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 2018/2019 :املؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼومس ازلزاسؼؼؼؼؼي



 
 :مفاُمي ومععَحاث اًوحست الأوىل

يلعس تَ اًـامل املخلسم بأو املخعوز واشلي يلؽ حلصافيا يف اًيعف اًضٌليل ٌَىصت الأزضية  :ؿامل اًضٌلل

 .بأ، نيسا، بأوزواب، زوس يا، اًياابن، هيوسيَيسا، بأسرتاًيا، ويه ذول مذحوكة يف اًخىٌوًوحيا.م.اًو: ويضم

يلعس تَ اًـامل اًثاًر املخزَف اًسائص يف ظصيق اٍمنو واشلي يلؽ يف اًيعف اجليويب ٌَىصت  :ؿامل اجليوة

فصيليا وبأمصياك اًالثيًية: الأزضية، يضم كازاث  .ويه ذول ثـاين اًخحـية ٌَـامل املخلسم. ب س يا، ا 

يلعس تَ ازلول املس خلةل حسيثا واًسائصت يف ظصيق اٍمنو، ػِص ُشا املععَح ؿىل ًسان  :اًـامل اًثاًر

 . الاصرتايك2 اًصبأسٌليل واًـامل1 ٌَمتيزي تيٌَ وتني ذول اًـامل1952" بأًفصيس ظويف"الاكذعاذي اًفصويس 

 . ضس ذول احملوز2.غ.بأ ذالل خ.م.اًخحاًف ازلويل اشلي حزمعخَ فصوسا وجصيعاهيا واًو :ذول احلَف

يعاًيا واًياابن بأزياء خ-زوما-حموز جًصني :ذول احملوز  . ضس ذول احلَف2.غ.ظوهيو، حَف حزمعخَ بأملاهيا وا 

ا هيويوزك، ثضم مجيؽ ازلول املس خلةل 1945 بأنخوجص 24مٌؼمة ؿاملية بأوضئت يف  :الأدم املخحست  ملُص

 .واملصثحعة فامي تيهنا مبيثاق الأدم املخحست، رممهتا ثيؼمي اًـالكاث ازلوًية وحفغ الأمن واًسمل يف اًـامل

حق )بأحس الأهجزت اًست املىوهة ًِيئة الأدم وبأمهِا، يخىون من مخسة بأؾضاء ذامئون  :جمَس الأمن

 .بأ، جصيعاهيا، فصوسا، زوس يا، اًعني، وؾرشت كري ذامئني يًذرحون ملست س يدني.م.اًو: مه (اًفيخو

ىل اًلضاء ؿىل اًصبأسٌلًية واملَىية اخلاظة حبير  :اًض يوؾية مشُة س يايس اكذعاذي احامتؾي، هيسف ا 

 . ثعحيلَمقةالاصرتايك يف  اًفىص جيسسال ميخاس فصذ ؾن ال دص ابملزااي، و

هخاح وثلس مي اًياجت ًوسائي ادلاؾية املَىية ؿىل يـمتسهؼام س يايس اكذعاذي احامتؾي،  :الاصرتاهية  اال 

 .1917ابًـسل ؿىل اًضـة، ظحلت يف زوس يا تـس جناخ اًثوزت اًحَضفية 

 يصحىز ؿىل مدسبأ احلصية اًفصذية ويسددـس بأي ،احامتؾي اكذعاذي س يايس مشُة :(اًصبأسٌلًية)اٌَيرباًية 

 .ثسذي ٌسلوةل يف اًضؤون الاكذعاذية

 اكذعاذية وؾسىصية وزلافية زلوةل بأو ؿست ذول ؿىل ذوةل بأو ؿست ذول وُميية س ياس ية :الامربايًية

 . و يه املصحةل اًـَيا ًخعوز اًصبأسٌلًية، ويه ظوزت بأدصى ًالس خـٌلز اًخلَيسي،ثصواهتا وهنة

 .ذتاًحاز احلصة  يفواًيت ظحلت اًيؼام الاصرتايك بأوزاب رشق غثق اًيت ازلول :(املـسىص اًرشيق)اًرشق

 .اًصبأسٌليل يف احلصة اًحازذتبأوزاب واًيت ظحلت اًيؼام  قصة ثلؽ  اًيتازلول :(املـسىص اًلؼصيب)اًلصة 

 1949 بأفصيي 4مـاذي ٌسلول اًض يوؾية، ػِص يف  حَف ؾسىصي قصيب :NATOاحلَف الأظَيس 
فصوسا، : بأ وحَفاءُا اًلصتيني.م.مبوحة كصازاث مؤمتص واص يعن، ملٍص جصوهس يي ؿامصة تَجياك، يضم اًو

يعاًيا، جصيعاهيا، بأملاهيا اًلصتية، ُوًيسا، ًوهسمحوزػ، تَجياك، ازلمنازك، اًرنوجي  ...ا 



 واختش وازسو ؿامصة 1955 ماي 14حَف ؾسىصي رشيق، ػِص يف  :VARSOVIEحَف وازسو 

، يضم . ش، بأملاهيا اًرشكية، توًوهيا، اجملص، جض يىوسَوفاهيا، بأًحاهيا، تَلازاي، زوماهيا.الاحتاذ: توًوهيا ملٍص

ىل مواهجة الأحالف اًلصتية وزذغ بأي ؿسوان حممتي من اًلصة، مت حهل يف   .1991 حويَية 1هيسف ا 

 . واحامتؿاث احلزة اًض يوؾي1918اًسوفيخية ملص زئاسة احلىومة ، كرص وسط موسىو :اًىصميَني

 .ط الأيبهون خسزانل ويس متس امسَ من ، م1792 تين س ية ،بأ .م. اًواًصئاسة يف ملص :اًحيت الأتيغ

 ملا حتسج ؾن بأظٌلغ "ووس خون جرشصي"مفِوم اس خـمهل زئيس وسزاء جصيعاهيا  :اًس خاز احلسيسي

و حس فاظي تني بأوزواب اًرشكية واًلصتية فصضَ ،  اًخوسـية يف بأوزواب اًرشكيةاًسوفييتالاحتاذ  ُو

توًوهيا، بأملاهيا اًرشكية، :  وتلي حىت هناية احلصة اًحازذت، ويه ازلول1945الاحتاذ اًسوفييت مٌش 

 .تَلازاي، جض يىوسَوفاهيا، اجملص، زوماهيا، يوقوسالفيا

يسيوًويج ؾصفَ اًـامل تني  :احلصة اًحازذت  تني املـسىصين اًرشيق اًض يوؾي 1945/1989رصاغ ا 

 .واًلصيب اًصبأسٌليل، اس خـمَت فيَ خمخَف اًوسائي ابس خثٌاء املواهجة اًـسىصية املحارشت

، حبير حياول (اًض يوؾية واًصبأسٌلًية)رصاغ فىصي مشُيب تني هؼامني مذياكضني  :اًرصاغ اال يسيوًويج

 .لك مهنٌل اًلضاء ؿىل ال دص وفصط مشُحَ ؿَيَ

يزهناوز"بأ يف ؾِس .م.س ياسة اس خـٌلزية ثحًهتا اًو :س ياسة ميء اًفصاػ ، ووػفهتا تـس اوسحاة اًلوى "ا 

 .من املس خـمصاث حبجة مواهجة املس اًض يوؾي (فصوسا وجصيعاهيا)الاس خـٌلزية اًخلَيسية 

بأ بأزياء احلصة اًحازذت ًخعويق وؾزل الاحتاذ اًسوفييت ومٌؽ .م.س ياسة ظحلهتا اًو :س ياسة الاحذواء

وضاء بأحالف وكواؿس ؾسىصية ووسائي بأدصى يسيوًوحيخَ، ورضل ؿرب ا   .اهدضاز ا 

 املـسىصان ذ، اثحـِاالاحتا بأو اًخـاون واًخحاًف ثـين س ياسة ومضرتك اسرتاثيجي ثوخَ :س ياسة اًخىذي

ظاز يف واًـَمية واًثلافية اًـسىصية ت،الاكذعاذيت، اًس يايس خمخَف اجملاالث يف  .اًحازذت احلصة ا 

ىل احذواء واس خلعاة  متثَت س ياسة ػِصث يف احلصة اًحازذت :س ياسة املضازيؽ يف سـي لك ظصف ا 

ظاز مواهجخَ  الأمصييك، ' لمازصا مرشوغ'مهنا دص من ذالل مجةل مضازيؽ ًل  انرب ؿسذ من ازلول يف ا 

 . واًىوميىوناًىومٌفوزم  مهنااملٌلزةل املضازيؽ من جبمةل اًسوفييت الاحتاذ ؿَهيا وزذ

س ياسة اًخحاًفاث بأو اًخىذالث اًـسىصية اًيت ػِصث بأزياء احلصة اًحازذت، مجـت  :س ياسة الأحالف

حسى اًلوثني، بأمهِا احلَف الأظَيس  .(ش.ا)وحَف وازسو (بأ .م.اًو)ذوال راث معاحل مضرتنة جزؿامة ا 

مييخَ وهؼامَ ؿىل بأنرب ؿسذ من ذول اًـامل :رصاغ اًيفور  .زقحة لك مـسىص يف فصط س يعصثَ ُو

بأ .م.، يمتثي يف وحوذ كعحني مذيافسني ؿىل كياذت اًـامل ٌُل اًو2.غ.هؼام ساذ تـس احل :اًلعحية اًثيائية

 .والاحتاذ اًسوفييت



 فهيا وتر اجللصافية اجملاالث وميء ثـمري وثـين، 1.غ.تـس احل ػِصث ثوسـية س ياسة: اجملال احليوي

 .هومعاحل زؤيخَ حسة لك واًفاص ية اًياسية ظحلهتا، حني ا ىل بأو اس خلالًِا احليات

ثواسن ؾسىصي انجت ؾن امذالك املـسىصين لأسَحة هووية مدساوية ثلصيحا : ثواسن اًصؾة اًيووي

اًلٌاتي اًيووية، اًىاميوية واًحيوًوحية اًيت جساتلت ازلول اًىربى يف اذرتاؾِا : بأسَحة ازلماز اًضامي)

هخاهجا  .، ذما حال ذون اهسالغ مواهجة ؾسىصية تيهنٌل يخـشز فهيا اهخعاز بأحسٌُل ؿىل ال دص(وا 

ا : الأسماث ازلوًية يه وظف ٌَحاالث اًيت مصث هبا اًـالكاث ازلوًية بأزياء احلصة اًحازذت واًيت مزُي

وكوؾِا  ابحامتل ييشز وًىن اًفـَية احلصة اشلي مل يعي ملس خوى احلاذ اييسشال ز ًالاس خلصاز واًخوثا

 .جًصني و بأسمة اًىوتيةو اًىوزية الأسمة بأجصسُا ومن

س ياسة اثحـِا املـسىصان تـس اىهتاء بأسماث احلصة اًحازذت ذاظة تـس اًس خيٌاث، ٌَخزَط من : الاهفصاح

ٍهيٌل اًـامل   .(حتسن يف اًـالكاث ازلوًية)اًضست واًضيق اٌصلان وظي ا 

تـاذ تَ يلعس س يايس مععَح: اًخـايش اًسَمي  اخلالفاث هوس يةل ًدسوية اًسادٌة احلصة ص حح ا 

اًلدول ابسذواحية اًيؼام ازلويل يف ػي اًخـايش وثحاذل  مؽ حلوازوا اًسَمية ابًعصق وحَِا ازلوًية

 ".هيىيخا دصوجضوف" ؿىل ًسان اًصئيس اًسوفييت 1956غ، ػِص املععَح س ية وامليافاملعاحل 

ؿاذت اًحياء واًِيلكة'لكمخان زوسيذان ثـين الأوىل : اًربوسرتوياك واًلالس يوست اًخوخَ حنو اكذعاذ )' ا 

ا ظالحاث ذميلصاظية ذاذي بأهجزت احلزة اًض يوؾي )' اًوضوخ واًضفافية'بأما اًثاهية فذـين  (اًسوق

 .1985" قوزابجضوف"، خاء هبٌل ب دص زؤساء الاحتاذ اًسوفييت (اًسوفييت وبأهجزت ازلوةل

بأ اًيت بأظححت ثلوذ اًـامل تـس اهنياز الاحتاذ اًسوفييت، وكس .م.هؼام ذويل ثزتمعَ اًو: الأحاذية اًلعحية

ؿالن هناية احلصة اًحازذت يف مقة ماًعا   .1989 ذيسمرب 4-3جصس زمسيا تـس ا 

ؾن اًِيئاث ازلوًية ذاظة الأدم  واحرتام اًلصازاث اًعاذزت يلعس هبا الاًزتام واًخليس: اًرشؾية ازلوًية

 .املخحست وبأهجزهتا

ٍلوؿة املحاذئ واًضواتط واًلمي اًيت جسري اًـالكاث ازلوًية يف خمخَف اجملاالث هكيثاق : اًيؼام ازلويل

 .(ُيئة الأدم املخحست)مَزم ٌَجميؽ، وجرشف ؿىل رضل اًِيئاث وامليؼٌلث ازلوًية 

بأ، ػِص تـس هناية احلصة اًحازذت من كدي اًصئيس .م.هؼام بأحاذي اًلعة ثزتمعَ اًو: اًيؼام ازلويل اجلسيس

و ثعوز ٌَـالكاث ازلوًية وفق امليؼوز الأمصييك"حوزح توص الأة"الأمصييك   .، ُو

 بأو ُيئاث ذريية ؿاملية كري جتازية ثـصف ابجملمتؽ املسين، يـمي فهيا ثمٌؼٌل: امليؼٌلث كري احلىومية

 .بأظحاء تال حسوذ: موػفون مذعوؾون، ثًضط يف اكفة املياذين راث اًعاتؽ اال وساين مثي

مرباظوزية اًرش  .ٌسلالةل ؿىل الاحتاذ اًسوفييت وحَفاٍؤ" زيلان"اًصئيس الأمصييك  مععَح بأظَلَ: ا 



ؾن ازلول اًصافضة ًس ياسة اًِميية الأمصيىية واًصاقحة يف " حوزح توص الاجن"ثـحري بأظَلَ : حموز اًرش

اة، ؿىل زبأسِا ُز يصان: امذالك اًسالخ اًيووي وثسمع اال   .هوزاي اًضٌلًية، اًـصاق وا 

 .1953" س خاًني"اًيت حوكت اًحالذ تـس وفات ' اًلياذت اًثالزية'لكمة زوس ية ثـين : اًرتوياك

ىل اًىذَخني املخعازؾخني مؽ اًـمي ؿىل : احلياذ اال جيايب و ؿسم امليي ا  بأمه مداذئ حصنة ؿسم الاحنياس، ُو

ىل اًسمل  .حتليق اًخلازة وازلؾوت ا 

ىل " زيلان"مرشوغ خاء تَ اًصئيس الأمصييك : حصة اًيجوم يليض تخسمري ظوازخي اًـسو كدي وظوًِا ا 

 .بأ ؾن ظصيق حزام ظازويخ خس مذعوز.م.اجملال اجلوي ٌَو

 .بأي حق اًيلغ بأو اًصفغ، يمتخؽ تَ الأؾضاء ارلسة ازلامئون يف جمَس الأمن: حق اًفيخو

ذول بأوزواب اًرشكية اًيت حصزُا الاحتاذ اًسوفييت وبأكام هبا بأهؼمة ص يوؾية : ازلميلصاظياث اًضـحية

 .(تَلازاي، بأًحاهيا، زوماهيا، اجملص، توًوهيا، يوقسالفيا، جض يىوسَوفاهيا، بأملاهيا اًرشكية)

احلصة اال ؿالمية، من تني بأمه اًوسائي املس خـمةل يف احلصة اًحازذت، ثلوم ؿىل حصوجي : ازلؿاية امللصضة

 .الأدداز واال صاؿاث هبسف اًخبأزري ؿىل اخلعم ؾن ظصيق وسائي اال ؿالم

 .ٍلوؿة املحاذئ اًس ياس ية، الاكذعاذية والاحامتؾية اًيت يًهتجِا حزة بأو حىومة: اال يسيوًوحية

 :خشعياث وبأؿالم اًوحست الأوىل
 ، بأدصح تالذٍ من الأسمة الاكذعاذية1945-1933بأ .م.زئيس اًو: فصاىلكني زوسفَت

ىل اًيرص يف احل1929  .2.غ.، وكاذُا ا 

ًلاء كٌحَيت 1953-1945بأ .م.زئيس اًو: ُازي حصومان  ،'ُريوص امي وانخاسايك'، بأمص اب 

 ".مدسبأ حصومان"مؤيس ٌَِجصت اٍهيوذية، مفجص احلصة اًحازذت وظاحة 

يزهناوز  ، اىهتج س ياسة 2.غ.، من بأتعال احل1961-1953بأ .م.زئيس اًو: ذاويت ا 

يزهناوز"ميء اًفصاػ وظاحة   .، زحة تفىصت اًخـايش اًسَمي"مرشوغ ا 

 ، حسن بأوضاغ اًسوذ وحازة اٍمتيزي 1963-1961بأ .م.زئيس اًو: حون هيًيسي

 .1962اًـيرصي ما جسخة يف اقخياهل، وكـت يف ؾِسٍ بأسمة اًعوازخي يف هواب 

 ، كسم ازلمع ال رسائيي ماذاي وؾسىصاي،1974-1969بأ .م.زئيس اًو: زيدضازذ هيىسون

 .، بأهنى  اًخسذي اًـسىصي يف فيخيام"ووحصقيت"اس خلال من مٌعحَ ثسخة فضيحة 

 ، مؤسس فىصت اس خـاذت الأجماذ اًوظيية 1989-1981بأ .م.زئيس اًو: زوانزل زيلان

 ".حصة اًيجوم"واًلمي اًخلَيسية ٌَمجمتؽ الأمصييك، مذـعة ٌَصبأسٌلًية، خاء مبرشوغ 



 ، بأهنى  احلصة اًحازذت مؽ قوزابجضوف1993-1989بأ .م.زئيس اًو: حوزح توص الأة

 .من ذالل مؤمتص ماًعا، ظاحة فىصت اًيؼام ازلويل اجلسيس

  واملسدضاز اًـسىصي2.غ.خرنال بأمصييك، زئيس الأزاكن ذالل احل: حوزح مازصال

 ".مرشوغ مازصال"، ظاحة 1949-1947ًصوسفَت، مث وسيص اخلازحية تني 

 ،"اًس خاز احلسيسي"زئيس وسزاء اجنَرتا ًفرتثني، ظاحة مععَح : ووسنت جرشصي

 .2.غ.ًـة ذوزا ُاما بأزياء وتـس احل

 ، امذاس ابًدضسذ 1953-1924مؤسس وزئيس الاحتاذ اًسوفييت : حوسيف س خاًني

َ اًضسيس ٌَلصة، حازة اًو  ".حَف وازسو"و" اًىومٌفوزم"بأ تؼ.م.وحنك اًفصذ وهُص

 ، مؤسس 1939س يايس سوفييت، رميسش احلَف اجلصماين اًسوفييت: بأهسزي خساهوف

 ".مدسبأ خساهوف"، ظاحة 1947" اًىومٌفوزم"

 ، ظاحة مداذزت اًخـايش1964-1953زئيس الاحتاذ اًسوفييت : هيىيخا دصوجضوف

 .1962بأ، صِس بأسمة اًعوازخي اًىوتية .م.اًسَمي، بأول سؾمي سوفييت يزوز اًو

 ، خاء ثس ياسة 1991-1985زئيس الاحتاذ اًسوفييت : ميزائيي قوزابجضوف

هناء احلصة اًحازذت وثفىم الاحتاذ ش"اًربوسرتوياك واًلالس يوست"  .، اكن وزاء ا 

 ،زخي ذوةل ومازيضال سوفييت،1982-1964زئيس الاحتاذ اًسوفييت : ًيوهيس جصجيييف

 .1979، اكن وزاء اًخسذي اًـسىصي يف بأفلاوس خان "مدسبأ جصجيييف"اص هتص تؼ

 سؾمي سوفييت وبأحس بأؾضاء اًلياذت اًثالزية زفلة دصوجضوف : حوزيج ماًييىوف

 .1959وتوًلاهني تـس س خاًني، اس خلال ثسخة مـازضخَ ٌَدسَح اًيووي 

 وسيص ذازحية الاحتاذ اًسوفييت وبأمني ؿام ٌَحزة اًض يوؾي، : فياجضسالف موًوثوف

 .1949" مٌؼمة اًىوميىون"، مؤسس 1941-1937صلي مٌعة زئيس حىومة 

 ، سؾمي ص يوؾي ؾصف تسمعَ 1980-1945زئيس يوقوسالفيا : حوسيف جصوس ثيذو

 .1961" حصنة ؿسم الاحنياس"حلصاكث اًخحصز، من مؤسيس 

 ، وكدي رضل 1994-1972مؤسس هوزاي اًضٌلًية اًض يوؾية وزئيسِا : همي ايي سوهف

 .صلي مٌعة وسيص بأول، يىن هل اًلصة اًـساء اًضسيس



 :مفاُمي ومععَحاث اًوحست اًثاهية
 . ًخحليق الاس خلالل1962-1954احلصنة اًس ياس ية واًـسىصية اًيت صِسهتا اجلزائص : حصة اًخحصيص

هخاح )ثليري خشزي ولكي ًواكؽ يسء تواكؽ ب دص بأفضي يف ؿست مياذين : اًثوزت  .(...هؼام احلنك، هؼام اال 

 .معي حتصزي صامي كاذٍ حهبة وخيش اًخحصيص اًوظين ضس الاحذالل اًفصويس ًعصذٍ: اًثوزت اًخحصيصية

ٍلوغ اًـمَياث اًـسىصية اًيت كام هبا اًثواز اجلزائصيون ذاذي وذازح اجلزائص يف اًفرتت : اًًضاظ املسَح

 . واًيت اىهتت تخحليق الاس خلالل1962-1954املمخست تني 

ذؿات :  مبرخَف اجتاُاهتا1.غ.اًخيؼاميث اًس ياس ية اًيت ػِصث يف اجلزائص تـس احل: الأحزاة اًوظيية

 .املساوات، ذؿات اال ذماح، ذؿات اال ظالخ وذؿات الاس خلالل

اال ظالحاث واملضازيؽ اًس ياس ية والاكذعاذية اًيت اثحـهتا فصوسا ًىسة اًضـة : س ياسة اال قصاء

تـاذٍ ؾن اًثوزت، مثي   ".1958مرشوغ كس يعيية "وا 

مجةل اًلواهني واال حصاءاث اًخـسفية اًيت بأكسمت ؿَهيا فصوسا يف حق اًضـة اجلزائصي : اًلمؽ س ياسة

 .مس خـمةل يف رضل بأكىص وسائي اًخيىيي واال ابذت ادلاؾية من بأخي اًِميية واًس يعصت ؿىل الأوضاغ

 .وضؽ مجيؽ اًسَعاث اس خثٌائيا يف يس اًسَعاث اًـسىصية اًيت جسري اًحالذ ملست مـيية: حاةل اًعوازئ

اًيت اكهت حزًءا من حصنة اهخعاز احلصايث  (امليؼمة اخلاظة)ُو اجلياخ اًـسىصي : اًخياز اًثوزي

 .ازلميلصاظية، ومه ٍلوؿة من اًض حاة املخحمس املؤيس ٌَـمي املسَح

 .اس خـٌلل اًثوزت واًلوت ًعصذ اًلوى احملخةل وحتليق الاس خلالل: ثعفية الاس خـٌلز

ىل 2.غ.احلصاكث اًخحصزية اًيت صِسُا اًـامل تـس هناية احل: املس اًخحصزي  يف كازيت بأفصيليا وب س يا، بأذث ا 

 .حصاحؽ الاس خـٌلز اًخلَيسي

 ".ميثاق ظصاتَس"و"ميثاق اًعومام"واثئق س ياس ية وجصامج حتسذ مـامل اًس ياسة املخحـة، مثي : املوازيق

و دعة معي : اًربانمج ٍلوغ املوازيق واًلصازاث املخفق ؿَهيا تعوزت بأمشي وبأوحض من امليثاق، ُو

حصاءاث وب خال حمسذت وذكيلة ساف وا   .تبُأ

 ".1943 فيفصي 3"وتيان " 1954بأول هومفرب "ثرصحي نخايب يخـَق تلضية مـيية، مثي تيان : اًحيان

 .تيان ًفؼي وكويل من خشعية مـيية ًِا ماكىهتا يف اًخازخي ؿاذت: اًخرصحي

 .اسدٌفاز وحضس مجيؽ اًلوى اًوظيية حنو ذسمة اًثوزت ذاذَيا وذازحيا: اًخـحئة

ذازت اًـالكاث ازلوًية واًخفاوط، ويه ثطل اجلِوذ اًيت تشٍهتا حهبة اًخحصيص ًىسة : ازلتَوماس ية فن ا 

 .ازلمع اًس يايس واًخـاظف اًـاملي مؽ اًثوزت

 .ٍلي اخلعط اًيت ثخٌاُا خيش وحهبة اًخحصيص اًوظين ملواهجة اخملععاث الاس خـٌلزية: اال سرتاثيجية



ذازي ذاض بأوضبٍأ الاس خـٌلز مٌش احذالهل اجلزائص كأذات ًال حعاء واًخجسس، مث : املاكثة اًـصتية هجاس ا 

 .ٌَضلط ؿىل اًثوزت" سوسديي"، صلكِا "SASاملعاحل اال ذازية اخملخعة "بأظححت جسم  

 .مصانز مس يجة وملَلة وحمصوسة، اس خـمَهتا فصوسا ًـزل اًضـة ؾن اًثوزت: احملدضساث

كامة هبا وؾحوزُا1958مٌاظق اؾخربهتا فصوسا دعريت ًخواخس اجملاُسين هبا : املياظق احملصمة  .، مفيـت اال 

 .كٌاتي انزية حازكة حمصمة ذوًيا، اس خـمَِا الاس خـٌلز اًفصويس يف اجلزائص: اًياابمل

 .فئة معيةل مواًية ًفصوسا، واًيت ذمعهتا ًرضة اًثوزت وثلَيط اًصبأي اًـام اًـاملي: اًلوت اًثاًثة

 .اًفصوس يون املوًوذون يف اجلزائص واشلين يـخربون بأهفسِم بأحصاة احلق فهيا: الأكسام اًسوذاء

، يليض 1958 بأنخوجص 23يف " صازل ذيلول"مرشوغ ومٌاوزت س ياس ية خاء هبا : سمل اًضجـان

 .ابسدسالم اًثواز وثلسمي بأسَحهتم ٌَحسء يف اًخحاوز مؽ فصوسا، ملاتي ضٌلن حصيهتم وحلوكِم

 .حصة اًىص واًفص، بأي اًليام تـمَياث حمسوذت وجتية املواهجة املحارشت مؽ اًـسو: حصة اًـعاابث

ذازية ًعاحل اًثوزت: املس حَون  .املواظيون املسهيون اشلين كسموا ذسماث متويًية س ياس ية بأو ا 

ايب رسي بأسسَ املس خوظيون وتـغ اًلاذت اًفصوس يني يف :  OASمٌؼمة اجليش اًرسي ُز ثيؼمي ا 

 .اجلزائص، كامت تـس بأؾٌلل ختصيخية ًخـعيي املفاوضاث وهكحاوةل ايئسة ًحلاء اجلزائص فصوس ية

فصيلية: خمخَف امليؼٌلث واًِيئاث ازلوًية، مثي: احملافي ازلوًية  ...ُيئة الأدم املخحست، مٌؼمة اًوحست اال 

مساذاث  .خَة املساؿساث والأسَحة واشلذريت من اخلازح ؿرب احلسوذ واًسفن ٍمتوين اًثوزت: اال 

منائية جصامج حمنوية اكذعاذية واحامتؾية وزلافية كامت هبا اجلزائص املس خلةل ًخعويص الاكذعاذ : اخملععاث اال 

 (.2و1، ارلايس 2و1اخملعط اًثاليث، اًصابؾي )اًوظين واخلصوح من اًخزَف واًخحـية 

زساء كاؿست ظياؾية يف اجلزائص حصحىز ؿىل اًعياؿاث اًثليةل : اًثوزت اًعياؾية  (...احلسيس واًعَة)ا 

الأزط ملن ' حتت صـاز 1972ا ظالحاث خشزية بأذذَهتا اجلزائص ؿىل اًلعاغ اًززاؾي : اًثوزت اًززاؾية

 .(اًخواسن اجلِوي)، هبسف اٍهنوط ابًلعاغ وحتليق الانخفاء اشلايت وثعويص اًصيف 'خيسرما

ظازاث: اًثوزت اًثلافية حدازية اًخـَمي وحىوين ا   .س ياسة اًلضاء ؿىل اجلِي والأمية من ذالل ذميلصاظية وا 

ؿاذت ظياكة : هؼام اكذعاذي ؿاملي خسيس ىل ا  ذؾوت ثلسمت هبا اجلزائص تسمع من ؿست ذول، هتسف ا 

 (.1974اًخازخيي " تومسين"دعاة )اًلواؿس امليؼمة ٌَـالكاث الاكذعاذية مبا حيمي معاحل لك ازلول 

و مؼِص من : الاس خفذاء ذالء اًضـة جصبأيَ يف اًلضااي اًوظيية ؾن ظصيق اًخعويت تيـم بأو ال، ُو ا 

  .مؼاُص ازلميلصاظية يف اختار اًلصاز

 .ٍلوؿة املحاذئ الأساس ية امليؼمة ًسَعاث ازلوةل واملحيٌة حللوق وواحداث احلاكم واحملىومني: ازلس خوز

كَميي ذون بأي ثسذي بأو ضلوظ ذازحية: س ياذت ازلوةل  .كسزت ازلوةل ؿىل ذمازسة بأؾٌلًِا يف هعاكِا اال 



 :خشعياث وبأؿالم اًوحست اًثاهية

 مجـية اًـٌَلء املسَمني"زائس حصنة اال ظالخ، مؤسس وزئيس : ؾحس اذليس جن ابذيس

 .، معي ؿىل ا ظالخ اجملمتؽ وحازة اًعصكية واًخعوف واخلصافاث1931" اجلزائصيني

  اًيت 1920" اال كسام"يـخرب مؤسس احلصنة اال ظالحية، بأسس حصيست : الأمري ذازل

 .من ذالًِا ابملساوات تني اجلزائصيني واًفصوس يني يف احللوق اًس ياس ية ظاًة

جصاُميي  ، مث بأظحح زئيس ًِا تـس"مجـية اًـٌَلء املسَمني"انئة زئيس : َلس اًخضري اال 

ىل كاية الاس خلالل  .وفات جن ابذيس، بأيس اًثوزت مٌش اهسالؾِا واكن هل وضاظ يف مرص ا 

فصيليا"سؾمي اًخياز الاس خلاليل، بأسس : معايل احلاح  "حزة اًضـة"مث " جنم صٌلل ا 

 .، اكن موكفَ سَحيا من اًثوزت1946"حصنة الاهخعاز ٌَحصايث ازلميلصاظية" مث 1937

 الاحتاذ "، بأسس 1943 فيفصي 3سؾمي اًخياز اال ذمايج، حمصز تيان : فصحاث ؾحاش

 .1958، اهضم ٌَثوزت وبأظحح زئيس احلىومة املؤكذة 1949" ازلميلصاظي ٌَحيان اجلزائصي

 مٌاضي يف حزة اًضـة، كياذي يف امليؼمة اخلاظة واٌَجية اًثوزية، : بأمحس جن تةل

 .، بأول زئيس ٌسلوةل اجلزائصية املس خلةل1956بأحس اخملخعفني يف حاذزة اًلصظية اجلوية 

 ، وسيص ٌسلفاغ تـس1960 مث كائس الأزاكن 1957( 5)كائس اًوالية : ُوازي تومسين

 .1965الاس خلالل، هؼم اهلالاب ضس جن تةل ًيعحح زئيسا ٌَجزائص 

 كياذي يف حصنة اهخعاز احلصايث ازلميلصاظية، اًخحق ابًثوزت: جن يوسف جن ذست

 .، اؿزتل اًس ياسة تـس الاس خلالل1961 وبأظحح زئيسا ٌَحىومة املؤكذة 1955

 ،22، من مؤسيس امليؼمة اخلاظة وؾضو يف جلية (1)كائس اًوالية : مععف  جن توًـيس

ثص اهفجاز مشايغ مفرخ1955جسن تلس يعيية   . واسدضِس ا 

 ، ؾضو يف حزة اًضـة، من مؤسيس امليؼمة اخلاظة(2)كائس اًوالية : ذيسوص مصاذ

 .سامه يف حتصيص تيان بأول هومفرب

 ، صازك يف 6ؾضو يف حزة اًضـة ويف ٍلوؿة ، (3)كائس اًوالية : هصمي تَلامس

يفيان1956اًخحضري ملؤمتص اًعومام   . ويف مفاوضاث ا 



 مٌاضي يف حصنة اهخعاز احلصايث ازلميلصاظية، ؾضو، (4)كائس اًوالية : زاحب تيعاظ

 ، زئيس اجملَس اًضـيب اًوظين تـس 6 وٍلوؿة 22يف اٌَجية اًثوزية ويف ٍلوؿة 

 ، من مؤسيس امليؼمة اخلاظة، ؾضو يف حزة(5)كائس اًوالية : اًـصيب جن رميسي

 .، اسدضِس حتت اًخـشية22اًضـة واٌَجية اًثوزية وٍلوؿة 

 ؾضو يف حزة اًضـة، اثين زئيس ٌَميؼمة اخلاظة، بأحس املـخلَني: حسني ب يت بأمحس

 .1963" حهبة اًلوى الاصرتاهية"، بأسس 1956يف حاذزة اًلصظية اجلوية 

 مٌاضي يف حزة اًضـة، ؾضو امليؼمة اخلاظة وبأحس كاذت اًثوزت: ؾحان زمضان

 .اجلزائصية، رميسش مؤمتص اًعومام، اقخيي يف ػصوف كامضة

فصيليا مث حزة اًضـة، بأظحح مٌسواب حلصنة اهخعاز: َلس ديرض  ؾضو يف جنم صٌلل ا 

 .1956احلصايث ازلميلصاظية، مث ؾضو يف امليؼمة اخلاظة، بأحس خمخَعفي اًعائصت 

 ، اؾخلي22ؾضو يف حزة اًضـة مث امليؼمة اًرسية، ؾضو يف ٍلوؿة : َلس توضياف

 .1992، بأظحح زئيس اجملَس الأؿىل ٌسلوةل 1956يف حاذت ادذعاف اًعائصت 

 ، مث زئيسا ٌَجمِوزية1965صازك يف اًثوزت، ؾضو جمَس اًثوزت : اًضاريل جن خسيس

 .، بأكصث يف ؾِسٍ اًخـسذية اًس ياس ية1979-1992

 ؾضو يف حزة اًضـة وامليؼمة اخلاظة، اًخحق ابًثوزت ابًضٌلل : سيلوذ يوسف

 .، ؾضو اجملَس اًوظين ٌَثوزت1955اًلس يعيين، مٌؼم جهوماث اًضٌلل اًلس يعيين 

 ؾضو يف حزة اًضـة، كياذي يف حصنة اهخعاز احلصايث ازلميلصاظية،: َلس تَوسذاذ

 .1947بأول زئيس ٌَميؼمة اخلاظة 

 ، 1958س يايس وخرنال فصويس، بأسس ادلِوزية اًفصوس ية اخلامسة : صازل ذيلول

يفيان   .1962مجـت س ياس خَ تني اًلمؽ واال قصاء ًرضة اًثوزت، وكؽ اثفاكياث ا 

 ، ظاحة1955فصويس من بأظي هيوذي، ؿني واًيا ؿاما ؿىل اجلزائص : خاك سوسديي

 .1955اال قصايئ " سوسديي"مرشوغ اًفصق اال ذازية اخلاظة، ومرشوغ 

 س يايس فصويس، ؾضو احلزة الاصرتايك، ظاحة املرشوغ اال ذمايج : ًيون تَوم

 .1936" فيوًيت-مرشوغ تَوم"املـصوف تؼ 



 :مفاُمي ومععَحاث اًوحست اًثاًثة
احذالل ذوةل تلصط اس خلالًِا س ياس يا واكذعاذاي وثرشاي واسرتاثيجيا وهنة : الاس خـٌلز اًخلَيسي

 .ثصواهتا، ابس خزسام اًلوت واذلالث اًـسىصية

صلك من بأصاكل الاس خـٌلز كري املحارش، جس خـمي فيَ اًوسائي الاكذعاذية واًثلافية : الاس خـٌلز امللٌؽ

 .اكالثفاكياث ووسائي اال ؿالم

 .اًخزَط من اًوحوذ الاس خـٌلزي وكيام حىومة وظيية مـرتف هبا ذوًيا: اًخحصز اًس يايس

اس خىٌلل الاس خلالل اًس يايس ابالس خلالل الاكذعاذي، حبير ثخحنك ازلوةل يف مجيؽ : اًخحصز اًضامي

 .ثصواهتا ما يـعهيا اًس ياذت اًخامة ذاذَيا وذازحيا

، ويه ٍلوؿة املس خـمصاث 1931مٌؼمة ثبأسست س ية : COMMONWEALTHاًىومٌوًر 

 . ذوةل54اًربيعاهية اًلسمية واًياظلة ابالجنَزيية وؿسذُا 

واكةل اًخـاون " حتت امس 1970 مازش 20مٌؼمة ثبأسست يف : FRANCOPHONEاًفصاىىفوهية 

 . ذوةل68، ويه ٍلوؿة املس خـمصاث اًياظلة ابٌَلة اًفصوس ية وؿسذُا 1995، حتول امسِا "اًثلايف واًفين

 .املـاُساث اًيت يمت ثوكيـِا تني ازلوةل املس خـِمصت واًلوى اًخحصزية يف ذوةل ما: اثفاكياث الاس خلالل

ما ثسخة مـاُساث بأو ضـف اًيؼام   : اًخحـية ازثحاظ ذوةل تسوةل بأدصى س ياس يا، اكذعاذاي وزلافيا، ا 

 .بأو حتنك اًرشاكث الأحٌحية يف اكذعاذُا، ومتثي امذساذا اس خـٌلزاي

حاةل س ياس ية حمتزي هبا ازلول اًىربى هديجة اس خلصاز مؤسساث احلنك واًزتارما : الاس خلصاز اًس يايس

 .ابزلميلصاظية، ؾىس ازلول املخزَفة اًيت ثـاين ؿسم الاس خلصاز هديجة نرثت اًرصاؿاث ؿىل اًسَعة

 .س ياسة اس خـٌلزية ثلوم ؿىل بأساش اٍمتيزي واًخفضيي ثسخة اًـصق بأو اٌَون بأو الأظي: اٍمتيزي اًـيرصي

صلك من بأصاكل احلنك حىون فيَ اًسَعة معَلة يف يس اًفصذ اًواحس، ال يخليس تسس خوز          : ازلنخاثوزية

 .بأو كواهني، ويـمي ؿىل ثلييس احلصايث الأساس ية ويمتزي ابًدسَط والاسددساذ

 .صلك من بأصاكل احلنك حىون فيَ اًسَعة تيس اًضـة اشلي يلصز معرٍي: ازلميلصاظية

 .فصط هؼام س يايس رو ظاتؽ ؾسىصي من ظصف فصذ بأو حٌلؿة مـيية: الأهؼمة اًفصذية

 .حصة ثلؽ ذاذي حسوذ اًحسل اًواحس تني صـة واحس ثسخة اخلالفاث والادذالفاث: احلصوة الأَُية

 .احلسوذ اًيت ذَفِا الاس خـٌلز ٌسلول املس خلةل ما يدسخة يف احلصوة تني ذول اجلواز: احلسوذ املوزوزة

مٌؼٌلث ذامعة ٌَحصنة اًعِيوهية واًيت معَت ؿىل هتويس فَسعني بأي حتويَِا ًوظن : امليؼٌلث اٍهيوذية

و احتاذ ذويل ٌَميؼٌلث اٍهيوذية يف بأنرث من  ا املؤمتص اٍهيوذي اًـاملي، ُو  . ذوةل70كويم ٌَهيوذ، يسيُص

 .اس خلالل ذاذًل ؾن ازلوةل املس خـِمصت، ويحل  الأمن واًس ياسة اخلازحية يف يس املس خـِمص: احلنك اشلايت



املؼاُصاث،ملاظـة : صلك من بأصاكل امللاومة وزفغ الاحذالل تـست بأساًية ووسائي: الاهخفاضة

 .1987مثي اهخفاضة اًضـة اًفَسعيين ... اًحضائؽ

ىل كاية حتليق الاس خلالل: امللاومة  .زفغ اًضـوة ًالس خـٌلز وحمازتخَ تبأصاكل خمخَفة ا 

ىل املعاًحة 1897يف سويرسا " ابل"حصنة س ياس ية ؾيرصية ػِصث مبؤمتص : احلصنة اًعِيوهية ، هتسف ا 

ٍهيا   .اٍهيوذي الأظي" ثيوذوز ُصحزل"توظن كويم ٌَهيوذ يف فَسعني واًيت ذؿا ا 

املؤسساث ازلوًية املفذوحة يف ؾضويهتا خملخَف ازلول املس خلةل رشظ الاًزتام مبوازيلِا، : امليؼٌلث اًـاملية

 .مثي ُيئة الأدم املخحست

 .(اكمة ذيفيس)مجةل من االثفاكياث واملـاُساث اًيت بأجصمهتا ا رسائيي مؽ ازلول اًـصتية : مـاُساث اًسالم

و اس خـٌلل اًسالخ ًخحليق الاس خلالل تـس فضي اًس ياسة: اًىفاخ املسَح  .حق بأكصثَ الأدم املخحست، ُو

 :خشعياث وبأؿالم اًوحست اًثاًثة
 سؾمي ذيين ُيسي،انضي ضس اًوحوذ اًربيعاين وبأظحح سؾمي احلصنة: املِامتا كاهسي

 .1948، ظاحة زوزت اًالؾيف، اقخيي 1920اًوظيية 

 ، 1929سؾمي ُيسي وثَميش كاهسي، سؾمي املؤمتص اًوظين اًِيسي : حواُص الل هنصو

 .1955، من بأمه اًفاؿَني يف مؤمتص ابهسوهف 1947مث زئيس وسزاء اًِيس 

 ، انضي ضس اًوحوذ 1947مؤسس ذوةل ابهس خان وبأول زئيس ًِا : َلس ؿًل حٌاخ

كامة ذوةل مس خلةل ٌَمسَمني ؾن اًِيس  .اًربيعاين ومن بأخي ا 

 ، زائس امللاومة يف اًِيس اًعيًية1931مؤسس احلزة اًض يوؾي اًفيخيايم : ُويش مٌَ

 .1975ضس الاس خـٌلز اًفصويس مث الأمصييك واًيت اىهتت تخوحيس اًفيخيام 

 كٌات " ومؤدم 1970-1956، زئيس مرص 1952سؾمي اًثوزت املرصية : حٌلل ؾحس اًيارص

 .، من بأكعاة حصنة ؿسم الاحنياس1956، ثعسى ٌَـسوان اًثاليث ؿىل مرص"اًسويس

زهيس خو يش قيفازا ىل خاهة  :ا   ظحية وزوزي هويب من بأظي بأزحٌخيين، صازك ا 

 .اكسرتو يف اًثوزت اًىوتية ضس اًِميية الأمصيىية، ثبأثص ابًفىص اًض يوؾي املازهيس

 زوزي وس يايس هويب، كاذ اًثوزت ضس ازلنخاثوز ابثيس خا يف هواب، ثوىل: فيسال اكسرتو

 . ثسخة مصض2008َ، ثعسى ٌَِميية الأمصيىية، ثياسل ؾن اًسَعة لأديَ 1959احلنك 

 



 س يايس ومؤسس احلصنة اًوظيية اًىوهلوًية، انضي ضس الاس خـٌلز: ابحصيس ًومومدا

 .1960اًحَجييك، بأظحح وسيصا بأول تـس الاس خلالل 

هسوهيس يا، انضي ضس الاحذالل اًِوًيسي: بأمحس سواكزهو  سؾمي احلصنة اًخحصزية يف ا 

 .، من مؤسيس حصنة ؿسم الاحنياس1945حفلق الاس خلالل  وثوىل اًصئاسة 

 ، بأظحح1969وكائسُا " فذح"س يايس فَسعيين وبأحس مؤسيس حصنة : ايرس ؾصفاث

 .، ثويف يف ػصوف كامضة1996زئيسا ٌَسَعة اًفَسعيًية 

 ، مـَن ثبأسيس 1963-1948زئيس وسزاء ا رسائيي ؿىل فرتثني : ذافيس جن قوزيون

 .1970ذوةل ا رسائيي، ظِيوين مذـعة، اؿزتل احليات اًس ياس ية 

 ؾسىصي فيخيايم من بأمه بأتعال اًثوزت اًفيخيامية، ظاحة دعة مـصنة: اجلرنال حياة

 .1954اًيت ُزم فهيا فصوسا " ذاين تيان فو"

كٌاغ بأهوز اًساذاث ًخوكيؽ1979-1976بأ .م.زئيس اًو: حميي اكزحص  ، هل اًفضي يف ا 

 .1978" اكمة ذيفيس"مـاُست 

 ،1917 هومفرب 2وسيص ذازحية جصيعاهيا، كام تخوكيؽ اًوؿس املـصوف ابمسَ : حميس تَفوز

كامة وظن هلم يف فَسعني  .واشلي يسمح ٌَهيوذ اب 

 ، ؾلس اثفاكية سالم مؽ ا رسائيي مـصوفة 1981-1970زئيس مرص : بأهوز اًساذاث

 .1978" اكمة ذيفيس"ابمس 

 ، سلعت حىومذَ 1954س يايس فصويس، زئيس حىومة فصوسا : ماهسيس فصاوس

 .1955ثسخة فضَِا يف مواهجة اًثوزت اجلزائصية 

 سؾمي وس يايس من بأمصياك اًالثيًية، وضط يف احلزة اًض يوؾي : فوًليًس يو ابثيس خا

 . وذالل احلصة اًحازذت2.غ.اًىويب تـس احل

 

 

 

 

 



 
 :مفاُمي ومععَحاث اًوحست الأوىل

مععَح اكذعاذي يسل ؿىل وضـية اكذعاذية مزذُصت، ثيـىس ؿىل احليات الاحامتؾية واًثلافية، : اًخلسم

 .ورضل ابالؾامتذ ؿىل املوازذ واًلسزاث اشلاثية واًخىٌوًوحيا

مععَح اكذعاذي يسل ؿىل ثسُوز احلاةل الاكذعاذية و تعئ اًخمنية وثسين املس خوى املـييش، : اًخزَف

 .ثسخة سوء اس خـٌلل اًعاكاث اًخرشية واملاذية املخاحة

 35° صٌلال يف بأمصياك و30°ٍلوؿة ازلول املخعوزت يف لك املياذين واًيت ثلؽ تني ذائصيت : اًـامل املخلسم

فصيليا اًواكـة يف اجليوة ٍهيا بأسرتاًيا، هيوسيَيسا وحٌوة ا   .صٌلال يف بأوزواب وب س يا، يضاف ا 

 (...خمسزاث، هتصية)حصمية اكذعاذية يمت فهيا حتويي بأموال مىدس حة تعصق كري رشؾية : ثحييغ الأموال

ىل بأموال رشؾية ؿرب معَياث تيىية وجتازية  .ا 

فصيليا ومٌعليت اًححص 46 تني الاحتاذ الأوزويب و1975اثفاكية موكـة س ية : اثفاكية ًويم  ذوةل من ا 

ؾفاء من اًصسوم ادلصهية فصيلية ا ىل الاحتاذ الأوزويب ا   .اًاكزييب واحمليط اًِاذي، ويه متيح ٌَعاذزاث اال 

بأ ونيسا واملىس يم، ثليض تزنغ اًصسوم ادلصهية تني .م.اثفاكية جتمؽ اًو: ALENAٍلوؿة اًخحاذل احلص 

 .، ورضل ًخـزيز اًخحاذل اًخجازي تيهنا1994ُشٍ ازلول تساية من 

مععَح اكذعاذي يـين ٍلوغ اًلصازاث واال حصاءاث واملضازيؽ اًيت هتسف ا ىل الاس خلالل الأمثي : اًخمنية

ماكانث املاذية واًخرشية هبسف حتليق اًخعوز الاكذعاذي واًصفاُية الاحامتؾية  .ًال 

و وس يةل :املؤرش حعايئ ميثي ػاُصت احامتؾية بأو اكذعاذية بأو ذميلصافية ذالل فرتت سمٌية حمسذت، ُو  زمق ا 

ظساز حنك ابال جياة بأو اًسَة  .ًخليمي اًواكؽ واملس خلدي وا 

صازت زمقية جسمح : املـياز و نشضل كمية بأو ا  مـعياث كاؿسية ًضحط مواظفاث موحست ًؼاُصت ما، ُو

 .تخليمي حاةل بأو وضـية اكذعاذية مـيية

اًيت جسدمثص يف  (...الأموال)وامليلوةل  (...املعاهؽ، الأزايض)املوازذ املاًية اخملخَفة اًثاتخة : زؤوش الأموال

هخاح  .املضازيؽ اخملخَفة ًضٌلن اال 

مناء زبأش املال، بأي ثوػيف املال يف مضازيؽ مصحبة ثـوذ ؿىل : الاسدامثزاث ٍلوغ الأموال امليفلة تلصط ا 

 .ظاحهبا ابًفائست

سوق ماًية مٌؼمة ختضؽ ًلاهون اًسوق، يمت فهيا ثساول اًـمالث واًس يساث والأسِم وحتسيس : اًحوزظة

. بأسـاز املواذ الأوًية اخملخَفة

ىل املسدمثصين ملاتي فوائس مذلريت: اًحيوك كصاضِا ا   .مؤسساث ماًية خمخعة يف اسدامثز الأموال وجضليَِا وا 



ىل املؤسساث واحلىوماث : اًس يساث بأوزاق ماًية راث كمية مـَومة، ويه كصوط يلسرما املسدمثصون ا 

 . ؿاما30ملاتي فوائس حمسذت ًفرتاث سمٌية مـَومة، كاًحا ما حىون ظويةل كس ثعي 

يف اًرشنة، ويه بأوزاق حتمي كمية هلسية مذلريت يمت ثساوًِا ' حعة'متثي مَىية يف رشنة ما، بأي : الأسِم

 .يف اًسوق، ويه ؾصضة ًخلَحاث الأسـاز

 يه اًـمالث اًـمةل اًعـحةوجضمي الأوزاق واًيلوذ املـسهية، و اًضلك اًلاهوين ٌَيلس املخساول: اًـمةل

ىل ازلوالز  .اًلاتةل ٌَخحويي ا 

ىل حصوجي سَـة بأو ذسمة ؾن ظصيق وسائي اال ؿالم واالثعال تلية : اال صِاز وازلؿاية معَية هتسف ا 

 .اًخـصيف هبا

ثـين اًضموًية، ويه ػاُصت فصضت هفسِا مٌش اًامثهيٌاث، حمتزي تخوسيؽ بأمناظ س ياس ية اكذعاذية : اًـوملة

. (ُميية منورح حضازي واحس ُو اٍمنورح الأمصييك)وزلافية بأهخجِا اًضٌلل املخلسم 

 تحلساذ من 1960 سخمترب 10مٌؼمة ازلول املعسزت ٌَحرتول، ثبأسست يف : OPECمٌؼمة الأوتم 

ا فيييا:  ذول5ظصف  يصان وفزنويال، ملُص هتسف ا ىل حٌلية معاحل . اًـصاق، اًسـوذية، اًىويت، ا 

. ازلول الأؾضاء ومواهجة اًرشاكث الاحذاكزية وحتليق بأسـاز مٌاس حة ٌَحرتول

اًرشاكث اًـاجصت ٌَلازاث، ويه رشاكث زبأسٌلًية احذاكزية معالكة راث : اًرشاكث مذـسذت اجلًس ياث

ماكهياث حىٌوًوحية خضمة، ًِا فصوغ يف خمخَف بأحناء اًـامل . زؤوش بأموال ظائةل وا 

، "GATTاًلاث "، ؿىل بأهلاط 1995مٌؼمة ذوًية ثبأسست يف : OMCمٌؼمة اًخجازت اًـاملية 

ا حٌيف، ثـمي ؿىل حتصيص اًخجازت اًـاملية وزفؽ احلواحز ادلصهية وفغ اًزناؿاث اًخجازية .  ملُص

، ملٍص واص يعن، يـمي ؿىل 1945 ذيسمرب 27مؤسسة ماًية ذوًية ثبأسست يف : ظيسوق اًيلس ازلويل

.  وثلسمي ازلمع والاسدضازت ٌسلول اًيت ثواخَ مضالك ماًية2.غ.جس يري اًيؼام اًيلسي ازلويل مٌش احل

، يخىون من ؿست مؤسساث ماًية، رممخَ ثلسمي اًلصوط 1946 حوان 25بأوضئ يف : اًحيم اًـاملي

. ٌسلول كعس متويي املضازيؽ اًخمنوية

هخاح، يلوم : (الاكذعاذ اًصبأسٌليل)اكذعاذ اًسوق  هؼام اكذعاذي يصحىز ؿىل املَىية اخلاظة ًوسائي اال 

. وؿىل امليافسة احلصت واملحاذزت اًفصذية (اًـصط واًعَة)ؿىل كاهون اًسوق 

هخاح واًخرعيط املصنزي: اكذعاذ موخَ . اكذعاذ اًحسلان الاصرتاهية، يلوم ؿىل املَىية ادلاؾية ًوسائي اال 

ماكن جيمؽ املضرتين واًحائـني وفق كاهون اًـصط واًعَة، يـصط فهيا اًخجاز سَـِم ؿىل : الأسواق

. املس هتَىني

. مٌاظق اًخحاذل اًخجازي واًيت ثـصف حصنة نثيفة يف خمخَف الأوضعة اًخجازية: الأسواق اًـاملية



هخاح: اًخضرم . ضـف اًلسزت اًرشائية ٌَـمةل يًذج ؾيَ ازثفاغ هحري يف الأسـاز ذون ازثفاغ يف اال 

. كسزت املس هتطل ؿىل رشاء اًسَؽ واخلسماث اًالسمة هل هؼري ذذهل: اًلسزت اًرشائية

يفي ثرتاوخ كميخَ تني : مؤرش اًخمنية اًخرشية ف من 1-0ملياش ثبًأ  يـمتس ًلياش ذزخة ثلسم ازلول، يخبًأ

. بأمي احليات ؾيس اًوالذت، وس حة اٍمتسزش وازلذي اًفصذي

. ؿسذ اًس يواث اًيت يخوكؽ بأن يـيضِا املواًيس يف لك فئة يف س ية امللياش: بأمي احليات ؾيس اًوالذت

كمية ما ثًذجَ خمخَف اًلعاؿاث الاكذعاذية ذاذي اًحسل اًواحس : (ازلذي احملًل اخلام)اًياجت ازلاذًل اخلام 

. ذالل س ية

و : (ازلذي اًفصذي)اًياجت ازلاذًل اخلام ٌَفصذ  حاظي كسمة اًياجت ازلاذًل اخلام ؿىل ؿسذ اًساكن، ُو

ما مصثفـا بأو مٌرفضا حسة ثلرياث ؿسذ اًساكن بأو اًياجت ازلاذًل اخلام . ملياش وس يب ويىون ا 

ىل املساديي اخلازحية: اًياجت اًوظين اخلام ضافة ا  هخاح تحسل ما ا  . مجةل ازلذي اشلي حتللَ ؾوامي اال 

. بأؿىل ذزخاث اًخعوز اًـَمي، وامللعوذ هبا ؿمل اًخلٌياث املعحلة يف خمخَف اجملاالث: حىٌوًوحيا

ص حىة حاسوتية معالكة ثخىون من ص حاكث بأظلص، حبير ميىن لأي خشط مذعي هبا بأن : اهرتهيت

 .يخجول يف ُشٍ اًض حىة وبأن حيعي ؿىل املـَوماث

. الاكذعاذ اًصمقي، بأي اًحيؽ واًرشاء ؾن ظصيق ص حىة الاهرتهيت: اًخجازت الاًىرتوهية

ما زاكيا بأو مذسهيا: مس خوى املـيضة . ثـحري ؾن الأحوال املـيض ية اجلازية ؿىل الأفصاذ يف اجملمتؽ، يىون ا 

. اًفصق تني وس حة اًوالذاث واًوفياث ذالل س ية: اًزايذت اًعحيـية

.  اًفصق تني كمية اًعاذزاث واًوازذاث ذالل س ية، كس يىون زاحبا، ؿاحزاا بأو مذواسان:املزيان اًخجازي

. وضف حساة ًلك اًسَؽ واخلسماث والاسدامثزاث اًيت ثخسفق ؿىل تسل ذالل س ية: مزيان املسفوؿاث

. (...اًعصكاث)اًِيالك اًلاؿسية، مجةل اًخجِزياث اًرضوزية ًخًض يط احلصنة الاكذعاذية : اًحًية اًخحخية

ا ؾن : املسيوهية كيام ذوةل ابالكرتاط من املؤسساث املاًية، ما يرتثة ؾيَ حصامك اًفوائس يف حاةل جعُز

و ما يًذج ؾيَ ؾواكة اكذعاذية . جسسيس ازليون ُو

جتمؽ ًـست مؤسساث ثًذج ماذت واحست ٌَخحنك يف الأسـاز واحلفاع ؿىل املعاحل املضرتنة تيهنم، : اًاكزثي

 .مؽ احلفاع ؿىل الاس خلالل اال ذازي واملايل

. مؤسسة ثخحنك بأو ثسيص مؤسساث بأدصى لأهنا متطل بأظول ماًية وبأسِم يف زبأسٌلل اًرشنة: ُوزلييف

ا: حصية اًخجازت ساةل احلواحز واًليوذ اًيت حتس من ثسفق اًخجازت ازلوًية ومتيؽ اهدضاُز . ا 

. حصنة ملاذزت اًىفاءاث اًـَمية واًخلٌية واًحاحثني لأوظاهنم ابجتاٍ اًـامل املخلسم: جهصت الأذملة

هخاح: اًخبأممي ىل ازلوةل بأو ادلاؿة اًوظيية، بأي املَىية اًـامة ًوسائي ال  . هلي املَىية من اًفصذ ا 



.  ًرت، تلية ثوحيس اًخـامالث اًخجازية اًـاملية158,97 =وحست جسـري اًحرتول اخلام : اًربميي اًيفعي

 :مفاُمي ومععَحاث اًوحست اًثاهية
كَمي ا ؾن ابيق الأكاًمي: اال   .زكـة حلصافية حمتزي خبعائط ظحيـية وثرشية واكذعاذية متزُي

كَمي ما، مؽ الأذش تـني الاؾخحاز اًؼصوف : اجملال/ثيؼمي اال كَمي وضؽ دعط معَية ال ظالخ جمال بأو ا 

. اًعحيـية واملوازذ اًخرشية والاكذعاذية اًيت يخوفص ؿَهيا واحذياخاثَ

بأؿىل ذزخاث اًخـاون واًخاكمي تني ٍلوؿة ذول يف مجيؽ اجملاالث، هبسف تياء اكذعاذ كوي، : الاحتاذ

. مثي الاحتاذ الأوزويب

اال ماكهياث املخوفصت يف ذوًخني بأو بأنرث تلية جضىيي كوت ال حتلق تحلاء لك ذوةل  ثوحيس ًلك: اًخىذي

. مبفصذُا، كس يىون حىذال س ياس يا، اكذعاذاي بأو ؾسىصاي

ىل ثحاذل اخلرباث وامليفـة ًخحليق : اًرشانة اًخـاون تني ذوًخني بأو بأنرث مبوحة اثفاكياث، هتسف ا 

. معاحل مضرتنة

س يعصت واس خلالل ازلول املخلسمة ٌسلول اًضـيفة من حير ثصواهتا وبأسواكِا، وؾن : اًِميية واًيفور

. ظصيق ُميية رشاكهتا ؿىل مٌخوخاث مـيية

. متىن ذوةل من خشة الأموال والأفصاذ واًرشاكث، ثسخة الامذياساث اًيت متيحِا: الاس خلعاة

. سزاؿة ٍلوؿة من احملاظيي تخـاكة مٌخؼم ظحلا ًيؼام مـني حيمي دعوتة اًرتتة: ازلوزت اًززاؾية

هخاح حمعول واحس، من ذمزياث اًززاؿة يف اًو: اًيعاكاث . بأ .م.ختعيط مساحة سزاؾية صاسـة خسا ال 

جتمؽ اكذعاذي كازي صلكخَ ست ذول املضلكة ٌَسوق الأوزوتية املضرتنة مبوحة : الاحتاذ الأوزويب

.  ذوةل27، هيسف ا ىل حتليق اًخـاون ومواهجة امليافساث اخلازحية، يضم 1957 مازش 25مـاُست زوما 

من كدي ذول اًحيَوهس، فصوسا، بأملاهيا " زوما" تؼ1957 مازش 25مـاُست موكـة يف : مـاُست زوما

وضاء اًسوق الأوزوتية املضرتنة يعاًيا، ثيط ؿىل ا  . اًلصتية وا 

 تني تَجياك، ُوًيسا وًوهسمحوزػ، ومٌَ 1944احتاذ اكذعاذي ثبأسس ؿام :  BENELUXاًحيَوهس

. خاءث فىصت اًسوق الأوزوتية املضرتنة

، مت كدوًِا من ظصف اجملَس الأوزويب يف مسيية 1957االثفاكية املؤسسة ًالحتاذ الأوزويب : ماسرتخيت

. ، ويه بأساش ازلس خوز الأوزويب املخفق ؿَي1992َ فيفصي 7ماسرتخيت هبوًيسا 
هخاح اًوظين من : اًخـصيفة ادلصهية اًصسوم اًرضيخية املفصوضة ؿىل اًحضائؽ الأحٌحية من بأخي حٌلية اال 

يصاذاث ٌَرزيية . امليافسة اخلازحية وثوفري ا 
. بأ .م.ؾحازت ثعَق ؿىل اًيعاق اًززاؾي واًعياؾي اًلسمي يف اًو: حزام اًعسبأ 



بأ هؼصا ٌَحصازت اًـاًية واحلصهية .م.ؾحازت بأظَلت ؿىل اًوالايث اجليوتية واًلصتية ٌَو: حزام اًضمس

. الاكذعاذية املصحىزت ؿىل اًخىٌوًوحياث املـلست

ًيَ فصوسا : ٍلوؿة اًامثهية ، 1975ازلول الأنرث ثعييـا يف اًـامل، تسبأ جضلك اجملموؿة يف احامتغ ذؾت ا 

يعاًيا، جصيعاهيا، اًو بأ، نيسا واًياابن، اًخحلت هبم زوس يا يف اًدسـيياث، ثـلس ُشٍ .م.حرضثَ بأملاهيا، ا 

. اجملموؿة احامتؿاث ذوزية لك س ية ًححر كضااي س ياس ية واكذعاذية وبأمٌية

 ًرتكية املوازذ الأوًية واًفالحية واًخمنية الاكذعاذية، 1967حىذي ذول حٌوة رشق ب س يا : ال س يان

 .(ميامناز)يضم ذول اٍمنوز، س يلافوزت، جصواني، اًفيخيام، الوش، هكحوذاي وجصماهيا 

هسوهيس يا، اًفيَيحني واتيالهسا، هؼصا ٌَخعوز املَموش :اٍمنوز  جسمية بأظَلت ؿىل اكذعاذايث ماًزياي، ا 

. اًيت حللهتا اكذعاذاي" اًلفزت"و

ُوهف هوهف، س يلافوزت، اتيوان وهوزاي اجليوتية، واًيت صِسث  جسمية بأظَلت ؿىل اكذعاذايث: اًخييٌاث

. اكذعاذاي رسيـا يف اًـرشيخني الأذريثني" منوا"

.  سايذت هكية جسجَِا امليخجاث واخلسماث يف تسل، وثلاش مبؤرشاث بأمهِا اًياجت اًوظين:اٍمنو الاكذعاذي

اًلوت اًخرشية املـخربت اًيت جضلك ؿامي كوت ٌسلول اًيت متخطل ثـساذ ساكين هحري وحتِسن : اًوسن ازلميلصايف

هخاح واًخمنية . اسدامثٍز وثوػيفَ يف معَية اال 

مٌعلة متثي كوت اكذعاذية مؤثصت فاؿةل يف الاكذعاذ اًـاملي، من ذالل كسزهتا ؿىل : اًلعة الاكذعاذي

. خشة زؤوش الأموال، اًيس اًـامةل واًخىٌوًوحيا

. مسيية ثًذج اًخىٌوًوحيا وحصوح اًخلٌياث املخعوزت وجس خلعة اًـٌَلء واًحاحثني: اًلعة اًخىٌوًويج

جتمؽ حرضي خضم يخىون من ؿست مسن نربى مذجاوزت، حمتزي تًضاظ : (ميلاًوتوًيس)ٍلؽ مسن 

. اكذعاذي مذـسذ ووفصت دعوظ املواظالث تيهنا

يه اجملموؿاث الاكذعاذية اًىربى بأو ازلول املخلسمة اًيت جضلك : (اًثاًوج املخلسم)كوى اكذعاذية نربى 

. بأ، بأوزواب، اًياابن.م.اًو: فامي تيهنا مصنز اكذعاذي ؿاملي، ويضمي

ثوسيؽ ا حٌليل ًلأذواز، حبير ثلوم ازلول املخزَفة تخعسيص ذاماث املوازذ الأوًية، : ثلس مي ذويل ٌَـمي

ا ىل مواذ معيـة وثعسيُص . تيامن ثلوم ازلول املخلسمة تخحويَِا ا 

: مفاُمي ومععَحاث اًوحست اًثاًثة
اًرثواث اًسعحية واًحاظيية مثي املـاذن، اًحرتول، اًرتتة واًلاابث، وثدضلك تخبأزري : املوازذ اًعحيـية

ىل ثصوت فـَية تبأي ظوزت  وسان فهيا، وميىن بأن ثخحول ا  اًـوامي اًعحيـية وثضلك ثَلايئ ذون ثسذي اال 
ا ما ؿىل ُيئة سَؽ بأو ذسماث بأو كرُي . من اًعوز ا 

. املوازذ اًيت ثخجسذ تعفة مس متصت وال ثخـصط ٌَزوال، مثي اًعاكة اًضمس ية: املوازذ املخجسذت



. املوازذ اًيت ال ثخجسذ ومـصضة ٌَزوال هديجة اس خلالًِا املفصظ، مثي اًحرتول: املوازذ كري املخجسذت

اًعياؿة، اًززاؿة واخلسماث، وجس خفيس مهنا لك : حمنية متس خمخَف اًلعاؿاث الاكذعاذية: اًخمنية املخواسهة

. اًفئاث الاحامتؾية

الاس خلالل الأمثي ٌَموازذ اًعحيـية واًخرشية املخاحة مبا يَيب حاحياث الأحيال احلاًية : اًخمنية املس خسامة

. تعوزت مس متصت ذون بأن متس خبرياث الأحيال امللدةل

مفِوم مصهة ٌسلالةل ؿىل الأوضاغ اًعحية واًلشائية واًثلافية، وؿىل مس خوى : اًخمنية اًخرشية

هخاح ًلك صـة . الاس هتالك واال 

. اًخمنية الأمثي اًيت ثعمح ًِا اًضـوة هوهنا جضمي خمخَف اجملاالث مبا حيلق اًصفاُية: اًخمنية اًضامةل

ىل اًلعاغ اخلاض، هبسف ثلَيط : اخلوظعة حتويي اًرشاكث واملؤسساث الاكذعاذية من اًلعاغ اًـام ا 

. ذوز احلىومة وذمع اًلعاغ اخلاض

. حزء من الاكذعاذ اًلويم ميَىَ ويسيٍص الأفصاذ بأو اًرشاكث اخلاظة: اًلعاغ اخلاض

. املؤسساث واًرشاكث اًـامة اًيت متخَىِا ازلوةل بأو جسامه يف حزء هحري من زبأسٌلًِا: اًلعاغ اًـام

ذمازساث خماًفة ًلاهون اًسوق يلوم هبا بأحصاة اًعياؿاث اًىربى واًحيوك واًرشاكث : الاحذاكزاث

. كعس اًخحنك يف اًسوق، تخوكيف اًسَـة ؾن اًـصط حىت يصثفؽ مثهنا

ثـاون اكذعاذي وبأمين تني ذول الاحتاذ الأوزويب وذول اًححص الأتيغ : اًرشانة الأوزومذوسعية

. 1955 هومفرب 28" جصصَوهة"املخوسط، بأؿَن ؾيَ يف مؤمتص 

فصيليا، ثبأسست يف حويَية : NEPADاًييداذ  ؿامصة سامديا، " ًوسااك" تؼ2001اًرشانة اجلسيست ًخمنية ا 

فصيليا من ذالل ثحاذل اخلرباث وثعحيق ازلميلصاظية ىل اال ظالخ واًخحسير واًخعويص يف ا  . هتسف ا 

، ثلوم ؿىل ثوسيؽ الأزايض ؿىل ظلاز اًفالحني 1966س ياسة سزاؾية اىهتجهتا اًِيس : اًثوزت اخلرضاء

. وحزويسمه ابًحشوز والأمسست ًخحليق الانخفاء اشلايت

ىل اس خرياذُا من اخلازح:  اشلايتءالانخفا هخاح حاحياث اًساكن الأساس ية حمَيا ذون اٌَجوء ا  . ا 

هخاح احملًل بأو الاس خرياذ: الأمن اًلشايئ ما ؾن ظصيق اال  . كسزت ازلوةل ؿىل ثوفري اًلشاء ًساكهنا ا 

ذذال اًخىٌوًوحيا: اال ظالخ اًززاؾي حصاء ثلوم تَ ازلوةل كعس ثيؼمي اًززاؿة اب   احلسيثة وحتسني ثا 

. بأوضاغ اًفالحني

جسوذ املياظق اًواكـة كصة دط الاس خواء، حمتزي ابحلصازت واًصظوتة وجساكط الأمعاز : اًحيئة الاس خوائية

  .ظول اًس ية

كَمي صٌلل رشق اًرباسيي رو املياد املسازي، يمتزي تلةل جساكط الأمعاز: مثَر اًـعش . ا 



كَمي يف اًرباسيي ابجليوة اًرشيق ؿىل صلك مثَر: املثَر احليوي ، تيَو وزيو ذي خاهريو، ساو ابول: "ا 

. ، حصحىز خمخَف الأوضعة الاكذعاذية هبا"بأوزي سهيت

ىل احمليط ² لكم3,5ُضحة متخس يف صٌلل اًرباسيي مبساحة : حوط الأماسون ، متخس من حدال الأهسيز قصاب ا 

.  لكم، ثلعهيا كاتة الأماسون اًىثيفة7025الأظَيس رشكا، خيرتكِا هنص الأماسون بأظول هنص يف اًـامل 

 بأًف هوغ هحايت، ثلؽ صٌلل اًرباسيي وخيرتكِا هنص 45بأنرث اًلاابث نثافة واجساؿا، هبا : كاتة الأماسون

. (زئة اًـامل)الأماسون، ًِا بأمهية اكذعاذية وتيئية هحريت 

 

 

 

 

 :املصاحؽ واملعاذز

الأس خار َلوذي ؿاذل -  مععَحاث، خشعياث، ثوازخي مـَمية ودصائط •

معفوفة املععَحاث واملفاُمي واًضرعياث والأؿالم املخساوةل يف مهناح ماذيت اًخازخي واجللصافيا  •

 ٍلوؿة من الأساثشت حتت ا رشاف مفدش املاذت تَلاسي ؾحس اًلاذز- ملس خوى اًس ية اًثاًثة اثهوي 

الأس خارت جهصيس هعريت -  املععَح يف اًخازخي واجللصافيا •

 CLIC معوية •


