ٝ ؾتقزت هلا قٛات سه١َٛ ايبا .................

 

: أصبط بغِٗ بني نٌ ادضا٤ ٚ َا اعتٗزؾ٘ َٔ أغضاض اعتعُاص١ٜ/  2

 

األغضاض االعتعُاص١ٜ  ادضا٤ات اذتُا١ٜ ايؿضْغ١ٝ 

ابضاّ َعاٖز٠ باصرٚ 

 1881 َاٟ 12بتاصٜذ 

جتضٜز ايبالر   

َٔ ْؿٛسٖا ايزاخًٞ 

ابضاّ اتؿاق١ٝ املضع٢ 

 1883 دٛإ 8بتاصٜذ 

جتضٜز ايبالر   

َٔ عٝارتٗا ارتاصد١ٝ 

 

: أنتب َهإ ايؿضاؽ ايؾٗض ايشٟ استًت ؾٝ٘ ايكٛات ايؿضْغ١ٝ املزٕ بادتزٍٚ/ 3

( 1881َاٟ  / 1881أنتٛبض  / 1881أؾضٌٜ  / 1881د١ًٜٝٛ  )

 

فؿاقػ ايكريٚإ باد١ تْٛػ بٓظصت ايهاف املز١ٜٓ 

.............. ............. ............... ........... .................... ............ ايؾٗض 

 

: انٌُ ايؿضاغات مبا ٜٓاعب - 4

 

ٚ َادض ٚ .........................  ست٢ ثاصت قبا٥ٌ ............................. َا إٕ بًؼ ْبأ تٛقٝع َعاٖز٠ 

ؾٛقعت َعاصى عٓٝؿ١  بِٝٓٗ ٚ بني قٛات االعتعُاص اْتٗت ................................... أٚالر عٝاص ٚ 

ٚ عٝطضت٘ ايتا١َ ع٢ً ايبالر ........................... ع١ٓ ............................................... بتػًب 

 .بقٛص٠ ؾع١ًٝ
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استالٍ تْٛػ ٚاْتقاب اذتُا١ٜ ايؿضْغ١ٝ 

- اهل١ُٓٝ االعتعُاص١ٜ ع٢ً ايبالر ايتْٛغ١ٝ - 

 

اهل١ُٓٝ ايغٝاع١ٝ 

 ّ ٚأؽضؾت 1883 َاٟ  12ؾكز ايباٟ عًطت٘ ارتاصد١ٝ عٓز إَنا٥٘ ع٢ً َعاٖز٠ باصرٚ يف 

ؾضْغا ع٢ً ايؾؤٕٚ  ارتاصد١ٝ ٚاملاي١ٝ َٚٓشت املكِٝ ايعاّ ص٥اع١ ايٛطصا٤ ايشٟ ٜغري ؽؤٕٚ 

ايبالر أَا ؽؤٕٚ ايزؾاع ٚايعالقات ارتاصد١ٝ ؾٗٞ تضدع بايٓعض إىل عًطات اذتُا١ٜ  

 1883 دٛإ 8َا ٚقع ايباٟ َعاٖز٠ ثا١ْٝ تهٌُ املعاٖز٠ األٚىل مسٝت باتؿاق١ٝ املضع٢ يف 

: ّ يًغٝطض٠ ع٢ً األسٛاٍ ايزاخ١ًٝ يًبالر ٚأفبشت عًط١ ايباٟ فٛص١ٜ ٖٚشا َا ْتر عٓ٘ 

  استهاص ايٛظا٥ـ اهلا١َ ع٢ً األداْب

  اققا٤ األٖايٞ َٔ ايٛظا٥ـ ايع١َُٝٛ

  ظٗٛص اذتضنات املعار١ٜ يٓعاّ اذتُا١ٜ

 

اهل١ُٓٝ االقتقار١ٜ 

اختشت ايغًطات ايؿضْغ١ٝ إدضا٤ات إراص١ٜ ٚتؾضٜع١ٝ ٚاقتقار١ٜ يتقري اذتُا١ٜ اعتعُاصا 

َباؽضا ٜغتٗزف اعتػالٍ خريات تْٛػ ٚتؿكري ؽعبٗا  

  ٞيف املٝزإ ايظصاع :

بٝع األصامٞ ارتقب١ يف مشاٍ ايبالر ٚيف املٓاطل ايغاس١ًٝ ٚايزاخ١ًٝ إىل املعُضٜٔ 

اختاس ادضا٤ات تؾضٜع١ٝ عزٜز٠ يتٛطٝز ْؿٛس املعُضٜٔ ٚذتؿظِٖ ع٢ً َظٜز االعتٝطإ 

بٓا٤ ايغزٚر يتٛعٝع املغاسات املظصٚع١ 

اقا١َ ؽٝه١ طضقات اْكٌ املٓتٛز ايؿالسٞ  

  ٞيف املٝزإ ايقٓاع

اْؾا٤ ؽضنات ؾضْغ١ٝ يتشٌٜٛ املٛار ايػشا١ٝ٥ ناملطاسٔ ٚاملقربات 

اعتجُاص املٛار األٚي١ٝ ْٚكًٗا إىل ؾضْغا 

َز ؽبه١ ايغهو اذتزٜز١ٜ العتجُاص ايجض٠ٚ املعز١ْٝ 

االعتٓا٤ باملٛاْٞ  

   ٟٛيف املٝزإ ايرتب

أْؾأ ايؿضْغٕٝٛ املزاصؼ ألبٓا٥ِٗ 

أْؾا ايؿضْغٕٝٛ بعض املزاصؼ ايػضب١ٝ ايؿضْغ١ٝ يألٖايٞ 
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 : ٚثا٥ل ٚفٛص 

 

 

 اتؿاق١ٝ املضع٢

 
 بٝع االصامٞ ايتْٛغ١ٝ يًُعُضٜٔ

 

 تْٛػ ايعاف١ُ اٜاّ االعتعُاص

 

                           َز ايغهو اذتزٜز١ٜ

 

 اْؾا٤ َزاصؼ

 

 
 

املزصع١ ايقارق١ٝ 
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: ايـــتـــُـــاصٜـــٔ

 

: أَاّ ادتٛاب املٓاعب+  مع ايعال١َ  / 1

    ٜٔاعتشٛاس ايغًطات ايؿضْغ١ٝ ع٢ً األصامٞ ايؿالس١ٝ يؿا٥ز٠ املعُض ...........

           ؾتشت ايغًطات ايؿضْغ١ٝ أعٛام تْٛػ يرتٜٚر ايبنا٥ع ايؿضْغ١ٝ ............

            ؾتشت ايغًطات ايؿضْغ١ٝ أعٛام ؾضْغا يرتٜٚر ايبنا٥ع ايتْٛغ١ٝ........... 

 

أمتِ مبا ٜٓاعب / 2

اذتُا١ٜ ايؿضْغ١ٝ تٓتظع َٔ ايبالر ايتْٛغ١ٝ ْؿٛسٖا ارتاصدٞ مبٛدب َعاٖز٠ 

نُا اْتظعت َٓٗا ْؿٛسٖا ايزاخًٞ مبٛدب .............................

ٚقز اختشت ادضا٤ات اقتقار١ٜ بإٔ ؽذعت ؽضناتٗا ع٢ً .....................................اتؿاق١ٝ

أَاّ ............................ٚؾتشت  األعٛام ايتْٛغ١ٝ ....................................اعتػالٍ 

................................... ٚاعتشٛست ع٢ً األصامٞ ايؿالس١ٝ يؿا٥ز٠............................

 

:  أفٌ بغِٗ بني اإلدضا٤ات اييت اختشتٗا ايغًطات ايؿضْغ١ٝ ٚاملٝزإ املٓاعب . 3

 

املٝزإ ايظصاعٞ 

اقا١َ ؽٝه١ طضقات اْكٌ املٓتٛز ايؿالسٞ   

 

أْؾأ ايؿضْغٕٝٛ املزاصؼ ألبٓا٥ِٗ   

 

بٓا٤ ايغزٚر يتٛعٝع املغاسات املظصٚع١  املٝزإ ايقٓاعٞ 

 

: أنتب اَاّ نٌ  اتؿاق١ٝ تاصٜذ اَنا٥ٗا - 4

  َٚعاٖز٠ باصر ......................................................................................... :

  اتؿاق١ٝ املضع٢ ..................................................................................... :
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بٛارص اذتضن١ ايٛط١ٝٓ 

 

ايقشاؾ١ ٚع١ًٝ يًٓناٍ ايٛطين 

 

ؾكز ايبالر ايتْٛغ١ٝ َكَٛات عٝارتٗا ؾأعغت مجاع١ َٔ املجكؿني ع٢ً صأعِٗ عًٞ بٛؽٛؽ١ 

:  دضٜز٠ تغ٢ُ اذتامض٠ َٚٔ أٖزاف بعح ٖشٙ ادتضٜز٠ 

. تٛع١ٝ ايؾعب ايتْٛغٞ ٚاعتٓٗاض اهلُِ  -

 .حتغٝػ ايؾعب ايتْٛغٞ مبؾانً٘ املدتًؿ١ املتأت١ٝ َٔ ١ُٖٓٝ املغتعُض -

 مجعٝات َٚؤعغات تع١ًُٝٝ عاُٖت بزٚصٖا يف رؾع  ايٓناٍ ايٛطين -

نٕٛ ايبؾري فؿض ٚمجاع١ َٔ املجكؿني ايتْٛغٝني ادتُع١ٝ ارتًز١ْٝٚ اييت نإ هلا رٚص  -

ٖاّ يف إرخاٍ إفالسات  ع٢ً ايتعًِٝ ايظٜتْٛٞ اعتذاب١ ملتطًبات ايعقض اذتزٜح أَا 

 : بضْازتٗا ؾٝتُجٌ يف 

 تعقري ايتعًِٝ ايظٜتْٛٞ -

 تزصٜػ ايعًّٛ مبدتًـ أْٛاعٗا -

ايكا٤ ستامضات تٛع١ٜٛ  -

نُا ْؾأت مجع١ٝ أخض٣ َٛاط١ٜ تغ٢ُ مجع١ٝ قزَا٤ ايقارق١ٝ ٜضأعٗا خريايزٜٔ بٔ 

:  ّ َٚٔ أِٖ أْؾطتٗا 1905 رٜغُرب 23َقطؿ٢ يف 

  تٓعِٝ ستامضات بايًػ١ ايعضب١ٝ يف مجٝع أضتا٤ ايعاف١ُ

  ْٞؾض ايؿهض ايقارق

  ايعٓا١ٜ بايضٜام١ ٚايؿٕٓٛ نايتُجٌٝ ٚاملٛعٝك٢

  ْؾض ايتعًِٝ بني ايؿتٝات

  إْؾا٤ ْٛار أرب١ٝ

 هلشٙ ادتُعٝات رٚص ٖاّ يف رؾع ايٓناٍ ايٛطين ؾكز قاَٚت ايغٝاع١ االعتعُاص١ٜ ٖٚٝأت 

. يتهٜٛٔ أسظاب
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: ٚثا٥ل ٚفٛص 

 

 
دضٜز٠ اذتامض٠ 

 

 

 
 تأعٝػ ادتُع١ٝ ارتًز١ْٝٚ

 

 َكض ادتُع١ٝ ارتًز١ْٝٚ

 

 

 

 املزصع١ ايقارق١ٝ
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: ايـــتـــُـــاصٜـــٔ 

 

: أَاّ ادتٛاب املٓاعب+  انتب عال١َ 

  تزعٛ ادتُع١ٝ ارتًز١ْٝٚ إىل صسٌٝ املغتعُضٜٔ عٔ ايبالر ايتْٛغ١ٝ

  ٙتطايب دضٜز٠ اذتامض٠ بٓؾض ايتعًِٝ ٚتعقري

  تٓعِ مجع١ٝ قزَا٤ ايقارق١ٝ ستامضات ٚرصٚؼ ْٚزٚات

  تٓعِ ادتُع١ٝ ارتًز١ْٝٚ ْزٚات عٝاع١ٝ ٚر١ٜٝٓ

   تكِٝ ادتُع١ٝ ارتًز١ْٝٚ رصٚعا يف ايعًّٛ ايقشٝش١ ٚادتػضاؾٝا ٚايتاصٜذ

 

أسنض مجع١ٝ َٔ ادتُعٝات اييت أعغٗا املجكؿٕٛ ٚعني أٖزاؾٗا  - 2

  ادتُع١ٝ ............................................:

  أٖزاؾٗا ................................................................................................................... :

  ..............................................................................................................................

 

أنٌُ ادتزٍٚ ايتايٞ  - 3

ٚعا٥ًٗا ْؾاطاتٗا أٖزاؾٗا  

دضٜز٠ 

اذتامض٠ 

   

ادتُع١ٝ 

ارتًز١ْٝٚ 

   

مجع١ٝ قزَا٤ 

ايقارق١ٝ 

   

 

:  أنٌُ تعُري ايؿضاغات باعِ ايؾدق١ٝ املٓاعب - 4

 

  دضٜز٠ اذتامض٠ .......................................................... أعػ

  ٕٛادتُع١ٝ ارتًز١ْٝٚ .........................................................  ن

  مجع١ٝ قزَا٤ ايقارق١ٝ.......................................................... تضأؼ 
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سضن١ ايؾباب ايتْٛغٞ : اذتضنات اإلفالس١ٝ 

 

 ٞ؟  نٝـ ْؾأت سضن١ ايؾباب ايتْٛغ 

         قاّ عًٞ باـ ساَب٘ ٚايبؾري فؿض ببعح سضن١ دزٜز٠ متجًت يف سضن١ ايؾباب 

رعت ٖشٙ اذتضن١ إىل تعقري .  فشٝؿ١ صمس١ٝ هلا " ايتْٛغٞ" ايتْٛغٞ ٚاختشت دضٜز٠ 

. ايتعًِٝ ٚتطٜٛضٙ ٚمحا١ٜ أَالى ايتْٛغٝني ٚايٓٗٛض  بايقٓاعات احمل١ًٝ  ٚمحاٜتٗا

 

  ايقشاؾ١ تًعب رٚصا ٖاَا يف ابالؽ فٛت ايتْٛغٝني

ٚعبز ايعظٜظ ايجعاييب   (ْؾض٠ ؾضْغ١ٝ  )َٔ أِٖ احملضصٜٔ يف دضٜز٠ ايتْٛغٞ  عًٞ باـ ساَب٘ 

ْؾض٠ عضب١ٝ ٚصنظت ْؾاطٗا ع٢ً اإلفالسات  ايرتب١ٜٛ ٚايغٝاع١ٝ ٚاالقتقار١ٜ 

. ٚاالدتُاع١ٝ َعتُزٜٔ ع٢ً ايٛعا٥ٌ ايغ١ًُٝ 

:  نُا قزَت ايقشٝؿ١ بعز٠ َطايب  يًغًط ايؿضْغ١ٝ 

املطايب االقتقار١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ املطايب ايغٝاع١ٝ 

  ٕاملغاٚا٠ بني ايغها

  َكا١َٚ ايٓظع١ ايعٓقض١ٜ

  تؾضٜو ايتْٛغٝني يف إراص٠

ؽؤِْٚٗ 

  ْٞؾض ايتعًِٝ املٗين ٚايؿالس

  إيػا٤ اجملب٢

  تأعٝػ فٓارٜل ؾالس١ٝ َٚٓح ايكضٚض

  َغاعز٠ فػاص ايؿالسني ع٢ً اقتٓا٤ أصاض

 

: َٔ ْتا٥ر ْؾاط سضن١ ايؾباب ايتْٛغٞ

  1910امطضابات طًب١ داَع ايظٜت١ْٛ ّ

  بغبب عظّ ايؿضْغٝني ع٢ً تغذٌٝ َكرب٠ ايظالز 1911 ْٛؾُرب 7َعضن١ ايظالز  ّ 

يقاحل ايبًز١ٜ متٗٝزا يًتقضف يف دظ٤ َٓٗا ؾاعترب ايتْٛغٕٝٛ ٖشٙ ايع١ًُٝ حتزٜا 

ملكزعاتِٗ ايز١ٜٝٓ ؾٓؾأت بشيو َعضن١ بِٝٓٗ ٚبني ايغًطات االعتعُاص١ٜ اْتٗت بإعالٕ 

. اذتقاص ٚتعطٌٝ ايقشـ  ايعضب١ٝ

  ٟقاطع ايتْٛغٕٝٛ صنٛب ايرتاَٛاٟ ألعباب نجري٠ َٓٗا  :  ّ  1912سٛارخ ايرتاَٛا :

عزّ االنرتاخ بايضناب ٚعضع١ عضبات٘  اييت تغببت يف َٛت فيب تْٛغٞ راعت٘ ايعضبات  -  

تؿنٌٝ ايؾضن١ تؾػٌٝ االٜطايٝني ع٢ً ايتْٛغٝني  -   

عزّ َغاٚا٠ ادتُٝع يف األدٛص ٚاالصتكا٤ املٗين   -   

: ٖشا َا أر٣ إىل اؾالؼ ايؾضن١ ؾعًُت ايغًطات االعتعُاص١ٜ إىل 

ابعار نٌ َٔ عًٞ باـ ساَب٘ ٚعبز ايعظٜظ ايجعاييب  - 

تعطٌٝ دضٜز٠ ايتْٛغٞ ايٓاطك١ بايؿضْغ١ٝ - 

. يهٔ سيو مل ميٓع ايتْٛغٝني َٔ َٛاف١ً َكاَٚتِٗ يًُغتعُض 
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 : ٚثا٥ل ٚفٛص 

 

                                                  

 
دضٜز٠ ايتْٛغٞ 

 

اعتكاالت  بادت١ًُ 

 

 سارث١ ايرتاَٛاٟ

 

 سارث١ ادتالط

 

 

ستان١ُ املؾاصنني يف اْتؿام١ ادتالط 
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: ايـــتـــُـــاصٜـــٔ 

 

: عُض ادتزٍٚ ايتايٞ / 1

: طايبت سضن١ ايغباب ايتْٛغٞ 

يف املٝزإ 

االقتقارٟ 

 ..............................................................................................

 ..............................................................................................

يف املٝزإ 

االدتُاعٞ 

 ..............................................................................................

 ...............................................................................................

يف َٝزإ 

 ايتعًِٝ 

 ..............................................................................................

 ..............................................................................................

 

: أفٌ بغِٗ بني اذتزخ ٚاعِ ايؾدق١ٝ املٓاعب ي٘  / 2

   َ٘ؤعػ سضن١ ايؾباب ايتْٛغٞ                          عبزايعظٜظ ايجعاييب ٚعًٞ باـ ساَب

  عًٞ باـ ساَب٘ ٚايبؾري فؿض "                                    ايتْٛغٞ" ستضصٜٔ ظضٜز٠

  طًب١ داَع ايظٜت1910١ْٛقاَٛا بامطضابات ع١ٓ                               ّ  
 

: أنٌُ بايتاصٜذ املٓاعب / 3

امطضابات 

طًب١ داَع ايظٜت١ْٛ 

َعضن١ 

ايظالز 

سٛارخ 

ايرتاَٛاٟ 

 .................................... ................................... ......................................

 

: أسنض اعباب نٌ َٔ -  4


 

 : ...........................................................................................َعضن١ ادتالط 


 

........................................................................................................................ 


 

 : ...........................................................................................سٛارخ ايرتاَٛاٟ 


 

 .......................................................................................................................

:  اسنض  ْتا٥ر نٌ َٔ -  5


 

 : ...........................................................................................َعضن١ ادتالط 


 

........................................................................................................................ 


 

 : ...........................................................................................سٛارخ ايرتاَٛاٟ 


 

 ..............................................................................................................
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اذتظب اذتض ايزعتٛصٟ ايتْٛغٞ 

 

ناْت ساي١ ايؾعب ايتْٛغٞ بعز اذتضب ايعامل١ٝ األٚىل َتزٖٛص٠ سٝح ؾضمت ايغًطات 

االعتعُاص١ٜ اينضا٥ب ٚاالتٛات ٚصؾعت يف اععاص املعاـ ؾأفبح دٌ ايؾعب ايتْٛغٞ يف 

. ساي١ بؤؼ ٚؽكا٤ 

بضْاَر اذتظب اذتض ايزعتٛصٟ ايتْٛغٞ 

أعػ عبزايعظٜظ ايجعاييب اذتظب اذتض ايزعتٛصٟ ايتْٛغٞ ايشٟ ٜنِ إىل داْب٘ طتب١ َٔ 

 . 1920املجكؿني ايتْٛغٝني يف َاصؼ 

تٓٛعت َطايب اذتظب اذتض ايزعتٛصٟ ايتْٛغٞ ٚسيو َٔ خالٍ بضْازت٘ ايشٟ تنُٔ ايعزٜز 

:  َٔ املطايب ايغٝاع١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ َٓٗا 

  تأعٝػ زتًػ تؿاٚمٞ َؤيـ َٔ تْٛغٝني ٚؾضْغٝني َٓتدبني باالقرتاع املباؽض

. ٜهٕٛ رٚصٙ ايتقٜٛت ع٢ً املٝظا١ْٝ ٚاعتقزاص ايكٛاْني ايتٓع١ُٝٝ ايزاخ١ًٝ

  تهٜٛٔ سه١َٛ َغؤٚي١ أَاّ اجملًػ ٜغتج٢ٓ َٓٗا نٌ َٔ املكِٝ ايعاّ ٚقار٠

. ادتٝؿ

  ايتٓؿٝش١ٜ ٚايتؾضٜع١ٝ ٚايكنا١ٝ٥: ايتؿضٜل بني ايغًطات ايجالخ .

  سل ايتْٛغٝني يف ايتكزّ إىل مجٝع ايٛظا٥ـ االراص١ٜ

  املغاٚا٠ يف ايضٚاتب بني ايتْٛغٝني ٚايؿضْغٝني إسا ناْٛا ٜكَٕٛٛ بٓؿػ ارتطط

. ٚايٛظا٥ـ

  تٓعِٝ ًٜزٜات َٓتدب١ باالقرتاع املباؽض يف نٌ ايتذُعات ايزاخ١ًٝ .

 سل ايتْٛغٝني يف ؽضا٤ ايضامٞ املعز٠ يًظصاع١ .

 ّ  1954 ّ إىل 1920ْؾاط اذتظب َٔ 

مل ٜكتقض اذتظب اذتض ايزعتٛصٟ ايتْٛغٞ يف اؽعاع٘ ع٢ً ايٓدب١ املجكؿ١ ؾكط بٌ نغب 

تأٜٝز ايضأٟ ايعاّ ايتْٛغٞ  ٚاْطًل ْؾاط٘ ؾعٌُ ع٢ً تضنٝظ ايؾعب ايزعتٛص١ٜ يتٓعِٝ 

ايرتنٝظع٢ً بعض املؾانٌ َجٌ َغأي١ األسباؼ / االدتُاعات ٚاملعاٖضات االستذاد١ٝ  

ٚاتبع اذتظب اذتض ايزعتٛصٟ عٝاع١ تعتُز ع٢ً اصعاٍ ايٛؾٛر إىل ايباٟ ٚإىل ارتاصز البالؽ 

. َطايب٘

 1920 دٛإ 6عاؾض إىل باصٜػ يف ايٛؾز األٍٚ 

ؽضح ايكن١ٝ ايتْٛغ١ٝ أَاّ مجع١ٝ 

سكٛم االْغإ 

إلقٓاعٗا بؾضع١ٝ َطايب اذتظب  1920اتقٌ باألٚعاط ايؿضْغ١ٝ يف ايٛؾز ايجاْٞ 

يًتشنري بربْاَر اذتظب ٚؽضس٘  1924حتٍٛ إىل باصٜػ يف ايٛؾز ايجايح 

يًُطايب١ بزعتٛص ايبالر  1920حتٍٛ إىل املضع٢ ملكاب١ً ايباٟ يف ٚؾز ايباٟ 



55 

 

 

:  ٚثا٥ل ٚفٛص 

  

                          
 أعنا٤ اذتظب اذتض ايزعتٛصٟ ايتْٛغٞ                           عبز ايعظٜظ ايجعاييب ٚنتاب٘ تْٛػ ايؾٗٝز٠     

 

 

 

                
ايؿكض ارتقاف١  اٜاّ االعتعُاص                                                    بطاق١ اطتضاط باذتظب                                  

 

 

 
 

ٚؾز ايباٟ 
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ايـــتـــُـــاصٜـــٔ 

 

: مع نٌ عباص٠ َٔ ايعباصات ايتاي١ٝ يف املهإ املٓاعب / 1

ايؾعب / إفزاص ايقشـ / إصعاٍ ايٛؾٛر 

يف تٛع١ٝ ادتُاٖري ........................................... اعتُز اذتظب اذتض ايزعتٛصٟ ايتْٛغٞ 

يف .............................يف تٛعع٘ راخٌ ايبالر ٚاتباع عٝاع١ .................................ٚتأعٝػ 

. إبالؽ َطايب٘ إىل ايباٟ ٚإىل ؾضْغا

 

أنٌُ تعُري ادتزٍٚ ايتايٞ / 2

نُا اتبع اذتظب اذتض ايزعتٛصٟ ايتْٛغٞ عٝاع١ تعتُز ع٢ً إصعاٍ ايٛؾٛر إىل ايباٟ ٚإىل 

. ارتاصز إلبالؽ َطايب٘

ايٛؾز 

األٍٚ 

عاؾض إىل باصٜػ يف  

 1920 دٛإ 6

 ..............................................

ايٛؾز 

ايجاْٞ 

القٓاعٗا بؾضع١ٝ َطايب اذتظب ...................................................... 

ايٛؾز 

ايجايح 

حتٍٛ إىل باصٜػ 

 1924 يف 

 ..............................................

..............

 ............

حتٍٛ إىل املضع٢ ملكاب١ً ايباٟ  

 1920يف 

يًُطايب١ بزعتٛص ايبالر 

 

: انٌُ - 3

...................................................................... َؤعػ اذتظب اذتض ايزعتٛصٟ ايتْٛغٞ ٖٛ 

: ٚقز عضض اؾهاصٙ ٚبضْازت٘ يف نتاب ...................................  ٚنإ سيو ع١ٓ 

  .............................................................................................
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أعباب اْعكار َؤمتض ققض ٖالٍ 

أعباب اْعكار املؤمتض  / 1

: مُت مجاع١ ايعٌُ ايتْٛغٞ طتب١ َٔ املجكؿني ٚنإ َٔ أعنا٥ٗا 

اذتبٝب بٛصقٝب١ ٚايطٗض فؿض ٚستُٛر املاطضٟ ٚايبشضٟ قٝك١ 

: اْكغِ قار٠ اذتظب اذتض ايزعتٛصٟ إىل ؽكني

ؾكز طايب مجاع١ ايعٌُ ايتْٛغٞ بتشضٜض ايبالر ٚاالعتُار ع٢ً ايعٌُ ادتُاٖريٟ َكا١َٚ 

. االعتعُاص

أَا بك١ٝ أعنا٤ ايًذ١ٓ ايتٓؿٝش١ٜ ؾكز اعتُزٚا اذتٝط١ ٚايرتٜح االعتزاٍ يف َكا١َٚ 

. االعتعُاص

قاّ اذتبٝب بٛصقٝب١ ٚمجاعت٘ ع١ًُ يف ْطام ايؾعب مز بك١ٝ أعنا٤ اذتظب اذتض 

 1934 َاصؼ 2ايزعتٛصٟ راعني إىل اْعكار َؤمتض عتغِ ؾٝ٘ ارتالف ايكا٥ِ ؾهإ سيو ّٜٛ 

. بكقض ٖالٍ 

ْتا٥ر َؤمتض ققض ٖالٍ / 2

فزصت عٔ َؤمتض ققض ٖالٍ ال٥ش١ عابت ؾٝ٘ ع٢ً أعنا٤ ايًذ١ٓ ايتٓؿٝش١ٜ ادتُٛر 

ٚاالعتغالّ ٚاعتبزاٍ بضْاَر اذتظب بربْاَر آخض ال ٜٛاؾل بضْاَر ايؿهض٠ ايزعتٛص١ٜ 

. َٚػايط١ ايؾعب ايتْٛغٞ ٚقضص املؤمتض سٌ ايًذ١ٓ ايتٓؿٝش١ٜ ٚصؾت أعنا٥ٗا 

عكز  اذتظب اذتض ايزعتٛصٟ ادتزٜز َؤمتضٙ ايجاْٞ بتْٛػ ٚاعتٓهض يف ال٥شت٘ عٝاع١ 

بريٚطٕٛ ايتعغؿ١ٝ ٚايكُع١ٝ مز اذتضن١ ايٛط١ٝٓ ٚأعًٔ فضاس١ ٖزؾ٘ بتشضٜضايؾعب 

. ايتْٛغٞ َٔ االعتعبار ايغٝاعٞ ٚاالعتػالٍ االقتقارٟ

اصار املكِٝ ايعاّ ايؿضْغٞ إٔ ٜغتػٌ ايقضاعات بني مجاع١ ايعٌُ ايتْٛغٞ ٚبك١ٝ أعنا٤ 

ايًذ١ٓ ايتٓؿٝش١ٜ إلمعاف اذتضن١ ايٛط١ٝٓ ٚملا خابت تٓبؤات٘ عُز إىل ابعار مثا١ْٝ َٔ 

قار٠ اذتظب اذتض ايزعتٛصٟ إىل ادتٓٛب يهٔ اذتضن١ ايٛط١ٝٓ مل ختُز بٌ قاَت 

. َعاٖضات استذادا ع٢ً تعغـ ايغًط االعتعُاص١ٜ

عُزت ايغًط االعتعُاص١ٜ إىل اٜكاف قار٠ اذتظب ايزعتٛصٟ ادتزٜز ؾأعًٔ ٖشا األخري 

 ْٚعُت خالٍ ٖشاايّٝٛ َعاٖض٠ ساؽز٠ ؽاصى ؾٝٗا آالف 1938 أؾضٌٜ 8امضابا عاَا ّٜٛ 

املٛاطٓني ٚسنضٖا عزر َٔ قار٠ اذتظب ْٚار٣ ادتُٝع بربملإ تْٛغٞ ٚسه١َٛ ٚط١ٝٓ 

 تقارَا بني ايك٣ٛ ايؾعب١ٝ ٚايكٛات االعتعُاص١ٜ نضر ؾعٌ 1938 أؾضٌٜ 9نُا ؽٗز 

ٚدا٤ت ٖشٙ األسزاخ ْتٝذ١ عٝاع١ . ع٢ً رع٠ٛ عًٞ بًٗٛإ إىل املجٍٛ أَاّ قامٞ ايتشكٝل

اذتظب ايزعتٛصٟ ادتزٜز يف ايتهجٝـ َٓٓؾاط٘ ٚاعتُارٙ ع٢ً االتقاٍ املباؽض بادتُاٖري 

.  ٚتػش١ٜ ايضٚح ايٓناي١ٝ ٚاذتػ ايٛطين يزِٜٗ 
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:  ٚثا٥ل ٚفٛص 

 

 
َؤمتض ققض ٖالٍ 

 
اعنا٤ ايزٜٛإ ايغٝاعٞ يًشظب 

 
 

مجاع١ ايعٌُ ايتْٛغٞ   

  

 َاصعاٍ بريٚتٕٛ

 

 
 

 

 

 1938  اؾضٌٜ  8َعاٖضات  
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     ايــــتــــُــــاصٜــــٔ     

 

: عُض ادتزٍٚ ايتايٞ بشنض عٓقضٜٔ ع٢ً األقٌ يف نٌ ٚار  / 1

َٔ أعباب االْؾكام  عٔ 

اذتظب اذتض ايزعتٛصٟ 

ايتْٛغٞ 

َٔ ْتا٥ر َؤمتض 

 ققض ٖالٍ 

 1934 َاصؼ 2يف 

َٔ طضم  عٌُ اذتظب 

ايزعتٛصٟ ادتزٜز 

1.  .......................... 

2. .........................  

3.  ..........................

1.  ......................... 

2. ......................... 

3.  ..........................

1. .......................... 

2. .........................  

3.  ..........................

 

: أنتب فٛاب أٚ خطأ أَاّ نٌ مج١ً ./ 2

  1934 َاصؼ 2تأعػ اذتظب اذتض ايزعتٛصٟ ايتْٛغٞ ادتزٜز يف ..................   

                  ِٜاتبع اذتظب اذتزٜز ْؿػ ايٛدٗات ايؿهض١ٜ يًشظب ايكز ..................

  َٔ بتًٝني املٛاقـ االعتعُاص١ٜ      1938 إىل 1934اتغُت ايؿرت٠  ..................

  1938 أؾضٌٜ 9َٔ عٝاع١ ايتقًب يًشظب ادتزٜز أسزاخ ..................             

 

: مُت مجاع١ ايعٌُ ايتْٛغٞ طتب١ َٔ املجكؿني أمسٞ  ثالث١ َٔ أعنا٥ٗا - 3

  ............................................................

  ............................................................

 ............................................................ 

 

: أفٌ بغِٗ بني َطايب  نٌ ؽل َٔ قار٠ اذتظب اذتض ايزعتٛصٟ - 4

 

 .مجاع١ ايعٌُ ايتْٛغٞ                    اعتُار اذتٝط١ ٚايرتٜح االعتزاٍ يف َكا١َٚ االعتعُاص

أعنا٤ ايًذ١ٓ ايتٓؿٝش١ٜ                  حتضٜض ايبالر ٚاالعتُار ع٢ً ايعٌُ ادتُاٖريٟ َكا١َٚ  

.                                                                    االعتعُاص

: َاسا ٚقع ّٜٛ -  5

 8 ٌٜ1938 أؾض.........................................................................        

 9 ٌٜ1938 أؾض ...........................................................................    
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اذتضن١ ايٛط١ٝٓ َٔ اذتضب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ إىل االعتكالٍ 

 

  تطٛص ايٛعٞ ايٛطين

ٖادض ايكار٠ ايزعتٛصٜٕٛ إىل خاصز اصض ايٛطٔ يًتؾٗري بايغٝاع١ االعتعُاص١ٜ ٚنغب 

ايتأٜٝز ارتاصدٞ يًكن١ٝ ايتْٛغ١ٝ ٚعضمٗا ع٢ً احملاؾٌ ايزٚي١ٝ نُا نجؿٛا َٔ 

اتقاالتِٗ بادتُاٖري يتعب٦تِٗ ٚؽشش عظا٥ُِٗ  

  ايرتابط بني اذتضن١ ايٛط١ٝٓ ٚاذتضن١ ايٓكاب١ٝ

 بظعا١َ ؾضسات سؾار َٚٔ َطايب٘  1946 داْؿٞ 20تأعػ االحتار ايعاّ ايتْٛغٞ يًؾػٌ ّٜٛ 

  إيػا٤ االتؿاقٝات املؾرتن١ املعكٛر٠ قبٌ اذتضب

  ٜٔتأعٝػ فٓارٜل يؿا٥ز٠ املتكاعز

  ايضؾع َٔ املٓح ايعا١ًٝ٥

  ٌتهٜٛٔ زتايػ ايؾػ

  افزاص ايكٛاْني يف ؽإٔ ايضاسات املأدٛص٠

ٚمل ٜكتقض رٚص االحتار ايعاّ ايتْٛغٞ يًؾػٌ ع٢ً ايعٌُ ايٓكابٞ بٌ داٚطٙ ع٢ً املغا١ُٖ يف 

. حتضٜض ايبالر َٔ االعتعُاص

 

ايهؿاح املغًح ٚاذتقٍٛ ع٢ً االعتكالٍ 

أعًٓت اذته١َٛ ايؿضْغ١ٝ ع٢ً عظَٗا صبط ايبالر ايتْٛغ١ٝ بقؿ١ عن١ٜٛ ْٚٗا١ٝ٥ بؿضْغا 

ؾشقًت ايكطٝع١ بني ادتاْبني ايتْٛغٞ ٚايؿضْغٞ ٚؽزرت ايغًطات االعتعُاصٟ َٔ قُعٗا  

 سقًت َٛادٗات ٚاعتكاالت نجري٠ يف فؿٛف 1951 أنتٛبض 31ٚبعز صرٖا ع٢ً َشنض٠ 

: ايٛطٓٝني ٚاغتٌٝ ايبعض اآلخض َجٌ 

  1953 عبتُرب 13اهلارٟ ؽانض ايشٟ اغتٌٝ يف  

  1952 رٜغُرب 5ؾضسات سؾار ايشٟ اغتٌٝ يف 

ؾٛاد٘ ايتْٛغٕٝٛ ايكُع االعتعُاصٟ بايهؿاح املغًح ٚقاَٛا بعًُٝات عغهض١ٜ مز 

. املٓؾآت ايؿضْغ١ٝ ٚقٛات االستالٍ ٚاملعُضٜٔ

أرصنت ؾضْغا إٔ ايؾعب ايتْٛغٞ بؿنٌ َا بًػ٘ َٔ ايتطٛص َٚا أبزاٙ َٔ صؾض اذتُا١ٜ 

: ايؿضْغ١ٝ َٚكا١َٚ ايغًط١ االعتعُاص١ٜ َقُُا ع٢ً االعتكالٍ ؾاعرتؾت يتْٛػ بـ 

 ( 1955 دٛإ 3: اتؿاق١ٝ اذتهِ ايشاتٞ املرب١َ يف  )االعتكالٍ ايشاتٞ يف َضس١ً أٚىل 

 ( 1956 َاصؼ 20بضٚتٛنٍٛ ايػا٤ اذتُا١ٜ ْٗا٥ٝا يف  )باالعتكالٍ ايتاّ يف َضس١ً ثا١ْٝ 

. ٚبشيو أفبشت تْٛػ رٚي١ َغتك١ً سات عٝار٠ 
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: ٚثا٥ل ٚفٛص 

 

 
 

ايظعِٝ ؾضسات سؾار غتطب ٚعط ادتُاٖري 

 

 
 ايؾٗٝز اهلارٟ ؽانض

 
 

اغتٝاٍ ؾضسات سؾار  

 

-  االعتكالٍ ايزاخًٞ - باٟ تْٛػ َٚٓزاؼ ؾضاْػ  

 
ايؿالق١ َٚكا١َٚ االعتعُاص 
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: ايـــتـــُـــاصٜـــٔ 

 

:  فٌ بغِٗ بني نٌ عٓقض مبا ٜٓاعب٘  -1

  ايكطٝع١

  املٛاد١ٗ

  ٞاذتهِ ايشات

  ّاالعتكالٍ ايتا

 1956 َاصؼ 20بضٚتٛنٍٛ  

محالت االعتكاٍ ٚاالغتٝاالت ٚاملزاُٖات 

 1951 أنتٛبض 31صر اذته١َٛ ايؿضْغ١ٝ ع٢ً َشنض٠ 

 1955 دٛإ 3اتؿاقٝات 

 

: انٌُ ايؿضاغات باالؾارات املٓاعب١  -2

بٌ داٚطٙ ع٢ً ........................................ ٚمل ٜكتقض رٚص االحتار ايعاّ ايتْٛغٞ يًؾػٌ ع٢ً 

................................. املغا١ُٖ يف 

 

: اؽطب املطايب  اييت  مل تضر يف ال٥ش١ االحتار ايعاّ ايتْٛغٞ يًؾػٌ  -3

   اعتكالٍ ايبالر

  ٜٔتأعٝػ فٓارٜل يؿا٥ز٠ املتكاعز

   تؾػٌٝ ايتْٛغٝني

  ايضؾع َٔ املٓح ايعا١ًٝ٥

  ٌتهٜٛٔ زتايػ ايؾػ

 

: أفٌ نٌ سزخ بايتاصٜذ املٓاعب  -4

 1953 عبتُرب 13 تأعػ االحتار ايعاّ ايتْٛغٞ يًؾػٌ 

 1946 داْؿٞ 20ّٜٛ  اهلارٟ ؽانض ايشٟ اغتٌٝ يف  

 1952 رٜغُرب 5 ؾضسات سؾار ايشٟ اغتٌٝ يف  
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تْٛػ يف عٗز االعتكالٍ 

 

  إيػا٤ ايٓعاّ املًهٞ ٚقٝاّ ادتُٗٛص١ٜ

بارصت ايبالر ايتْٛغ١ٝ بعز ع١ٓ َٔ سقٛهلا ع٢ً االعتكالٍ ايتاّ باْتداب اجملًػ ايكَٛٞ 

َٚٔ أِٖ قضاصات٘ ّٜٛ            (ٖٚٛ عباص٠ عٔ زتًػ ايٓٛاب سايٝا  )ايتأعٝغٞ َٔ قبٌ ايؾعب 

إصعا٤ ايٓعاّ ادتُٗٛصٟ عريا يف طضٜل ايٓعاّ ايزميكضاطٞ   :    1957 د١ًٜٝٛ 25

إيػا٤ ايٓعاّ املًهٞ 

ايشٟ مُٔ اذتضٜات ايؿضر١ٜ ٚسض١ٜ املعتكز  ( 1959غض٠ دٛإ  )تهؿاٙ بإعزار رعتٛص 

ٚسزر ٚادبات املٛاطٔ ايتْٛغٞ باسرتاّ ايكإْٛ ٚعزّ االخالٍ .. ٚايؿهض ٚايتعبري ٚايٓؾض 

. باألَٔ ٚايزؾاع عٔ ايٛطٔ ٚعالَت٘

َٚٔ َعاٖض حتزٜح اجملتُع بعز اذتقٍٛ ع٢ً االعتكالٍ افزاص زت١ً األسٛاٍ ايؾدق١ٝ 

 اييت َٓشت سكٛقا يًُضأ٠ ايتْٛغ١ٝ ٚسزرت ٚادبات ايظٚز ٚايظٚد١ 1956 أٚت 13يف 

. يؿا٥ز٠ األعض٠ ٚسغٔ تضب١ٝ األبٓا٤

ادتال٤ ايعغهضٟ  

 ٚتٛعٝع ممضات ايطا٥ضات 1958 ؾٝؿضٟ 8ع٢ً اثض ققـ املغتعُض يغاق١ٝ عٝزٟ ٜٛعـ يف 

بايكاعز٠ ادت١ٜٛ ببٓظصت ٚايتٛعع يف األصامٞ احملٝط١ بايكاعز٠ قاَت َعضن١ بٓظصت يف 

 ناْت ْتا٥ذٗا عكٛط عزر نبري َٔ ايؾٗزا٤ ايتْٛغٝني ٚصسٌٝ آخض دٓزٟ 1961فا٥ؿ١ 

 . 1961 أنتٛبض 15ؾضْغٞ عٔ تضاب ايبالر يف 

انتُاٍ ايغٝار٠ : ادتال٤ ايظصاعٞ 

:   ايشٟ رعا إىل 1964 َاٟ 12َٔ َعاٖض ادتال٤ ايظصاعٞ افزاص قإْٛ 

َٓع اَتالى األصامٞ ايؿالس١ٝ َٔ غري ايتْٛغٝني 

حتٌٜٛ أصامٞ املعُضٜٔ املٛمٛع١ حتت اال٥تُإ إىل أَالى ايزٚي١ 

ت١ُٝٓ املٝزإ ايؿالسٞ ٚاعتػالي٘ بطضٜك١ عقض١ٜ 
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  : ٚثا٥ل ٚفٛص  

 

 
 اجملًػ ايكَٛٞ ايتأعٝغٞ 

 

 
 أٍٚ سه١َٛ تْٛغ١ٝ 

 

      اٍٚ رعتٛص يًبالر ايتْٛغ١ٝ 

 
 

أسزاخ عاق١ٝ عٝزٟ ٜٛعـ 

 
 ادتال٤ عٔ بٓظصت
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: ايـــتـــُـــاصٜـــٔ 

 

فٌ بغِٗ اذتزخ بايتاصٜذ ايشٟ ٜٓاعب٘ / 1

  ٟاإلعالٕ عٔ ايٓعاّ ادتُٗٛص

  فزٚص رعتٛص ايبالر

  فزٚص زت١ً األسٛاٍ ايؾدق١ٝ

  دال٤ آخض دٓزٟ ؾضْغٞ عٔ تضاب تْٛػ

  ٞفزٚص قإْٛ ادتال٤ ايظصاع

   ٕ1959غض٠ دٛا 

 13 1959 أٚت 

 12 ٟ1964 َا 

 25 1957 د١ًٜٝٛ 

 15 1961 أنتٛبض 

 

: أدب ع٢ً األع١ً٦ ايتاي١ٝ / 2

 َاسا أيػ٢ اجملًػ ايكَٛٞ ايتأعٝغٞ ؟. 

 ...............................................................................................................................

  ٕ؟1959َا ٖٞ أِٖ اذتضٜات اييت مُٓٗا رعتٛص غض٠ دٛا  

 ..............................................................................................................................

 َا ٖٞ اذتكٛم اييت َٓشتٗا زت١ً األسٛاٍ ايؾدق١ٝ يًعا١ً٥ ايتْٛغ١ٝ ؟ 

 ............................................................................................................................

  اعتهًُت ايبالر ايتْٛغ١ٝ عٝارتٗا ظال٥ني اسنضُٖا ٚأسزر تاصٜذ نٌ ٚاسز :

  ..........................................................................................

 .......................................................................................... 

: أنٌُ ايؿضاغات مبا ٜٓاعب - 3

 ٚتٛعٝع 1958 ؾٝؿضٟ 8يف .......................................................... ع٢ً اثض ققـ املغتعُض 

ٚايتٛعع يف األصامٞ احملٝط١ ....................................... ممضات ايطا٥ضات بايكاعز٠ ادت١ٜٛ 

 ناْت ْتا٥ذٗا عكٛط عزر نبري َٔ 1961بايكاعز٠ قاَت َعضن١ بٓظصت يف فا٥ؿ١ 

. عٔ تضاب ايبالر............................... ٚصسٌٝ آخض دٓزٟ ................................ ايؾٗزا٤ 
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                         ايغري٠ ايشات١ٝ يًُؤيـ 

 
  ْٛصايزٜٔ بٔ خنض

 

   َتظٚز ٚأب يٛيز1962ٜٔ د١ًٜٝٛ  25َٔ َٛايٝز 

 طاٍٚ تعًُٝ٘ االبتزا٥ٞ مبزصع١ ؽاصع بٛصقٝب١ عٛعذ١

 ايتعًِٝ ايجاْٟٛ مبعٗز ستُز عًٞ ايعٓابٞ صأؼ ادتبٌ

 ايتعًِٝ ايعايٞ به١ًٝ ايعًّٛ اإلْغا١ْٝ  مبٓٛب١ اختقال اصتًٝظ١ٜ

  نُعًِ َرتبك1982رخٌ َٝزإ ايتعًِٝ ع١ٓ 

 1984حتقٌ ع٢ً ؽٗار٠ ايهؿا٠٤ يف ايتعًِٝ ع١ٓ  

 1994اصتك٢ إىل صتب١ َعًِ تطبٝل ع١ٓ  

 2009تزصز إىل صتب١ َعًِ تطبٝل أٍٚ ع١ٓ  

 2014تزصز إىل صتب١ َعًِ تطبٝل أٍٚ ؾٛم ايضتب١ ع١ٓ  

 2014 ع١ٓ 20 َٔ  20َتشقٌ ع٢ً ايعزر ايبٝزاغٛدٞ 

 :ي٘ ايعزٜز َٔ املٓؾٛصات يف زتاالت شتتًؿ١ 

 ٞنتاب  املتُٝظ يف اإلْتاز ايهتاب 

 نتاب ايرتب١ٝ اإلعال١َٝ  يًغ١ٓ ايغارع١ 

 نتاب ادتػضاؾٝا يًغ١ٓ ايغارع١ 

  نتاب ايرتب١ٝ املز١ْٝ يًغ١ٓ ايغارع١ 

  خالفات يف اإلٜكاظ ايعًُٞ يًغ١ٓ ايغارع١ 

  6ؼ  ( صعِ ٚإَال٤ – فضف ٚتقضٜـ –ضتٛ  )نتاب قٛاعز ايًػ١ 
  ًُٞٝملعًُٞ ايغ١ٓ ايغارع١"   املغاعز ايضقُٞ " قضل يٝظصٟ  تع 

  عني دِٝ : يعب١ تجكٝؿ١ٝ 

   زتُٛع١  ققك ققري٠  َغاٜض٠ يربْاَر ايغ١ٓ ايغارع١ 

 عاِٖ يف إثضا٤  ايعزٜز َٔ املٓتزٜات ايرتب١ٜٛ االؾرتام١ٝ  

 ٚؽاصى يف املغابك١  ايٛط١ٝٓ يًُزصعني اجملزرٜٔ


